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O XXXI Colóquio do CBHA teve como tema [Com/
con] Tradições na História da Arte e como objetivo 
central discutir como as refl exões em torno do conceito de 
tradição se fazem presentes no campo da história da arte 
atual, bem como as contradições que geram, almejando-
se com isso avaliar as heranças e transformações 
sofridas pela disciplina que, longe de ser estanque e 
serena, lida com os desafi os que a pós-modernidade e 
a arte contemporânea provocam na sua constituição. Os 
eixos conceituais que nortearam a organização deste 
Colóquio foram: coexistências, anacronismos, coesão 
e ambiguidade; padrões, permanências e mudanças 
no discurso historiográfi co; circulação e transferência, 
migrações e contaminações; instituições, fronteiras e 
marginalidade; intenções e interpretações, atribuições 
e legitimações; estratégias de subversão e assimilação; 
tradições populares na história da arte; modelos, cópias 
e ressignifi cações; arquivos e inventários, esquecimento 
e memória e imagem e materialidade na história da arte. 
Cada um deles procurou apontar questões específi cas 
envolvidas com o tema da tradição e contradição, e de sua 
ambiguidade, na produção artística e, principalmente, na 
escrita da história da arte.

O XXXI Colóquio do Comitê Brasileiro de História 
da Arte foi realizado no Auditório do Instituto de Artes 
da Unicamp e contou com comunicações apresentadas 
exclusivamente por membros do Comitê e por conferências 

APRESENTAÇÃO
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ministradas por convidados da comissão organizadora do 
evento. Buscava-se, com isso, conforme decisão tomada 
em Assembleia do CBHA, maior espaço para troca e 
discussão verticalizada das pesquisas desenvolvidas pelos 
membros do Comitê, bem como para ampla divulgação 
de suas investigações em contato com a comunidade de 
docentes, discentes e pesquisadores. Ressalte-se, porém, 
que pesquisadores não-membros do CBHA puderam expor 
os resultados de suas pesquisas por meio de pôsteres, os 
quais foram discutidos em horário reservado para este fim 
na programação. 

Todos os trabalhos apresentados (comunicações 
e pôsteres) passaram pelo crivo do Comitê Científico, 
eleito em Assembleia e composto pelas professoras Ana 
Gonçalves Magalhães (MAC/USP), Maraliz Christo (UFJ), 
Mônica Zielinsky (UFRGS) e Vera Beatriz Siqueira (UERJ), 
sob a coordenação de Ana Maria Tavares Cavalcanti (vice-
presidente do CBHA). O Comitê Científico também auxiliou 
a organização do evento na sugestão dos nomes dos 
convidados. A estas colegas, expressamos nossos mais 
sinceros agradecimentos.

A apresentação dos trabalhos se deu sob a forma de 
conferências (de abertura e de encerramento), 11 mesas 
redondas temáticas, que contaram cada qual com a presença 
de um moderador e de 3 ou 4 comunicadores, e painéis/
pôsteres, respeitando-se sempre o tema estruturante do 
colóquio. Por decisão da Diretoria do CBHA, os convidados 
internacionais foram pesquisadores e curadores atuantes 
na América Latina, com o intuito de estreitar relações com 
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vizinhos que também lidam com o desafio das tradições e 
contradições (a partir de aportes coloniais e neocolonais) 
de suas produções artísticas e históricas, a saber: Alvaro 
Medina (Universidad Nacional, Bogotá), Laura Malosetti 
Costa (Instituto de Altos EstudiosSociales - Universidad 
Nacional de San Martín), Ariel  Jiménez (Curador de arte 
moderna e contemporânea da Coleção Patricia Phelps de 
Cisneros, Caracas) e Gerardo Mosquera (curador e crítico 
independente). Convidamos ainda, para compor as duas 
sessões de conferências, os professores Luiz Marques 
(Unicamp) e Sônia Salzstein (USP), que contribuíram para 
compor um painel de pesquisadores da América Latina.

Contamos, neste colóquio, com a participação de 
49 membros do CBHA, professores/pesquisadores de 
diferentes Instituições de Ensino Superior do país - UFRJ, 
UERJ, UFMG, USP, UFU, UFES, UFG, UFRGS, UFBA, 
UnB, Unicamp, entre outras -, alem dos já mencionados 
convidados. Selecionamos 20 pôsteres para serem 
apresentados e debatidos.

Todos os trabalhos apresentados e enviados à 
organização do evento em tempo hábil foram incluídos 
nos Anais do XXXI Colóquio do CBHA, que certamente 
contribuirão para a divulgação das pesquisas em curso em 
diferentes regiões e instituições, aprofundando a reflexão 
teórica na historiografia da arte no Brasil.

Na organização do XXXI Colóquio do CBHA, estiveram 
envolvidas as seguintes instituições: o Comitê Brasileiro de 
História da Arte; o Instituto de Artes da Unicamp, a Escola 
de Belas Artes da UFRJ e o Instituto de Artes da UnB. Para 
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a realização do evento foram obtidos apoios financeiros 
das seguintes agências de fomento: Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes, 
o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico – CNPq, a Fundação de Amparo a Pesquisa 
do Estado de São Paulo (FAPESP), a Fundação Carlos 
Chagas Filho de Amparo à Pesquisa no Estado do Rio de 
Janeiro – FAPERJ, o Fundo de Apoio à Pesquisa e Extensão 
da Unicamp (FAEPEX) e o Programa de Pós-graduação 
em Artes Visuais da Unicamp. A estas instituições e aos 
profissionais nelas atuantes, nossos agradecimentos. É 
preciso agradecer, também, ao comitê de organização, 
constituído pelos membros da Diretoria do CBHA e pelos 
pesquisadores e alunos dos programas de pós-graduação 
em Artes e em Artes Visuais da Unicamp, a saber: Paula 
Braga, Renata Cristina de Oliveira Maia Zago, Renata 
Gomes Cardoso e Vitor Hugo Gorino. E à equipe de 
organização e monitoria, composta por Octávio Fonseca e 
estudantes do curso de Artes Visuais da Unicamp, que foi 
de fundamental importância para o bom desenvolvimento 
das atividades durante o evento.

Por fim, gostaríamos de ressaltar a valiosa contribuição 
de duas pessoas para o sucesso do evento:

1. a atuação da professora Elisa de Souza Martinez, 
secretária do CBHA de outubro de 2010 a outubro 
de 2011, foi essencial para o estruturação do evento. 
Suas sugestões foram determinantes para a qualidade 
do encontro. Sem ela, que se desligou da diretoria 
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do CBHA para realizar pós-doutoramento, o contato 
com os convidados estrangeiros não teria se dado de 
forma tão harmoniosa e eficaz.
2. a generosidade do artista Tuneu (Antonio Carlos 
Rodrigues), professor do Instituto de Artes da 
UNICAMP, que nos cedeu os direitos ao uso de 
imagens de suas obras para compor a identidade 
visual do evento, além das gravuras, em tiragem 
especial, que foram ofertadas aos membros do CBHA 
participantes do colóquio.

Ana Maria Tavares Cavalcanti
Maria de Fátima Morethy Couto

Marize Malta





CONFERÊNCIAS





Las esculturas metálicas de Edgar Negret y sus 
reinterpretaciones del mundo 

Álvaro Medina 
Instituto de Investigaciones Estética, Universidad Nacional 
de Colombia, Bogotá 

Tres acontecimientos marcaron y orientaron la obra 
del escultor Edgar Negret, nacido en 1920. El primero es su 
inesperado encuentro con el escultor vasco Jorge Oteiza, 
hecho acaecido en 1944 en la pequeña ciudad de Popayán, 
de donde Negret es oriundo. El segundo fue su convivencia 
durante medio año con diferentes comunidades de los 
indios Pueblo, en Arizona, en 1955. El tercero y último fue 
su recorrido por la región andina del Cuzco, Perú, en 1982. 
Sumido hoy en el silencio que produce el mal de Alzheimer, 
el escultor solía referirse con fervor a cada uno de esos 
momentos iluminadores, enfatizando que lo situaron en el 
sendero que lo llevó a identificarse con el arte aborigen de 
América y a insertarse en su propia tradición. 

Negret estudió de 1940 a 1944 en la Escuela de Bellas 
Artes de Cali, ciudad industrial situada al norte de Popayán, 
a una distancia que le facilitaba visitar a su familia cada fin 
de semana. En 1938, según el censo, Popayán contaba con 
30.038 habitantes y era famosa no sólo por la belleza de su 
arquitectura colonial sino por el gran peso político que tuvo a 
lo largo del siglo XIX y buena parte del siglo XX. Se distinguía 
además por ser la sede de la Universidad del Cauca, de 
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reconocida importancia en la vida académica nacional, pero 
también por su actividad literaria. 

Nunca, desde los albores de la era republicana, las 
artes plásticas estuvieron en el primer plano de la actividad 
cultural pese a la magnificencia de los numerosos templos 
y conventos construidos previamente. Las tertulias literarias 
despertaron en el futuro escultor un amor por la poesía escrita 
que corría parejo con su afición a la música. El interés en la 
música fue estimulado por el fervor religioso de la ciudad, 
que era y sigue siendo intenso, al punto en que el Festival 
de Música Sacra que se realiza cada año en la Semana 
Santa es un acontecimiento cultural de resonancia nacional. 
Plenamente activo en los círculos intelectuales de su ciudad, 
el joven Negret tenía con quien dialogar si el tema giraba en 
torno a un Bach o un Rilke, pero no en torno a un Rodin. 

El Magisterio de Oteiza

El escultor y ceramista Jorge Oteiza llegó a Colombia 
gracias a una invitación que le cursó la Universidad del 
Cauca. Nacido en 1908, el escultor vasco había salido de 
España en 1935, a la que regresó en 1948, ya que la Guerra 
Civil y luego la II Guerra Mundial le impidieron volver en 
fecha más temprana. Durante los trece años que permaneció 
en América del Sur, visitó Argentina, Chile, Bolivia, Perú 
y Colombia, periplo que le permitió familiarizarse con la 
arquitectura, la escultura en piedra y la cerámica de las 
culturas precolombinas que estudió en museos y sitios 
arqueológicos. 
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En 1944, el año en que Negret terminó sus estudios 
de arte, Oteiza pisó Popayán. Para el colombiano fue un 
encuentro revelador porque al fin tuvo con quien hablar, en 
su propia tierra, de los problemas propios de la creación 
artística en el mundo en que vivían. Oteiza traía en su 
equipaje libros y catálogos sobre arte del siglo XX, del que 
Negret tenía escasas noticias, de modo que su amistad con 
el vasco le dio un vuelco rotundo al concepto que tenía de la 
estética en general y de la escultura en particular, disciplina 
esta última que abrazó desde la escuela. “Nunca quise ser 
pintor”, me dijo a mí en entrevista de 1994, “porque desde 
el principio me interesó trabajar en tres dimensiones”. 

Oteiza se dirigió a Colombia porque quería conocer el 
sitio arqueológico de San Agustín, donde se han excavado 
más de quinientas esculturas monumentales de piedra, 
cifra que lo convierte, según el historiador Pablo Gamboa, 
en “el más importante centro de producción escultórica de 
toda la región andina, durante la época precolombina”.1 El 
interés de Oteiza en el arte agustiniano lo llevó a escribir 
el libro titulado Interpretación estética de la estatuaria 
megalítica americana, dado a la imprenta en Madrid en 
1952. Pero la contemporaneidad de cara a la postguerra 
era su mayor preocupación, como lo atestigua su “Carta a 
los artistas de América”, un manifiesto subtitulado “Sobre 
el arte nuevo en la postguerra”, escrito de extensión 
considerable que la Universidad del Cauca publicó en su 
revista académica fechada en diciembre de 1944. Allí se 
perfiló el teórico que si bien admiraba profundamente el 
1 Pablo Gamboa Hinestrosa, La escultura en la sociedad agustiniana, Ediciones CIEC, 
Bogotá, 1982, p. 25.
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arte indoamericano, tenía serias reservas en lo que hacía 
al americanismo que los muralistas propagaban desde 
México. Por eso, perfectamente consciente de su papel 
como artista procedente de una Europa destruida por la 
guerra, escribió en el primer párrafo de su Carta: 

Para un artista europeo con una conciencia preparada 
honradamente para las futuras tareas, resultan injuriosos e insoportables 
los vaticinios que sobre la decadencia artística de Europa y la necesidad 
de un arte exclusivamente americano aparecen incesantemente en 
los periódicos de América. Porque ni existe tal decadencia del arte en 
Europa, ni en América se encuentra una sola razón para emprender 
aquí, ni en parte alguna, un camino solitario de la salvación. Los únicos 
perjudicados gravemente con esta insensata propaganda son los 
artistas actualmente jóvenes y en formación.2

Esta fue, tal vez, la primera y única respuesta formulada 
por un europeo a las reiteradas proclamas de autonomía 
artística que se redactaron en nuestros países, proclamas 
que si en sus inicios tuvieron sentido, al promediar el siglo 
empezaron a perder vigencia porque ya la dinámica era 
otra. Es de reconocer que la de Oteiza no fue una reacción 
dictada por el chovinismo, ya que él consideraba que la obra 
de Siqueiros era de lo más avanzado “mundialmente, pero 
entorpecida por el más confuso romanticismo técnico”,3 
criticándole al reconocido muralista que basara su arte en 
“la corrección técnica de los griegos” para poder introducir 
en el espacio pictórico efectos teatrales tales como “el 
desbordamiento epidérmico del muro”.4 Oteiza se refería a 
eso que el mexicano plasmó en Ejercicio plástico, un mural 
2 Jorge Oteiza, “Carta a los artistas de América - Sobre el arte nuevo en la postguerra”, 
Revista de la Universidad del Cauca, Colombia, n.° 5, Popayán, diciembre de 1944, p. 
75. 
3 Ibídem, p. 92. 
4 Ibídem, p. 95. 
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realizado en Buenos Aires en el que los volúmenes de las 
figuras se distribuyen entre paredes en ángulo o entre las 
paredes y el plafón sin deformarse ópticamente.5 

Pero la querella principal de Oteiza fue contra las 
generalidades que ciertos sectores manifestaban en los 
años cuarenta contra el arte abstracto, ya que el veía en 
la abstracción “una doctrina rigurosamente racional, válida 
para la explicación de todo objeto artístico construido en 
cualquier época y por cualquier pueblo de la tierra”.6 Es 
de resaltar que si la abstracción ya había librado batalla 
triunfal en ciertos países de América Latina, éste no era el 
caso en Colombia. En este contexto cabe agregar, a las 
revelaciones visuales que Oteiza le hizo a Negret con su 
biblioteca ambulante, el aporte teórico formulado con la 
combatividad propia de una época en la que la beligerancia 
vanguardista seguía activa. 

¿Hacia qué se dirigía Edgar Negret, de 24 años de 
edad cuando leyó y seguramente comentó con su autor la 
hoy olvidada “Carta”, escrita por un Oteiza de 36 años en 
ese momento? Para saberlo partamos de una definición de 
carácter didáctico que la “Carta” misma contiene y dice así: 

La sensibilidad artística está constituida por una sensibilidad 
personal y otra de generación. En la sensibilidad personal se heredan 
los elementos impersonales, lo involuntario histórico, lo étnico y local. La 
sensibilidad de generación, en cambio, arranca de la política universal 
de la cultura, y es lo voluntario histórico, lo intelectual y lo buscable 
(SIC), la transformación y los nuevos mitos.7 

5 http//www.wokitoki.org/wk/430/ejercicio-plástico-el-mural-envolvente-de-david-alfaro-
siqueiros.
6 Oteiza, ob. cit., p, 99. 
7 Ibídem, p. 76. 
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La lucidez de Oteiza se reveló cuando explicó a 
continuación que si un hombre puede repetirse, las 
generaciones no se repiten nunca, razón por la cual el 
arte tampoco se repite a lo largo de la historia. Dicho 
esto, toca reconocer que la sensibilidad generacional de 
Negret no fue modelada por las afinidades comunes que 
pudo tener con sus contemporáneos en Colombia. Esa 
sensibilidad respondió, simple y llanamente, al hecho 
de que Oteiza le abrió los ojos a las últimas tendencias 
conocidas de una Europa en plena conflagración bélica, 
cuya actualidad cultural permanecía eclipsada por falta 
de noticias. 

En lo que hace a la sensibilidad personal, Negret 
era un hijo de la Popayán católica que lo hizo propenso 
al misticismo. Negret ha reconocido que si en los años 
cuarenta se sintió cerca “de la religión cristiana” y modeló 
en yeso La Anunciación (1948) y posteriormente realizó en 
hierro un Ecce Homo (1949), poco a poco se fue ampliando 
y continuó con “la misma idea” pero abriéndose a “otros 
dioses y otras religiones y otras cosas que al final hablan 
de una religión más amplia”.8 Este sentido ampliado de 
la religión se basaba en el reconocimiento de que el 
hombre es dueño de potencias síquicas y espirituales que 
lo desbordan y se sueltan para volverse misteriosas. De 
allí que recordara que Oteiza le había advertido que “al 
misterio había que arrinconarlo porque el misterio estaba 
en todas partes pero no era misterioso si estaba suelto”.9 

8 Samuel Vásquez, “Negret, de milagro en milagro”, Magazín Dominical de El Espectador, 
n.° 576, Bogotá, 15 de mayo de 1974, p. 22. 
9 Ibídem. 



Las esculturas metálicas de Edgar Negret y sus reinterpretaciones del mundo - Álvaro Medina 

25

Del misterio surge el mito y el mito, a su vez, define 
la magnitud de eso que desde los tiempos primitivos el 
hombre ha considerado sagrado. Oteiza planteó en su 
“Carta” que el mito redimía a las sociedades y concluyó: 
“Me parece que en estos momentos históricos, el artista 
vuelve a asumir la misión de crear los mitos y hasta un 
modo más eficaz y profundo de utilizarlos”.10 Retengamos 
la idea de crear mitos y planteamos ahora que esa 
redención, a su juicio, dependía “de una geometría 
elemental, en la que están sumergidas todas las cosas, 
y en la que nacen los valores estéticos fundamentales”.11 
Para Oteiza, en conclusión, en “el arte nuevo reaparece 
el misterio como el supremo dominio para la capacidad 
sagrada de la comunicación del artista”.12 No pasemos 
por alto que mito, misterio, sagrado, abstracción y 
geometría son, de un modo general, las palabras claves 
del pronunciamiento de Oteiza, que Negret hizo suyo y 
supo llevar a la práctica. El terreno resultó estar abonado 
de antemano por la religiosidad de Popayán, de allí que 
Negret sintiera lo abstracto pero siempre en función de un 
tema específico. Al respecto es diciente una anécdota que 
cuenta el propio escultor: 

Un día puse en fila, en mi estudio, todas las obras que tenía 
y me pregunté cuál era la que tenía un sentido abstracto, es decir, 
religioso. De golpe descubrí que era la Anunciación. ¿Y por qué la 
Anunciación? Porque la Anunciación era simétrica.13 

10 Oteiza, ob. cit., p. 99. 
11 Ibídem, p. 100. 
12 Ibídem, p. 101. 
13 Vásquez, ob. cit., p. 18. 
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A Negret le interesaba la geometría por sus 
connotaciones religiosas, que él entendía y asumía como 
un tema. Se inscribió así dentro de la espiritualidad que 
alentó las obras abstractas de Malevitch y Mondrian. No 
se trataba de la geometría por la geometría, sino de la 
geometría al servicio de algo considerado superior y por 
eso declaró:

No creo en sus dictámenes. Necesito mover las formas e 
introducir en ellas vitalidad y sensualidad. Lo mío no es un triángulo, 
ni un cuadrado (…) porque me parece muy frío, muy lejano.14 

Se comprende que se haya apasionado, cuando fue 
a Barcelona en 1952, por la obra de Gaudí, arquitecto y 
místico católico con el que sintió afinidad: “Me daba la 
solución de la repetición. Yo estaba muy intrigado con la 
cuestión religiosa, la cuestión de los cantos. Me interesaba 
mucho la repetición en la música”. ¿Por qué ese interés? 
Porque gracias a la repetición “la gente caía en éxtasis, 
una de las formas más universales de lo religioso”.15 Es de 
anotar que una cumbre de la música religiosa es el canto 
gregoriano, en el que las frases sonoras que encierran los 
compases se suceden con expresiva lentitud, admitiendo 
variantes tan sutiles que elevan el espíritu y apartan la 
mente de las contingencias materiales del instante. La 
meta de Negret era lograr a través de la expresión visual, 
por medio de la repetición, el efecto místico de elevación 
espiritual que producen las composiciones de un Allegri o 
14 Ángela María González y Ana María Escallón, “Todo Negret en el MAM - Homenaje 
al viejo mundo americano”, Magazín Dominical de El Espectador, n.° 221, junio 21 de 
1987, p. 12-14. 
15 Vásquez, ob. cit., p. 18. 
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un Bach, elevación que por su diseño los recintos góticos 
también estimulan. 

Arizona: Los Indios Pueblo 

Negret vivió en Nueva York de enero de 1949 a 
agosto de 1950. Tras permanecer en Francia y España 
de marzo de 1951 a septiembre de 1954, volvió a los 
Estados Unidos con una bolsa de trabajo que le otorgó la 
Unesco. En Europa había admirado las realizaciones de 
Gaudí, escuchado música medieval en Chartres y otras 
catedrales góticas, visitado a Brancusi en su taller de 
París y modelado en yeso una cierta cantidad de obras 
simétricas que no lo satisfacían plenamente, de modo que 
optó por reorientar sus inquietudes yéndose a vivir con 
los indios Pueblo, en el Estado de Arizona. Se estableció 
entre los Navajo en Mesa Verde, donde asistió a una 
ceremonia que lo impresionó profundamente, la misma 
que Jackson Pollock había presenciado en 1941 en el 
MoMA, donde un grupo de artistas de esa misma etnia 
ejecutó en el piso del museo una obra con la técnica que 
en inglés se denomina sand painting.16

Década y media más tarde Negret asistió a un ritual 
de sanación en el que un medicine-man procede, durante 
toda una noche, luego de administrar los remedios que 
curan los males físicos del enfermo, a desalojar los 
espíritus malignos que aún permanecen en su cuerpo. 
La ceremonia consiste en lo siguiente: a) la elaboración 
16 Elizabeth Levine and Anna Indych, “Chronology”, en Kirk Varnedoe with Pepe Karmel, 
Jackson Pollock, The Museum of Mondern Art, New York, 1999, p. 319. 
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con pigmentos secos de todos los colores, en el suelo, 
de un dibujo abstracto de carácter geométrico cuyos 
trazos dependen de la enfermedad que se combate; b) 
una larga sesión de canto y danza que, ornado con el 
atavío apropiado, el medicine-man procede a ejecutar 
delante del paciente; y c) la destrucción total, antes de 
que despunte el sol, del dibujo trazado en el suelo, cuyos 
pigmentos se recogen y arrojan al viento. 

En un estudio de 1999, escrito para el catálogo de la 
retrospectiva que el MoMA le hizo a Pollock ese año, Pepe 
Karmel ha revelado que el hecho de que la ceremonia 
implicara construir y luego destruir el dibujo de pigmentos 
secos influyó en la abstracción del gran maestro de la 
pintura de acción. El análisis lo llevó a mirar debajo de 
las capas y capas que se superponían en los lienzos, 
suerte de excavación arqueológica que hizo revisando los 
fotogramas de las dos películas que Hans Namuth hizo 
del pintor trabajando en su taller. Así pudo documentar 
que la ejecución del cuadro tenía una fase en la que se 
construían figuras humanas esquemáticas, seguida de la 
fase en la que esas figuras quedaban sepultadas por la 
pintura líquida que el artista seguía arrojando.17 

Como sabemos que Pollock describía alrededor de 
la tela una suerte de danza durante el proceso de pintar, 
resulta pertinente citar la afirmación de Allan Kaprow 
cuando afirma que así logró retornar “al punto en que el 
arte estaba más activamente comprometido con el ritual, 

17 Pepe Karmel, “Pollock at Work: The Films and Photographs of Hans Namuth, en 
Varnedoe y Karmel, ob. cit., p. 110-115 y 124. 
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la magia y la vida”,18 es decir, en dos componentes básicos 
de una tradición que no sólo permanece viva en el mundo 
tribal ya que también subsiste, aunque de modo casi 
clandestino, en la gran civilización industrial y postindustrial 
que hoy atravesamos. Anotemos entonces que a partir 
de una preocupación similar, aunque expresada con un 
lenguaje completamente diferente, Edgar Negret se fijó 
en esos dibujos trazados en el suelo y en las kachinas o 
muñecas que tienen poderes de sanación19 entre los Hopi 
y los Zuñi. 

Una kachina es un objeto tridimensional que podemos 
mirar como una escultura pintada de diversos colores. Por 
su morfología, es hierática y simple. Se eleva desde un 
pedestal muy sencillo y en los mejores ejemplos, que son 
los más antiguos, se sugieren los brazos, el faldón de la 
vestimenta, el cuello y la boca con relieves someramente 
tallados en el madero rollizo. Cuando lo hay, el detalle 
de más notoria proyección en el espacio son las orejas, 
dos tablillas rectangulares de extremos exteriores 
redondeados que se insertan a lado y lado de la cabeza. 

Reafirmando su vocación geométrica, confirmada 
por el dibujo simétrico que vio trazar en el suelo 
durante la ceremonia, Negret descartó las piernas de 
la muñeca ritual y todas las demás protuberancias del 
modelo original, y concibió su Kachina (1957) como una 
columna de sección cuadrada, haciendo caso omiso de 

18 Cit. por Karmel, ibídem, p. 97. 
19 Cf. E. Tooker, “Masking and Matrilineality in North America”, Anerican Anthropologist, 
vo. 70, N.° 6, December 1968, p. 1170; Dennis Tedlock, “Zuni Religion and World View”, 
en Handbook of North American Indians, Smithsonian Institution, Washington, 1979, p. 
503.
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la conformación más o menos circular del madero en 
que son talladas las muñecas. En cuanto a las orejas, 
por ser tan protuberantes, las enfatizó multiplicándolas y 
superponiéndolas en diferentes niveles. Si consideramos 
que ésta fue su primera construcción en aluminio pintado, 
toca reconocer que estamos en presencia de un acierto 
que marcó a Negret por el resto de su vida. Las kachinas 
son espíritus mensajeros que habitan en un mundo 
intangible y sobrenatural que duplica el de la esfera 
terrenal, “poblado de dioses, semidioses, kachinas, 
monstruos y ancestros”.20 Bajo su forma de muñecas 
talladas se regalan a los niños como objetos pedagógicos 
destinados a transmitir conocimientos.21 Quiere decir que 
la obra inaugural de Negret tenía un contenido simbólico 
que a la larga resultó paradigmático, ya que dentro de su 
simplicidad, al multiplicar las orejas, repitió un módulo que 
ensambló con ese sentido religioso del ritmo que lo venía 
obsesionando. 

Pero volviendo a las kachinas de los indios Pueblo, 
éstas también son encarnadas en ciertas festividades por 
danzantes varones enmascarados y ataviados de modo 
apropiado. Apenas el danzante se pone la máscara, asegura 
Wright, “se vuelve uno con el espíritu que representa”22 o 
sea que deja de ser el vecino que todos conocen para 
convertirse en la potencia sobrenatural en la que todos 
creen. Estamos en presencia de un pensamiento mágico. 
Durante la ceremonia ritual, organizados en grupos, los 
20 Barton Wright, “Kachina Dolls, Myths and Ceremonies of the Hopi Indians”, en Esprit 
Kachina, catálogo, Galerie Flak, París, 2003, p. 36.]
21 Julien Flak, Esprit Kachina, ob. cit., p. 7. 
22 Wright, ob. cit., p. 42. 
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oficiantes cumplen recorridos precisos por el territorio 
que habitan para dirigirse a las kivas o recintos sagrados 
donde se concentran para continuar sus contactos con 
divinidades y ancestros. Es la razón por la cual, dentro 
de la serie de los Aparatos mágicos, Negret ensambló 
La ciudad (1957), un relieve policromo que a manera de 
mapa evoca los cliff dwelings o viviendas indígenas de 
Mesa Verde. Un rasgo notorio de La ciudad son los tres 
planos blancos circulares que sobresalen visualmente por 
contraste con el fondo oscuro, claras representaciones de 
las kivas, esos espacios que se excavan en el suelo para 
practicar el culto. 

Kachina y La ciudad ponen de presente que el 
escultor abstracto tenía intenciones figurativas y de 
representación que no ocultaba, como los mismos títulos 
están indicándolo, característica a la que jamás renunció. 
Ahora bien, a partir de la idea expresada por Jorge Oteiza 
de trabajar con nuevos mitos, ¿existen tales mitos en el 
caso de Negret? Volvamos ligeramente atrás y situémonos 
en 1953, cuando el artista trabajaba en la isla de Mallorca, 
España, donde realizó Señal para un acuario y otras 
esculturas en hierro forjado. Negret se inspiró en los 
diseños de las señales luminosas flotantes instaladas en 
boyas para canalizar el tráfico de las embarcaciones que 
transitan entre las islas. Fue esta la primera aproximación 
del escultor al mundo de las máquinas, producto de su 
fascinación por el diseño industrial. El crítico neoyorquino 
Stuart Preston valoró lo que pretendía el escultor cuando 
escribió: “El microscopio o el periscopio es la forma de la 
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que derivan muchas de estas piezas, mientras que otras 
recuerdan secciones de aviones”.23 

Montadas sobre columnas de sección circular, algunos 
de los trabajos de Mallorca son un ordenado y complejo 
conjunto de formas que se alzan como advertencias que 
sugieren direcciones y sentidos a seguir. El abordaje de 
Señal para un acuario sin embargo no es formal sino 
poético. Una vez más el título de la obra da la clave y nos 
estimula a poner en juego nuestra imaginación, situando 
mentalmente la escultura bajo la superficie del agua, 
donde dirigiría el deambular de las criaturas que contiene 
el acuario. La idea es tierna e infantil, es decir primitiva, 
incluso lírica. Está planteada con fe en el maquinismo 
cuando éste seguía pareciendo la panacea que aligeraría 
a la humanidad de la escasez y la fatiga. De allí que el 
corte, el doblez y el ensamblaje de las partes metálicas 
sean impecables y precisos como ocurre en todo objeto 
mecánico funcional. 

La intuición dirigía los pasos de Negret. Su viaje 
de Popayán a Nueva York en enero de 1949, cuando 
pasó por una Bogotá que apenas llegaba a los 800.000 
habitantes, lo puso de cara a una sociedad en la que la 
tecnología regía los destinos individuales y colectivos 
de las gentes. El artista asumió maravillado esa nueva 
realidad. La asumió como poeta, no como el provinciano 
que se consideraba. Negret pudo enfrentar esa nueva 
realidad como poeta porque se atrevió a canalizar su 
23 Tomado de The New York Times, New York, October 9 1995 y compilado en 1957-
1991: Edgar Negret-De la máquina al mito, catálogo para Museo de Monterrey y Museo 
Rufino Tamayo, [México], producido por Centro de Arte Crisol y Editorial Edisigma, 
Caracas, 1991, p. 77. 
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asombro y lo volcó en numerosas esculturas. Su reacción 
fue vital, pero también creativa y nació de una experiencia 
que solía repetir sonriente: 

Cuando llegué a Nueva York, a un provinciano como yo le impresionaron 
mucho los semáforos. Era increíble que una máquina con luces manejara 
instantáneamente la conducta de millares de personas. Allí había algo mágico 
y seductor. Era como una presencia ordenadora de aquella jungla humana.24

El Jehová del Antiguo Testamento tenía que maldecir, 
regañar, amenazar y castigar para alcanzar el grado de 
obediencia que las tres luces de un semáforo conseguían 
con un simple guiño en la siempre congestionada 
Manhattan. Aunque esto nos parece hoy elemental 
y obvio, ese ordenamiento de las cosas poseía una 
dimensión ontológica de tal magnitud que Edgar Negret 
se atrevió a reelaborarlo y expresarlo con un lenguaje que 
no borra ni disimula sus asombros. Allí estaba el nuevo 
mito planteado por Oteiza en su “Carta” de 1944. Porque 
en aquello de hacerse acatar por los hombres, la máquina 
de luces era más eficaz que el viejo Jehová, por cierto que 
con mucho menos esfuerzo, razón por la cual merecía la 
exaltación que en esencia es el monumento que forjó en 
Mallorca para hundir mentalmente en un acuario lleno de 
peces. 

El proceso creativo que va de 1953 a 1957, o sea de 
Señal para un acuario a Kachina, nos revela al artista que 
alza la frente ante la máquina y se inclina ante el misterio, 
dos actitudes o dos posiciones que los Aparatos mágicos 
sintetizan con fortuna. Ahora bien, un aparato es un objeto 
24 González y Escallón, ob. cit., p. 12. 
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útil del que nos servimos en ciertas tareas gracias a la 
mecánica, o a la electricidad, o a la electrónica, si es 
que las tres no coinciden al hacer clic con un botón. Un 
molino de café, un reloj, un radiorreceptor, un teléfono 
o un computador son aparatos cuya utilidad deriva de 
su diseño interno, absolutamente funcional. El aparato 
trabaja en alianza con las leyes naturales, leyes que el 
diseñador aprovecha a su favor y de modo eficiente para 
lograr su propósito. La magia, en cambio, contraría esas 
leyes. De modo inexplicable y flagrante, haciendo un 
pase o lanzando un conjuro, el mago logra lo inesperado 
induciéndonos a la perplejidad y la maravilla. 

Que un aparato sea al mismo tiempo mágico es 
una metáfora que le debemos a Negret. Se trata de una 
metáfora tan fecunda conceptualmente y tan expresiva 
poéticamente que terminó siendo el eje de toda su obra 
escultórica. En ella van a caber tanto las sugerencias que 
aprehende viendo la máquina como los misterios que 
deriva de su inclinación por lo místico. De lo anterior se 
concluye que la operación que suma las teorías de Oteiza 
y las ceremonias chamánicas de Mesa Verde confluyó 
de modo feliz en la creación de los primeros Aparatos 
mágicos. En Art News, Lawrence Campbell acertó al 
escribir: “Es una especie de arte neolítico expresando el 
espíritu de la edad de la máquina”.25 A Campbell parecía 
regocijarle que lo nuevo tuviera vínculos con una tradición 
que remontaba a la prehistoria. 

25 Tomado de Art News, vo. 58, n.° 7, New York, November 1959 y compilado en 1957-
1991, ob. cit., p. 79. 
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Los temas de un cortador de metales 

En adelante, de muchas maneras, los aparatos o 
esculturas que salieron del taller de Edgar Negret tuvieron 
un carácter mágico porque trataban como mito lo que 
para el común de los mortales era prosaico o al menos 
práctico y carente por lo tanto de trascendencia espiritual. 
Equinoccio (1957), por ejemplo, es una alusión a la 
mecánica gravitacional de la Tierra y la Luna en torno al 
Sol. Está resuelto como un esquema o plano hecho con 
una combinación de láminas cortadas de madera y metal, 
ensambladas y pintadas de diferentes colores. Lo mismo 
puede decirse de Tránsito lunar (1958) y de Eclipse (1960). 
Construido con metal y lámina acrílica, Eclipse permite 
que las partes roten y describan las fases del fenómeno 
sideral. 

Dentro de esta tónica Negret empezó la serie de 
los Navegantes en 1968, un homenaje a las actividades 
inaugurales de la era espacial, cuando Rusia y los Estados 
Unidos competían en la entonces asombrosa tarea de 
poner más y más satélites artificiales en órbita. Las piezas 
escultóricas que salían del taller del colombiano eran 
formas susceptibles de ser enviadas al espacio en la punta 
de un misil, para que orbitara y exhibiera su exuberancia 
barroca. Si en la década anterior había imaginado las 
formas metálicas metidas en el agua, ahora las imaginaba 
girando en torno al planeta. 

Una máquina dista mucho de ser exuberante porque 
ha sido pensada para que sus movimientos sean precisos, 
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justos, contenidos y prácticos. Nada en ella puede faltar 
ni sobrar, condición que a Negret no le interesaba. Al 
prodigarse, desbordarse y regodearse con los componentes 
de sus estructuras metálicas, dentro de la contención 
que las hace creíbles, Negret les daba el toque que las 
situaba en el campo poético que reconoce la existencia de 
nuevos mitos. Para poder explicarlo no resisto el impulso 
de recordar, aunque carezca del sustento bibliográfico 
requerido, el caso reportado en los años sesenta de una 
comunidad tribal bastante primitiva que, aislada en la selva, 
veía pasar los aviones. Asombrada por la fugaz presencia 
de aquel objeto volador tan ruidoso, la comunidad armó 
una gran aeronave con ramas y chamizos secos en 
señal de reverencia y respeto a lo que era desconocido e 
incomprensible para ellos, pero milagroso y mágico. 

Sin apartarse de esta misma línea de conducta, 
mirando los productos industriales con ojos de inocencia 
primitiva, es interesante constatar que buena parte de 
la producción de Negret, en los años siguientes, giró en 
torno a productos diseñados y fabricados por el hombre. 
Una vez más, los títulos hablan por sí solos. Negret armó 
estructuras que denominó Brújula (1958), Mapa (1958), 
Máscara (1959), Vigilante (1959), referido a los satélites 
espías, Cabo Kennedy (1962), obvia alusión a la plataforma 
de lanzamiento de misiles recién construida en la Florida, 
Edificio (1968), Fortaleza (1968), Pilotes (1970), Torre 
(1971), Escalera (1971), Puente (1972), Templo (1974), 
etc.26 
26 Cf. Galaor Carbonell, Negret - Las etapas creativas, Fondo Cultural Cafetero, Bogotá, 
1976, s. f.



Las esculturas metálicas de Edgar Negret y sus reinterpretaciones del mundo - Álvaro Medina 

37

La mayoría de estos títulos identifica obras 
individuales que, aunque pertenecen a una serie 
específica, presentan variantes que en general son 
bastante pronunciadas. Esos cambios de composición, 
aunque radicales, no alteran la base fundamental 
de la idea puesta en juego. Es de anotar que cuando 
concibió Acoplamiento (1975), término que induce a 
pensar erróneamente en el ayuntamiento carnal, el 
acontecimiento práctico que lo motivó fue el de los dos 
satélites artificiales de varias toneladas de peso que, 
puestos en órbita, entraron en contacto y se acoplaron 
con la más absoluta precisión, proeza técnica que 
maravilló al escultor cuando se produjo por primera vez 
en la historia y puso a trabajar su imaginación de primitivo. 
Dos voluminosos módulos idénticos, dispuestos en 
simetría invertida, se tocan apenas en una suerte de 
beso mecánico que la tornillería hace posible. 

Con excepción de Máscara, tema reiterado a lo 
largo de los años que Negret asoció siempre a la esencia 
de los mitos y ritos tradicionales, los demás temas están 
relacionados con la cartografía y con creaciones propias 
de la arquitectura, la ingeniería civil, la ingeniería 
mecánica y la ingeniería aeroespacial. Con el tiempo, 
como veremos más adelante, el artista incorporó a su 
acervo temático la ingeniería hidráulica, las medidas 
de tiempo y espacio, la actividad textil y la heráldica. 
La mente del escultor se había concentrado en la 
necesidad de expresar la fuerza espiritual, en el fondo 
secreta, de las cosas que el ser humano piensa y diseña 
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con un propósito meramente utilitario, por lo que prima 
la función que debe cumplir en la práctica. Esa fuerza 
espiritual se vuelve secreta debido a que abordamos 
este tipo de objetos con un criterio utilitario, de mero uso, 
hecho lo cual a veces nos fijamos en su belleza exterior 
sin querer penetrar en su sentido poético interior. Es de 
reconocer que raras veces los entendemos y asumimos 
por lo que significan como manifestaciones propias de 
la singularidad de quien los concibió, como ocurre con 
un poema, una novela, una composición musical, una 
obra de teatro o una película. Desentrañar y revelar este 
último rasgo era lo que en verdad motivaba a Negret.

La ruta de Cuzco a Saqsaywamán y Machu-picchu

En 1982, para celebrar el bicentenario del 
nacimiento de Simón Bolívar, Negret recibió el encargo 
de erigir un gran monumento de homenaje al Libertador. 
El escultor concibió, para construir en concreto a la 
vista, una estructura cuya altura equivalía a la de un 
edificio de diez pisos, compuesta de módulos situados 
en el tope que el público podría recorrer, ya que su 
interior albergaría un museo en el que se exhibirían 
documentos relacionados con la gesta libertadora. 
La Academia Colombiana de Historia, por iniciativa 
de Germán Arciniegas, se opuso al proyecto y logró 
derrotarlo. Los académicos querían un monumento 
del tipo que fomenta el culto a la personalidad y, como 
explicó en su momento Juan Acha, “lo que necesitamos 
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simbolizar no es la persona, sino sus ideales de libertad 
y de solidaridad latinoamericana”, ideales que una efigie 
“enmascara o silencia”.27 

Por fortuna la experiencia no fue vana. Dado que los 
módulos a construir en el tope debían evocar las cumbres 
que holló el ejército comandado por Bolívar, Negret 
consideró indispensable desplazarse al Perú a recorrer 
los caminos y a respirar los aires de los Andes. Por eso se 
dirigió al Cuzco y se desplazó a Machu Picchu pasando 
por Pisaq y Ollantaytambo. El urbanismo y la arquitectura 
de los Incas cautivaron al escultor, incluyendo sus 
sistemas constructivos, pero sobre todo la simbología que 
expresaban con la piedra. En el Cuzco y sus alrededores, 
Negret vivió y sintió lo sacro en todas partes porque el 
sentido del ritmo es patente en los sillares que arman 
un muro, en las varias puerta que horadan una fachada, 
en las escaleras de caminos rurales que retan abismos 
profundos, en los motivos de un tejido, en las cuerdas y 
nudos de un quipu, pero sobre todo en los andenes de 
las construcciones elevadas en las laderas de montañas 
empinadas. Allí donde el ojo se fija interesado en algún 
detalle excepcional, allí hay un sentido del ritmo que deriva 
de una aplicación que resulta ser práctica y orgánica. 

Mientras gozó de la plenitud de sus cinco sentidos, 
Negret fue un hombre dado al asombro, la ternura y la 
sonrisa franca. La generosidad fue su insignia, no sólo en 
cuanto a dar sino en lo que hace a recibir sin prevenciones, 
lo mismo ideas que experiencias enriquecedoras. En 
27 Juan Acha, “La obra”, en Daniel Samper Pizano, Negret uno, dos y tres - Nada que 
ocultar, Italgraf, Bogotá, 1983, p. 133. 
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Saqsaywamán llegó a creer, abismado por el tamaño de 
las piedras de la triple muralla que se alza en la colina 
que señorea sobre Cuzco, que ninguna construcción 
del planeta era más portentosa que ésa. La experiencia 
lo llevó a estudiar las realizaciones del Impero de los 
Cuatro Suyus o rumbos, conocido en quechua con 
el nombre de Tahuantinsuyu. Realizó la tarea con tal 
detenimiento que su obra fue, en adelante, un homenaje 
incansable y continuo a todo lo que los incas concibieron 
con ingenio, desde las ciudades hasta los observatorios 
astronómicos y desde sus insignias y fiestas hasta sus 
creencias religiosas y elementos de culto. 

En el entusiasmo sin límites que en adelante 
lo guió paso a paso, jugó un papel determinante el 
haber descubierto, poco tiempo después, que él era un 
descendiente directo de Huaina Cápac, “el onzeno inga” 
en el memorable informe gráfico que Guaman Poma de 
Ayala hizo hacia 1615 en carta dirigida al rey de España.28 
Francisca Coya, una de las descendientes de Huaina 
Cápac, desposó al capitán Diego Sandoval, origen 
de una descendencia a la que Negret pertenecería.29 
Verídico o ficticio, el escultor tomó en serio el árbol 
genealógico que llegó a sus manos, acontecimiento 
emocional que estimuló su talento creativo y lo volcó 
de lleno sobre los temas peruanos. Fue entonces que 
hizo uso, por primera vez, de fuentes precolombinas, 
que asumió como evocaciones libres que raras veces 
28 Felipe Guaman Poma de Ayala, Nueva Coronica y Buen Gobierno I, Edición y prólogo 
de Franklyn Pease G. Y., Fondo de Cultura Económica, México, 2005, p.88. 
29 Fausto Panesso, Edgar Negret, obra y tiempo, Ediciones Pérez Vargas, Bogotá, 1991, 
p. 15. 
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se atienen a las formas de los modelos que estimulaban 
sus creaciones. 

La obra inaugural de la serie de homenajes al 
Tahuantinsuyu es la titulada Machu Picchu, un conjunto 
de módulos de diagonales acentuadas que se desplazan 
de abajo hacia arriba, inscritas entre dos arcos que se 
expanden horizontalmente. Las diagonales sugieren la 
andenería de Machu Picchu, el arco superior representa 
el filo de montaña en el que descansa la ciudad y el arco 
inferior, que se posa en la base como el balancín de una 
mecedora, condensa la sensación de inestabilidad que 
comunica la construcción de tantos edificios en lo que 
parece ser un abismo. Viene al caso observar que sugerir 
los andenes rigurosamente horizontales con diagonales 
orientadas según la vertical, es una licencia compositiva 
que el escultor utilizó en numerosas ocasiones, como 
cuando evocó el lago de Titicaca y más tarde la laguna de 
Guatavita como espejos de agua dispuestos verticalmente. 

Ahora bien, la visita de Negret al Cuzco y sus 
alrededores reorientó por completo la obra del artista, 
produciéndose el viraje más acentuado de su trayectoria 
desde la Kachina de 1956. En su exhaustiva cronología 
sobre la actividad del escultor, José María Salvador ha 
sintetizado así la etapa que comenzó en 1982:

Realiza Machu Picchu, primera de las obras de su “etapa incaica”. 
A partir de ahora tiende a aplanar las formas, abandona cada vez más 
las incurvaciones de la lámina, y comienza a producir obras bastante 
cerradas, planas y rectilíneas, con cierto predominio de la simetría, y 
un gusto cada vez más acentuado por la policromía, con utilización de 
todos los colores del arco iris, además del negro y los grises.30

30 José María Salvador, “Biografía de Edgar Negret”, en 1957-1991, ob. cit., p. 68. 
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Es de anotar que las formas cerradas y planas sumadas 
al uso de una paleta más amplia no desembocaron nunca en 
obra de calidad pictórica pura. La superposición de placas 
de aluminio para producir relieves era un procedimiento 
eminentemente escultórico, con un resultado final asimilable 
al de estelas realizadas en metal. En algunos casos podemos 
apreciar que las estructuras funcionan como muros de cierto 
espesor que, paradas en medio del espacio de una sala, 
pueden ser vistos y apreciados por ambos lados. En otros 
casos, aunque la idea de muro es en principio la misma, la 
obra sólo puede ser abordada de un solo lado, por lo que 
las obras se exhiben exentas pero muy cerca de la pared. 
Esta solución ya había sido trabajada con ahínco de 1946 
a 1948 en piezas tales como La mano de Dios, Whitman 
paisaje y La Anunciación, en las que las formas orgánicas 
eran tratadas como máscaras. El envés de las tres piezas 
mencionadas antes es significativo; en cambio el revés, que 
resulta ser la misma forma pero en negativo, está despojado 
de significación e interés visual. Una tercera solución fue la 
del relieve concebido para ser colgado en la pared como un 
cuadro, relieves que varían entre los casi planos y los que 
presentan proyecciones espaciales bastante acentuados. 

Las tres soluciones obedecen a ejemplos específicos 
que pueden apreciarse en los sitios que Negret visitó en el 
Perú y son los siguientes: a) el emplazamiento exento de 
la Piedra sagrada, un enorme y pesado muro monolítico de 
Machu Picchu cuya silueta irregular evoca el pico Pumasillo; 
b) la disposición de los revestimientos líticos adosados a la 
pared de la caverna del Templo de la Luna, situada frente 
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a Machu Picchu, de fuerte presencia arquitectónica aunque 
sólo pueden ser apreciados por un lado; y c) los relieves de 
la Casa de las Serpientes, en el centro histórico de Cuzco, 
tallados discretamente en la fachada exterior del edificio. 

Para el artista de 62 años el recorrido por el Cuzco y 
sus alrededores tuvo un impacto similar al de su convivencia, 
en 1956, con los indios Pueblo de Arizona. La nueva 
experiencia fue tan profunda que reorientó los temas y los 
lenguajes de un escultor cuya sensibilidad era receptiva 
a las manifestaciones en las que el mito se revela como 
esencial. Lo curioso es que al cambiar de rumbo Negret 
terminó interesándose tanto o más en lo profano que en lo 
religioso. He seleccionado 31 obras realizadas entre 1982 y 
1997, que vale la pena identificar acompañadas de un breve 
comentario en torno al tema, para poder determinar el rango 
de sus preocupaciones y el calado de las mismas. 

1982 
Machu Picchu. Remite a la ciudad que parece haber 

sido construida para retar la topografía vertiginosa del sitio 
en que se levanta. 

1984 
Reloj andino. Un tributo de admiración a la capacidad 

de medir el tiempo. 
1986 
Luna. A Negret no le interesó el satélite como tal, sino 

su papel determinante en creencias y rituales. 
Espacio ritual. En planta, esta estructura es un círculo 

perfecto de módulos que, inclinados hacia el centro, se 
alzan sin llegar a cerrarse en el tope. La circularidad de esta 
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escultura se debe a que sólo en los templos del Sol los incas 
construían muros curvos. 

Titicaca, el lago mítico. Esta obra celebra el origen 
de la más grande civilización del altiplano andino. Según 
Inca Garcilaso de la Vega, los fundadores del imperio Inca 
“salieron de Titicaca y caminaron al septentrión”31 para 
terminar estableciéndose en el Cuzco. 

Quipu I: Homenaje a Pachacútec. El quipu es un 
sistema de cuerdas que permitía guardar información 
genérica y numérica con un código de nudos ligado, según 
Inca Garcilaso de la Vega, al color del hilo respectivo.32 
Pachacútec, el noveno inca, fue el arquitecto del Cuzco y el 
gran reformador que favoreció la expansión del imperio. 

Quipu II: Homenaje a Tupa Inca Yupanqui. Tupa Inca 
Yupanqui fue el décimo inca. Con él continuó la formidable 
expansión del Imperio. 

Quipu III: Homenaje a Huaina Cápac. Huaina 
Cápac fue el undécimo y penúltimo inca. Bajo su mando, 
conquistada Quito, el Tahuantinsuyu llegó a su máxima 
extensión territorial. A partir del quipu, un instrumento cuya 
función principal es contable, Negret creó una metáfora del 
crecimiento, desarrollo y grandeza del pueblo inca. 

1987 
Mapa del Tahuantinsuyu, el Imperio de los Cuatro 

Rumbos. El escultor celebra, indicando los caminos que 
atravesaban montañas y desiertos, la magnitud de un 
imperio cuya extensión fue considerable. Esta obra entronca 

31 Inca Garcilaso de la Vega, Comentario reales de los incas, vol. I, libro primero, cap. XV, 
Biblioteca Ayacucho, Caracas, 1985, p. 38. 
32 Ibídem, vol. II, libro sexto, cap. VIII, p. 24. 
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con La ciudad de 1957, de la serie Aparatos mágicos. El 
gran círculo amarillo central corresponde al Cuzco, el rojo 
a Machu Picchu, el blanco a Pachacámac, situada en las 
afueras de lo que hoy es Lima, el azul a Tiahuanaco, el 
amarillo del noroeste a Chan Chan y el amarillo más al norte 
a Quito. 

1988 
Deidad. Negret posó la mirada fuera del área incaica y 

se fijó en el centro escultórico de San Agustín en Colombia, 
estudiado por su amigo Jorge Oteiza. Aunque la estructura 
resultante no es feliz, el protuberante lazo de aluminio 
que orna la superficie remite a los que pueden verse, por 
la parte posterior, en la cintura o en el tocado de algunas 
de las estatuas del centro chamánico más importante de la 
Colombia precolombina. 

1989 
Casa de las Serpientes. Evoca el edificio del centro de 

Cuzco que tiene unas serpientes en altorrelieve, labradas en 
de la fachada. 

1990
Cuzco. Los planos secretos del acueducto. Retoma 

la pasión por las creaciones debidas a la ingeniería que ha 
tenido siempre, en este caso la hidráulica, para celebrar la 
admirada proeza de los incas de construir los acueductos 
de tal modo que los eventuales enemigos no supieran por 
donde iba la red de aguas y evitar su destrucción en caso de 
que la ciudad fuera sitiada. 

Fuente ceremonial. Evoca los lugares donde se hacían 
abluciones rituales. 
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Tejido. Es un homenaje al refinamiento técnico de 
las telas peruanas precolombinas, consideradas de las 
más bellas y sofisticadas de la historia del textil en el 
mundo. 

Laguna. Dirección a Guatavita. La obra alude a la 
laguna situada cerca de Bogotá, en la que según los 
cronistas españoles el zipa o máxima autoridad de los 
muiscas, o chibchas, se bañaba con el cuerpo cubierto 
de oro en polvo, posible origen de la leyenda del Dorado. 

1991 
Sol. Como en el caso de Luna, Negret representó 

al rey de los astros por su papel determinante en las 
creencias religiosas de prácticamente todos los pueblos 
indígenas de América. A lo anterior se añade que los 
reyes del Tahuantinsuyu se tenían por hijos del Sol33. 

Eclipse solar. Suerte de lamento por la decadencia 
y desaparición del imperio Inca. 

Eclipse lunar sobre el Cuzco - 500 años. Un año 
antes de celebrarse la llegada de Colón a nuestro 
continente, Negret se propuso recordar de qué modo 
España arrasó con la mayor civilización de América del 
Sur sin intentar siquiera entender su cultura. 

Eclipse solar sobre el Cuzco - 500 años. Como en 
el caso anterior, la mención de la capital del imperio y la 
referencia a los cinco siglos que habían pasado desde 
1492 son los datos que definen la razón de ser de lo 
que en el fondo resultaría ser un anti monumento y no 
un monumento. 

33 Ibídem, vol. I, libro primero, cap. XV, p. 37, y cap. XVI, p. 39. 
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Espejo de agua reflejando un eclipse. Un tributo a 
los astrónomos que supieron seguir, a través de ojos de 
agua tallados en el piso, los fenómenos siderales. 

1992
Fiesta andina. Recuerda el colorido con que 

antaño, en tiempos de apogeo, se celebraban fiestas en 
el Cuzco. 

Gran calendario. Invitado a exponer en el Museo 
Tamayo, Negret se interesó en las grandes realizaciones 
de las civilizaciones que florecieron en el territorio 
mexicano. La obra fue concebida como una variación 
del gran círculo de piedra que se conoce con el nombre 
de Calendario azteca. 

Máscara Teotihuacán. A partir del detalle de un 
mascarón tallado en el Templo de Quetzalcóatl, en el 
centro ceremonial situado al norte de Ciudad de México, 
el artista hizo una variación que evoca la composición 
de la obra original. 

1991-1993 
Serpiente emplumada. El semicírculo de la estructura 

metálica representa la mitad del anillo de un ofidio 
enroscado. Los módulos metálicos abiertos por los que el 
espacio fluye, sugieren las plumas de un ave. El semicírculo 
de módulos simboliza a Quetzalcóatl. En el proceso Negret 
ignoró tanto la cabeza como la cola de la serpiente. 

1993 
Códice. En este caso Negret tuvo en cuenta el 

diseño de ciertas “páginas” del Códice Borbónico, en el 
que los glifos del texto están dispuestos en L alrededor de 
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la ilustración que domina la composición, en general de 
formato cuadrado. 

Espejo de agua reflejando la Cruz del Sur. El artista 
le rinde tributo, como un primitivo, a la constelación que los 
europeos no conocían. 

1994
El norte es la Cruz del Sur - Homenaje a Torres 

García. Ahora el tributo reconoce los aportes del Joaquín 
Torres García de “nuestro norte es el Sur”. 

1995 
Pirámide Teotihuacán. La inclinación de la estructura, 

obvia referencia a las pirámides del Sol y de la Luna en 
Teotihuacán, indican el grado de independencia que 
manejaba el artista a la hora de reinterpretar con aluminio 
los motivos que le interesaban. 

1996 
Maíz. Negret no representa el maíz porque su forma 

natural le parezca bella, sino porque convertido en chicha 
cumple un papel de importancia en ceremonias y ritos. 

1997 
El gran soporte Tierradentro. No lejos de su natal 

Popayán, en Tierradentro, se cavaron hipogeos funerarios 
cuyas paredes fueron recubiertas de motivos ornamentales. 
El artista retomó esos motivos al evocar los elementos 
soportantes de los recintos subterráneos tallados en la 
roca. 

El arco. Se trata de un arco rebajado como los tallados 
en los hipogeos de Tierradentro. 

Desde el punto de vista iconográfico, las 31 obras 
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seleccionadas son distintas entre sí por obedecer a 
principios de tema y representación artística que son los 
específicos y concretos de cada título. Negret renunció así 
a la variación en torno a un mismo tema que fue habitual 
en el siglo XX, prolongación de los paisajes seriados 
de Monet en el XIX. Los varios eclipses de 1991, por 
ejemplo, presentan soluciones distintas. No se redujeron 
por lo tanto, al pasar de una versión a otra, a conservar la 
estructura sustantiva de la composición con el propósito de 
introducirle cambios adjetivos, salvo el juego de tamaño y 
color que practicó desde Kachina. 

De las 31 obras mencionadas, hay 20 que celebran 
hitos materiales de las civilizaciones y pueblos que los 
forjaron y sólo 14 se emparentan directamente con 
creencias y rituales. No obstante lo anterior, seis de las 
20 corresponden a hitos que, aunque materiales, fueron 
construidos en función de lo puramente religioso, caso de 
Templo ritual, Máscara Teotihuacán, Serpiente Emplumada, 
Pirámide Teotihuacán, El gran soporte Tierradentro y El 
arco. A la larga sin embargo todas las esculturas inspiradas 
en el mundo precolombino fueron construidas por Negret 
porque expresan los avatares de pueblos altamente 
ritualizados. Por eso, hablando de los incas, declaró el 
escultor: “Me atrae especialmente la espiritualidad de ese 
imperio con sus poderosos símbolos como expresión del 
misterio y las epopeyas de la vida y la muerte”.34

Agreguemos entonces, para concluir, la obra que en 
términos absolutamente individuales vendría ser la que 

34 González y Escallón, ob. cit., p. 14. 
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mejor ejemplifica el interés de Edgar Negret sobre los 
arcanos de la vida y la muerte. Voy a llamarla Sin título, 
independientemente de que la característica medular de la 
obra de Negret está determinada por temas que los títulos 
reflejan. Me he permitido la licencia de llamarla así, no 
porque el escultor hubiera adoptado la denominación que 
usaron tantos otros pintores y escultores abstractos, sino 
porque en el catálogo de la exposición de 1998 en Caracas, 
titulada significativamente Diálogo con lo sagrado. Aunque 
está profusamente ilustrado y muy documentado, en el 
catálogo se omitió deliberadamente el título que identificaría 
esta pieza escultórica de aspecto arquitectónico, título que 
sí está presente en todas las demás obras que se exhibieron 
en esa ocasión.35 La razón de ser de dicha omisión se debe 
al hecho de que esta estructura fue concebida para ser su 
mausoleo. 

Edgar Negret me dio a conocer su decisión tras 
conversar conmigo toda una tarde, recostado cada uno 
contra una columna de la estructura recién concluida y 
aún sin pintar. Me contó entonces que en México se había 
conmovido profundamente cuando vio, en el museo que 
lleva su nombre, la urna que contenía las cenizas de 
Rufino Tamayo. En Popayán hace muchos años el escultor 
colombiano le donó a la ciudad su casa paterna, junto 
con numerosas obras artísticas de su colección personal, 
para fundar un museo. Allí, en uno de los patios de la 
mansión colonial, va instalarse esta escultura. Bajo ella 
va a guardarse el polvo que el maestro será un día. Las 
35 Véase Negret - Diálogo con lo sagrado, Fundación Corp Group Centro Cultural, 
Caracas, 1998, p. 21. 



Las esculturas metálicas de Edgar Negret y sus reinterpretaciones del mundo - Álvaro Medina 

51

vueltas de tuerca que le aplicó a todos y a cada uno de los 
tornillos de sus aluminios pintados expresarán allí, en un 
monumento que por su forma y su color evoca los hipogeos 
funerarios de Tierradentro, la poética de quien supo andar 
por el mundo con los ojos abiertos a todo lo que estuviera 
conectado con la eternidad y el mito.





Hacer la historia

Ariel Jimenez
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Hace algún tiempo escuchaba en París a la galerista 
Denise René afirmar que no le importaba la proveniencia 
de los artistas, ni el lugar donde trabajaran, sino su obra, 
única y exclusivamente. He escuchado de muchos artistas 
latinoamericanos, de generaciones distintas, afirmaciones 
similares. En el fondo, para ellos, el arte es una necesidad 
de la especie, y por lo tanto, cuando es auténtico y profundo, 
alcanza un nivel de universalidad que la coloca fuera de las 
contingencias y azares del tiempo y del lugar. Y por supuesto, 
comparto con ellos esa profunda desconfianza hacia todos 
los nacionalismos y esencialismos, cualquiera que ellos 
sean, y hacia las distorsiones que el amor exagerado de lo 
propio puede introducir en nuestro comercio con el mundo, 
y no sólo con el arte. Sólo que para mí esa desconfianza se 
dispara también ante la pretendida universalidad del arte, 
justamente porque creo ver allí otra forma de esencialismo. 

Sólo quien crea vivir en el seno de un espacio de sentido 
que se extiende de manera homogénea y sin accidentes 
al planeta entero, puede imaginar que la interacción entre 
un individuo y una obra se hace de forma directa, sin 
intermediario ideológico o estético alguno, objetiva. Pero 
nosotros, que estamos constantemente obligados a vivir 
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entre dos o más coordenadas temporales, y entre distintas 
perspectivas históricas, sabemos que no es cierto, que no 
se ve ni se aprecia del mismo modo una obra en París o en 
Río de Janeiro, y que incluso aquí, para un católico ferviente 
o un ateo, la imagen de un cristo crucificado no significa 
exactamente lo mismo. Ya lo señalaba André Malraux en 
El Museo imaginario: la perspectiva desde donde vemos 
una obra cambia considerablemente la idea que podamos 
hacernos de ella, de su funcionamiento y su valor cultural. 
Después de todo, decía, durante siglos la misma Europa 
fue ciega al arte medieval, y no precisamente porque 
careciera de valor. Durante siglos, también, las piezas que 
hoy vemos como esculturas y apreciamos por su valor 
estético, no valían para las comunidades que las crearon 
sino como ídolos, no precisamente en tanto que obras de 
arte. 

El concepto que nos hacemos de lo bueno y de lo 
malo, de lo bello y lo feo, de las funciones que deberían 
ser las suyas, definen y modelan, lo queramos o no, 
nuestra percepción de una obra, o de cualquier objeto. Las 
historias incluso que escribimos, las enmarcan dentro de 
perspectivas específicas, las jerarquizan, y por eso mismo 
las valoran o las condenan, a los ojos de una comunidad 
específica. Y aquí llego al tema que me interesa exponer 
ante ustedes, el de esas historias que llegan a imponerse 
en un momento dado como si se tratara de leyes naturales 
y que, escritas por otros para responder a necesidades que 
no son exactamente las nuestras, llegan a moldear la visión 
que nos hacemos de nosotros mismos. 
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El hecho es que aprendemos una historia universal 
del arte que nos excluye. Nos la enseñan en la escuela, 
la leemos en los libros, está a menudo implícita en los 
documentales que vemos en la TV. Junto a ella, estudiamos 
también una historia local, como si estuviésemos ante 
mundos y tiempos aparte, imposibles de reconciliar. Un 
ejemplo ya clásico y tremendamente influyente de estas 
historias universales, en realidad occidentales: la de 
Gombrich,* se inicia con las llamadas culturas primitivas, e 
incluye al mundo precolombino de las Américas. A partir de 
allí esa perspectiva que se presenta como LA HISTORIA 
DEL ARTE, salvo una mirada tangencial al oriente, es 
esencialmente Europea, para finalmente incluir, ya en el 
siglo XVIII, a los Estados Unidos. Para quien lea a Gombrich 
(y lo hacen miles y miles de personas en occidente), entre 
nosotros sólo existió una forma de arte en las culturas 
precolombinas. Luego, sencillamente, no existimos. Nunca 
más se creó algo remarcable entre nosotros, y ese silencio, 
se quiera o no, funciona como una condena implícita.

Esta exclusión ha producido en algunos intelectuales 
un malestar que generalmente se expresa en dos posiciones 
opuestas: o bien reclamando, con amargura, nuestra 
inclusión en esas historias (como si pudiéramos exigirle a 
los europeos que escribieran por nosotros), o simplemente 
pretendiendo, desde una perspectiva nacionalista, que 
no tenemos nada que ver con Europa, que somos una 
civilización aparte.1

1 Es también el punto de vista de Huntington quien, desde una perspectiva esencialista, 
pretende que la América Latina debe ser considerada como una civilización aparte.



XXXI Colóquio CBHA 2011 - [Com/Con]tradições na História da Arte

56

 La realidad, sin embargo, es mucho más compleja, 
primero porque es evidente que sí tenemos que ver con 
ella, que somos a la vez su producto y su continuación aquí 
en América, sólo que de una manera muy peculiar, mestiza, 
híbrida. Luego porque esas historias no son fenómenos 
meteorológicos, hechos naturales, sino construcciones que 
se hacen en y desde un lugar específico y que por lo tanto 
materializan una determinada visión, sirven los intereses 
simbólicos de quienes las escriben. En general - porque 
siempre existen excepciones - Europa no nos mira como 
parte de su historia, sino como territorios de influencia, y 
nuestra exclusión en las historias escritas desde allá lo 
materializa con absoluta claridad.

Para que una historia del arte occidental nos incluya, 
y para que lo haga prestando verdadera atención a las 
particularidades que son las nuestras, es necesario 
concebirla y escribirla desde acá. De nada sirve exigirle 
a los europeos y norteamericanos2 que nos incluyan en 
los textos que ellos escriben para su propio uso, y que 
luego exportan a todo occidente. Somos nosotros quienes 
debemos pensar y escribir esas historias. Es nuestra 
responsabilidad producir el aparato crítico necesario 
para explicar lo producido en nuestros escenarios, uno 
que no sólo nos diga que efectivamente formamos parte 
de occidente - lo que ya sabemos - sino que nos haga 

2 Algunos dirán que los Estados Unidos son también un país americano, y que sin 
embargo parecen poder asumir la historia del arte occidental como una continuidad que 
los incluye, sin saltos, sin traumas, y que por lo tanto ese debería ser también nuestro 
caso. Y sin embargo, me parece por una parte que el caso no es exactamente el mismo, 
que nuestra hibridez es mucho más profunda y constitutiva que la suya, lo que exige 
a mi entender otros procedimientos de estudio. Por otra parte, nada dice que esas 
contaminaciones de las que hablamos no se den también allá. 
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comprender de qué particular manera lo somos. Que 
nos permita pesar cuánto de esa especial forma de ser 
occidental se la debemos a Europa, a la manera como 
ella conquistó, pobló, pensó, estos territorios. Cuanto a las 
diversas culturas primitivas de América, pero también al 
esfuerzo de nuestros artistas y pensadores, de ese aquí 
y ahora mestizo, desde los tiempos de la colonia hasta el 
presente. Que nos diga además en qué medida nuestras 
lecturas, y nuestra mirada sobre esas diversas tradiciones, 
las enriquecen también.

Para eso, sin embargo, me temo que así como la 
resurrección del arte medieval durante los siglos XIX 
y XX exigió para Europa mucho más que un capítulo 
nuevo, para que esa historia universal a la Gombrich nos 
incluya, hará falta algo más que una rama suplementaria 
en el árbol genealógico del arte occidental. Quizás nos 
toque incluso repensar los modelos operativos que 
la constituyen, o al menos en parte, y los criterios de 
valoración que se materializan en y por ellas. Nos será por 
ejemplo indispensable estudiar no sólo cómo las formas 
se expanden desde su centro de invención hacia nuevos 
escenarios, sino también considerar las mutaciones 
sufridas por ellas en su pasaje de uno a otro universo de 
sentido. Las contaminaciones, los desvíos, las torsiones 
que pudieran sufrir con el tiempo. Y para ello, es evidente, 
nuestros análisis no podrían limitarse al estudio formal y 
cronológico, es decir, no pueden centrarse exclusivamente 
en el estudio de una solución técnica (el divisionismo de los 
puntillistas, por ejemplo), y su aparición posterior en otros 
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ámbitos, sino que esos estudios deben hacerse además 
desde una perspectiva topológica, es decir, desde la 
pertinencia de esas formas a un medio específico; atentos 
a las lecturas que se haga de ellas en el lugar donde se les 
recibe y al sentido que ellas adquieren entonces. 

Muchos historiadores, aquí y en otros países de la 
región, hablan de esa necesaria reescritura de la historia 
desde nuestra perspectiva, y en muchos de sus ensayos 
ciertamente lo intentan. Yo, por mi parte, busco también en 
mis trabajos sobre un artista o un movimiento específico, 
detectar esos elementos que permiten su inserción compleja 
en el contexto general de las artes occidentales, y sin duda 
en algunos casos puntuales me ha parecido observar 
algunos de los inconvenientes que será necesario superar 
para lograrlo. Aún así, hasta donde sé, no se ha escrito 
ni pensado entre nosotros una historia del arte occidental 
que nos incluya. No se ha emprendido la tarea enorme de 
pensar su estructura, materializándola en un libro. Y esa, 
a mi entender, es una labor que está aún pendiente, y una 
de las más útiles que sean, de las más exigentes también. 

Con esta corta intervención quisiera aportar algunos 
de los elementos que considero oportuno tomar en cuenta a 
la hora de emprender un proyecto como este, comenzando 
por dos de los preconceptos que, aunque más fuertes y 
activos durante la primera mitad del siglo XX, siguen aún 
vivos. Me refiero a dos de las actitudes más comunes entre 
nosotros a la hora de considerar nuestras relaciones con 
las fuentes históricas que nos alimentan, particularmente 
las europeas.
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La primera de ellas, es la idea de que somos ciudadanos 
de un mundo hoy absolutamente globalizado, que nuestras 
fuentes son las mismas que la de cualquier otro habitante 
culto del planeta y que por lo tanto una atención cuidadosa 
a las particularidades locales o regionales no puede sino 
disminuir el alcance universal de nuestras obras. Si bien es 
cierto que la interrelación planetaria es hoy enorme, y cada 
vez más grande, que gracias a internet prácticamente todos 
los habitantes del planeta tienen o podrían tener acceso a la 
misma información, y que eso es en cierta medida un hecho 
positivo, no deberíamos olvidar, si queremos comprender 
en toda su complejidad los fenómenos culturales que 
nos interesan, que los ciudadanos de esa comunidad 
planetaria no reciben esa información de la misma manera, 
sencillamente porque la buscan y la interpretan desde 
necesidades no siempre equivalentes. Esto sin contar 
que, además de ese cúmulo de datos hoy accesible a 
muchos de nosotros, siguen existiendo tradiciones locales 
y regionales, que ellas continúan modelando nuestros 
modos de actuar y de pensar, y que es desde allí, desde 
esas particularidades locales, que se introduce en la web el 
contenido que luego creemos de acceso universal.

Para ilustrar este primer punto, es decir, el peso 
que tienen las tradiciones desde donde buscamos e 
interpretamos la información disponible, me gustaría 
mencionar el ejemplo a dos de los artistas más conocidos 
en Brasil y Venezuela: Lygia Clark y Jesús Soto. Me 
enfocaré específicamente en la lectura que cada uno hizo 
del Blanco sobre blanco* de Malevitch, lo más brevemente 
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posible. Tanto Soto como Clark vieron en Malevitch una 
referencia fundamental al inicio de su carrera. Ambos se 
concibieron como artistas universales y abordaron esa 
particular solución plástica desde la América Latina.3 Y sin 
embargo, sus lecturas fueron radicalmente opuestas. Clark 
vio en el Blanco sobre blanco el último paso antes de llegar 
a la tela virgen,* es decir, al soporte material de la pintura, 
para pasar luego trabajar con ella,* plegándola. Soto, por 
su parte, vio en esa solución plástica luz sobre luz,* algo 
absolutamente inmaterial, y prosiguió sus investigaciones 
en el campo óptico en busca de la energía y la luz. Y claro, 
podríamos decir que esa doble lectura, corporal y lumínica, 
formaba parte de las posibilidades intrínsecas del Blanco 
sobre blanco, y que por lo tanto ellas eran y son posibles 
sea cual sea el escenario nacional o regional desde donde 
la observemos. 

Y es cierto, sólo que a mi en mi opinión eso no invalida 
el hecho de que sus lecturas le deban también (ese también 
que tanto nos cuesta pensar), al peso o a la textura de 
las tradiciones culturales desde donde las hacemos, y 
que perderíamos una parte importante del sentido de 
estas obras, de su compleja manera de inscribirse en la 
historia occidental y regional, si las pasáramos por alto. 
Y esto porque la lectura corpórea que Lygia hace de esa 
referencia fundamental puede comprenderse mejor si la 
leemos desde las tradiciones antropofágicas del Brasil, 
que si bien no son las únicas activas, fueron y siguen 
3 Y digo que la abordaron desde la América Latina, porque me parece evidente que 
incluso si trabajaron en Europa largo tiempo, es claro que la perspectiva desde la cual 
abordaron las obras que les interesaron se forjó acá, en Brasil y Venezuela, y que ese 
simple hecho tiene más importancia de la que generalmente le acordamos.
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siendo determinantes, y la lectura impresionista de Soto 
se comprende más profundamente cuando conocemos la 
importancia que tiene en Venezuela una cierta tradición de 
la luz que,* de Reverón a Soto y más allá, dibuja una línea 
histórica perfectamente diferenciada. Y es que de ese modo 
no sólo descubrimos cómo nos inscribimos en la historia 
de occidente, sino también cómo, desde adentro, nos 
pensamos a nosotros mismos, qué imagen nos hacemos 
de nuestro presente y nuestro futuro, de nuestra forma de 
pertenecer a ese occidente ampliado que somos. 

De modo que si queremos vernos como seres 
sencillamente universales, pensándonos exclusivamente a 
partir de nuestras referencias europeas, es mucho lo que 
podríamos perder, mucho de nuestra propia vida lo que 
quedaría sin respuesta, tanto al menos como si intentásemos 
hacerlo desde una posición estrictamente nacionalista, esa 
otra amenaza que nos asecha constantemente. Lo que nos 
conviene, por el contrario hacer, es pensar esa múltiple 
pertenencia, o esa manera múltiple de vincularnos con los 
diferentes pasados a los que pertenecemos por igual. 

Para ello - ya lo sugerí - el estudio cronológico de la 
aparición y expansión de algunas formas, procedimientos y 
técnicas, no es suficiente, es además indispensable estudiar 
lo que ellas devienen aquí, entre nosotros. Quisiera dar tan 
sólo un ejemplo de lo que entiendo por esa mutación de 
las formas y de su sentido. En Venezuela, al menos, es 
muy conocida la Espiral* de Soto, y si no todos, muchos 
sabemos que ella tiene su fuente inmediata en el Rotativo 
de Marcel Duchamp. La filiación es clara e históricamente 
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documentada. Y muchos historiadores del arte creen 
agotado el problema cuando hacen evidente la relación 
formal entre ambos artistas y cuando además demuestran, 
basados en entrevistas de Soto, que efectivamente la 
suya proviene de Duchamp. La observación, por lo demás, 
confirma un hecho histórico: que las ideas y las formas 
en las que encarnan, vienen de Europa hacia América. 
Y sin embargo, lo más interesante de este caso no es 
precisamente que una espiral surja de la otra, sino la 
mutación que esa solución formal sufre al ser reutilizada 
por Soto desde otras necesidades históricas y para otros 
fines. Con ello, además, el flujo de ideas proveniente de 
Europa se encuentra ahora con otro, y la lectura de una 
obra, de sus fuentes y des sus resultados, se enriquece 
considerablemente. 

La espiral de Duchamp surge dentro de un universo 
más Dadá que cinético, y el efecto mecánico, casi hipnótico 
de su movimiento, está asociado a una crítica profunda 
de la razón, de sus productos y sus efectos. Hay allí una 
crítica clara de los modelos de progreso vigentes durante el 
siglo XIX y la primera mitad del siglo XX que se materializa 
en un visión negativa de lo óptico. En el caso de Soto, 
por el contrario, esa solución plástica de Duchamp, su 
carácter óptico incluso, se inscribe dentro de un esquema 
de progreso plástico, de avance histórico, puesto que 
representa para él un medio para agregar el tiempo a la 
pintura, para completarla, ampliando sus posibilidades. 
Pasando pues de la obra de Duchamp a la de Soto, el 
sentido de esa forma cambia radicalmente, se invierte. Hay 
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allí un fenómeno de torsión semántica, si pudiéramos decirlo 
así, puesto que la misma forma llega a tomar y a transmitir 
contenidos diametralmente opuestos. Y esto es posible 
porque esa forma responde a aspiraciones diferentes, 
y eso es más interesante y más complejo como lectura, 
que la simple filiación formal y cronológica. Pero eso no se 
consigue sino haciendo estudios que le presten al menos 
una mayor atención a las manifestaciones topológicas, 
de estudio de un lugar específico, ese desde donde Soto 
trabaja y piensa. 

En Francia, en un país que acababa de atravesar una 
de las más horrendas guerras del siglo, y donde la ciencia 
puso su admirable saber al servicio de la destrucción, la 
espiral de Duchamp, su movimiento mecánico y repetitivo, 
su carácter de globo ocular desvariado, expresa justamente 
ese temor y esa desconfianza ante los efectos del progreso. 
Pero para Soto, esa misma espiral, incluso si la descubre en 
Francia, se transforma de repente en un valor positivo, en 
una solución eficaz y capaz de agregarle algo a la pintura en 
su desarrollo histórico, porque quien la ve y la interpreta es 
un artista, ciudadano de un país pequeño y atrasado, que 
va a Europa justamente a buscar modernidad y progreso. 

Por eso, estimo que no sería del todo inútil reconsiderar 
también la pertinencia de algunos modelos operativos a la 
hora de abordar las filiaciones históricas de un artista, sean 
estas europeas, americanas o de cualquier otro orden. 
Me refiero, por ejemplo, al modelo que nos ofrece el árbol 
genealógico, con su raíz,* su tronco* y sus ramas,* para 
pensar la obra producida en escenarios distintos o, como 
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sucede en el caso de muchos artistas latinoamericanos, 
producidas no solamente en, sino también entre escenarios 
diversos.

La estructura del árbol tiene la ventaja de ofrecernos 
un modelo de filiación que permite explicar cercanías y 
diferencias entre un amplio conjunto de creaciones, a partir 
de un tronco y de referencias comunes. Explica pues como 
lo múltiple* puede en un momento dado canalizarse en un 
sentido específico,* creando un tronco a partir del cual se 
genera una filiación histórica, capaz a su vez de producir 
corrientes o ramas claramente diferenciadas.* Esa es la 
estructura misma de la historia pensada por Gombrich. A 
partir de un fondo primitivo común, de unas raíces (que, 
precisamente porque se piensa universal, incluye a las 
culturas primitivas de América),* se produce un día, en 
Grecia,* un despertar. Y ese despertar genera un tronco, 
es decir, una continuidad histórica de la cual se reclama 
occidente en su conjunto, hasta los Estados Unidos,* en 
una fabulosa floración de obras... Salvo la América Latina, 
que queda excluida… Entonces pregunto, ¿si ese árbol de 
la historia occidental así concebido incluye entre sus raíces 
las culturas primitivas de América, y por último florece 
también en los Estados Unidos, por qué no podría florecer 
en la América Latina?* Hay allí, estoy convencido, mucho 
del prejuicio que tienen aún las metrópolis coloniales ante 
sus antiguas colonias. 

Pero hay algo más, y que a mi modo de ver se relaciona 
con las insuficiencias del modelo operativo que nos ofrece el 
árbol genealógico para comprender lo que sucede en América 
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latina. Octavio Paz lo decía muy bien cuando comparaba los 
procesos históricos de Los Estados Unidos y de la América 
Latina, y es que si los EE.UU. se formaron como una expansión 
de Europa en América, excluyendo sistemáticamente a las 
poblaciones autóctonas, la América Latina toda se pensó 
a partir de una inclusión de las poblaciones americanas y 
africanas, incluso si esa inclusión se hizo desde el desprecio 
y la injusticia, bajo la forma de la esclavitud. Pero los incluyó, 
y con ello incluyó también - a su pesar quizás - sus diversas 
filiaciones históricas de un modo que no se explica ya, 
o no completamente, con el modelo del árbol. Y eso es lo 
que estamos viendo por ejemplo en los procesos políticos 
de Venezuela y Bolivia, donde se ha hecho evidente que 
inmensos sectores de la población se sienten más claramente 
identificados con sus raíces americanas, incluso si lo dicen 
en español, que con ese tronco, ese despertar griego que 
dibuja Gombrich. ¿Cómo pensar entonces una realidad 
así, donde una misma población se siente tener raíces 
distintas, alimentadas por tradiciones culturales, por suelos 
diferentes? ¿Cómo hacer para que incluso aquellos que en 
América Latina se sienten vinculados de manera prioritaria a 
ese tronco de la historia occidental, puedan también pensar 
sus vinculaciones históricas con tradiciones específicamente 
americanas, es decir, con otras raíces? ¿Qué hacer además 
para conseguir que esas diferentes vías de vinculación con 
el pasado convivan pacíficamente en un mismo territorio, y 
compartan una misma visión de su futuro?

A mi entender hay otro modelo, extraído también del 
mundo natural, que puede ayudarnos mejor que el árbol 
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a pensar esas múltiples filiaciones históricas, y es la de la 
hierba común, lo que en español llamamos la grama.*

Un modelo de esta naturaleza permite mantener un 
tronco de filiación* entre cada una de las pequeñas plantas 
que van surgiendo en su crecimiento,* modelo arbóreo 
también, sólo que cada uno de estos brotes* tiene ahora la 
capacidad de echar raíces en los terrenos que ocupa. Y si 
la composición de esos terrenos es diferente, como podría 
ocurrir en su trasplante de Europa a América, esa planta 
se nutrirá de otros elementos, y sus frutos serán distintos, 
a veces en pequeñas proporciones, otras de manera más 
radical. De ese modo, además, el sentido en el que se 
desarrollan podría ser otro, orientándose en direcciones 
diferentes,* incluso regresando, sin que esa orientación 
nueva signifique para ella una regresión. Cada una de esas 
minúsculas plantas que van echando raíces podrían pues 
sobrevivir por sí mismas, incluso si en un momento dado se 
corta el vínculo* con ese tronco mayor del que provienen. En 
ese proceso multidireccional de crecimiento puede suceder 
(como de hecho ocurre en los procesos culturales y en los 
biológicos), que las condiciones del medio le impongan 
a esos pequeños seres mutaciones diversas, variables 
locales similares a las que Darwin estudió en las islas 
Galápagos, o como las que en Brasil produjeron, a partir 
del concretismo europeo, esos curiosos frutos que son los 
bólidos de Oiticica, contaminados por las particularidades 
geográficas y antropológicas del Brasil. Y si con este modelo 
se hace posible estudiar las vinculaciones de Oiticica con 
sus fuentes europeas, también se hace factible analizar 
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el impacto que tuvieron sobre él las particularidades del 
terreno donde el arte concreto echó raíces. 

Y ahora que menciono el ejemplo de Darwin, 
sería útil agregar que así como las variaciones de una 
especie a otra son anotadas y estudiadas, no a modo de 
degradaciones o ecos tardíos de una forma originaria, sino 
en tanto que pruebas de su adaptación al medio y por lo 
tanto como necesidad, así deberíamos aprender a ver 
las variaciones que las formas provenientes de Europa o 
de cualquier otro centro puedan tomar entre nosotros, no 
como ecos tardíos y por lo tanto despreciables. Porque 
ese es otro de los juicios estéticos y morales que permiten 
a menudo desechar la producción de muchos artistas 
latinoamericanos, condenándolos por su anacronismo. 
Allí donde hay necesidad, adaptación vital al medio, no 
existen anacronismos. ¿Por qué, por ejemplo, si el estudio 
de las repercusiones que tuvieron las invenciones plásticas 
de la Italia renacentista son vistas en toda Europa como 
expansión de ideas que al norte de los Alpes y al suroeste 
produjeron formas nuevas, o variaciones respetables, 
entre nosotros esos mismos procesos se condenan como 
simples ecos tardíos, prueba de nuestra dependencia? 
Hay allí muchos preconceptos que vencer, sin caer por ello 
- insisto en este punto - en las cegueras del nacionalismo. 

No pretendo, por lo demás, proponer un relativismo 
tal que permita colocar a un mismo nivel a todas las obras 
entre sí, bajo pretexto de que son el producto de procesos 
similares o equivalentes. Por supuesto que no. Procesos 
similares pueden y de hecho producen obras muy dispares 
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entre sí, unas más fuertes, complejas y densas que las 
otras. Pero entre ese relativismo indefendible y la también 
inaceptable condena total que a menudo escuchamos 
profesar contra el arte latinoamericano en su conjunto, bajo 
el pretexto de que es muy dependiente de sus modelos 
europeos existe, eso creo, un área fecunda de estudios 
que a nosotros particularmente nos conviene explorar. 

Para concluir esta corta intervención, me gustaría 
proponerles algunos ejemplos que, desde mi punto de vista, 
prueban de manera contundente ese constante navegar 
entre ideas prefabricadas, generalmente negativas, que 
perturban el estudio de nuestras producciones plásticas 
y que prueban una vez más la necesidad que tenemos 
de forjar nuestro propio aparato crítico e historiográfico. 
Me disculpan si la mayoría de los ejemplos que tengo 
son de Venezuela, por ser la realidad que conozco más 
íntimamente.

El primero de ellos es de Alejandro Otero,* autor de 
una considerable obra abstracto geométrica durante los 
años cincuenta y quien le escribe un día al arquitecto Carlos 
Raúl Villanueva comentándole la negativa acogida crítica 
que recibe la exposición de arte venezolano organizada en 
París, a finales de 1962. 

…La falta de información sobre lo que somos -desde el punto de 
vista de la órbita cultural en la que estamos inscritos, y que no es otra 
sino la de Occidente- hace que aquí se nos considere como provenientes 
de países exóticos de los que se espera no sé que originalidad que 
los sorprenda. La decepción es grande cuando constatan que nuestro 
lenguaje expresivo es el mismo de los europeos y no es extraño que se 
nos tome por snobs o cuando menos por imitadores.
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Lo que este texto demuestra es que el europeo, en 
general - ya lo dijimos - no nos ve como un mundo que 
pertenece a la cultura occidental, sino como territorios 
exóticos, áreas de influencia en todo caso, no más. De allí 
la sorpresa inicial y luego la condena. También el desinterés 
por estudiar esa particular forma de ser occidentales que 
es la nuestra, y por lo tanto la necesidad en la que estamos 
de forjar, nosotros mismos, el aparato crítico capaz de 
explicarlo adecuadamente. Eso es, ustedes dirán, lo que 
han venido haciendo desde hace al menos un siglo los 
mejores intelectuales latinoamericanos, y es cierto, tan 
cierto al menos como el hecho de que ese trabajo no ha sido 
completado y aún exige de nosotros un estudio cada vez 
más profundo, que piense incluso sus modelos operativos 
y sus métodos de análisis, sin esperar que ellos le lleguen 
ya hechos de Europa o Estados Unidos. 

Otro ejemplo, esta vez de Jesús Soto, muestra algunos 
de las nociones heredadas que nos impiden a veces 
abordar libremente la producción de nuestro propio medio 
cultural. Me refiero al comentario que me hizo un día Jesús 
Soto cuando conversábamos sobre un conocido paisajista 
venezolano, Armando Reverón,* quien tuvo siempre un 
particular interés por la luz y sus efectos sobre el paisaje. 
Para Soto, Reverón no se interesó en la luz porque viviera 
en el trópico. Y si la luz tuvo en él las características que 
le conocemos, no le debía nada al medio donde vivió y 
trabajó. Para Soto, Reverón pintó un concepto de la luz, 
y lo hizo como lo hubiera hecho Vermeer en Holanda. Su 
molestia era evidente cada vez que se trataba de pensar 



XXXI Colóquio CBHA 2011 - [Com/Con]tradições na História da Arte

70

la relación entre la obra hecha por un venezolano y 
el medio donde la hacía, porque con ello a su entender 
perdía en universalidad. Y sin embargo, durante esa misma 
conversación, hablando esta vez de Monet,* Soto me 
afirmaba que él nunca pudo comprenderlo en Venezuela, 
porque nunca pudo observar esa calidad plateada de su 
luz en el paisaje. Sólo lo comprendió, dijo, cuando llegó a 
Francia por primera vez y pudo en efecto constatar que esa 
calidad plata de su pintura era una característica de la luz 
en Europa, al menos en Francia.

O sea que Soto le negaba a Reverón lo que aceptaba 
en Monet: la posibilidad de hacer una obra universal 
observando con detalle una particularidad del paisaje 
en el que vivía, la posibilidad de alcanzar lo universal 
reflexionando a partir de su experiencia concreta en un 
lugar específico. Lo que hay allí es evidentemente un 
complejo, un preconcepto negativo, una condena moral, del 
que a mi entender debemos mantenernos alejados, tanto 
como deberíamos mantenernos alertas ante cualquier otro 
esencialismo reductor. 

Sólo desmontando metódica y meticulosamente 
estos y otros sutiles preconceptos podremos abordar la 
realidad polivalente, multidireccional y estratificada que 
es la nuestra, sin complejos ni arrogancias. Sólo entonces 
comenzaremos a pensar esa curiosa, rica y densa manera 
de ser occidentales que nos caracteriza.
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Abstract
La expansión dramática en la creación y circulación del arte 
contemporáneo en los últimos quince años ha desarrollado en forma 
creciente escenas artísticas globalizadas y, a la vez, ha estimulado 
nuevas energías locales. Así ha aparecido una multitud de nuevos 
agentes culturales que, aparte de su actividad contextual, circulan 
internacionalmente. El trabajo de muchos artistas, más que nombrar, 
describir, analizar, expresar o construir contextos, es hecho desde ellos 
dentro de un set de códigos internacionales. Mi ponencia se basa en mi 
experiencia práctica como curador internacional independiente. Analizará 
problemas de arte y culturas en el contexto de los circuitos artísticos 
globalizados, indagando en las tensiones entre homogenización, 
cooptación, contextos, cosmopolitismo, apropiación, y la acción de 
múltiples nuevos sujetos culturales a escala global. Siguiendo este 
proceso, discutirá nuevas bases epistemológicas en los discursos 
artísticos en una arena internacional expandida.

Keywords: Arte contemporáneo. Globalización. 
Apropiación. Internacionalización. Homogenización.

Las relaciones entre arte contemporáneo, cultura e 
internacionalización se han revolucionado en los últimos 
quince años. Hemos dejado atrás los tiempos de los ismos 
y los manifiestos, así como aquellos de los establishments 
centralizados. La cuestión crucial en el arte hoy día es el 
extraordinario incremento de su práctica y circulación 

1 Para una discusión amplia de estas cuestiones ver Gerardo Mosquera, Caminar con el 
diablo. Textos sobre arte, internacionalización y culturas, Exit Ediciones, Madrid, 2010.
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internacional y las implicaciones culturales y sociales 
de esta expansión. Se calcula que debe haber ya cerca 
de doscientas bienales y otros eventos artísticos de 
periodicidad fija en todo el mundo, sólo por mencionar un 
aspecto del crecimiento de los circuitos del arte. En esta 
explosión participa una vasta multiplicidad de nuevos actores 
culturales y artísticos que circulan internacionalmente 
y que antes, o no existían, o quedaban confinados en 
el ámbito local.2 Por ejemplo, varios países del Pacífico 
asiático han pasado directamente de la cultura tradicional 
y el realismo socialista al arte contemporáneo, saltándose 
el modernismo. En algunos casos “aprendieron” el arte 
contemporáneo por Internet.

Este cambio ha iniciado negociaciones culturales 
muy dinámicas entre prácticas artísticas, contextos, 
tradiciones, circuitos internacionales, mercados, públicos y 
otros agentes. Al parecer, continuará en dos direcciones. 
De un lado, contribuirá al desarrollo de escenas artísticas 
globalizadas como resultado del crecimiento de redes 
internacionales, eventos, comunicaciones y esferas 
públicas globales, junto con la actividad de sujetos artísticos 
y culturales emergentes por todo el mundo. De otro 
lado, estimulará la nueva energía que está produciendo 
arte contemporáneo localmente en áreas donde este no 
existía. Gran parte de esta actividad es “local”: resultado 
de reacciones personales y subjetivas de los artistas frente 
a sus contextos, o de su intención de tener un impacto en 
ellos. Pero estos artistas suelen estar bien informados sobre 
2 Ver http://universes-in-universe.de solo para tener una idea de la diversidad de los 
circuitos internacionales hoy día.



Más allá de la Antropofagia, Arte e Internacionalización -
 
Gerardo Mosquera

73

otros contextos, sobre el arte hegemónico, o buscan una 
proyección internacional. A veces se mueven dentro, fuera 
y alrededor de espacios locales, regionales y globales. 
Usualmente su producción no está anclada a modernismos 
nacionalistas ni a lenguajes tradicionales, aún cuando 
basen su obra en las culturas vernáculas o en trasfondos 
específicos. Los contextos mismos han devenido globales 
a través de su interconexión con el mundo. Este transcurso 
no excluye fricciones, concesiones y desigualdades, así 
como la persistencia de estructuras de poder y segregación 
heredadas del colonialismo y/o debidas a discrepancias 
económicas, estructurales y de legitimación, algo que el 
término “glocal” desdibuja, al connotar una conexión fluida 
y universal entre los polos unidos por este neologismo.

El mundo del arte ha cambiado mucho desde l986, 
cuando la II Bienal de La Habana realizó la primera 
exposición global de arte contemporáneo, reuniendo 2,400 
obras de 690 artistas contemporáneos de 57 países,3 
inaugurando así la nueva era de internacionalización 
que vivimos hoy. Debido a esta mutación silenciosa, los 
discursos y prácticas multiculturalistas de la década del 
90, que implicaban políticas de correctness, de cuotas 
o neoexotistas, han perdido actualidad, al extremo de 
usarse ya como adjetivos descalificadores, que connotan 
un programatismo simplista. Hasta hace poco, se buscaba 
una pluralidad nacional balanceada en las muestras y 
eventos. Ahora el problema es opuesto: los curadores 
y las instituciones tenemos que responder a la vastedad 
3 Segunda Bienal de La Habana’86. Catálogo general, Centro Wifredo Lam, La Habana, 
1986.
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global contemporánea. El desafío es poder mantenerse 
al día ante la eclosión de nuevos sujetos, energías e 
informaciones culturales que estallan por todos lados. Ya 
no resulta posible para un curador trabajar siguiendo el eje 
Nueva York-Londres-Alemania –según ocurría hasta no 
hace mucho—, y mirar desde arriba al resto enarcando las 
cejas. Ahora los curadores tenemos que movernos y abrir 
nuestros ojos, oídos y mentes. Es una tarea dura, difícil 
de cumplir debido a que nuestros ojos, oídos y mentes 
han sido programados dentro de cánones y posiciones 
establecidos. 

Al mismo tiempo, la mitificación de los procesos de 
globalización y la explosión de las comunicaciones tiende a 
que imaginemos un planeta interconectado reticularmente 
hacia todos lados. En realidad, la globalización no es tan 
global como parece. O, para parafrasear a George Orwell, 
es más global para unos que para otros. Sin duda se 
ha avanzado muchísimo hacia un mundo más global en 
términos económicos, culturales y de comunicación.4 De un 
modo u otro, en mayor o menor grado, como ha indicado 
Manray Hsu, todos somos hoy cosmopolitas porque ya 
no hay más “un mundo allá fuera”: el ser-en-el-mundo de 
Heidegger ha devenido un ser-en-el-planeta.5 Sin embargo, 
lo que tenemos en realidad a escala planetaria es más bien 
la expansión de un sistema de ejes axiales tendido desde 

4 Helmut Anheier y Willem Henri Lucas han preparado un notable conjunto de gráficos 
estadísticos acerca de globalización y cultura en Helmut Anheier y Yudhishthir Raj 
Isar (editores), The Cultures and Globalization Series (1). Conflicts and Tensions, Los 
Ángeles, Londres, Nueva Delhi y Singapur, SAGE Publications, 2007, pp. 333-626.
5 Manray Hsu, “Networked Cosmopolitanism. On Cultural Exchange and International 
Exhibition”, en Nicholas Tsoutas (editor), Knowledge+Dialogue+Exchange. Remapping 
Cultural Globalisms from the South, Sydney, Artspace Visual Arts Centre, 2004, p. 80.
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núcleos de poder más diferenciados y de distinta escala, 
hacia sus numerosas y heterogéneas áreas económicas. 
Esta estructura axial implica la existencia de grandes zonas 
de silencio, poco conectadas entre sí o sólo indirectamente 
por vía de las neometrópolis.6 Este esquema produce 
intensos flujos migratorios en busca de conexión. Por otra 
parte, separatismos nacionalistas, étnicos y religiosos 
tienden a balcanizar el mundo globalizado, mientras 
regionalismo, nacionalismo, etnocentrismo, fronteras, 
migración y fanatismo continúan siendo problemas tan 
significativos como polihédricos.

Los tiempos de la globalización son también los del 
movimiento, las migraciones y la urbanización acelerada. 
Se ha quebrado la idea de las identidades fijas, generándose 
sujetos postnacionales en constante movimiento físico y 
cultural. Los inmigrantes usan sus pies pero también otras 
partes del cuerpo: un bebé “hispano” nace cada treinta 
segundos en Estados Unidos: una bomba de tiempo que 
ha despertado temores casi apocalípticos en Samuel P. 
Huntington7 y muchos otros. 

Las ciudades crecen vertiginosa y caóticamente 
como resultado de los éxodos masivos del campo hacia la 
ciudad que tienen lugar en África, Asia y América Latina, 
mientras nuevas ciudades brotan en China y otros países 
emergentes. A comienzos del siglo XX sólo el 10% de la 
población mundial vivía en ciudades. Ahora, cien años 

6 Gerardo Mosquera, “Notes on Globalisation, Art and Cultural Difference”, in Silent 
Zones. On Globalisation and Cultural Interaction, Rijksakademie van beeldende kunsten, 
Ámsterdam, 2001, p. 32.
7 Samuel P. Huntington, Who Are We?: The Challenges to America's Identity, Nueva York, 
Simon & Schuster, 2004.
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después, la mitad habita zonas urbanas. El aspecto crucial 
de este vértigo es que la gran mayoría de la población 
urbana vive en países pobres. 

Obviamente, las ciudades no están preparadas para 
enfrentar semejante shock demográfico. De ahí que cien 
millones de personas carezcan de vivienda permanente. 
Muchos millones más habitan en favelas. La situación 
parece insostenible, pero como dice Carlos Monsiváis, “la 
ciudad es construida sobre su destrucción sistemática”.8 
Las implicaciones culturales de esta espontánea ecología 
urbana resultan obvias. De la mayor importancia es el 
proceso complejo, matamórfico y multilateral de sustituir el 
ambiente rural tradicional por la situación urbana, un choque 
que involucra una enorme cantidad de gente muy diversa. 

Estos procesos interactúan con las migraciones 
externas que están redibujando los mapas etnosociales 
dentro de los países receptores, desencadenando dinámicas 
culturales heterogéneas. Todos estos desplazamientos 
conllevan agudos problemas como la xenofobia – practicada 
tanto por los skin heads como por las ex-víctimas del 
apartheid en África del Sur –, el racismo, el nuevo auge de 
los nacionalismos basados en “purezas” de diversa índole, 
las crecientes barreras anti-migratorias (que llegan a prohibir 
los desplazamientos dentro de un mismo país, según 
ocurre en China y Cuba), las odiseas de los boat people, 
las personas en busca de asilo y los refugiados… Mucho 
más que nunca antes, las ciudades son hoy complejos 

8 Carlos Monsiváis, “Arquitecture and the City”, en Gerardo Mosquera & Adrienne Samos 
(editores): ciudadMULTIPLEcity. Urban Art and Global Cities: an Experiment in Context, 
KIT Publishers, Ámsterdam, 2004, p. 270.
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laboratorios culturales. La conexión entre arte y ciudad no ha 
evolucionado muy lejos aún, pero probablemente indicará 
un curso de acción principal para las prácticas artísticas en 
el futuro próximo. 

Tampoco ha habido gran progreso en los vínculos 
Sur-Sur y Sur-Este (por decirlo así ahora que el Este 
está comenzando a rebasar el Sur). Es indudable que 
la globalización ha mejorado extraordinariamente las 
comunicaciones, ha activado y pluralizado la circulación 
cultural, y ha propiciado una conciencia más pluralista. 
Pero lo ha hecho sobre todo siguiendo los flujos de la 
economía, reproduciendo en buena medida las estructuras 
de poder, y manteniendo aún un déficit de interacción 
horizontal. Aunque la situación ha mejorado, resulta de 
la mayor importancia desarrollar circuitos y espacios 
“horizontales” para “rellenar”, en la escala global, la trama 
radial “vertical”, “Norte-Sur” trazada desde centros de poder 
que es inherente a la globalización del intercambio cultural, 
extendiendo y democratizando estos circuitos y espacios 
y conectando las “zonas de silencio”. Más importante: las 
redes “horizontales” subvierten los ejes de control típicos del 
esquema radial al incluir una variedad de nuevos centros 
de menor escala. Todo este proceso contribuirá a pluralizar 
la cultura, internacionalizándola en el real sentido de la 
palabra, legitimando de acuerdo con criterios diferentes 
y con el criterio de la diferencia, construyendo nuevos 
epistemes, desenvolviendo acciones alternativas. Sólo una 
trama multidireccional de interacciones puede pluralizar lo 
que entendemos por “arte internacional”, “lenguaje artístico 
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internacional” y “escena artística internacional”, o aún lo 
que llamamos “contemporáneo”.9 Estas dinámicas resultan 
tan necesarias como arduas, debido al peso del poder 
económico.

En los inicios del siglo XX los modernistas brasileños 
usaron la metáfora de la antropofagia para legitimar 
su apropiación crítica, selectiva y metabolizante de las 
tendencias artísticas europeas. Esta noción ha sido usada 
extensamente para caracterizar la paradójica resistencia 
anticolonial de la cultura latinoamericana por vía de su 
inclinación a copiar – sólo los japoneses nos superan en 
esto –, así como para aludir a su relación con el Occidente 
hegemónico. La metáfora va más allá de la América Latina 
para señalar un proceso característico del arte postcolonial 
en general. Fue acuñado por el poeta Oswald de Andrade en 
192810 no en calidad de noción teórica sino a manera de un 
manifiesto poético y provocador. Resulta extraordinario su 
énfasis en la activa agresividad del sujeto dominado mediante 
el recurso de la apropiación, y su casi desfachatada negación 
de una idea conservadora, quietista, de la identidad. Andrade 
llega hasta a afirmar: “Sólo me interesa lo que no es mío”,11 
revirtiendo las políticas fundamentalistas de la autenticidad. 

La metáfora de la antropofagia ha sido desarrollada 
por los críticos latinoamericanos como noción clave en la 
dinámica cultural del continente. No sólo ha sobrevivido 
9 Gerardo Mosquera, “Alien-Own/Own-Alien”. Notes on Globalisation and Cultural 
Difference, en Nikos Papastergiadis (editor), Complex Entanglements. Art, Globalisation 
and Cultural Difference, Londres, Sydney y Chicago, Rivers Oram Press, 2003, pp. 22-
23.
10 Oswald de Andrade, “Manifiesto antropófago”, en Revista de Antropofagia, Sao Paulo, 
año 1, No. 1, mayo de 1928.
11 Ibídem.
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al modernismo peleador de sus orígenes: se ha visto 
impulsada por el auge de las ideas postestructuralistas y 
postmodernas acerca de la apropiación, la resignificación 
y la validación de la copia. Así, su sentido ha estado en la 
base de la obra de importantes teóricos del continente. La 
antropofagia fue aún el núcleo temático de la memorable 
XXIV Bienal de Sao Paulo, curada por Paulo Herkenhoff 
en 1998. A diferencia de la noción de “mimicry” de Homi 
Bhabha,12 que plantea cómo el colonialismo impone una 
máscara ajena al subalterno, desde la que este negocia su 
resistencia en medio de la ambivalencia, la “antropofagia” 
supone un ataque: tragarse voluntariamente la cultura 
dominante en beneficio propio. Es importante subrayar 
que las nociones de “antropofagia” y transculturación 
articularon su discurso desde la modernidad neocolonial 
y con bases en la antropología, diferenciándose así de 
nociones similares en la teoría postcolonial clásica, que 
partía de la crítica literaria y la situación colonial. 

Aunque la “antropofagia” refiere a una “deglución 
crítica”, tenemos que estar alerta ante las dificultades de 
su suerte de programa pre-post-moderno, que no tiene 
lugar en un territorio neutral, sino sujeto a una praxis que 
asume tácitamente las contradicciones de la dependencia. 
Según ha advertido Heloísa Buarque de Hollanda, 
la “antropofagia” puede estereotipar un problemático 
concepto de una identidad nacional carnavalizante, 
que siempre procesa beneficiosamente todo lo que “no 

12 Homi K. Bhabha, “Of Mimicry and Men. The Ambivalence of Colonial Discourse”, en 
October, Nueva York, No. 28, 1984, pp. 125-133.
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es suyo”.13 Es necesario examinar además si el grado de 
transformación que experimenta el devorador al incorporar la 
cultura dominante apropiada no lo subsume dentro de esta. 
Además, la apropiación, vista del otro lado, satisface el deseo 
de la cultura dominante por un Otro reformado, reconocible, 
quien posee una diferencia en la semejanza, que en el caso 
de América Latina parte además de un parentesco cultural 
de origen con la metacultura occidental, creando quizás su 
alteridad perfecta. De este modo se facilita la relación de 
dominio sin quebrar la diferencia que permite establecer la 
identidad hegemónica por contraste con un Otro “inferior”. 
Pero este casi-Otro actúa a la vez como un espejo que 
fractura la identidad del sujeto dominante, rearticulando la 
presencia subalterna en términos de su otredad repudiada.14 

Si la tensión del “¿quién come a quién?”15 se encuentra 
más o menos presente en toda relación intercultural, es cierto 
también que “con frecuencia se plagia lo que uno se dispone 
a inventar”, como ha dicho Ferguson16 situando el énfasis 
en la iniciativa que significa la selectividad volitiva del sujeto 
apropiador y en el uso tácticamente catacrésico del elemento 
apropiado en que ha insistido Spivak. La apropiación 
cultural no es un fenómeno pasivo. Los receptores, aun 
bajo condiciones de dominio extremo, siempre remodelan 

13 Heloísa Buarque de Hollanda, "Feminism: Constructing Identity and the Cultural 
Condition", en Noreen Tomassi, Mary Jane Jacob e Ivo Mesquita (editores): American 
Visions. Artistic and Cultural Identity in the Western Hemisphere, Nueva York, 1994, p. 
129.
14 Bhabha, “Of Mimicry and Men”, op. cit., p. 85.
15 Zita Nunes, "Os males do Brasil: Antropofagia e questao da raça", Serie Papeles Avulsos, 
No. 22, CIEC/UFRJ, Río de Janeiro, 1990.
16 Citado por Paul Mercier, Historia de la antropología, Barcelona, Ediciones Península, 
1969, p. 170.
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los elementos que incautan de acuerdo con sus propios 
patrones culturales.17 A menudo sus apropiaciones no son 
“correctas”, pues lo que interesa es la productividad del 
elemento tomado para fines propios, no la reproducción 
de su uso en el contexto de origen. Estas “incorrecciones” 
determinan a menudo la eficacia cultural de la apropiación, 
y constituyen un proceso de originalidad en el sentido de 
nueva creación de significado. 

Las periferias, debido a su ubicación en los mapas 
del poder económico, político, cultural y simbólico, han 
desarrollado una “cultura de la resignificación”18 de los 
repertorios impuestos por los centros. Pero la apropiación 
cultural debe ser matizada para romper su sentido 
demasiado positivo. Aunque el sincretismo ha sido siempre 
una vía de resistencia y afirmación para los subalternos, la 
cooptación amenaza a toda acción cultural en él basada. En 
nuestra época global y postcolonial, los procesos sincréticos 
se definen como negociación básica de las diferencias y el 
poder cultural.19

Pero estos procesos son turbulentos: no pueden ser 
asumidos acomodaticiamente, cual solución armónica de 
las contradicciones postcoloniales.

Más allá de estas interpretaciones de los procesos 
culturales, persiste un problema quizás más arduo: la 

17 R. H. Lowie, An Introduction to Cultural Anthropology, Nueva York, 1940.
18 Nelly Richard: “Latinoamerica y la postmodernidad: la crisis de los originales y la 
revancha de la copia”, en su La estratificación de los márgenes, Santiago de Chile, 1989, 
p. 55.
19 Marcos Becquer y Jose Gatti, "Elements of Vogue", Third Text, Londres, n. 16-17, 
invierno de 1991, pp. 65-81. Para un análisis de la idea del sincretismo con respecto 
a la religión y la cultura en Brasil consultar Sérgio Figueiredo Ferreti, Repensando o 
sincretismo, Sao Paulo, Editora da Universidade de Sao Paulo, 1995.
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corriente no puede fluir siempre en la misma dirección 
Norte-Sur, establecida por las mecánicas hegemónicas. 
Por plausibles que resulten las estrategias de apropiación 
cultural, implican un juego de respuesta que reproduce 
aquella estructura de poder, aunque la conteste. Es 
preciso también voltear la corriente. No por establecer 
una “repetición en la ruptura”, según diría Spivak, que 
mantendría los antagonismos bipolares, sino para pluralizar 
dentro de una participación activa múltiple, enriqueciendo 
la circulación internacional. Puede apreciarse que no hablo 
de un pluralismo neutral, “multiculturalista”, sino de una 
toma de acción internacional por una diversidad de sujetos 
culturales.

El viejo paradigma de la antropofagia y las estrategias 
culturales de transculturación, apropiación y sincretismo 
típicas del arte periférico y postcolonial están siendo 
reemplazados cada vez más por una nueva noción, que 
pudiéramos llamar el paradigma del “desde aquí”. En lugar 
de apropiar y refuncionalizar de modo crítico la cultura 
internacional impuesta, transformándola en beneficio 
propio, muchos artistas están haciendo activamente esa 
metacultura en primera estancia, sin complejos, desde sus 
propios imaginarios y perspectivas. Esta transformación 
epistemológica en la base de los discursos artísticos 
consiste en el cambio de una operación de incorporación 
creativa a otra de construcción internacional directa desde 
una variedad de sujetos, experiencias y culturas.

En general, la obra de muchos artistas de hoy, más 
que nombrar, describir, analizar, expresar o construir 
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contextos, es hecha desde sus contextos – personales, 
históricos, culturales y sociales – en términos 
internacionales. El contexto deja así de ser un locus 
“cerrado”, relacionado con un concepto reductor de lo 
local, para proyectarse como un espacio desde donde 
se construye naturalmente la cultura internacional. 
Esta cultura no se articula a manera de un mosaico de 
diferencias explícitas en diálogo dentro de un marco 
que las reúne y proyecta, sino como modo específico de 
recrear un set de códigos y metodologías establecidos 
hegemónicamente en forma de metacultura global. Es 
decir, la globalización cultural configura multilateralmente 
una codificación internacional, no una estructura 
multifacética de celdillas diferenciadas. Aquella 
codificación actúa como un “inglés” defectuoso que 
permite la comunicación y que es forzado, descalabrado, 
reinventado por una diversidad de nuevos sujetos que 
acceden a redes internacionales en franca expansión. 
Charles Esche ha mencionado una combinación de 
semejanza y singularidad no consciente ni concentrada 
en sí misma en el arte actual.20 Muchos artistas trabajan, 
como Gilles Deleuze y Félix Guattari dijeron con respecto 
a la “literatura menor”, “encontrando su propio punto de 
subdesarrollo, su propio patois, su propio tercer mundo, 
su propio desierto”,21 dentro del lenguaje “mayor”.

20 Charles Esche, “Making Sameness”, en Arjan van Helmond & Stani Michiels. Jakarta 
Megalopolis. Horizontal and Vertical Observations, Amsterdam, 2007, p. 27.
21 Gilles Deleuze y Félix Guattari. “What is a Minor Literature?”, en Russell Ferguson, 
Martha Gever, Trinh T. Minh-ha y Cornel West (editores): Out There. Marginalization and 
Contemporary Cultures, Nueva York, Cambridge (Massachusetts), Londres, The New 
Museum of Contemporary Art y MIT Press, 1990, p. 61.
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La diferencia es construida en forma creciente a 
través de modos específicos plurales de crear los textos 
artísticos dentro de un conjunto de lenguajes y prácticas 
internacionales que se va transformando en el proceso, 
y no por el expediente de representar elementos 
culturales o históricos característicos de contextos 
particulares. Es decir, radica más en la acción que en 
la representación. Esta inclinación abre una perspectiva 
diferente que confronta el cliché de una arte “universal” 
en los centros, expresiones derivativas en las periferias, 
y un múltiple, “auténtico” ámbito de la “otredad” en la 
cultura tradicional.

Los artistas están cada vez menos interesados en 
mostrar sus pasaportes. Y si lo estuviesen, sus galeristas 
probablemente los conminarían a no declarar referencias 
locales que podrían afectar sus potencialidades a escala 
global. Como ha dicho Kobena Mercer, “la diversidad es 
más visible que nunca antes, pero la regla no hablada 
es no proclamarla”.22 Los componentes culturales actúan 
más dentro del discurso de las obras que en relación a 
su estricta visualidad, aún en casos donde aquella se 
basa en lo vernáculo. Esto no significa que no puedan 
reconocerse ciertos rasgos comunes a algunos países o 
áreas. Lo crucial es que estas identidades comienzan a 
manifestarse más por sus rasgos como práctica artística 
que por su empleo de elementos identificativos tomados 
del folclor, la religión, el ambiente físico o la historia. 
O sea, sus prácticas artísticas se identifican más por 
22 Kobena Mercer: “Intermezzo Worlds”, en Art Journal, Nueva York, vol. 57, no.4, invierno 
de 1998, p. 43.
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la manera de hacer los textos que de proyectar los 
contextos. 

Este procedimiento parece una estrategia 
plausible en el mundo globalizado, postcolonial, post-
guerra fría y pre-chino-céntrico de hoy. Naturalmente, 
no se trata de una marcha sin obstáculos, y muchos 
retos y contradicciones permanecen. Más importantes 
que la internacionalización cuantitativa que conlleva 
el hecho de que artistas provenientes de las cuatro 
esquinas del planeta exhiban hoy globalmente, resultan 
los alcances cualitativos de la nueva situación: cuánto 
están contribuyendo los artistas, críticos y curadores 
a transformar la situación hegemónica y restrictiva 
anterior hacia una pluralidad activa, en vez de ser 
digeridos por ella. El pluralismo puede devenir un vasto 
espacio amorfo, neutralizante. Un pluralismo abstracto 
o controlado, como vemos en algunas bienales y otras 
exposiciones “globales”, puede perdernos en un laberinto 
de indeterminación que enclaustra las posibilidades 
hacia una pluralización para sí. 

Si bien el arte se enriquece debido a la 
participación de artistas de todo el mundo que circulan 
internacionalmente y ejercen influencia, por otro lado se 
simplifica, al tener todos ellos que expresarse en una 
lingua franca construida y establecida hegemónicamente. 
Ahora bien, la activa construcción diversificada del arte 
contemporáneo y su lenguaje internacional por una 
multitud de sujetos desde sus diferencias supone no sólo 
una apropiación de ese lenguaje, sino su transformación 
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desde divergencias en la convergencia. El lenguaje 
se pluraliza así dentro de sí mismo, aún cuando se 
encuentra ampliamente instituido por las orientaciones 
de la “mainstream”. Esto resulta crucial, pues controlar el 
lenguaje y las representaciones también implica el poder 
de controlar el sentido.23 Por supuesto, esta dinámica se 
produce dentro de un pulseo poroso entre renovación 
y establishment, donde las estructuras hegemónicas 
ostentan su peso.

Otra dificultad es que el uso y legitimación a 
escala global de un lenguaje internacional establecido 
por la mainstream occidental, aún cuando signifique la 
transformación de este lenguaje, implica la discriminación 
de otros lenguajes y poéticas. En consecuencia, las 
manifestaciones artísticas que no hablan los códigos 
prevalecientes quedan excluidas más allá de sus 
contextos, marginadas en circuitos y mercados gueto. 
Esta exclusión es aún más radical si pensamos que el 
lenguaje internacional del arte ha incautado para sí la 
condición de contemporaneidad.

Los paradigmas apropiadores reproducían la 
situación de dominio al depender de una cultura 
impuesta: el caníbal sólo es tal si tiene a alguien a quien 
devorar. El paradigma del “desde aquí”, si bien no indica 
una emancipación y confirma la autoridad hegemónica, 
simultáneamente ha mutado el ping-pong de oposiciones 
y apropiaciones y la extranjería del sujeto subalterno 

23 Jean Fisher y Gerardo Mosquera: “Introduction”, en Over Here. International 
Perspectives on Art and Culture, Nueva York, Cambridge (Massachusetts) y Londres, 
New Museum of Contemporary Art y The MIT Press, 2004, p. 5.
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hacia una nueva biología artístico-cultural donde éste 
está dentro de la producción central desde fuera. 

 Concluyo con un símbolo abierto. Al llegar a 
América, los españoles estuvieron obsesionados 
durante años por saber si se trataba de una ínsula o de 
la tierra firme. Cuenta un historiador del siglo XIX, cura 
de la villa cubana de Los Palacios, que cuando Colón 
preguntó a los nativos de Cuba si aquel lugar era isla o 
continente, ellos le respondieron que era “tierra infinita 
de la que nadie había visto el cabo, aunque era isla”.24 
James Clifford ha dicho que quizás “ahora todos somos 
caribeños en nuestros archipiélagos urbanos”.25 Tal vez 
las tendencias actuales nos inclinen hacia un orbe de 
islas infinitas.

24 Andrés Bernaldes: Historia de los Reyes Católicos, en Memorias de la Real Sociedad 
Patriótica de la Habana, 1837, tomo III, p. 128. Citado por Cintio Vitier y Fina García 
Marruz: Flor oculta de poesía cubana, La Habana, 1978, p. 63.
25 James Clifford: The Predicament of Culture, Cambridge, Massachusetts, y Londres, 
1988, p. 173.
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Abstract:
This paper explores the contexts of collection and reception, calling 
on the examples of sacred collections of ivory carvings from Asian 
Portuguese possessions like Goa and Macau, which are then recovered 
in Salvador in Bahia as well as Recife and Olinda in Pernambuco. A 
further example is how Chinese sculptures were used in the mission 
architecture in Paraíba, also in Brazil’s northeast. Clarifying provenance 
is not the main concern here. Instead, the analysis will dwell on the 
meaning these “travelling objects” had for constituting colonial visual 
systems. Precisely the presence and reception of these Asian artefacts 
refutes the often dichotomous constructions of hybridity in the colonial 
context, for their material existence does not mean a simple quantitative 
enlargement of the involved groups, but demands instead a qualitative 
re-evaluation of material and visual culture in the colonial context. The 
‘artefact’ groups are to be described and analysed under two categories 
which are understood neither as covering stylistic characteristics nor 
geared to identifying an ‘original provenance’, but plot the different 
modalities of distribution and function: 1. export and re-evaluation; 2. 
import and inscription.

Keywords: Anachronism, colonial art, ivory, Brazil, Asia

A partir de exemplos advindos das coleções de 
arte sacra representadas por esculturas de marfim, 
pertencentes ao patrimônio asiático-português, como 
por exemplo Goa e Macau, as quais se encontram em 
Salvador da Bahia, no Recife e em Olinda em Pernambuco, 
serão tratados aqui contextos relativos a seu processo de 
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compilação e à sua recepção. Um exemplo adicional é 
representado pelo emprego de esculturas chinesas na 
arquitetura missionária na Paraíba. Não pretendo em 
princípio esclarecer aqui a questão da procedência, 
mas antes tratar da importância destes “objetos 
viajantes” para a constituição dos sistemas visuais 
coloniais. Particularmente a presença e a recepção 
destes artefatos asiáticos contesta em muitos casos 
as construções dicotômicas de hibridismo no contexto 
colonial. Sua existência material não significa um simples 
aumento quantitativo dos grupos participantes, como 
por exemplo no Brasil colonial a elite colonial europeia, 
a população indígena e os escravos trazidos da África, 
mas requer uma reavaliação qualitativa da cultura 
material e visual no contexto colonial. Dois ‘grupos de 
artefatos’ serão descritos e analisados segundo suas 
modalidades de distribuição e função distintas, dividos 
em duas categorias, os quais não se compreendem 
estilisticamente nem são obrigados a buscar uma 
‘proveniência original’ em comum: 

1. Exportação e reavaliação 

2. Importação e inscrição 

1. Exportação e reavaliação

Com relação à coleção de entalhes de marfim 
asiático pode ser comprovado o fato de que as várias 
esculturras de marfim, importadas sobretudo da Índia, 
foram em sua maioria produzidas por artistas não 
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cristãos. Elas não representam todavia deuses hindus 
ou budistas, mas seguem a iconografia cristã com suas 
imagens de Cristo, da Virgem Maria e dos santos.1 
[Figura 1]

O acervo completo não foi até hoje analisado, 
nem quantititativa, nem qualitativamente. Isto vale tanto 
para as coleções em posse dos portugueses quanto 
para as respectivas variantes nos territórios espanhóis. 
Existem publicações individuais em catálogos por 
vezes suntuosos, as quais analisam os artefatos 
no esquema tradicional dos termos ‘exotismo’ e 
‘hibridismo’, preocupadas sobretudo com a procedência 
de cada objeto.2 Como já fora afirmado anteriormente, 
a iconografia destas pequenas esculturas luso-indianas 
engloba as formas conhecidas de representação 
mariana e cristológica, assim como diversos santos 
pós-tridentinos. Nesta última categoria agrupam-se 
especialmente representações de São João Batista, 
o ‘santo de estado’ português Antônio de Pádua e os 
santos das ordens missionárias Francisco, Inácio e 
Francisco Xavier.3

1 Gauvin Bailey: Asia in the arts of Colonial Latin America, Toronto: Toronto University 
Press, 2002, p. 60.
2 Básico com relação à questão do hibridismo na arte da América Latina a partir do 
exemplo das colônias espanholas: Carolyn Dean/ Dana Leibsohn: „Hybridity and its 
Discontents: Considering Visual Culture in Colonial Spanish America“, in: Colonial Latin 
American Review 12 (2003),n°. 1, pp. 5-35.
3 Por exemplo, Bernardo Ferrão de Tavares e Távora: Imaginária luso-oriental, Lisboa: 
Imprensa Nacional – Casa da Moeda 1983 ou O Museu de Arte Sacra da Universidade 
Federal da Bahia, Bestandskat., ed. Pedro Moacir Maia, São Paulo: Banco Safra 1987, 
para comparar v. ainda exemplos da colônia espanhola nas Filipinas: Margarita Estella: 
“Algunos relieves em marfil hispano-filipinos y sus posibles fuentes de inspiración”, 
in: Archivo español de arte 43 (1970), pp. 151-179 e Pedro Garcia Galende: “Santos 
de marfil Del Convento San Agustín de Manila”, in: Rafael Lazcano (Ed.): Iconografia 
agustiana: actas del congreso, Roma: Institutum Historicum Augustinianum 2001, pp. 
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Para a argumentação a seguir é significativa 
sobretudo o acento na iconografia do Jesus Menino. 
Dentro da representação dos ciclos da vida de Cristo 
chama a atenção particularmente a quantidade de 
imagens relativas a seu nascimento e infância.

Diferentemente da iconografia europeia, a qual 
mostra o Menino Jesus como criança a dormir ou ainda nos 
braços da Virgem Maria, tais imagens isolam a figura de 
seu contexto familiar, apresentado-o nu ou em vestimentas 
de cerimônia, ostentando intrumentos de tortura, o globo 
terrestre e em gesto de abençoamento, ou ainda de pé 
sobre o globo terrestre. Estas representações manifestam 
paixão e domínio do mundo. Uma segunda tradição mostra 
Jesus como o Bom Pastor e também aqui, por oposição à 
tradição europeia, o Bom Pastor não é apresentado como 
Jesus jovem, mas como criança, sentado em um trono ou em 
tamanho maior que o natural sobre um monte populado por 
ovelhas. De olhos fechados, a cabeça, levemente inclinada 
para o lado, é sustentada por sua mão direita, o que ocorre 
aparentemente sem esforço do corpo. As pernas estão 
cruzadas abaixo dos joelhos. Evidente, e destacada pela 
literatura, é a semelhança da postura da figura de Christo 
com Buda. Esta posição corresponde aquela da ‘yoga’ ou 
‘lotus’. Neste sentido o status de criança – a divindade 
ainda não representada em sua plenitude – é equiparado 
com Sakyamuni, a etapa correspondente na vida de Buda.4 
A representação hindu-cristã reflete na postura da mão ao 

583-601.
4 Beatriz Sanchez Navarro de Pintado: Marfiles christianos del Oriente en Mexico, cidade 
do México: Fomento Cultural Banamex 1985, pp. 76-77.
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Figura 1 - Menino Jesus, século XVII, escultura, marfim, coleção Museu Histórico Nacional, 
Rio de Janeiro.
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mesmo tempo a posição correspondente do Buda deitado. 
Esta posição das mãos pressupõe um desenvolvimento 
posterior, correspondente à paixão de Cristo, e o mostra 
no momento que antecede sua chegada ao Nirvana. 
Tais formas de hibridismo são típicas para pretensões 
missionárias, particularmente aquelas dos jesuístas nas 
regiões asiáticas, os quais para fins de conversão de 
determinados grupos na Índia e na China toleravam o 
emprego de correspondentes transferências estilísticas. Tal 
empenho era evidente também na postura individual dos 
missionários que adaptavam sua forma de comportamento 
aos ritos chineses e hindus, o que no entanto levou dentro 
da Igreja católica no século XVII ao chamado debate sobre 
os ritos.5 A figura do bom pastor em especial remete à vida 
pacífica dos animais e a uma era de paz, estabelecida pelo 
Menino Jesus, assinalando a renovação da humanidade 
através da assimilação dos ‘Novos Mundos’. No entanto 
esta interrelação de representação tem que ser colocada 
em um contexto luso-escatológico. A ideia do retorno 
de Cristo juntamente com concepções utópico-sociais 
e conciliatórias aparecem no campo da independência 
de Portugal do trono espanhol concluída em meados do 
século XVII.6 
5 Cp. Anton Huonder: Der chinesische Ritenstreit, Aachen: Xaverius 1921. Com relação 
às atividades dos jesuítas: Michael Scholz-Hänsel: “Die Jesuiten als interkulturelle 
Mittler im ‘Portugiesischen’ Asien der Aufklärungszeit”, in: Christoph Frank/ Sylvaine 
Hänsel (Ed.): Spanien und Portugal im Zeitalter der Aufklärung, Frankfurt a. M.: Vervuert 
2002, pp. 237-252 e ainda Gauvin Bailey: Art on the Jesuit missions in Asia and Latin 
America. 1542-1773, Toronto: University of Toronto Press 1999. Um exemplo adicional é 
representado pela expansão da pintura ilusionística. Cf. Elisabetta Corsi: La fábrica de 
las ilusiones. Los Jesuitas y la diffusion de la perspective lineal en China. 1698-1766, 
cidade do México: El Colégio de México 2004.
6 Adma Fadul Muhana: “Índia do Oriente e do Ocidente”, in: Anamaria Filizola/ Patrícia 
da Silva Cardoso/ Paulo Motta Oliveira/ Renata Soares Junqueira (Ed.): Verdade, amor, 
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Até os dias de hoje os artefatos asiáticos foram 
compreendidos no contexto do mercado global, cujas 
produções desenvolviam-se sobre o signo dos esforços 
típicos de assimilação e hibridização. A frequência particular 
destas figuras por exemplo no contexto brasileiro pode 
também ser um indicador, ainda que não exclusivo, de um 
‘exotismo’ da forma e de uma apreciação do valioso e dos 
materiais de difícil aquisição no Brasil, tais como o marfim. 
As câmaras de tesouro das respectivas igrejas e ordens 
parecem igualmente atestar este fato e relacioná-lo aos 
tesouros medievais e aos gabinetes de curiosidade da Idade 
Moderna.7 Mas exatamente a citada referência do discurso 
político-teológico português com relação à independência 
do domínio espanhol no século XVII indica a popularidade 
de tais artefatos provenientes da Índia para a elite colonial-
protuguesa. Que relação iconográfica existe entre o gesto 
de poder, a alegoria da paz e o discurso de dominação no 
Brasil? Antônio Vieira, jesuíta, político e autor, indaga em sua 
pregação sobre a epifania, realizada em 1662, por que razão 
o continente mais populoso, a América, não é levado em 
consideração na interpretação de Bedas da história natalina, 
razão, merecimento. Coisas do mundo e de quem nele anda, Curitiba: Editora da UFPR 
2005, pp. 263-285, aqui p. 282, v. neste contexto ainda as pregações de Ardizone Spinola 
em Goa “Dezempenho de Christo Nosso Senhor no Nascimento da Magestade d’El-Rey 
de Portugal Dom Juam IV” datadas de 1650.
7 Mais recentemente acerca dos tesouros da Idade Média, Lucas Burkart: “Schatz 
und Schatzbildung”, in: Lucas Burkart/ Philippe Cordez (Ed.): Le trésor au Moyen Age: 
questions et perspectives de recherche, Neuchâtel: Institut d’Histoire de l’Art et de 
Muséologie 2005, pp. 1-26. Com relação ao gabinete de curiosidades e ao intituido ato 
de colecionar: Barbara Marx/ Karl-Siegbert Rehberg (Ed.): Sammeln als Institution: von 
der fürstlichen Wunderkammer zum Mäzenatentum, München: Deutscher Kunstverlag 
2006; Robert John Weston Evans (Ed.): Cuiriosity and wonder from the Renaissance to 
the Enlightenment, Aldershot: Ashgate 2006 und der methodisch wichtige Aufsatz von 
Horst Bredekamp: „Die Kunstkammer als Ort spielerischen Austauschs“, in: Ders./ Jörg 
Probst (Ed.): Bilder bewegen: von der Kunstkammer zum Enspiel, Berlim: Wagenbach 
2007, pp. 121-135.
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na qual cada um dos três santos reis magos representa um 
continente. Juntamente com Bernardo Vieira, ele compara 
os três reis magos a três entre os reis portugueses: João, 
Manuel e João III.8 Por fim o autor chega à conclusão de 
que João IV de Portugal deve ser compreendido como o 
quarto rei santo, ao qual é devida a primazia, uma vez 
que ele, na qualidade de último rei, faz referência ao 
retorno de Cristo à terra. Esta interpretação messiânico-
escatológica foi representada também em seus escritos 
História do Futuro e ainda em Clavis prophetarum, no qual 
“Portugal resistente” é representado como último império 
perante o Juízo Final, dando a seu rei João IV uma função 
adequada dentro desta história de salvação. Neste sentido 
o “Novo Mundo” é equiparado em sua concretização com 
a Nova Jerusalém em uma conexão espacial e temporal 
ao Apocalipse de São João. Vieira neste caso constata 
que o intercâmbio dos objetos transformou tanto o antigo 
quanto o novo mundo.9 É interessante observar que ao 
final de sua pregação Vieira fala de Cristo como o Bom 
Pastor.10 Por conseguinte esta iconocrafia de caráter 
especificamente luso-indiano tem que ser interpretada 
pelo menos não apenas como ‘exotismo’, uma vez que 
especialmente a fómula específica entre a imagem do 
dominador e o Bom Pastor inscreve-se no discurso 

8 Antônio Vieira: Sermão de Epifanias, Lisboa 1662, in: http://www.cce.ufsc.br/~nupill/
literatura/BT2803065.html (status: 10.4.2008).
9 Vieira: Sermão de Epifanias: “Desapareceu a terra antiga, porque a terra dali por diante 
já não era a que tinha sido, senão outra muito maior, muito mais estendida e dilatada em 
novas costas, em novos cabos, em novas ilhas, em novas regiões, em novas gentes, 
em novos animais, em novas plantas. Da mesma maneira o céu também começou a ser 
outro.” 
10 Vieira: Sermão de Epifanias.
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teológico-político das colônias de língua portuguesa na 
América.

Neste contexto o discurso de representação 
português colonial, conectado a utopias escatológicas, 
não pode ser mais aprofundado, ainda que pareça 
evidente a ocorrência de uma inserção no discurso e na 
iconografia do Jesus Menino de aspectos problemáticos 
adicionais, tais como a questão da reepresentação e do 
status da imagem sacra. Neste ponto resta penas resumir: 
as esculturas de marfim valem como objetos memoriais 
da grandeza pretérita de um império universal, estando 
ao mesmo tempo inseridas na justificação escatológica de 
dominação dos Braganças e na dependência de Portugal 
da supremacia espanhola.11

2. Importação e inscrição 

No caso dos próximos exemplos apresentados, trata-
se de esculturas de proveniência provavelmenre chinesa, 
as quais encontram-se na decoração externa do Mosteiro 
franciscano de Santo Antônio na atual cidade de João 
Pessoa [Figura 2]. 

Os artefatos asiáticos serão analisados no que se 
refere à questão de seu registro no contexto subsistente. 
Os artefatos com duas figuras integrantes de um grupo 
representam uma máscara e um leão. Também neste 
exemplo a pesquisa concentrou-se extensivamente na 
constatação afirmativa do hibridismo, fazendo menção 
11 Aqui deve ser lembrada a independência em 1640 e a perda de quase todas as 
possessões asiática, com exceção de Goa e Macau até 1700.
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aos aspectos ‘mestiçantes’ da cultura colonial brasileira 
de preferência a questionar os aspectos funcionais. Da 
mesma forma resultam eventuais conclusões não tanto 
sobre a descrição nesta forma fenomenológica, mas 
sobre os distintos sistemas visuais e suas interrelações. 
Paralelamente à sua ‘procedência estrangeira’, as 
esculturas posicionadas na entrada e na fachada, onde 
estão perfeitamente integradas, podem ser vistas como 
figuras apotropaicas a exemplo daquelas encontradas 
nas igrejas medievais dos séculos XIII e XIV em Portugal 
[Figura 3].12 

É preciso apontar aqui a interpretação de São 
Francisco na pintura do teto da ordem laica, a qual pode 
ser compreendida como “velho Elias” e “velho Inácio” tanto 
no contexto da concorrência missionária com as outras 
ordens, quanto no contexto missionário, no qual o santo 
franciscano representa o “verdadeiro profeta” perante a 
população indígena, propagando em sua representação 
visualizada ao mesmo tempo a própria adoração das 
imagens.13 

Para o contexto aqui discutido deve ser mencionada 
a iconografia arcaizante por exemplo da Virgem Redentora 
e a igualmente arcaizante pintura de caixas com a 
iconografia de Santo Antonio na abside da igreja principal. 
Seria importante investigar também detalhadamente 

12 Cite-se aqui exemplermaente Pedro Dias: A Arquitetura Gótica Portuguesa, Lisboa: 
Estampa 1994.
13 Uma análise detalhada encontra-se no ensaio de Jens Baumgarten publicado em 
2008: “Franciscan for all purposes in Colonial Brazilian Culture: Superimpositions and 
Parallel Systems”, in: Gert Schwerhoff/ Susanne Rau (Ed.): Social Space and Religious 
Culture (1300-1800), Konstanz: UVK 2008.
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Figura 2 - Leão, 1a. metade do século XVIII, escultura, convento Santo Antônio, João Pessoa, 
Paraíba.
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até que ponto a arquitetura está comprometida com o 
ideal português do século XIV. Que importância pode 
ser dada, portanto, a este regresso a uma tradição – à 
construção do passado? E, ademais, qual a relação deste 
processo com os artefatos chineses?14 No que se refere à 
primeira questão, Alexander Nagel e Christopher S. Wood 
apresentaram em seu artigo sobre a pintura renascentista 
veneziana um novo modelo denominado “anacronismo”.15 
No exemplo de Santo Agostinho de Carpaccio os autores 
avaliam os diferentes artefatos ‘citados’ pelo pintor como 
características de momentos históricos distintos, os 
quais eles por seu turno interpretam como uma teoria 
performativa da origem dos artefatos, segundo a qual cada 
objeto seria produto de uma performance histórica singular. 
Toda repetição desta performance, por exemplo em forma 
de uma cópia, distancia-se da cena criada originalmente.16 
No exemplo escolhido as diversas temporalidades foram 
encenadas e dramatizadas em um sistema de citações 
anacrônico. Na opinião de Nagel e Wood todos os artefatos 
teriam na era pré-moderna uma historicidade dupla: é 
possível estar ciente do fato de terem sido realizados no 
presente ou no passado recente e ao mesmo tempo estimá-
los erroneamente, como se tratasse-se aqui de objetos 
antigos. Tal procedimento não é interpreteado por eles 

14 Em comparação à recepção da Idade Média nos séculos XVI e XVII: Cp. Johannes 
Zahlten: “Beobachtungen zur Mittelalter-Rezeption in der Ausstattung römischer Kirchen 
nach dem Tridentinum”, in: Peter Wapnewski (Ed.): Mittelalter-Rezeption: ein Symposium, 
Stuttgart: Metzler 1986, pp. 80-104 e Meinrad von Engelberg: Renovatio Ecclesiae: die 
Barockisierung mittelalterlicher Kirchen, Petersberg: Imhof 2005.
15 Alexander Nagel/Christopher S. Wood: “Interventions: Towards a new model of 
Renaissance anachronism”, in: Art Bulletin, 3 (2005),n°. 3, pp. 403-415.
16 Ibid., p. 404.
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Figura 3 - São Francisco, 1a. metade do século XVIII, pintura de teto, mosteiro franciscano, 
Igreja da Primeira Ordem, Paraíba.
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como ingenuidade. Ao contrário, os autores vêem nesta 
atitude antes um posicionamento ignorante por parte da 
pesquisa da história da arte com relação ao pensamento 
pré-modernista e dos primórdios da era moderna. Imagens 
e artefatos eram compreendidos como fenômeno ou 
símbolo de formatos; Formatos estes que estavam por sua 
vez associados a origens místicas e refeforçavam uma 
continuidade estrutural e categorial sobre uma sequência 
de símbolos. Classes de artefatos eram assim conectadas 
através de réplicas substituíveis, as quais estendiam-se 
tanto no tempo como no espaço. Sob este aspecto da 
“substituição” foram compreendidas as cópias modernas 
de ícones pintados como substitutos equivalentes efetivos 
de originais perdidos. As circunstâncias exatas de seu 
surgimento e o momento histórico não tiveram demasiada 
relevância com relação a sua importância e função e 
eram vistos menos como contituintes do que acidentais. 
Ao contrário, os artefatos podem ser compreedidos como 
inscritos em uma corrente de réplicas diacrônica.17 Neste 
contexto o tempo não é percebido como corrente linear, 
uma vez que os artefatos configuram o tempo de forma 
diferente: neste sistema é possível entender o processo 
de colapso da distância temporal como uma das funções 
da arte.18 Em sua crítica à avaliação de Erwin Panofsky 
da experiência temporal ’correta’ no Renascimento 
eles fazem menção particularmente ao fato deste autor 

17 Aqui Nagel e Wood referem-se às teses de Richard Krautheimers sobre a iconografia da 
arquitetura medieval; Nagel/ Wood: “Interventions: Towards a new model of Renaissance 
anachronism”, p. 405.
18 Ibid., p. 408.
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jamais ter explicado a relação entre distância cognitiva 
do passado – o critério por excelência para explicar um 
período histórico em seu todo – e o resultado estético 
da “arte renascentista”.19 Elizabeth Eisenstein fala neste 
caso de um “contexto espacial-temporal amorfo”.20 Assim 
Nagel e Wood não buscam diferenciar restritamente 
entre as concepções medieval e renascentista, mas vão 
muito além, caracterizando esta última como reaplicação 
do princípio medieval de substituição ante uma cultura 
emergente de performance artística.21 Eles compreendem 
o surgimento da obra de arte moderna como relação 
dialética entre os princípios substituinte e autorial. Como 
inovação vale, por conseguinte, a ‘falsificação de obras de 
arte’ na Renascença, podendo ela ser vista ainda como 
substituição desmascarada de uma única performance. 
Assim sendo, arcaísmos, primitivismo estético, tipologias, 
citações, falsificações e outras disfunções temporais 
podem ser avaliadas como conflito entre as teorias da 
procedência performativa e substituitiva. De acordo com 
Nagel e Wood tais aspectos estão definitivamente inseridos 
em um modelo dinâmico e histórico no âmbito do qual 
ocorre uma interação permanente entre as duas teorias.

Após essas explanações teóricas, pretendo extrapolar 
estas reflexões para o contexto colonial e também para a 

19 Isto relaciona-se sobretudo às publicações de Panofsky sobre a Renascença: Erwin 
Panofsky: Renaissance and Renascences in Western Art, Estocolmo: Almquist und 
Wiksels, Gebers Forlag 1960, p. 38 e ID.: “Renaissance and Renascence”, in: Kenyon 
Review 6 (1944), pp. 201-236
20 Elizabeth Eisenstein: The Printing Press as an Agent of Change, Cambridge: Cambridge 
University Press 1979, especialmente com relação às teses de Panofsky pp. 181-225.
21 Nagel/ Wood: “Interventions: Towards a new model of Renaissance anachronism”, p. 
412.
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distância espacial. Sobretudo o significado da cópia, da 
apropriação e do modelo de substituição desempenham 
um papel bastante mais importante do que a autoria 
performativa, aspecto que vale tanto para as colônias 
americanas quanto para as asiáticas. Portanto é necessário 
compreender tanto a distância temporal quanto a espacial 
sob o aspecto das estratégias de apropriação no princípio 
de substituição, no qual a diferença temporal e local não 
pode ser percebida como conectada de modo linear. 
Expressando de forma placativa: a imitação da “idade 
média” portuguesa, como os leões chineses, são ambas 
estranhas ou pelo menos a ser compreendidas também 
em seu encadeamento como tipologias, isto é, o aspecto 
alienígina temporal e espacial é encenado e não avaliado 
como exotismo autorial.22

3. Conclusão

Os artefatos asiáticos podem ser compreendidos 
em um contexto no qual as estruturas missionárias e 
de dominação permancem invisivelmente presentes, 
suas condições ideológicas não sendo questionadas, 
aflorando compactas. No caso da contextualização 
dos artefatos viajantes aqui apresentada é impossível 

22 Especialmente a relatividade de perspectivas torna-se evidente, a qual é descrita 
também pelo antropólogo brasileiro Eduardo de Castro em sua investigação sobre 
o confronto dos missionários com o povo indígena: Eduardo Viveiro de Castro: A 
inoconstância da alma selvagem e outros ensaios de antropologia, São Paulo: Cosac 
& Naify 2002, sobretudo o capítulo “Perspectivismo e multinaturalismo na América 
indígena”, pp. 345-400. Este fato incita a continuar a pensar acerca de um enfoque 
integrante de um modelo espacial multidimensional. Isto teria que funcionar como uma 
metateoria, sob a qual os diversos teoremas adicionais teriam que ser organizados de 
forma dinâmica e polivalente. 
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tratar-se de um momento subversivo na cultura colonial 
ou mesmo de um contradiscurso. Porém a afirmação 
de que as imagens estejam inseridas em um discurso 
no qual a própria perspectiva europeia de significado 
e produção de imagens é demonstrada, contribuindo 
assim para a reflexão do colonialismo do ponto de 
vista histórico da pintura, pode ser extrapolada. Se 
compreendermos os discursos visuais, textuais e 
performativos como constituição de sistemas visuais 
distintos, especiallmente na incorporação dos objetos 
asiáticos no discurso sulamericano, pode-se falar com 
relação aos exemplos apresentados de uma expansão 
e abertura das possibilidades de percepção do outro. 
Certamente isto não significa a negação da primazia 
europeia missionária e escravagista. Exemplar para a 
relação da relevância não necesariamente monocausal 
da cor da pele no contexto da escravatura é um dos 
sermões do padre Antonio Vieira. É preciso dizer, no 
entanto, que com tal afirmação ele não questiona nem 
o sistema hierárquico social baseado no direito romano, 
nem busca uma despreciação da cor de pele negra em 
si, mas sim a conexão direta e peseudocientífica da cor 
sa pele com o discurso racista.23

 Certamente os entalhes em marfim poderiam 
ser antes interpretados no contexto dos gabinetes de 
curiosidades ou de exotismo. Porém tal exostismo não 
adere simplesmente à representação cortês de uma 
23 Cf. Stuart B. Schwartz: Segredos internos: engenhos e escravos na sociedade colonial, 
São Paulo: Companhia das Letras 1988 und als Einzelstudie Silvia Hunold Lara: Campos 
da violência: escravos e senhores na capitania do Rio de Janeiro (1750-1808), Rio de 
Janeiro: Paz e Terra 1988.
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imagem idealizada da China. Os artefatos asiáticos são 
postos em cena de forma tão alóctone quanto aqueles 
da Idade Média europeia e precisam ser compreendidos 
como criadores de tradição no sentido mais amplo 
de “nation building” de Benedict Anderson.24 Desta 
forma nivelam-se tradições europeias e não europeias. 
Formas iconográficas e estilicamente ‘mistas’ não são 
portanto simples hibridizações, pois isto implicitamente 
pressuporia formas básicas essencializadas concebidas 
dicotomicamente. Elas precisam ser compreendidas 
antes como tensão de sistemas visuais distintos na 
concepção do Atlas de Imagens Mnemosine de Aby 
Warburg.25

A análise dos artefatos asiáticos selecionados 
nos contextos coloniais não se deixa enquadrar em 
um modelo simplificado, nem de original e recepção 
e tampouco de sincretismo e hibridez, manifestando 
problemas bastante específicos em cada uma de suas 
localizações. Aqui desempenham um papel significativo 
ainda a materialidade, o contexto local e, paralelamente 
às qualidades comunicaticativas, também as qualidades 
visuais dos artefatos.26 Assim elas ilustram não apenas 

24 Phoebe Scott: “Mimesis to Mockery: Chinoiserie Ornament in the Social Space of 
Eighteenth-Century France”, in: www.arts.usyd.edu.au/publications/philament/issue5_
Critique_Scott.htm (Status: 10.4.2008). De modo geral Benedict Anderson: Imagined 
communities: reflections on the origins and spread of nationalism, Londres: Verso Ed. 
1983. O recurso aos mitos de fundação encontra-se por exemplo também em Florença 
da Idade Moderna: Stefano U. Baldassari: “A tale of two cities: accounts of the origins 
of Fiesole and Florence from the anonymous ‘Chronica’ to Leonardo Bruni”, in: Studi 
rinascimentali 5 (2007), pp. 29-56
25 Sobre este tópico v. Georges Didi-Hubermann: Devant le temps: Histoire de l’art et 
anachronisme des images, Paris: Minuit 2000 e id.: L’image survivante. Histoire de l’art 
et temps des fantômes selon Aby Warburg, Paris: Minuit 2002.
26 Uma das primeiras tentativas globais encontra-se na antologia sobre a reavaliação 
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um puro exotismo, colocando em cena exatamente a 
diferença representativa e abrindo o campo de discurso 
tanto no plano visual quanto material: a encenação 
do alóctone como componente da sociedade e cultura 
colonial experiencia sua confirmação. Isto significa 
antes uma abertura do espaço a ser negociado, o qual 
em princípio conhece sua fixação jurística (elite, libertos, 
escravos), porém possibilita processos de apropriação, 
aproximação e negociação principalmente sobre os 
sistemas visuais paralelos. Isto evidencia-se igualmente 
na absorção paralela da iconografia ‘medieval’.

Registro de ilustrações:

Ilustração 1: Beatriz Sanchez Navarro de Pintado: Marfiles christianos del 
Oriente en Mexico, cidade do México: Fomento Cultural Banamex 1985.
Ilustraçòes 2 e 3: Bernardo Ferrão de Tavares e Távora: Imaginária luso-
oriental, Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda 1983.
Ilustrações: Arquivo do autor

da Renascença como fenômeno internacional, incluindo ainda o colonialiasmo da Idade 
Moderna; Claire Farago (Ed.): Reframing the Reniassance. Visual Culture in Europe and 
in Latin America 1450-1650, New Haven/ Londres: Yale University Press 1995.





As princesas de Bragança - dos retratos de Taunay 
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Resumo
Em 1816, Maria Isabel e Maria Francisca de Bragança casaram-se, 
respectivamente, com o Rei Fernando VII da Espanha e seu irmão 
Carlos Maria Isidro de Bourbon. Nesta ocasião, o pintor francês 
Nicolas-Antoine Taunay realizou dois retratos das princesas portando 
em seus peitos retratos em miniaturas de seus noivos. Taunay 
realizava, entre outros fatores, uma conexão política e artística com 
a tradição da retratística espanhola, rememorando, além dos retratos 
de Carlota Joaquina, aquele de Juana de Áustria, entre outros. Pouco 
tempo depois, foram produzidos outro conjunto de retratos das 
princesas em Madri pelos artistas Bernardo Lopez e Vicente Lopez. 
Analisaremos estes retratos e sua relação com a tradição retratistica 
ibérica, identificando as diferenças culturais, os novos atributos, e 
sua importância na cultura ibérica do século XIX. 

Palavras-chave: Nicolas-Antoine Taunay. Retrato.
Espanha. Maria Isabel de Bragança. Maria Francisca de Bragança.

Résumé
En 1816, Maria Isabel et Maria Francisca de Bragança si marient, 
respectivement, avec le Roi Ferdinand VII d’Espagne et son frère 
Carlos Maria Isidro de Bourbon. Pour cela, le peintre Nicolas-Antoine 
Taunay a fait deux portraits des princesses en portant sur leurs 
poitrines les portraits en miniature de leurs fiancés. Taunay permet, 
entre autres, les rapports politique et artistique avec la tradition 
du portrait espagnol, tout en rappelant soit les portraits de Carlota 
Joaquina, soit celui de Juana d’Áustria, parmi d’autres. Quelques 

1 Agradeço a Fundación Carolina na Espanha por ter financiado parte desta pesquisa. 
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temps après, les peintres Vicente Lopez et Bernardo Lopez ont 
peint en Espagne les portraits des princesses. Le but de cet article 
est danalyser ces portraits et son rapport avec la tradition du portrait 
ibérique et d’identifier les différences culturelles, les nouveaux 
attributs et son importance dans la culture ibérique du XIXème.

Mots-clès: Nicolas-Antoine Taunay. Portrait.
Espagne. Maria Isabel de Bragança. Maria Francisca de Bragança. 

Nicolas-Antoine Taunay é conhecido no meio artístico 
como um pintor de paisagens. Paisagens francesas, 
holandesas, romanas e cariocas – como a célebre 
Cascatinha da Tijuca -, nos remetem a esse pintor francês, 
que aqui aportou com toda a sua família em 1816, em 
companhia de outros artistas na célebre Missão Artística. 
Em sua extensa produção, a pintura de retratos recebe 
lugar de destaque. Além de retratar seus amigos pintores, 
como Hubert Robert, retratou a aristocracia e a realeza 
luso-brasileira e, principalmente, os membros de sua 
família: sua esposa Josephine 2 e seus filhos, Adrien-Aimé, 
Félix-Émile, Charles, Hypolithe e Théodore, retratados em 
diferentes idades. Como parte do seio íntimo da família, 
inclui-se o retrato da criada Jeanneton, cujo flerte com a 
tradição retratística holandesa nos parece evidente.3 

Os retratos de Maria Isabel e Maria Francisca 
de Assis fazem parte de um conjunto de pinturas onde 
são representadas suas irmãs Maria Teresa, Isabel 
Maria, Maria Assunção e Ana de Jesus, além do filho de 

2 Ver LEBRUN JOUVE, 2003; SCHWARCZ, 2008. 
3 Ver MIGLIACCIO, 2006. 
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Maria Teresa, o pequeno Sebastião, e a Rainha Carlota 
Joaquina. No inventário da coleção do Palácio de Queluz, 
a descrição nos informa ainda uma atribuição um pouco 
distinta dos títulos dos retratos. Aquele que consideramos, 
neste artigo, ser o retrato de Maria Isabel, há a informação 
de que se trata de Maria Francisca de Assis portando 
a miniatura de Carlos Maria Isidro. Aquele que aqui 
consideramos ser de Maria Franscisca é atribuído a Maria 
Teresa portando a efígie também de Carlos Maria Isidro. 
Isto se explicaria pelo fato das duas terem se casado com 
o mesmo Bourbón. Maria Teresa casou-se com Isidro 
após a morte de Maria Francisca em 1834. A datação 
dos retratos em seu conjunto é atribuída a 1816. Surgem, 
desta forma, as dúvidas. Os retratos foram possivelmente 
produzidos juntos e, nessa data, Maria Teresa não estava 
casada com Carlos Maria Isidro. Neste caso, a princesa 
representada seria sua irmã Maria Francisca, que porta 
no peito o retrato do marido Isidro, com seu típico bigode 
e farda. O outro retrato atribuído a Maria Francisca seria, 
na realidade, de Maria Isabel, pois ela porta no peito a 
efígie não de Carlos, e sim do irmão deste, Fernando VII, 
pois a miniatura é bastante semelhante ao seus retratos 
do Rei produzidos no período. Este artigo propõe-se 
também a considerar uma nova atribuição às retratadas, 
estabelecendo uma estreita ligação com os modelos 
de retratística provavelmente utilizados pelo pintor na 
composição dos mesmos

Estes dois retratos interessa-nos de forma particular. 
Maria Isabel casou-se com o Rei espanhol Fernando VII, 
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em 1816. Sua irmã, Maria Francisca, casa-se com o irmão 
de Fernando, Carlos Isidro de Bourbon, neste mesmo 
ano. As duas portuguesas partem rumo a Madrid e restam 
os retratos de Taunay que confirmam primeiramente, por 
meio da representação visual, esta aliança política. Eles 
parecem terem sido pensados para serem expostos juntos, 
pois mantém entre si uma relação íntima que corresponde 
à vida familiar e à aliança política ibérica, da qual as duas 
princesas são protagonistas. 

Interessa-nos nesta comunicação, além de 
considerar uma outra atribuição das retratadas, 
aprofundar os elementos pictóricos, sociais, políticos e 
teóricos intrínsecos a estas telas. O ambiente espanhol, 
nesse sentido, oferece um rico aparato para um primeiro 
diálogo entre as pinturas, possibilitando um olhar mais 
aguçado não só entre as escolas artísticas francesa e 
portuguesa, mas principalmente, a tradicional retratística 
espanhola que se liga à tradição flamenga e italiana, a 
qual Taunay, certamente, mantinha contato. Embora a 
pesquisa destes retratos contemple uma abordagem 
direta também a outros séculos, sobretudo no que diz 
respeito à escola artística de Taunay e ao seu período, o 
século XVIII, pretendemos aqui traçar uma relação entre 
estas pinturas e o modelo espanhol do Renascimento. 
Consideramos que naquele período, existem elementos 
norteadores da composição do retrato de corte que, com 
sucesso, tornar-se-ão modelos para escolas artísticas 
nos séculos seguintes. Neste âmbito, tratamos das poses, 
do cenários, das vestimentas, dos acessórios, da escola 
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artística de seus autores, das referências visuais, de 
questões políticas e sociais intrínsecas a estas pinturas.  

 Maria Isabel é retratada em meio corpo. Está 
penteada à moda do período, O rosto é alvo, pintado de 
forma delicada; um brinco de pingente preto estabelece 
um diálogo sutil entre os cabelos e a roupa igualmente 
negra, mantendo a harmonia entre as partes. No centro 
do retrato, a gola branca de três babados ou colerette 
se destaca. No peito de Maria Isabel, pende o retrato 
em miniatura do Rei Fernando VII, ao lado de insígnias 
decorativas e da faixa de Carlos III. O retrato de Maria 
Francisca de Assis é semelhante ao de sua irmã, com 
algumas variações. No cabelo de Maria Francisca há um 
pente espanhol, denotando sua relação com o lugar de 
destino, ou apenas a confirmação de seu pertencimento 
a familia de seu noivo. Carlos Isidro pende em seu peito, 
representado igualmente em uma miniatura. As duas golas 
sobressaem-se nos dois retratos. Ambas são regulares, 
simétricas e feitas em renda, símbolo da nobreza. Seu uso 
se converteu em moda no século XVI e invadiu a Europa. 
François Boucher em sua História do Vestuário no Ocidente 
destaca seu uso na Índia e arredores e a admiração dos 
europeus em visita a esses países, tendo levado a moda 
aos Países Baixos e posteriormente a Espanha, onde 
se converteu em modelo, passando a ser um acessório 
diretamente ligado à moda espanhola. É certo ainda que 
muitos artistas que se estabelecem na Espanha, como 
Antonio Moro, ligam-se à tradição retratística flamenga, 
levando estas características ao solo espanhol. Também 



XXXI Colóquio CBHA 2011 - [Com/Con]tradições na História da Arte

116

Carlota Joaquina porta o acessório,4 em alguns retratos 
realizados em Portugal5 e também naquele pintado por 
Taunay, cuja presença do vestido vermelho pode ter sido 
uma exigência da Rainha, cor que a remete à Espanha, 
sua terra natal. Os vestidos das duas princesas são 
idênticos. As mangas são compridas, simbolos do decoro, 
ligeiramente bufantes, obedecendo a moda do fim do 
século XVIII. 

Ambos são pretos, o que as liga não só à condição 
de luto que a corte sustentava em razão da morte de D. 
Maria I, mas a maneira tradicional do retrato flamengo 
e espanhol. Foi certamente pensada por Taunay como 
um elemento significativo em sua nova condição. Nos 
retratos espanhóis o negro relaciona-se à elegância, 
autoridade, dignidade e majestade, características que se 
destacam até o final do século XVII, tanto em homens 
quanto em mulheres. Evidentemente, o negro associa-se 
também à viuvez no caso feminino, mas não somente. 
Vicente Carducho também comentara em seu Diálogo 
da Pintura, o uso do preto no retrato espanhol, evocando 
também o retrato de doação, onde a figura aparece 
notadamente vestida de negro, símbolos evidentes de 
sua seriedade e compostura.6 As antecessoras rainhas 
da península ibérica apareceram de preto em alguns 
retratos, seja como sinal de luto seja como reflexo desta 
tradição convertida em modelo. Antonio Moro pinta Maria 
4 http://www.matrizpix.imc-ip.pt/MatrizPix/Fotografias/FotografiasConsultar.aspx?TIPOP
ESQ=2&NUMPAG=22&REGPAG=50&CRITERIO=retrato&IDFOTO=24940
5 http://www.matrizpix.imc-ip.pt/MatrizPix/Fotografias/FotografiasConsultar.aspx?TIPOP
ESQ=2&NUMPAG=31&REGPAG=50&CRITERIO=retrato&IDFOTO=6581
6 Ver PEREZ SANCHEZ, 2004. 
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de Áustria em 1551, com vestidos pretos bordados,7 
e esta maneira flamenga flamengo será incorporada a 
retratística espanhola. Também a presença de Felipe 
II nos Países Baixos estabelece um vínculo importante 
entre os países. A mesma cor aparece no retrato da 
Infanta Isabel Clara Eugenia, retratada por Pantoja de la 
Cruz em 1599, notando-se ainda os grandes collerettes 
em renda. Ela segura nas mãos a efígie em miniatura de 
seu pai, Felipe II, acessório recorrente em seus retratos. 
O mesmo acontece com o Retrato de Isabel de Valois. 
Nesta composição próxima às maneiras de Moro e Tiziano, 
Isabel está vestida de preto com mangas inteiramente 
abertas deixando entrever os braços cobertos com tecido 
de cor bege, segura nas mãos a miniatura de seu marido 
Felipe II. O retrato foi feito pouco tempo depois de seu 
casamento, e o uso do preto, neste caso, não denota 
qualquer relação com a morte. 

O modelo austero preferido por Taunay não aparece, 
no entanto, nos retratos das irmãs realizados pelos 
pintores espanhóis em Madrid. Bernardo López Piquer 
pinta o retrato póstumo de Maria Isabel8 a partir daquele 
já realizado por seu pai, Vicente Lopez, em meio corpo9. 
Nos dois retratos a Rainha porta um elegante vestido 
vermelho em um luxuoso cenário. Naquele de Bernardo 
Lopez, ela mostra em uma das mãos os planos do Museu 
7 O retrato está conservado no Museo del Prado, em Madrid. Ver:
http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/la-
emperatriz-maria-de-austria-esposa-de-maximiliano-ii/
8 http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/maria-
isabel-de-braganza-reina-de-espana-como-fundadora-del-museo-del-prado/
9 http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/maria-
isabel-de-braganza-reina-de-espana/
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do Prado, cuja arquitetura aparece na janela, mostrada 
pela própria princesa. É um retrato de homenagem em 
razão da dedicação de sua esposa à fundação do Museu. 
Também os de Maria Francisca feitos por Vicente Lopez 
e Agustin Esteve mostram um modelo mais tradicional de 
retratística porém menos austero.

Além da vestimenta, um dos atributos mais 
importantes nos retratos das princesas de Taunay são 
os pequenos retratos de Rei Fernando VII e Carlos Maria 
Isidro que elas levam em seus peitos. Estava selada, por 
meio do “retrato dentro do retrato”, ou o “quadro dentro 
do quadro”, a relação de intimidade e poder estabelecida 
entre os Bragança em Portugal e os Bourbon na Espanha. 
A importância do casamento duplo, da aliança política e 
o vínculo afetivo entre as duas princesas e os retratados, 
igualmente irmãos, era confirmada pelas miniaturas.

É essencial nos atermos à presença das miniaturas 
que, como atributo do retratado principal tornou-se algo 
comum à retratística espanhola, sobretudo entre os 
séculos XVI e XVII. A tipologia, no entanto, é bastante 
presente no Renascimento. É célebre o retrato realizado 
por Sandro Botticelli por volta de 1475, em que a figura 
de um homem segura de maneira veemente o medalhão 
de Cosimo de Médici. A representação viera, sobretudo, 
da pintura religiosa, em que Veronica segura o tecido com 
a imagem de Cristo em sangue e suor. A tipologia fora 
transformada e subtraída da esfera religiosa, passando 
para o âmbito social e humanístico, ligando o homem do 
Renascimento ao período antigo por meio das medalhas, 
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seja pela representação dos homens de seu tempo ou 
pela contemplação da virtude antiga. Menos de um século 
depois, Bronzino colocava em seu Retrato de Bia uma 
pequena medalha pendente sobre o rico vestido em seda. 
Não se trata de uma medalha antiga mas de alguém 
próximo à pequena Bia, isto é, seu pai o Duque Cosimo 
I de Médicis, à semelhança do que fizera Botticelli anos 
antes com o fundador da dinastia dos Médici.10 O pequeno 
retrato dentro do retrato confere, assim, a relação de 
parentesco e afeto entre eles. 

Sobre a questão retrato dentro do retrato, vejamos 
como se deu esta condução na retratística espanhola. 
A família de Carlos V será a primeira a incorporar 
este modelo em seu conjunto de retratos, sendo não 
só o grande Imperador da Europa aquele a figurar 
nas medalhas sustentadas nas mãos e colares dos 
personagens principais, mas também seu filho, Felipe II, 
cuja face aparecerá em diversas pinturas. O gênero do 
retrato contribuirá, nesse sentido, para estabelecer não 
somente o vínculo familiar mas também para mostrar a 
hierarquia entre os retratados e sua dimensão na esfera 
do poder europeu, além de evidenciar o valor da virtude 
do retratado, tornando-o um exemplo a ser admirado. Mas 
será através do aparato da medalha ou do camafeu que 
Carlos V e Felipe II serão mais representados nos retratos 
de família. A primeira tela em que o pequeno aparato 
aparece como símbolo de correspondência entre a figura 
principal e a pequenina figura é o Retrato de Juana de 

10 FALCIANI, NATALI, 2010:132.
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Áustria. Vestida de negro, ela carrega, seja no peito, seja 
nas mãos, ora a miniatura de seu irmão Felipe II, ora 
aquela de seu pai, Carlos V. A história política de Juana 
de Áustria liga-se diretamente à família dos Bragança 
e, portanto, às nossas princesas. Filha de Carlos V, ela 
casa-se com João de Portugal, partindo da Espanha para 
aquele país onde se tornaria rapidamente viúva. Retorna 
a Espanha deixando em Portugal seu único e recém-
nascido filho, o futuro Rei Don Sebastião, acompanhando 
seu crescimento por meio do poderoso instrumento do 
retrato. Entre 1554 e 1559 assumiu a regência na Espanha 
em nome de seu pai que abdicava ao trono, Carlos V, 
e também em nome do irmão, Felipe II, que partia aos 
Países Baixos para casar-se com Maria Tudor. Dá-se aí a 
necessidade da inclusão de suas miniaturas nos retratos 
de Juana de Áustria. Sanchez Coello a pinta de negro, 
rosto belo e firme, portando em seu peito, como um colar, 
o retrato em miniatura de Felipe II.11 O uso da efígie como 
um colar denota a intimidade da jóia que se aproxima 
de seu corpo, como nos casos de Maria Isabel e Maria 
Francisca. Até mesmo em sua escultura fúnebre realizada 
por Pompeo Leoni em 157412 aparecerá o colar esculpido 
com a efígie de Felipe II, eternizando a importância 
definitiva dos irmãos ao reino da Espanha. 

O mesmo se passará nos retratos de Isabel de Valois 
e Isabel Clara Eugênia. O retrato pintado por Coello mostra 

11 Catalogo Alonso Sanchez Coello y el Retrato en la corte de Felipe II. Madrid, Museo 
del Prado, 1990, p. 139.
12 VIDAL, 1998.
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a princesa Isabel Clara Eugenia ricamente vestida,13 tendo 
ao seu lado a criada Magdalena Ruiz ajoelhada em frente 
à clássica coluna que remete aos Habsburgo. Isabel apóia 
levemente uma das mãos sobre a cabeça de Magdalena, 
em atitude semelhante a Juana de Áustria no retrato em 
que aparece com uma criança negra. Magdalena, criada 
muito próxima da família Real, serviu primeiro a Doña 
Juana e posteriormente às princesas filhas de Felipe II. 
Sua presença no retrato mostra a gratidão dos nobres 
familiares, que com eles viveu até sua morte. No retrato, 
Isabel segura colado ao seu corpo e no centro a miniatura 
da efígie de Felipe II.14 A presença da miniatura do Rei 
denota não só a relação de afeto entre pai e filha, mas 
a possibilidade de ocupar o trono depois da morte do 
pai, a exemplo do que ocorrera com a tia Juana, quando 
Felipe se encontrava fora da Espanha. Ao seu lado, a 
criada Magdalena, que mira diretamente a miniatura do 
Rei, carrega no peito o retrato daquele que parece ser 
seu finado marido, don Rodrigo de Tejada, revelando o 
afeto ao ente querido e sua importância por ser retratada 
dentro das condições da retratística espanhola. Se parece 
evidente que Coelho queira ressaltar os elementos 
opostos entre as retratadas – “señora y servidora, rica y 
pobre, joven y vieja”, há também o desejo de conceder 
a Magdalena “autonomia” e “dignidade” ao lado de sua 
ama.15 No que se refere ao camafeu, o modelo para os 

13 http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/isabel-
clara-eugenia-y-magdalena-ruiz/
14 Catalogo El Retrato del Renacimiento. Madrid, Museo del Prado, 1999, p.404.
15 KUSCHE, 2003: 441-443.
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retratos de Isabel Clara Eugenia, ademais daquele de sua 
tia, Juana de Áustria, é o de sua mãe, Isabel de Valois. O 
objeto demonstra a relação de poder que se estabeleceu 
entre as famílias, a relação íntima entre o casal e sua 
subordinação ao marido. Esta subordinação irá aparecer 
igualmente no retrato de Maria Francisca pintado por 
Agustin Esteve, já citado anteriormente, onde o marido é 
retratado em um desenho realizado pela própria esposa, 
que teve lições de pintura com Vicente Lopez em Madrid.  

A presença das miniaturas nos retratos das princesas 
de Taunay denota um vínculo direto à retratística 
espanhola, comprovada também pelo retrato de Carlota 
Joaquina em que porta a efígie de D. João VI no peito. 
Carlota segue a tradição do retrato espanhol ao portar 
a miniatura do marido, enfatizando seu casamento, a 
aliança e continuidade de uma tradição política e artística, 
que passará às filhas Maria Isabel e Maria Francisca. 
Seus retratos mostram relações de hierarquia, de poder 
e de tradição. A produção destas pinturas demonstra, 
em primeira instância, a circulação e apropriação de 
modelos iconográficos fundamentais e transnacionais 
à composição do retrato de corte, dois quais Taunay 
certamente aproveitou. 
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Resumo
O presente texto apresenta os resultados iniciais de uma investigação 
sobre a recepção da obra de artistas portugueses de finais do século 
XIX e início do XX no Brasil. Seu objeto de estudo é uma série de 
oito resenhas que o gravador, professor, historiador e crítico de arte 
brasileiro Adalberto Pinto de Mattos (1889-1966) publicou, durante o 
ano de 1925, na revista Illustração Brasileira, editada no Rio de Janeiro.
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Abstract
This paper presents the initial results of an investigation into the 
reception of the work of Portuguese artists from the late nineteenth and 
early twentieth century in Brazil, taking as its case study a series of 
eight reviews that the Brazilian engraver, teacher, historian and art critic 
Adalberto Pinto de Mattos (1889-1966) published in 1925 in the journal 
Ilustração Brasileira, edited in Rio de Janeiro.
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O presente artigo apresenta os resultados iniciais de 
uma investigação sobre a recepção da obra de artistas 
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portugueses de finais do século XIX e início do XX no 
Brasil. Seu objeto de estudo é uma série de oito resenhas 
que o gravador, professor, historiador e crítico de arte 
brasileiro Adalberto Pinto de Mattos (1889-1966) publicou, 
durante o ano de 1925, no periódico Illustração Brasileira, 
editado no Rio de Janeiro. O trabalho está vinculado à 
Linha de Pesquisa Estudos sobre Teoria e Literatura da 
Arte, do Grupo de Pesquisa Arte: Ensino e Produção, 
do Departamento de Artes da UFRRJ, que conta com a 
participação de licenciandos do Programa de Licenciatura 
Internacionais CAPES/Universidade de Coimbra. 

Adalberto Mattos (fev. 1925, n/p) iniciou a sua série 
de resenhas, intitulada Artistas Portugueses no Rio de 
Janeiro, com as seguintes palavras: 

Reunindo comentários sobre artistas portugueses, não 
alimentamos intuitos de fazer uma obra completa sobre a 
individualidade de cada um deles; unicamente pretendemos estudar 
as obras que vieram até nós, em mostras individuais, ou trazidas por 
terceiros. 

Assim procedendo, estamos certos de prestar um serviço, 
embora pequeno, à História da Arte no Brasil.

O número de artistas portugueses, cuja obra tem chegado 
ao Brasil, não é grande, porém, representa um coeficiente de valor, 
principalmente sobre o ponto de vista da qualidade.

Num período relativamente pequeno, algumas celebridades 
nos visitaram, trazendo como bagagem um punhado de obras de 
inestimável valor; obras que aqui ficaram agregadas ao patrimônio 
artístico da cidade, atestando o alto merecimento do Portugal 
contemporâneo, sob o ponto de vista da arte.

O primeiro artista a ter suas obras discutidas, nas 
páginas de fevereiro de 1925 de Illustração Brasileira, foi 
José Vital Branco Malhoa. Durante os meses seguintes, 
mais sete resenhas vieram à lume no periódico: a da 
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edição de março era exclusivamente  dedicada a Rafael 
Bordallo Pinheiro; a de abril, a Alfredo Roque Gameiro e 
sua filha, Helena, bem como a Carlos Reis e seu filho, 
João Reis; a de maio, a José Julio de José Júlio de Souza 
Pinto e Rodolfo Pinto do Couto; a de junho, a Teixeira 
Lopes, Mattoso da Fonseca e Campas; a de agosto, a 
Antonio Carneiro e Leal da Camara; a de outubro, a Fausto 
Gonçalves; e, por fim, a de novembro, a Argemiro Cunha 
e Julião Machado. Todas as resenhas são ilustradas com 
reproduções em branco e preto de obras e/ou retratos dos 
artistas discutidos. [Figura 1]

Apesar da declarada modéstia de seu autor, tal série de 
resenhas é digna de um estudo aprofundado. Ela efetivamente 
“presta um serviço” - nada negligenciável - à historiografia de 
arte brasileira, ao apresentar um panorama da recepção, no Rio 
de Janeiro, da obra de artistas que eram - e, em boa medida, 
ainda são - dos mais destacados na arte portuguesa de fins 
do Oitocentos e início do Novecentos. Mattos não apenas 
emite seus juízos pessoais sobre os mestres portugueses 
que destaca, mas também apresenta um apanhado das 

Figura 1 - Páginas de Artistas portugueses no Rio de Janeiro, resenha de Adalberto 
Mattos publicada em Illustração Brasileira, mai. 1925.
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considerações que outros comentaristas brasileiros, como 
Gonzaga Duque, Eduardo Salamonde ou Nogueira da Silva, 
elaboraram sobre esses mesmos artistas, bem como revela 
alguns dos aspectos mais apreciados e espaços de circulação 
da arte portuguesa no Rio de Janeiro. Contando com as 
vantagens proporcionadas por um olhar retrospectivo, as 
resenhas em questão revelam, portanto, muito dos parâmetros 
estéticos e dos critérios de seleção que regeram a recepção 
da arte portuguesa em terras fluminenses, especialmente a 
partir do início do século XX.

O fato de Mattos se deter em um fenômeno relacionado 
aos mecanismos de transferência cultural entre Portugal e 
Brasil merece ser destacado. Em boa parte da historiografia 
da arte brasileira, a conjuntura pós-colonial foi encarada como 
sinônimo de uma ruptura com a matriz cultural lusitana: nesse 
sentido, após a independência política do Brasil, novos modelos 
artísticos, emanados da Itália e, em especial, da França, teriam 
progressivamente substituído aqueles fornecidos por Portugal. 
Ora, as resenhas de Mattos esboçam um quadro um tanto 
diverso dos processos de intercâmbio cultural entre Portugal 
e Brasil ao revelar um significativo interesse do meio artístico 
fluminense pela arte portuguesa, que, perceptível já nos anos 
1870, se afirmaria especialmente a partir de 1900.  

Que razões estariam por trás desse interesse, 
testemunhado nas resenhas de Mattos? Gostaríamos aqui de 
apresentar duas, a título de hipóteses e sob todas as reservas: 
(1) a produção dos portugueses interessava a agentes e 
instituições do meio artístico fluminense, em especial à Escola 
Nacional de Belas Artes (ENBA), pois apontava caminhos para 
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uma desejada modernização da arte brasileira; (2) a partir do 
período no qual Mattos centra suas considerações, ganha 
força o colecionismo promovido pela colônia portuguesa no 
Rio de Janeiro, que se revia na imagística proposta pelos 
artistas lusitanos. 

A primeira dessas hipóteses parece corroborada, entre 
outros fatores, pela atuação da ENBA, a principal instituição 
de ensino artístico do Brasil, sediada no Rio de Janeiro. Após 
uma ampla reforma iniciada em 1890, a ENBA teria promovido 
aquilo que Zuzana Paternostro (1996, p.24) designou como 
“uma política visando ao preenchimentos [sic] das lacunas 
referentes à coleção de pintura portuguesa, no que tange 
aos mestres em plena atividade naquele tempo”. Embora 
fragmentários, os dados disponíveis a respeito dessa suposta 
“política” de aquisições parecem revelar uma tendência 
significativa, sobre a qual vale aqui se deter.

Na Exposição Geral de Belas Artes de 1894, uma 
comissão composta pelos então professores da ENBA, 
Rodolpho Amoêdo, Henrique Bernardelli, Pedro Weingärtner 
e Modesto Brocos, indicou, para aquisição, uma tela de 
Souza Pinto, Le Rendez-Vous, destaque entre os 5 envios do 
português, que, no certame, recebeu ainda a 2ª medalha de 
ouro (RELATÓRIO, 1895, p. 13). Segundo Paternostro (1996, 
p.24), dois “esboços para painéis de azulejo (Um acordo e O 
rompimento)”, de Rafael Bordallo, “foram doados à pinacoteca 
da Escola pelo colecionador Cunha Porto em 1902”. Ainda 
em 1902, o Relatório do Ministro da Justiça e Negócios 
Interiores (1903, p. 226-227) aponta que uma comissão 
composta por Rodolpho Bernardelli e Rodolpho Amoêdo - 
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então, respectivamente, diretor e vice da ENBA -, além do 
jornalista Carlos Americo dos Santos, indicou para, junto ao 
representante de artistas portugueses Guilherme da Rosa, 
de 11 quadros, entre os quais constavam 1 de Carlos Reis 
e 3 de Malhoa. Uma importante obra de Malhoa, a segunda 
versão de Cócegas, que figurara no Salon da Société des 
Artistes Français, de 1905, e em uma grande individual 
do artista, realizada no Gabinete Português de Leitura do 
Rio, em 1906, teria sido adquirida nesse último ano pela 
ENBA (BRANDÃO, 2003). Sabe-se, ainda, que, em 1926, 
foi doado à ENBA, pelo colecionador Luiz Fernandes, um 
conjunto de trinta e sete pinturas, no qual a presença de 
artistas portugueses era majoritária (PATERNOSTRO, 
1996, p. 24). 

Os dados referidos acima apontam para a sustentação 
do interesse pela arte portuguesa por sucessivas direções 
da ENBA, especialmente a partir de 1900. Deve-se aqui 
ter em mente as funções do acervo da instituição: desde 
suas origens, ele visava à formação do gosto do público 
local, mas funcionava, sobretudo, como um instrumento 
didático para os artistas que ali faziam o seu aprendizado. 
Nesse sentido, a presumível “política” de aquisições da 
ENBA com relação à arte portuguesa visaria à promoção 
de modelos estéticos julgados pertinentes para a 
modernização da arte brasileira no período. Uma análise 
das resenhas de Mattos, que comenta obras realizadas 
pelos mesmos artistas que compõem o cerne da coleção  
da ENBA, permite precisar quais modelos estéticos teriam 
sido esses. 
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Sem sombra de dúvida, o principal foi a tendência 
que, na historiografia de arte lusitana, convencionou-se 
chamar ‘naturalismo’. Deve-se salientar que esse termo 
não é empregado por Mattos, o que parece indicar o seu 
caráter de construção historiográfica tardia. Não obstante, 
especialmente enquanto designação de um “certo tipo de 
pintura, muito coerente, que se desenvolveu nas últimas 
décadas do século XIX” (COLI, 2010, p. 287), o ‘naturalismo’ 
tem sido objeto de tentativas reiteradas de delimitação nos 
últimos anos. Como pontuou Jorge Coli (2010, p. 287), um 
dos seus pólos constantes seria “um caráter internacional 
bastante homogêneo. Nessa homogeneidade, a França 
representa um papel importante, Paris permanecendo o 
centro onde se formavam [...] e expunham a maioria dos 
artistas”. 

A tendência teria se afirmado no panorama das artes 
visuais portuguesas durante o quartel final do século 
XIX. Pintores como Antonio Carvalho da Silva Porto e 
João Marques de Oliveira são usualmente lembrados 
como introdutores do ‘naturalismo’ no país, mas teriam 
sido os artistas ligados ao chamado Grupo do Leão os 
efetivos responsáveis pela sua consagração. Referindo-
se às ações do grupo, José-Augusto França (1992, p. 70) 
assim sintetizou o que via em comum na atitude de seus 
integrantes: 

Uma natureza sentida e entendida diretamente, pelo 
temperamento de cada qual, sem preconceitos estéticos de beleza 
no sítio escolhido ou no tratamento pictural, era o único e real motor 
dos  jovens artistas que iam cobrir os decênios finais de Oitocentos e 
longamente haviam de transbordar no século seguinte.
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Tal atitude estava em consonância com os parâmetros 
de modernidade adotados pelos professores da ENBA, 
quando da implementação da reforma da instituição, 
em 1890 (DAZZI, 2011). É digno de nota que quase 1/3 
dos artistas analisados por Mattos tenha efetivamente 
participado, nos anos 1880, das Exposições de Quadros 
Modernos - renomeadas, a partir de 1885, Exposições 
de Arte Moderna -, promovidas pelo Grupo do Leão. A 
franca predominância da estética dita ‘naturalista’ entre 
as obras destacadas por Mattos parece ser, portanto, o 
índice de uma inclinação significativa: no Rio de Janeiro 
de fins do século XIX e início do XX, o ‘naturalismo’ 
e a arte portuguesa contemporânea tendiam a ser 
conceitos quase intercambiáveis. Essa afirmação parece 
confirmada pela predominância praticamente absoluta de 
obras ‘naturalistas’ no já bastante citado acervo de arte 
portuguesa que a ENBA acumulou, durante a República.

Para Mattos, no contexto da arte portuguesa sua 
contemporânea, o artista mais importante - ao menos 
se considerarmos a sua precedência e como sua obra 
reverbera, à maneira de paradigma, em diversas resenhas 
- seria José Malhoa. Destaca-se sobretudo a sua pintura 
dos costumes rurais portugueses, de matriz sociológica, 
que, nos dizeres do escritor português Fialho de Almeida, 
esboçava uma “odisséia rústica nacional”, informando 
sobre “os trabalhos e os dramas do campo, as suas 
alegrias meio pagãs, as suas tristezas sentimentais ou 
oriundas na sua miséria endêmica” (FRANÇA, 1992, p. 
85). A leitura da obra de Malhoa apresentada por Mattos 
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reforça essa imagem do pintor como intérprete máximo 
do “Portugal profundo”, adiantada, no Brasil republicano, 
por escritores como Olavo Bilac e Gonzaga Duque. A 
seguinte passagem é exemplar da leitura de Mattos (fev. 
1925, n/p): 

Dentre os artistas portugueses que têm vindo ao Brasil, José 
Malhôa foi o mais impressionante e o mais português. [...] Alma simples, 
traduz e transporta para a tela, os motivos oferecidos pelos aldeões 
de sua terra de uma forma encantadora e um talento invulgar: uma 
‘saloia’, em [sic] ‘labrego’, ou uma ‘vindimiadeira’, são para Malhôa 
motivos inebriantes que se transformam através da sua palheta e dos 
seus pincéis, em verdadeiros hinos de beleza”.

Os quadros de Malhoa reproduzidos na resenha 
da Illustração Brasileira reforçam, em boa medida, tal 
chave interpretativa. Três das quatro obras mostradas 
- Pensando no caso, A procissão e Os bêbados - são 
exemplos de uma arte que se propõe como traslado fiel 
da vida rural e da cultura camponesa tradicional. Por 
tais características, a pintura de Malhoa estava fadada 
a reverberar no meio artístico fluminense, às voltas com 
a questão da constituição de identidades visuais para a 
nação, cuja solução usualmente resvalava no registro de 
modos de vida tradicionais. Nesse sentido, vide, já no 
início da República, o exemplo de artistas atuantes ou de 
grande penetração no Rio de Janeiro, como os referidos 
Brocos e Weingärtner. 

Todavia, essa afirmação do nacional era apenas 
um dos fatores que os artistas atuantes no Rio deveriam 
conciliar em suas obras: concomitantemente, havia o 



XXXI Colóquio CBHA 2011 - [Com/Con]tradições na História da Arte

134

anseio, igualmente premente, por uma internacionalização 
da arte local. Por seu já referido caráter cosmopolita, a 
adoção do ‘naturalismo’ poderia, em tese, apresentar uma 
resposta a essa aparente contradição, um fator que pode 
ter contribuído para o interesse pela variante portuguesa 
da tendência no Rio de Janeiro. Esse tópico emerge na 
quarta resenha de Artistas Portugueses no Rio de Janeiro, 
da qual é um dos temas a obra de Souza Pinto. Em franco 
contraste com a obra de Malhoa, a de Souza Pinto seria, 
para Mattos (mai. 1925, n/p), caracterizada pela filiação à 
cultura figurativa francesa: 

Souza Pinto [tem] um temperamento bem diverso do de 
Malhoa, como homem e como artista. A mostra de seus quadros, 
também realizada no Gabinete Português de Leitura, constituiu um 
verdadeiro acontecimento artístico, um acontecimento, porém, bem 
diverso do despertado pela exposição de Malhoa: o conjunto era 
fidalgo, luminoso, despertava exclamações de entusiasmo, mas não 
falava nada, absolutamente nada, da alma portuguesa! Os quadros de 
Souza Pinto são magníficas expressões estéticas, mas não possuem, 
entretanto, as características da individualidade cavalheiresca e 
romântica de Portugal. Qualquer grande artista da França pode assinar 
os quadros de Souza Pinto porque neles predomina as características 
emanadas da grande pátria nos fins do século XIX.

Tal interpretação resgata a trajetória formativa de 
Souza Pinto, possivelmente “o mais internacionalizado 
dos pintores portugueses do fim de século” (SILVA, 1996, 
p. 30). Aluno no Porto, bolsista do Estado português em 
Paris,  a partir 1880, Souza Pinto se integrou aos ateliês de 
Alexandre Cabanel e Adolphe Yvon, passando a abordar 
as cenas de gênero, largamente influenciadas, tanto nos 
temas como no tratamento pictural, pela obra do francês 
Jules Bastien-Lepage. Fixando-se mormente em França, 
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Souza Pinto instalou-se por diversas vezes na Bretanha, 
região que se tornou o pano de fundo de numerosas 
obras suas. O tema “bretão” e o título (“Le baquet de [sic] 
bleu”) de um dos três quadros reproduzidos na resenha 
de Mattos concorrem no sentido de reforçar a francofilia 
do português. 

Além disso, a fortuna crítica da obra de Souza Pinto 
confirma o acerto da  chave de recepção proposta por 
Mattos. Foi justamente com a vertente ‘bretã’ de sua 
produção que Souza Pinto consagrou-se, ainda vivo: um 
quadro nessa temática, La récolte des pommes de terre, 
de 1898, entrou para a coleção do Musée de Luxembourg, 
e Le Rendez Vous, como vimos, para a pinacoteca da 
ENBA. Ali, a obra faria par, ao menos desde os anos 1920, 
com outros quadros, formal e tematicamente afins, como 
Sur la butte, do francês Henry Royer, Passará ele?, de 
Felix Bernardelli ou, ainda, Interior bretão, de Prisciliano 
Silva. 

Além do ‘naturalismo’, outras tendências da cultura 
figurativa portuguesa de fins de Oitocentos surgem, 
embora mais discretamente, nas resenhas de Mattos. Uma 
delas é o chamado ‘simbolismo’, que, em sua variante 
alegórica, é perceptível em algumas obras de escultura, 
como o Monumento a Pinheiro Machado, de Pinto do 
Couto, e O Comércio e a Navegação, de Teixeira Lopes. 
Igualmente,  em telas como As Trindades, de Fausto 
Gonçalves, com seu “não sei quê de vago, de indefinido, 
de evocativo” (MATTOS, out. 1925, n/p), ou na referência 
aos “estudos cheios de suave mistério” (MATTOS, ago. 
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1925, n/p) de Antonio Carneiro, aflora uma inclinação 
subjetivista que contrasta com a tônica da maioria das 
outras obras mostradas no conjunto de resenhas. É com 
uma máxima de claro teor simbolista - “l’arte non imita, 
interpreta: essa cerca l’idea che dorme nel simbolo” -  que 
Mattos (ago. 1925, n/p) introduz sua análise do retrato de 
Ronald de Carvalho feito por Carneiro, obra de caráter 
gráfico, estilizado e sintético.

Um outro aspecto da arte portuguesa salientado 
em  Artistas portugueses no Rio de Janeiro relaciona-
se às chamadas artes aplicadas ou decorativas. Nesse 
sentido, Mattos (nov. 1925, n/p) lembra da atuação de 
Argemiro Cunha como decorador e de Julião Machado 
como ilustrador e desenhista de vitrais, bem como dos 
“motivos decorativos” de Leal da Camara, que “falam 
uma linguagem especial, ora sentimental, ora irônica” 
(MATTOS, ago. 1925, n/p). Entretanto, nesse campo 
que transcende os limites então demarcados pelas belas 
artes, a figura mais destacada é, sem dúvida, a de Rafael 
Bordallo, a qual Mattos dedica toda a segunda resenha 
de sua série.

Mattos lembra que Bordallo chegara ao Rio em 
1875, para atuar como colaborador da revista ilustrada 
Mosquito. No que tange à obra gráfica do português, 
Mattos (mar. 1925, n/p) cita “suas charges contundentes 
e esmagadoras”, bem como duas outras revistas, Psit!!! 
e O Besouro, que, embora efêmeras, foram importantes 
na renovação das artes gráficas fluminenses em fins do 
Segundo Reinado. Todavia, a faceta de Bordallo mais 
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salientada na resenha de Mattos é a de ceramista: “Do 
artista são ainda muitas obras primas de cerâmica como 
a Jarra Brasil, o A Cegonha e o Lobo e a famosa Jarra 
Beethoven” (MATTOS, mar. 1925, n/p), peças que o 
português teria mostrado por ocasião de uma passagem 
pelo Rio, em 1899, e que são reproduzidas nas páginas 
de Illustração Brasileira. Se considerarmos a importância 
crescente que as artes aplicadas conheceram no debate 
artístico fluminense a partir de fins do Oitocentos, pode-se 
compreender melhor o porquê do interesse pela atuação 
de Bordallo nessa área. É de se salientar a modernidade 
de seu projeto na cidade de Caldas da Rainha, onde 
instalou um ateliê de cerâmica visando simultaneamente 
apropriar-se das técnicas de oleiros tradicionais e propor 
algo mais urbano e erudito. Ótimo exemplo é a citada 
Jarra Beethoven, a qual Mattos reserva mais da metade 
de sua resenha, que se encerra com uma descrição da 
peça, feita pelo jornalista Eduardo Salamonde (1899), em 
opúsculo dedicado a Bordallo. [Figura 2]

Antes de encerrar, cumpre retomar, ainda que 
rapidamente, aquela segunda hipótese, levantada no 
começo do artigo, a respeito da renovação do interesse 
pela arte portuguesa no Rio de Janeiro: o crescimento 
do mecenato da colônia lusitana na cidade. Este parece 
coincidir com um aumento do fluxo migratório para o 
Brasil, perceptível justamente no período privilegiado 
nas resenhas de Mattos. Segundo dados fornecidos 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, teria 
sido entre 1881 e 1930, que ocorreu o ápice desse fluxo, 
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com a chegada, ao Brasil, de uma média superior a 25 
mil imigrantes portugueses por ano. Em capítulo de livro 
dedicado ao tema, a historiadora Eulália Lobo (2001) 
enumerou os fatores que condicionaram esse fluxo, 
durante a 1ª. República: de um lado, a crise social 
ocasionada por más colheitas e pela concentração 
fundiária em Portugal; de outro, o relativo deslanche 
do desenvolvimento capitalista da economia brasileira, 
depois da Abolição.

Ao menos até a Primeira Guerra Mundial, o destino 
final da maioria dos imigrantes aportados no Brasil era o 
Rio de Janeiro. Os principais atrativos da cidade para os 
portugueses diziam respeito a sua oferta de empregos, 
frequentemente junto a empresas pertencentes a 
compatriotas ou seus descendentes, assim como aos 
salários que aí eram pagos, na época superiores aos 

Figura 2 - “Jarra Brasil”, “O lobo e a Cegonha”, e “Jarra de Beethoven”, trabalhos de 
Rafael Bordallo Pinheiro reproduzidos em Illustração Brasileira, mar. 1925.
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de Portugal e de outras regiões brasileiras. Já em 1906, 
o célebre escritor português Ramalho Ortigão (1943, 
p. 238), elogiava a iniciativa de realização da referida 
exposição Malhoa no Gabinete Português de Leitura do 
Rio, salientando justamente as possibilidades favoráveis 
do mercado local. 

Mais recentemente, Raquel Henrique da Silva 
(1996, p. 30) assim resumiu o gosto dos mecenas 
lusitanos no Rio de Janeiro: 

Como toda a burguesia nacional, eles identificavam-se com 
aquela pintura que, afetivamente, lhes recordava as belezas de 
um pobre país rural, através das especificidades da paisagem, do 
casticismo dos costumes ou dos retratos urbanos. 

Ainda segundo Silva, as obras que melhor 
responderam às demandas de portugueses instalados 
no Rio teriam sido aquelas que ela, como José-Augusto 
França, também designa ‘naturalistas’, caracterizadas 
por “uma espécie de identificação entre a realidade e 
sua transposição  plástica, o que permitia ao público um 
fácil e gratificante reconhecimento” (SILVA, 1996, p. 30). 

Mais uma vez, a produção de Malhoa parece surgir 
como paradigma. Nas resenhas de Mattos, o comentário 
que ilustra mais claramente o impacto que o público 
consumidor instalado no Rio exercia sobre os artistas da 
antiga metrópole é dedicado justamente a um quadro de 
Malhoa: O Emigrante, de 1918. [Figura 3] A obra teria sido 
um presente do artista à família de diplomatas brasileiros 
Macedo Soares, possivelmente por ocasião do casamento 
de José Roberto de Macedo Soares com a lisboeta 
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Eugénia Adelaide Prestes, em fins de 1917. Mattos 
(fev. 1925, n/p) destacou a situação de afastamento da 
terra-mãe, tema central do quadro, com as seguintes 
palavras: 

O Emigrante é um poema de saudade.
[...] Em tão bela obra encontra-se a cristalização de um ser 

angustiado, de um turbilhão indescritível; uma enorme saudade 
permanece naquele último olhar do pobre viageiro que abandona a 
aldeia natal em busca de um ambiente mais propício, mais farto e 
mais compensador...

A figura caminha, caminha de olhos voltados para o lugar 
onde o coração ficou: caminha, talvez, para nunca mais voltar.

É com essa descrição, que parece querer emular 
o caráter sostenuto do quadro a que se refere, que 
gostaríamos de encerrar o presente artigo. Cumpre frisar, 
todavia, a existência de outros tópicos dignos de nota na 
série Artistas Portugueses no Rio de Janeiro de Adalberto 

Figura 3 - JOSÉ VITAL BRANCO MALHOA (1855-1933): O Emigrante, 1918. Óleo sobre 
tela, 80 x 104 cm. Leiloado por Leone Leilões de Arte, em janeiro de 2001.
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Mattos, que ficamos impedidos de aqui comentar, por 
limitações de espaço. Por seu duplo caráter de esforço 
historiográfico e de registro da sensibilidade de uma época, 
tais resenhas merecem a atenção dos pesquisadores 
que desejem aprofundar o entendimento de um período 
significativo, mas ainda insuficientemente estudado, da 
história das trocas culturais entre Portugal e Brasil.
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Circulação e Transferência, Migrações e Contaminações
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Apresentação de Mesa-Redonda - 2

Almerinda da Silva Lopes

Agradeço aos três expositores que nos contemplaram 
com reflexões resultantes de seus respectivos objetos de 
investigação, abarcando questões específicas das artes 
visuais, colecionismo e do urbanismo, mais especificamente 
de três estados brasileiros: Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Sul e São Paulo.

 As duas primeiras pesquisadoras mostram a 
formulação de processos criativos heterogêneos e 
discorrem sobre linguagens pictóricas diferenciadas 
entre si. As obras, de natureza pictórica e gráfica, foram 
produzidas por artistas europeus e brasileiros, de formações 
e experiências criativas diferentes, e que também viveram 
e atuaram em tempos e realidades histórico-culturais, 
entre a segunda metade do século XIX e a primeira 
metade do século XX. As investigações abarcam as 
sintaxes poéticas que pautaram o processo de escolha e 
aquisição de obras de arte européias, pelo colecionador 
carioca Raymundo de Castro Maya; discorrem sobre a 
filosofia que pautou a criação do paisagismo paulistano; 
além de refletirem sobre o processo de migração e de 
fixação temporária ou definitiva de artistas europeus 
entre nós, e como os mesmos equacionaram a inserção 
de determinados valores poéticos no sul do país.  Neste 
último caso, Neiva Bohns dialoga com a produção de três 
pintores por ela selecionados e destacados de seu objeto 
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mais amplo de investigação, para tentar desvendar uma 
possível influência estética dos mesmos nos respectivos 
locais onde se estabeleceram: dois deles numa localidade 
periférica como era, então, o Rio Grande do Sul, enquanto 
o terceiro deixou aquela localidade para transitar em um 
centro hegemônico, o Rio de Janeiro. 

 A pesquisadora Vera Beatriz Siqueira apresentou-
nos um recorte específico da coleção do Museu Castro 
Maya, pontuando como se deu o processo de aquisição e 
peculiaridade dos objetos artísticos adquiridos na Europa 
pelo colecionador carioca, para sua coleção pessoal, 
detendo-se na análise daqueles que considera possuidores 
de incontestável carga expressiva.

 O estudo do terceiro pesquisador, Felipe Chaimovich, 
discorre sobre um caso peculiar do paisagismo brasileiro, 
o Parque do Ibirapuera, em São Paulo, detendo-se em 
especial, na conceituação metodológica e filosófica 
que influenciou a criação e a definição espacial desse 
emblemático, significativo e bem equipado parque urbano 
da capital paulista. 

Os recortes adotados e os discursos dos três 
historiadores, embora respeitem as peculiaridades e 
especificidades dos diferentes objetos investigados, 
permitem, ainda assim, estabelecer conexões e interfaces 
entre os conceitos e atributos poético-filosóficos que 
caracterizam as diferentes abordagens e criações. 
Mostram tanto os discursos que se conectam às diferentes 
proposições criativas; a maneira peculiar como se deu a 
escolha e a aquisição de obras de arte na Europa, para 
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integrarem uma das mais importantes coleções de arte 
moderna no Brasil, quanto a vinda de artistas estrangeiros 
de diferentes calibres para cá, os quais contribuíram, de 
alguma maneira, tanto para enfraquecer ou subverter um 
gosto defasado muito arraigado no território nacional, 
quanto para a formulação e assimilação de códigos 
estéticos modernos. Isso confirma que nossa modernidade 
não foi deflagrada como um processo linear e purista, mas 
constituiu-se em um processo heterogêneo e dialético: 
cruzou e hibridizou peculiaridades, pensamentos, códigos 
artísticos e conceitos filosóficos do passado e do presente, 
isto é, assimilando uns e reordenando, aclimatando ou 
negando outros. 

É por esse viés que cada um dos autores investiga 
como determinados valores e conceitos formulados na 
Europa em tempos recentes ou mais remotos circularam 
no nosso país entre a segunda metade do XIX e a década 
de 1950, contaminando, de diferentes maneiras, tanto a 
produção e a aquisição de obras de artes visuais, quanto 
a idealização de parques ou jardins brasileiros, naquele 
período. Isso ajuda a entender o grau de complexidade, 
dialética e genealogia que perpassa a construção da idéia 
de moderno em nosso país, seja tomando como base 
de análise questões que dizem respeito à própria arte, 
seja no que se refere a relações dialógicas que a mesma 
estabelece com a sociedade.  

Assim, ao discorrer em seu artigo, sobre o processo 
de migração de alguns pintores acadêmicos europeus 
para o sul do Brasil e a ida de outros originários da 
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mesma região para a Europa, Neiva Maria Fonseca 
Bohns procura desvelar possíveis mudanças no léxico 
e na poética desses artistas, a partir de tal processo de 
deambulação. Aborda a itinerância de três pintores, sendo 
dois deles de origem italiana: Frederico Trebbi e Edoardo 
de Martino, que se estabeleceram no Rio Grande do Sul, 
na segunda metade do século XIX, e o brasileiro, Augusto 
Luiz de Freitas, que embora nascido na cidade do Rio 
Grande do Sul, empreenderia trajetória inversa à dos dois 
europeus. Estudou na Europa, frequentando a Academia 
de Belas Artes do Porto (em Portugal). Ao retornar, fixa-
se no Rio de Janeiro, onde iria estudar na Academia 
Imperial de Belas Artes, seguindo depois para a Itália, 
com o prêmio de Viagem à Europa, lá falecendo. Como 
bem nos mostra a historiadora, embora esses pintores 
buscassem encontrar em locais de menor repercussão 
cultural, alguns compradores para as respectivas telas, 
como condição para obterem os recursos financeiros 
necessários à sua sustentação, além do devido 
reconhecimento profissional, não passariam incólumes 
nessas localidades. A permanência dos artistas em Porto 
Alegre, e a comercialização de sua pintura pelas elites locais 
acabariam tendo, possivelmente, outros desdobramentos, 
como a historiadora pretende demonstrar.

A autora elenca como focos e desdobramentos 
de sua pesquisa: 1: a análise dos possíveis efeitos da 
presença e ou da passagem dos artistas por diferentes 
lugares; 2: as transformações sofridas pela obra dos 
pintores citados, no contato com as diferentes realidades. 
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No entanto, no texto apresentado esclarece pouco sobre o 
grau de transformações sofrido pela pintura dos europeus, 
em contato com a realidade brasileira, o mesmo ocorrendo 
no que se refere à obra do pintor brasileiro supracitado, 
ao se transferir para o Rio de Janeiro e Europa. E é nesse 
sentido que lhe pergunto: Os resultados da pesquisa, 
mesmo que preliminares, permitiram-lhe averiguar que 
grau de contaminação teria ocorrido na linguagem pictórica 
dos artistas investigados durante esse trânsito: Europa/
Brasil e vice-versa? E no âmbito local, qual a repercussão 
da presença de tais europeus entre nós?

Ao refletir sobre a idéia de liberdade estética e de 
expressão, Vera Beatriz Siqueira toma como ponto de 
partida do diálogo que estabelece com as obras que o 
colecionador adquiriu para sua coleção, o próprio discurso 
de Castro Maya. Em sua análise, destaca dois livros 
ilustrados por Picasso, que integram a coleção, sendo 
o primeiro deles, Toros y Toreros, editado na França em 
1961, com texto de autoria de Luis Miguel Dominguin. 
Esse livro foi ilustrado pelo artista espanhol com litografias, 
elaboradas a partir da série de desenhos que ele produziu 
entre 1957 e 1959. 

Nesse sentido pergunto-lhe: Considerando que 
Picasso teve editado dois anos antes do livro, em Paris 
(1959), o álbum da série Tauromaquia (com gravuras a água 
tinta), pelo Atelier Roger Lacourière, com 263 exemplares 
(folhas de 35,5x50 cm), qual a razão do colecionador não 
ter optado por adquirir um exemplar desse álbum ao invés 
do livro citado? Justifico minha pergunta, pois essa série 
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me parece balizar melhor o que você diz prevalecer nas 
escolhas estéticas: do colecionador: a questão da liberdade 
expressiva. E na maioria dessas gravuras reproduzidas no 
livro, Picasso valorizou a linha, enquanto que nessa série 
o artista mostra uma gramática mais livre, valorizando os 
modelados dos corpos dos animais, centrando força no 
vigor, dinâmica e valores tonais dos touros, enquanto que 
os toureiros não passam de esboços ou esquemas quase 
informes, o mesmo ocorrendo com a arena e o público, 
expressos por pontilhados e traçados abstratos. Teria 
implicado na aquisição pelo colecionador, o preço mais 
acessível do livro em relação à tiragem mais restrita do 
álbum?

Felipe Chaimovich, na reflexão sobre a filosofia 
que pautou a criação do Parque do Ibirapuera, que você 
chama de Jardim Meditativo, refere-se ao lago como 
instrumento que redefine o espaço, pois é a partir dele que 
se estruturam as duas margens do parque. Numa dessas 
margens situam-se as áreas ajardinadas e na outra, 
os edifícios destinados a exposições de arte. Embora 
as esculturas também me pareçam ser componentes 
importantes no contexto desse e de outros parques, por 
propiciarem ao público o exercício meditativo a que você 
se refere, qual a razão de não ter feito qualquer menção 
a esse gênero de obras em sua análise? Lembraria, por 
exemplo, o gigantesco Monumento às Bandeiras, de 
autoria de Brecheret, mesmo considerando ter sido a obra 
instalada alguns meses antes da inauguração do Parque 
(1954) numa área extramuros.
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Após a resposta deste último pesquisador passou-
se a palavra ao público e historiadores presentes, para 
a formulação de debates e perguntas dirigidas aos três 
palestrantes.





Expressão como valor: a coleção de Raymundo de 
Castro Maya

Vera Beatriz Siqueira
Universidade do Estado do Rio de Janeiro/CBHA/ANPAP

A partir da redefinição do conceito de expressão, esta 
comunicação pretende analisar o caso da formação da 
coleção de arte de Raymundo Ottoni de Castro Maya. A 
idéia é pensar como a expressão foi convertida em valor 
estético, vindo a balizar o seu colecionismo. Para tal, 
começo destacando a Introdução do catálogo da primeira 
exposição do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, 
em 1949, do qual fora fundador e seu primeiro presidente. 
Nesse texto, o colecionador convida os espectadores 
a deixarem de lado os seus “preconceitos formais” para 
mergulhar na “luminosa estrada da liberdade” aberta pela 
arte moderna.1 Reconhecia, porém, os dilemas vividos 
pela modernidade estética, sobre a qual afirmava: “A 
Arte Moderna reflete, pois, a desconexão da vida atual, o 
desajustamento do homem com o meio social, o trágico 
conflito humano num período de grave transição. É um 
período heróico este em que o artista se debate por entre 
correntes sempre contraditórias, e, no entanto, com o seu 
sacrifício, vem ressalvando a continuidade da cultura”.2

1 Pintura Européia Contemporânea. Catálogo da exposição realizada no MAM. Rio de 
Janeiro, janeiro de 1949. Biblioteca Castro Maya. A Apresentação deste Catálogo não 
está assinada. Entretanto, a existência de alguns textos preparatórios em seu Arquivo 
parece indicar, com alguma segurança, a possibilidade do colecionador, então presidente 
do MAM carioca, ter escrito ou participado da sua redação.
2 Idem.
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 Tratava-se, nesse caso, do catálogo da mostra de 
inauguração da sede provisória do MAM carioca no edifício 
do Banco Boavista, no Centro da cidade, intitulada Pintura 
Européia Contemporânea, reunindo obras do acervo de 
vários colecionadores brasileiros. Apresentava ao público 
trabalhos de Chagall, Derain, Léger, Masson, Seurat, 
Braque, Picasso, Matisse, Miró, entre outros. Acompanhada 
de um catálogo de “valor educativo” com ilustrações 
e “estudos sucintos, mas seguros, sobre os principais 
artistas modernos”3 e de conferências de Mário Pedrosa, 
a exposição teve como desdobramento a organização de 
outras mostras, ainda em 1949: Le livre français  e Gravuras 
de artistas da Escola de Paris, na qual as ilustrações de 
Braque, Picasso e Matisse conviviam com obras gráficas 
de artistas do âmbito do Informalismo,  como Fautrier, 
Goetz, Chastel, Manessier; Le jeune peinture française et 
ses maîtres (de Manet à nos jours), na qual pinturas de 
Tal Coat, Schneider e Marchand, eram relacionadas aos 
mestres modernos Manet, Monet, Picasso, Cézanne, 
Matisse, Braque.

Por essas realizações e pelo trecho citado do catálogo 
de 1949, podemos perceber alguns pontos centrais na 
concepção de arte moderna partilhada pelo colecionador 
Castro Maya. A começar pela associação vaga de 
modernidade e liberdade estética que aparece associada 
às ideias de reflexo, sacrifício e heroísmo. A arte pertence 
ao seu tempo e, como tal, deve manifestar os seus dilemas, 
experimentar a sua desconexão e o seu drama. Vivência 
3 Museu de Arte Moderna. Atividades do Museu de Arte Moderna em 1949. Documento 
datilografado. Arquivo Castro Maya, pasta 71.
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esta que assume contornos quase épicos, uma vez que 
envolve o sacrifício pessoal do artista, comprometido com 
a manifestação de sua face sombria e com a manutenção, 
contra todas as evidências, da continuidade entre o 
passado e o futuro. Concepção que, certamente, ancora-
se na difusão da ideia de expressão, especialmente a partir 
das décadas de 1920 e 1930. 

Ernst Gombrich fala da relevância cultural da 
noção de expressão que, a partir dos anos 20 do século 
passado, parecia abrir as portas da história para todas 
as manifestações artísticas. E conclui, criticamente: “Seu 
apelo era tão irresistível que as pessoas não pararam mais 
de analisar quem expressava o quê (...). No entanto, uma 
vez que a mente humana precisa pressupor algum agente 
que faça o expressamento onde ela descobriu que existe 
expressão, essa profissão de fé reforçou a mitologia que 
sempre havia dominado a historiografia desde Hegel. Este 
povoara o passado com os espíritos das nações e das 
raças: os verdadeiros heróis da história da arte passaram 
a ser o que Malraux chama espirituosamente ‘os super-
heróis imaginários que chamamos estilos’, os quais, por 
sua vez, expressaram os espíritos das suas respectivas 
épocas”.4

A arte passava, então, de maneira geral, a ser entendida 
como expressão, descolando essa ideia de um movimento 
artístico específico ou de uma direção assumida por parte 
da vanguarda moderna, para transformá-la em qualidade 
comum, sinônimo da própria modernidade estética ou da 
4 Ernst Gombrich. Andre Malraux e a crise do expressionismo. Meditações sobre um 
cavalinho de pau. São Paulo: Edusp, 1999, p.79.
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liberdade artística. Como veio a dizer Julian Bell, a tarefa 
do artista passou a ser a expressão, entendida, no senso 
comum, como expressão pessoal. 

De sua maneira, Castro Maya partilha dessa visão 
alargada de expressão. Em sua coleção de arte moderna 
europeia, notamos a centralidade que essa ideia assumiu. 
Não apenas pelo destaque visível das pinturas de 
tendências expressivas, como o fauvismo ou o chamado 
expressionismo francês, mas também pela escolha 
de outras obras, de vertentes cubistas ou abstratas, 
igualmente marcadas pelo problema da expressividade. 
Comecemos analisando o caso da sua coleção de obras 
de Pablo Picasso. 

Dele, Castro Maya escolheu uma pintura realizada 
no ateliê de La Californie, momento em que o artista 
intelectual parece deixar o campo de luta e se concentrar 
em temas líricos como a paisagem da Riviera francesa, o 
interior de seu ateliê, ou retomar algumas telas anteriores, 
refazendo Manet, Vélasquez, Courbet, Delacroix. Mas há 
ainda outras duas obras de Picasso na coleção Castro 
Maya que podem elucidar melhor o foco do interesse do 
colecionador. São dois livros ilustrados de sua biblioteca. 
Um deles é a primeira edição francesa de Toros y toreros, 
de 1961, reunindo litografias a partir de desenhos realizados 
entre 1957 e 1959, além de texto do toureiro Luis Miguel 
Dominguin e um estudo de George Brudaille. O outro é a 
História Natural, do conde de Buffon, obra publicada em 
1942 por Martin Fabriani, para a qual Picasso realizara, 
em 1936, uma série de ilustrações, encomendadas por 
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Ambroise Vollard. No primeiro livro ilustrado, a recuperação 
erótica e violenta da tauromaquia não deixa dúvidas do 
sentido expressivo dessa obra de Picasso. Mas talvez seja 
o segundo aquele que revela de maneira mais curiosa a 
aproximação entre colecionador e artista. 

Tais ilustrações têm sido freqüentemente analisadas 
como exemplos da aceitação, por parte de Picasso, de certo 
naturalismo, incomum em sua obra pós-cubista. Alfred Barr 
Jr. fala de um “naturalismo sensitivo”, possibilitado pela 
técnica da água-tinta que acrescenta delicadeza e variedade 
de tons ao desenho do artista. Distingue, entre as gravuras, 
a presença ora de efeito decorativo, ora de respeito ao 
aspecto natural dos animais.5 Também Gombrich, em sua 
História da Arte, refere-se à gravura da Mère poule como 
uma “encantadora representação de uma galinha com seus 
fofos pintinhos”, e compara-a ao desenho Galo novo, de 
1938, no qual a reprodução da aparência física cede lugar 
à caricatura do animal, destacando características como 
“agressividade”, “insolência e estupidez”.6

É preciso perceber, entretanto, o quanto esse 
naturalismo dialoga com o texto de Buffon. De maneira 
geral, a obra de Buffon aparece analisada em seu confronto 
com o a de seu contemporâneo Lineu, a cujo sistema 
classificatório das espécies opõe o método comparativo. 
Antes de se basear no estudo de um conjunto finito de traços 
estruturais, de suas variações e constâncias, fundava-se na 
observação de uma situação empírica, no interior da qual 

5 Alfred Barr Jr. Picasso. Fifty years of his art. New York: The Museum of Modern Art, 
1974, p.210.
6 E. H. Gombrich, História da Arte. 3.ed. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1983, p.9.



XXXI Colóquio CBHA 2011 - [Com/Con]tradições na História da Arte

158

eram estabelecidas as identidades de cada animal, para o 
que importavam não apenas as comparações com outros 
animais, mas também a sua relação específica com os 
homens. O que abre imenso espaço para as associações 
poéticas.

 Quando fala do touro, por exemplo, naturalmente 
indócil, impetuoso e feroz, não apenas fala de sua beleza, 
mas também de seu mugido, composto de duas ou três 
oitavas, cuja finalidade é apenas uma: “O touro só muge por 
amor”. Se olharmos a gravura feita por Picasso, podemos 
perceber algumas proximidades com esse discurso vivo 
e apaixonado de Buffon. Como as demais ilustrações do 
livro, o touro aparece muito próximo, ocupando grande 
parte do papel. A presença agigantada tem o poder de 
reduzir ao mínimo a alusão a um espaço real, alcançada 
também pelo recurso a um fundo escuro. Constrangido 
nesse espaço diminuto, o movimento do touro transfere-
se para a convulsão das linhas. No tumulto decorativo 
do linearismo impetuoso, dos arabescos frenéticos, das 
múltiplas texturas da água-tinta, o touro aparece em seu 
duplo aspecto: é simultaneamente real e alusivo, natural e 
poético. Cada um de seus animais deve surgir da agilidade 
e impetuosidade do ato de vontade, reunindo ação e 
contemplação, naturalismo e expressividade.7

 Mas o que tudo teria a ver com nossa questão 
investigativa? Muito, pois o que essas obras de Picasso, 
selecionadas pelo colecionador, nos falam é da peculiar 

7 Sobre a busca em Picasso de fundir os momentos da ação e da contemplação ver 
Giulio Carlo Argan, A crise da representação. Arte e crítica de arte. 2.ed. Lisboa: 
Editorial Estampa, 1995, pp.105-18.
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relação entre liberdade estética, gesto expressivo e naturalismo, 
que veio a fundamentar a sua coleção de arte. Associação que 
serviu como base para suas escolhas de obras modernas, 
com nítida concentração na vertente expressiva da chamada 
Escola de Paris. O industrial carioca adquiriu telas de antigos 
fauves como Matisse, Vlaminck, Derain e Van Dongen, de 
grande sucesso comercial, mas também de pintores que 
apenas nos anos 1920 começavam a atrair a atenção da 
crítica e do mercado, como De Segonzac, Marquet, Kisling, 
Friesz, Valtat e Lurçat. 

Na tela que escolheu de Matisse, anterior ao fauvismo, 
manifesta-se o problema que se tornará central para o artista: 
a espontaneidade da expressão direta, visível na vontade de 
repatriar Gauguin, de trazer a experiência da naturalidade e 
do impulso criativo para os jardins parisienses. De Vlaminck, 
escolheu uma obra em que o artista abandona a radicalidade 
fauve em prol de uma pintura sob a influência marcante de 
Cézanne. A pintura de Derain vincula-se explicitamente à 
tradição do classicismo francês. A paisagem de Othon Friesz, 
por sua vez, procura formular um estilo moderno baseado no 
realismo intuitivo. A tela de Van Dongen guarda do fauvismo 
e do expressionismo germânico os contornos vigorosos e as 
formas audaciosas, mas sua temática mitológica clássica, 
bem como as linhas geométricas, o cromatismo frio e o 
ornamentalismo convertem-na em uma espécie de depuração 
do Art Nouveau.

A aquarela de Segonzac baseia-se na observação direta, 
evocando com seus tons rebaixados a atmosfera rústica e a 
experiência sensível da natureza. Outra aquarela, de Albert 
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Marquet, apela para a singeleza poética como forma de 
atualizar o lirismo clássico. O retrato de Moïse Kisling, com seu 
perfil bem delineado, tons fortes e clima nostálgico, retoma, 
a seu modo, a linearidade e a clareza renascentistas. Além 
de relacionar-se com a tradição aberta por Amadeo Modigliani 
– de quem Castro Maya possuía uma aquarela –, de dar 
forma a retratos expressivos, impregnados de poesia, em 
franca oposição à racionalidade e à fragmentação cubistas. 
De Louis Valtat selecionou obra cujo interesse descritivo se 
soma ao colorido intenso e ao aspecto decorativo. Já de Jean 
Lurçat, escolheu uma marinha de nítida inspiração fauve e 
uma de suas célebres tapeçarias que retoma a ligação entre 
decorativismo, abstração e naturalismo. 

 Mesmo as obras cubistas de sua coleção apontam para 
a compreensão típica do período do entre guerras, que buscava 
conciliar verdade intelectual, naturalismo e dimensão sensível 
ou expressiva. No caso do guache de Braque, a dimensão 
cartesiana do seu cubismo inicial, rigoroso e metódico, cede 
lugar a certa sensualidade, visível nos contrastes de tons 
quentes e frios, na intensidade da variação do laranja ao 
azul, e mesmo em esparsas concessões à realidade física do 
espaço.  

No retrato feminino de Metzinger e na natureza morta 
de Louis Marcoussis podemos sentir a presença de um 
cubismo que, embora submeta os objetos à fragmentação 
e à estilização geométrica, preserva destes a unidade e 
deixa espaço para referências narrativas ou simbólicas. 
Outras obras pós cubistas compradas pelo colecionador 
brasileiro renovam seu interesse por essa tendência 



Expressão como valor: a coleção de Raymundo de Castro Maya - Vera Beatriz Siqueira

161

conciliatória de cubismo e classicismo naturalista, como 
as de Léger e Jacques Villon.

Ainda teríamos que citar as obras que Castro Maya 
escolheu de Jean Louis Forain, André Marchand e Gabriel 
Dauchot, ligados ao movimento expressionista francês, 
além de mencionar a tela e o guache de Georges Mathieu, 
herdeiro do gesto expressivo da grande pintura francesa, 
e as obras avulsas de Salvador Dali, Joan Miró e Marc 
Chagall.  E, por fim, não poderíamos deixar de falar 
nas peças de sua coleção de arte oriental, formada por 
esculturas, pinturas e gravuras ukio-ê cheias de formas 
e imagens simultaneamente expressivas, naturalistas e 
decorativas. 

Entendida como o “outro” da sua coleção de obras 
modernas européias, esse conjunto de obras funciona 
como o contraponto necessário para a universalização 
de seu conceito de expressão. Pois o contato com essas 
peças de outras culturas reforça a noção da arte como uma 
linguagem de emoções, fundamentada na naturalidade 
da esfera sensível, sendo, portanto, acessível a todos. 
Apesar de todas as críticas que se pode fazer a essa 
visão, cabe-nos compreender como, no caso da Coleção 
Castro Maya, a ideia de expressão fundamentou a 
narrativa de seu colecionismo, funcionando não apenas 
para dar conta da variedade dos movimentos modernos, 
mas também para garantir, pela ênfase na naturalidade 
de sua comunicação, um público e um lugar institucional 
para a arte moderna no Brasil.
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Introdução

Este texto dá continuidade ao estudo sobre critérios, 
parâmetros e metodologias adotados na escrita da história 
da arte brasileira e visou discutir a presença de artistas 
plásticos na antiga Província de São Pedro, atual Rio 
Grande do Sul, durante o século XIX. Dentre os indivíduos 
mais atuantes estão aqueles nascidos nas cidades sulinas 
que não encontraram oportunidades de aprimorar seus 
dotes artísticos e de estudar sistematicamente no sul do 
país, como aconteceu com Augusto Luiz de Freitas (Rio 
Grande, 1868 - Roma, 1962). Contudo, vários artistas que 
trabalharam no sul, como foi o caso de Frederico Trebbi 
(Roma, 1837-Pelotas, 1928) tiveram passagens por grandes 
centros culturais europeus, especialmente Roma, Itália. 
Alguns, que circularam brevemente pelas cidades sulinas, 
inauguraram novas formas de apresentar obras de arte, 
como o fez Edoardo de Martino (Meta, 1838 - Londres, 
1912), ao organizar, depois de sua passagem pela Guerra 
do Paraguai, exposições de marinhas que foram muito 
apreciadas pelo público sulino. O trânsito desses indivíduos 
entre diferentes lugares evidencia a existência de circulação 
de informações tanto sobre a produção artística tradicional 
quanto sobre tendências mais recentes. As ideias de que 
esses artistas foram portadores, as obras que realizaram 
em diferentes lugares, assim como a participação que 
tiveram na cena artística constituem importante material de 
análise para a definição de métodos específicos de estudo 
na área de história da arte brasileira. Os fatores de atração 
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dos artistas e suas formas de subsistência foram objetos de 
interesse desse estudo. Da mesma forma, serão discutidas 
neste texto as (possíveis) razões pelas quais os artistas 
decidiram se estabelecer em determinadas localidades ou 
se mantiveram em deslocamento, numa situação similar 
– embora não idêntica – a de outros artistas viajantes que 
percorreram as Américas.

No processo de escritura da história da arte produzida 
no Brasil em diferentes períodos, freqüentemente são 
excluídos os episódios ocorridos fora dos centros culturais 
tradicionalmente estabelecidos. Como conseqüência 
deste comportamento, tem-se a sensação de que 
nenhuma atividade artística minimamente interessante 
aconteceu nas cidades de pequeno e médio porte 
distantes dos principais núcleos de poder político e 
econômico do país. Ou então, os fenômenos não-centrais 
são tratados exclusivamente como produção regional, 
sem qualquer conexão com os eventos que serviram 
como fatos referenciais para a construção da narrativa 
histórica sobre os acontecimentos artísticos do Brasil. As 
características geográficas de um país de extenso erritório 
dificultam ainda mais o estabelecimento de nexos entre os 
acontecimentos relevantes para os estudos artísticos. No 
caso das regiões que fazem fronteira com outros países, 
há ainda similaridades culturais e artísticas que podem 
ser observadas em lados opostos dos marcos divisórios, 
caracterizando práticas transnacionais. Observe-se, por 
exemplo, o interesse que tanto o uruguaio Juan Manoel 
Blanes (Montevidéu, 1830 - Pisa, 1901) como o brasileiro 
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Pedro Weingärtner (Porto Alegre, 1853-1929) demonstram 
pelo tema da representação dos “gauchos”.

Efetivamente, há que se considerar a falta de 
continuidade das ações artísticas como um fator limitador dos 
estudos nas regiões tidas como periféricas. Mesmo que, em 
função de circunstâncias históricas específicas, a presença 
de agentes artísticos num determinado momento, em certos 
lugares, possa significar uma alteração nos processos de 
produção e de apreciação artísticas, se não houver algum 
tipo de desdobramento seqüencial, o fenômeno se dissipará. 
Basta que o agente se desloque para outro lugar, levando 
suas obras, por razões diversas, e sua ação cessará de 
existir, praticamente sem deixar vestígios. 

No caso dos artistas que se deslocaram pelo continente 
americano, carregando na bagagem as obras que iam 
produzindo, ou as que já tinham realizado, há pelo menos duas 
abordagens possíveis para os estudos histórico-artísticos: 
1. a de considerar os possíveis efeitos da presença (ou da 
simples passagem) do artista nos diferentes lugares; 2. a 
de seguir as pistas do deslocamento do artista, observando 
as transformações supostamente sofridas na sua obra pelo 
contato com realidades totalmente diferentes. Vê-se que a 
primeira opção aponta para um interesse mais sociológico, 
por tratar das possíveis modificações sociais observadas 
tanto pela presença do artista num certo lugar, como pelo 
interesse a respeito das conseqüências do contato do 
público com a sua obra. Já a segunda opção tem como foco 
de interesse a produção artística em si, independentemente 
do(s) local(is) onde a obra tenha sido produzida. Neste último 
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caso, é comum que o(s) local(is) de produção das obras não 
coincidam com o local de apresentação pública do trabalho 
e de obtenção do reconhecimento dos valores artísticos (e 
econômicos) por parte dos comentadores e julgadores mais 
habilitados para tal. Quanto aos artistas que se radicaram 
durante vasto período em lugares periféricos, o impacto 
das suas atuações e as conseqüências do contado do 
público com suas obras são mais facilmente identificáveis 
e analisáveis. Neste trabalho, a posição adotada foi a de 
observar os efeitos da presença de certos artistas nas 
cidades do sul do Brasil.

1. Artistas em deslocamento

Durante o século XIX, a Província de São Pedro, 
atual Rio Grande do Sul, localizada no extremo sul do 
Brasil, atraiu o interesse de vários artistas estrangeiros, 
especialmente pintores. Normalmente, para os artistas, o 
território sulino servia como rota de passagem em direção 
a centros maiores, onde seria possível encontrar clientela 
para o tipo de trabalho que esses profissionais estavam 
aptos a oferecer. Alguns deles, que passaram pelas cidades 
do sul do país, embora tenham exibido seus trabalhos em 
exposições bem freqüentadas, não encontraram público 
interessado em adquirir obras de arte. Precisaram seguir em 
frente, passando de cidade em cidade, na expectativa de 
encontrar melhor receptividade. 

Certos acontecimentos políticos latino-americanos 
provocaram alterações na produção artística observada 
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em localidades do interior da Província de São Pedro. 
Circunstâncias ligadas à Guerra do Paraguai, por exemplo, 
atraíram para o sul da América Latina indivíduos aptos a 
registrar, através de desenhos e pinturas, cenas de conflitos 
e batalhas. Nesta época a fotografia já podia ser empregada,1 
mas dificuldades técnicas ainda impediam a atuação mais 
eficiente dos fotógrafos-repórteres. Outras atividades úteis 
tanto na paz quanto na guerra, como as desenvolvidas por 
cartógrafos e topógrafos, também se faziam necessárias. 
Assim, vários artistas e técnicos estrangeiros de espírito 
aventureiro migraram para o sul do continente latino-
americano, e tiveram participação nos eventos ligados 
à guerra. Alguns deles atingiram a porção meridional do 
território brasileiro.

2. Dois artistas italianos no sul do Brasil

O artista e comerciante italiano Frederico Trebbi 
(Roma, 1837- Pelotas, 1928), que veio para a América Latina 
aparentemente atraído pela Guerra do Paraguai, depois de 
abandonar o campo de batalha e ingressar no sul do Brasil, 
radicou-se na cidade de Pelotas. A respeito de Frederico 
Trebbi informa-nos Athos Damasceno:

Diplomado em Roma e radicado no Rio Grande do Sul desde 
1870, Trebbi gozava de muito conceito profissional e social em Pelotas, 
onde lecionava desenho e pintura, contribuindo de modo decisivo para 
o aprimoramento ali do gosto pelas belas-artes e estimulando vocações 

1 De acordo com Athos Damasceno, no texto “Fotógrafos em Porto Alegre no século 
XIX”, em 1852 já estava fixado na cidade de Rio Grande o fotógrafo Roberto Offer, 
que anunciava seus serviços para “tirar retratos sobre papel, vidro e prata pura”. Cf. 
FERREIRA, Athos Damasceno. Colóquios com a minha cidade. Porto Alegre: Editora 
Globo; Prefeitura Municipal de Porto Alegre, 1974. p.04
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que, com o tempo viriam a firmar destacado nome, como foi o caso de 
[Leopoldo] Gotuzzo, um de seus discípulos naquela cidade. Espírito culto, 
apurado senso estético servido de escola séria, Trebbi logrou realizar 
algumas obras de apreciável qualidade e pode, entre nós, salientar-
se tanto como artista, quanto e sobretudo, como mestre portador de 
ponderáveis recursos para a difícil tarefe do magistério (...)2

Além de formar uma família brasileira, e de atuar como 
importante agente cultural na cidade, Trebbi instalou um ateliê 
e ensinou desenho e pintura para dezenas de estudantes 
por cerca de cinquenta anos. Por um curto período, tentou 
estabelecer-se na cidade de Porto Alegre, trabalhando, como 
pintor de retratos a óleo no atelier fotográfico de Jacintho 
Ferrari.3 Mas logo retornou à Pelotas, dando continuidade ao 
trabalho que já desenvolvia. Sua adaptação ao sul do Brasil, 
e o fato de não ter procurado centros maiores (como Buenos 
Aires, Montevidéu ou Rio de Janeiro) para desenvolver seu 
trabalho com mais segurança surpreende aqueles que se 
interessam pelo estudo de sua obra. Exímio retratista que 
era, Frederico Trebbi certamente teria chamado a atenção, 
em centros artísticos mais desenvolvidos, de públicos 
habituados ao trabalho pictórico de alto nível. [Figura 1]

O tratamento que soube dar às fisionomias de seus 
retratados, assim como aos detalhes das vestimentas, 
das condecorações e das jóias, testemunham sua grande 
habilidade para a pintura. As razões pelas quais não produziu, 
em maior quantidade, obras pictóricas mais variadas, podem 
estar relacionadas com o tipo de demanda que satisfazia o 
público sulino: retratos, nada mais do que retratos. 
2 Vide FERREIRA, Athos Damasceno. Artes plásticas no Rio Grande do Sul: 1755-1900: 
contribuição para o estudo do processo cultural sul-riograndense. Porto Alegre: Globo, 
1971. p. 189.
3 Cf. Op cit., p. 224. 
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Quando chegou à cidade de Pelotas, Frederico 
Trebbi já era um artista consumado. A qualidade de sua 
pintura atesta que não era um artista amador, e que tinha 
profundo conhecimento dos recursos pictóricos aplicados ao 
retratismo. Os habitantes da cidade, portanto, conviveram 
com um artista bastante experiente, que tivera contato com 
obras seminais da arte italiana. É de se supor que seus 
alunos tenham ouvido seus comentários a respeito de obras 
existentes em Roma, sua cidade natal. O fato de o artista 
ter instalado na cidade um ateliê de pintura onde ministrava 
aulas para seus alunos nos ajuda a compreender melhor as 
estratégias de sobrevivência dos artistas fora dos grandes 
centros, embora não justifique a decisão de retirar-se dos 
ambientes onde seu trabalho poderia obter o reconhecimento 
devido.

Outro caso interessante que envolve a presença de 
um artista italiano no sul do Brasil é o do pintor de marinhas 
Edoardo de Martino (Meta, 1838 - Londres, 1912).4 Além 
de bom pintor, este ex-oficial da Real Armada Italiana tinha 
perfeito conhecimento do aparelhamento náutico, o que 
o habilitava a realizar obras muito detalhistas. Em 1867, 
depois de ter participado de alguns episódios da Guerra do 
Paraguai, como as batalhas de Curuzu e Humaitá, pintara 
várias telas que tinham como tema a marinha brasileira. Em 
meados de 1868 visitou o Rio de Janeiro, onde suas pinturas 
foram apresentadas ao público, com grande sucesso. Consta 
que o Imperador brasileiro passava horas apreciando suas 
telas. Edoardo de Martino desembarcou em Porto Alegre 

4 Cf. Op cit., p. 105-106. 
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em 1869, para uma curta estadia, mas retirou-se em abril 
1870, bastante insatisfeito com os resultados obtidos nas 
fracassadas tentativas de comercialização de suas obras. 
[Figura 2]

Figura 1 - Frederico Trebbi (1837 - 1928)
Barão de Jarau (Joaquim José de Assumpção), 1909 
Óleo sobre tela
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Figura 2 - Eduardo de Martino (1838 - 1912)
Óleo sobre tela 

Pela trajetória percorrida por Edoardo de Martino, 
que finalmente encontraria no Reino Unido o lugar mais 
adequado para desenvolver seu trabalho, é compreensível 
que não tenha se interessado em estabelecer-se em 
localidades pequenas, no território brasileiro, onde, por 
falta de público consumidor de arte, só lhe restaria ensinar 
pintura a alguns poucos interessados (especialmente moças 
pertencentes às famílias burguesas, que necessitavam 
completar sua formação cultural para estarem aptas a ser 
boas esposas e mães). Por outro lado, o tipo de pintura em 
que De Martino se especializou necessitava do contato com 
os mares. Fixar-se em terras distantes seria uma opção fatal 
para a carreira de um artista cuja obra era bem apreciada 
nas grandes metrópoles. Mesmo assim, sua passagem 
pelas cidades menores, e as conseqüências da exposição 
de suas obras a um público pouco versado em pintura não 
podem ser ignoradas. 
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2. Migrar era preciso

Outro caso interessante para o estudo da atividade 
artística deste período é o do brasileiro Augusto Luiz de 
Freitas (Rio Grande, 1868 - Roma, 1962). Nascido na mais 
antiga cidade da Província de São Pedro, ainda menino 
transferiu-se com a família para a cidade do Porto, em 
Portugal, e a partir do doze anos ingressou na Academia 
Portuense de Belas Artes, estudando desenho histórico, 
escultura e arquitetura. Em 1893, depois do falecimento dos 
pais, retornaria ao Rio Grande do Sul, radicando-se em Porto 
Alegre. Logo, contudo, dirigiu-se ao Rio de Janeiro, onde se 
matriculou na Escola Nacional de Belas Artes, tornando-se 
discípulo de Henrique Bernardelli. [Figura 3]

Figura 3 - Augusto Luiz de Freitas (1868 - 1962) 
Chegada dos casais açorianos, 1923 
Óleo sobre tela
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No Salão de 1898 da Escola Nacional de Belas Artes, 
o artista obteria o desejado prêmio de viagem à Europa. 
Acabaria por se transferir para Roma, retornando ao Brasil 
apenas esporadicamente. Durante um período de um ano e 
meio, entre 1917 e 1918, lecionou no Instituto de Belas Artes 
de Porto Alegre.5

É fato mais do que comprovado que os aspirantes 
a artistas, nascidos no sul Brasil, enfrentaram inúmeros 
desafios para sobreviver no sul do Brasil com os recursos 
oriundos do trabalho artístico.6 As razões da não-fixação 
de Augusto Luiz de Freitas no sul do Brasil parecem 
claras: em primeiro lugar, o artista, como muitos de seus 
contemporâneos, sentia necessidade de conhecer com 
mais profundidade a cultura artística tanto brasileira quanto 
européia para enriquecer seus conhecimentos. Em segundo 
lugar, precisava encontrar meios de subsistência. Era 
fundamental residir num lugar onde seu trabalho pudesse 
ter boa aceitação por parte do público. Nenhum desses 
quesitos Augusto Luiz de Freitas encontrou no sul do Brasil. 
Só havia uma saída: retirar-se em busca de ambientes mais 
propícios ao trabalho artístico.

Apesar das semelhanças observadas e da dificuldade 
de comercialização de obras de arte no período estudado, 
a heterogeneidade que caracteriza a produção artística sul-
brasileira do século XIX obriga-nos a pensar em processos 
simultâneos, não exclusivamente orientados pelo principal 

5 Cf.Op Cit., p. 364 e 368.
6 Vide BOHNS, Neiva Maria Fonseca. Continente Improvável: Artes Visuais no Rio 
Grande do Sul do final do século XIX a meados do século XX. Porto Alegre: Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul/ Instituto de Artes/ Programa de Pós-Graduação em Artes 
Visuais, 2005. 383 p. Tese (Doutorado) UFRGS. IA. PPGAV
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centro de produção artística brasileira da época, o Rio de 
Janeiro. Nos casos apresentados e discutidos neste texto, os 
artistas italianos que tiveram contado com as cidades do sul 
do Brasil ou ali se estabeleceram traziam suas referências 
artísticas de outros lugares. O artista brasileiro aqui citado 
precisou radicar-se na Itália para poder dar seguimento à 
sua carreira., embora tenha realizado parte de sua formação 
artística no Rio de Janeiro.

Assim, parece evidente que as metodologias, 
parâmetros e critérios adotados no estudo da arte produzida 
no Brasil precisam levar em consideração fatores históricos 
que não se ligam necessariamente aos acontecimentos 
culturais brasileiros considerados principais, narrados sob 
o ponto de vista de uma historiografia centralizadora. No 
caso dos fatos ocorridos na Província de São Pedro, há que 
se considerar as especificidades dos diferentes processos 
que envolvem a presença de artistas, em períodos variados, 
assim como o desempenho que tiveram nos lugares onde 
se estabeleceram, ou por onde passaram. Processos 
permeados por relações políticas, econômicas e culturais 
que acabaram por inaugurar outras tradições, ainda não 
suficientemente conhecidas, podem trazer informações 
relevantes para a escritura de uma história da arte brasileira 
que respeite a diversidade e a pluralidade dos fenômenos 
que envolvem a produção artística num país de dimensões 
continentais.
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A Tradição do Jardim Meditativo: Do Hyde Park ao 
Ibirapuera

Felipe Soeiro Chaimovich
FAAP-SP

O parque do Ibirapuera foi concebido a partir do modelo 
do “Hyde Park” de Londres. Foi durante a administração do 
prefeito Pires do Rio, conforme um relatório de 1927, que 
foram identificadas as imediações para o novo equipamento 
urbano. Diz o documento: “Situados na planície que 
começa no sopé da collina da avenida Paulista, e fica entre 
o fim da rua Brigadeiro Luiz Antônio, a Estrada de Santo 
Amaro, o córrego Uberaba, a cuja margem esquerda fica 
Indianópolis, limitados pela Vila Clementino e Vila Mariana, 
esses terrenos da Invernada dos Bombeiros e da Chácara 
Ibirapuera se prestam, admiravelmente, a construcção de 
um immenso jardim ou parque, com área igual ao do ‘Hyde 
Park’ de Londres, igual a metade do ‘Bois de Boulogne’ 
de Paris”.1 O “Bois de Boulogne”, por sua vez, resulta da 
reforma urbanística de Paris na metade do século XIX, que 
incluiu a construção de quatro parques similares aos de 
Londres, sendo o “Hyde Park” exemplar para tal;2assim, a 
precedência do “Hyde Park” como modelo para o parque 
do Ibirapuera pode ser estabelecida desde sua concepção. 

1 Apud. Manuella Marianna Andrade, “O processo de formação do Parque do Ibirapuera”, 
Revista do Arquivo Histórico Municipal de São Paulo, v. 202, 2004, p. 50.
2 Thomas von Joest, “Haussmann’s Paris: A Green Metropolis?”, em Monique Mosser e 
Georges Teyssot, The Architecture of Western Gardens (Londres: MIT Press, 1991), 
pp. 390-97.
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O “Hyde Park” foi desenhado por Charles Bridgeman 
juntamente com os contíguos jardins do palácio real de 
Kensington, datando ambos de 1733. Mas apenas no 
desenho do “Hyde Park” Bridgeman aplicou os princípios 
inovadores que usara na década anterior, em duas vilas 
encomendadas pelo então príncipe herdeiro, na região 
elegante das curvas do rio Tamisa, nos arredores de 
Londres. O príncipe herdaria a coroa em 1727, tornando-se 
George II, mas nos anos anteriores dera à esposa a vila de 
“Richmond Gardens” e, à amante, a de “Marble Hill”; ambas 
tiveram seus jardins feitos por Bridgeman, que se tornaria 
responsável pelos parques da coroa com a ascensão de 
George II ao trono. 

 Tanto em “Richmond Gardens” como em “Marble Hill”, 
Bridgeman suprimiu parcialmente os elementos divisórios3 
que haviam caracterizado o jardim ocidental até então. Se 
entendermos como jardins ocidentais aqueles criados na 
Europa pós-carolíngia, então os jardins ocidentais haviam 
sido modelados conforme uma interpretação teológica 
do Paraíso perdido como um jardim fechado4. O jardim 
ocidental espelharia o Paraíso perdido ao se constituir como 
lugar cercado, estabelecendo uma oposição entre dentro e 
fora. Assim, o mundo extra-hortícula seria como a natureza 
à qual a humanidade teria sido condenada após a expulsão 
do jardim do Éden. Por outro lado, o interior do jardim 
ocidental seria lugar de reencontro com o paradisíaco. O 
elemento divisório é, pois, definitório do jardim ocidental

3 Tim Richardson, The arcadian friends (Londres: Bantam Press, 2008), p.245.
4 Marie-Thérèse Gousset, Éden: Le jardin medieval à travers l’enluminure XIIe-XVIe 
siècle (Tours: Albin Michel, 2001), pp. 7-18.
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pós-carolíngio, seja como cerca viva, muro, claustro, 
palissada etc.. Mesmo Bridgeman trabalha majoritariamente 
com elementos divisórios até seu último grande parque em 
Stowe, como mostram as vistas pintadas por Rigaud na 
década de 1730. Porém, Bridgeman abre um precedente 
nas duas vilas da década de 1720, pois partes de campos 
cultivados e de floresta tornaram-se inovadoramente 
visíveis de dentro do jardim, como escreveu Walpole em 
sua “História do Jardinismo Moderno”.5 

 O “Hyde Park” explora a mesma abertura visual de 
“Richmond Gardens” e de “Marble Hill”. Bridgeman represou 
um rio para criar um lago artificial, chamado de Serpentino, 
que divide o parque no meio. Em ambas as margens, 
Bridgeman estendeu gramados salpicados de árvores sobre 
um terreno bastante plano, fazendo com que a cidade ao 
longe fosse percebida como um prolongamento do parque, 
sem haver elemento divisório aparente a cercear a vista. O 
jardim deixa de ser oposto ao entorno extra-hortícula, como 
na tradição dos jardins ocidentais até então; pelo contrário, 
o “Hyde Park” é percebido como contínuo à cidade, como 
se um pedaço do rio Tâmisa tivesse de fato ganhado uma 
nova seção dentro de Londres. 

 O lago Serpentino cria, no entanto, um percurso 
entre as duas margens diverso daquele vivenciado no 
Tâmisa por passeantes. Desde o século XVII, jardins 
de entretenimento distribuíam-se pelos arredores do 
Tâmisa, propondo passeios de barco que conduziam de 
ancoradouros na cidade até os pontos de diversão, por 

5 Apud. Tim Richardson, The arcadian friends (Londres: Bantam Press, 2008), p. 245.
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meios dos quais se atravessava o rio agradavelmente.6 
No “Hyde Park” também é possível atravessar o lago a 
remo. Mas a volta a pé ao redor do lago Sepentino ou a 
ponte sobre ele permitem ao passeante estar em ambas 
a margens num mesmo passeio, oportunidade menos 
comum em relação a um passeio pelas margens do 
Tâmisa, que é menos facilmente transponível, exceto pelas 
pontes. Mesmo o passeio recreativo de barco pelo rio é 
também ocasional. Mas cada visita ao “Hyde Park” coloca 
a possibilidade de se optar por uma das margens do lago, 
que, sendo todo circundado por caminhos, permite que se 
mude de posição à vontade.

Se considerarmos que a opção por uma das margens, 
por oposição à outra, constitui a figura central do percurso 
do “Hyde Park”, é possível formular a hipótese de ser 
esse jardim londrino seminal na expressão paisagística 
do método filosófico formulado pelo terceiro conde de 
Shaftesbury, o autor chave do pensamento moral da época 
de George II. Segundo tal hipótese, o “Hyde Park” seria um 
equipamento urbano que colaboraria com a formação do 
sujeito moral capaz de governa-se a si mesmo, pois levaria 
o passeante a uma situação de escolha, obrigando-o a 
formular um juízo ao considerar a possibilidade de optar 
por uma das margens; ao mesmo tempo, a possibilidade de 
fazer uma nova escolha estaria sempre posta, evidenciando 
a contingência de cada decisão e a liberdade de tomar 
nova posição. Qual a natureza do método filosófico de 
Shaftesbury?

6 Sarah Jane Downing, The English Pleasure Garden 1660-1860 (Oxford: Shire, 2009).
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Em seu livro “Solilóquio, ou Conselhos a um Autor”, de 
1709, Shaftesbury estabelece uma visão de vida filosófica 
como desenvolvimento de uma meditação dramática. 
Por essa via, criaríamos um hábito reflexivo, pois nos 
dividiríamos em dois personagens, olhando-nos como 
num espelho. Segundo o conde: “aqui podemos, portanto, 
descobrir-nos como num espelho e ver nossos mais 
diminutos traços bem delineados e adequados a nossa 
própria apreensão e reconhecimento. Ninguém que tenha 
sido, sequer brevemente, um tal inspetor pode deixar de ter 
se familiarizado com seu próprio coração. E, o que é mais 
notável nesses espelhos mágicos, mediante uma inspeção 
longa e constante, acontecia às partes acostumadas a essa 
prática adquirirem um hábito especulativo peculiar, de modo 
a carregarem virtualmente consigo um tipo de espelho de 
bolso, sempre pronto e em uso. Nele havia duas faces que 
naturalmente se apresentariam a nossa visão: uma delas, 
como o gênio comandante, o líder e chefe (...); a outra, 
como aquela criatura rudemente indisciplinada e cabeça 
dura, a que mais exatamente semelhamos em nossa 
capacidade natural. No que quer que nos empregássemos, 
o que quer que iniciássemos, uma vez adquirido o hábito 
desse espelho, poderíamos nos distinguir em dois partidos 
em virtude da dupla reflexão. E, por esse método dramático, 
o trabalho da auto-inspeção prosseguiria com sucesso 
admirável”.7 O método reflexivo do solilóquio é apresentado 
pelo autor como fundamento da capacidade de governa-se 
a si mesmo em sua obra seguinte “Os Moralistas”, de 1710. 
7 Shaftesbury, Soliloquy, or Advice to an Author (Hildesheim: G.Olms, 1978), pp. 195-
96.
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Para Shaftesbury, os instrumentos formadores do 
hábito reflexivo devem despertar a atenção do governo, 
pois melhoram a capacidade de o povo julgar sobre todos os 
assuntos. E, dentre os instrumentos reflexivos, destacam-
se as artes do desenho, pois, escreve ele: “quando o 
espírito livre de uma nação volta-se nessa direção, juízos 
são formados, críticos surgem, o ouvido e o olho do público 
melhoram, um gosto correto prevalece e, de certa maneira, 
força seu caminho. Nada é tão benéfico, nada tão natural, 
tão congênere às artes liberais, quanto a liberdade e o 
alto espírito reinantes de um povo que, do hábito de julgar 
no mais alto assunto por si mesmo, faz julgar livremente 
outros assuntos (...)”.8 Em seus últimos meses de vida, 
Shaftesbury abraça a pintura alegórica como instrumento 
privilegiado de pedagogia do método do solilóquio, pois 
somente a pintura atingiria igualmente letrados e iletrados; 
mais especificamente, escreve o “Juízo de Hércules” como 
reflexão que acompanha a produção do quadro de mesmo 
título, pintado por Paollo de Mattheis por encomenda do 
conde. Shaftesbury defende a eleição do episódio da 
escolha por Hércules entre a Virtude e o Vício como tema 
do quadro, pois é a imagem mesma da divisão que se 
repõe a cada nova escolha feita pelo indivíduo.

Embora não haja evidências da colaboração entre 
Shaftesbury e os jardinistas britânicos, o fato de ele 
defender a arquitetura entre as artes aptas a produzirem 
instrumentos que levem ao hábito reflexivo, além das 
várias passagens de seus escritos ambientadas em 
8 Shaftesbury, A Letter concerning Design (Cambridge UK: Cambridge Un. Press, 
1914), p. 23.
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bosques, não exclui a possibilidade de que os jardins 
sejam considerados como formadores do hábito reflexivo. 
Tal é a hipótese defendida por Tim Richardson no livro “Os 
amigos arcadistas”, segundo a qual: “a idéia da escolha 
entre opostos estabelece um dos temas chave dos jardins 
paisagísticos: a tensão entre chamados contrastantes. É 
significativo que essa tensão fosse caracteristicamente 
deixada irresoluta, com aspectos da virtude civil e do vício 
privado contrabalanceando-se”9. O tema da oposição 
permanente, que nunca é definitivamente resolvida, pois o 
passeante sempre pode refazer suas opções, caracterizaria 
a herança de Shaftesbury no jardinismo britânico do período 
Georgiano, segundo o autor. 

 Se aceitarmos tal hipótese, é possível identificar no 
“Hyde Park” a tensão entre opostos como a divisão entre 
as duas margens do lago Serpentino. Embora se trate 
de um lago, os as margens estreitas constituem antes 
passagens do que áreas comparáveis às das margens 
dos dois grandes lados. Logo, a oposição central é aquela 
entre as duas grandes áreas que margeiam a maior 
extensão do Serpentino. O lago Serpentino como divisor 
interno de parque pode assim ser considerado como 
uma figura jardinesca formadora no sentido do solilóquio 
de Shaftesbury, por criar uma oposição irresoluta para o 
passeante, que terá sempre que optar por um dos pontos 
de vista opostos.

 O “Bois de Boulogne” de Paris repete a figura do 
lago Serpentino, lá chamado de “lago interior”. Implantado 

9 Tim Richardson, The arcadian friends (Londres: Bantam Press, 2008), p. 343.
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por Haussmann, em 1852, o bosque segue explicitamente 
o modelo do “Hyde Park”, a pedido de Napoleão III. Há, 
pois, a constituição de uma tipologia de parques urbanos 
implantados como parte de reformas de Haussmann em 
Paris. Tais parques reproduzem situações de escolha 
opostas ao redor de um lago serpentino, tendo se espalhado 
mundialmente a partir do modelo da Paris pós-Haussmann.

 Portanto, o parque do Ibirapuera foi modelado 
conforme dois parques que implantaram equipamentos 
paisagísticos urbanos capazes de gerar o hábito reflexivo 
nos passeantes. Entre o documento inicial de 1927 e 
a forma inaugural de 1954, diversos foram os desenhos 
intermediários do Ibirapuera. A forma vencedora 
aprofundou a semelhança com o “Hyde Park” e com o “Bois 
de Boulogne”, pois o córrego do Sapateiro foi represado 
para a formação de um lago serpentino artificial no meio do 
parque. 

 O lago do Ibirapuera cria uma nova situação 
de oposição. Numa de suas margens mais extensas, 
distribuem-se áreas ajardinadas de diferentes densidades; 
noutra, edifícios destinados a exposições e abrigo contra 
intempéries, todos ao redor da extensa marquise. O 
passeante é confrontado com a escolha entre natureza 
e cultura: a cada visita, deve optar por uma das margens 
opostas, podendo refazer sua opção indefinidamente. Do 
ponto de vista do legado do jardinismo britânico, trata-
se de um equipamento urbano capaz de formar o hábito 
reflexivo, ou seja, o Ibirapuera é um jardim meditativo.
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Apresentação de Mesa-Redonda - 31

José Augusto Avancini
(UFRGS/CBHA/CNPQ)2

Os quatro trabalhos apresentados põem ênfase sobre 
o tema geral da mesa em diferentes aspectos da história da 
arte, um desses, sobre a temática contemporânea, servindo 
de contraponto aos outros três que focalizam o século XIX 
brasileiro. Os trabalhos que tratam da temática brasileira 
localizam o século XIX como o tempo de referência e o 
momento de construção da identidade cultural do país. 
Seja pela ciência, a arqueologia, seja pela escultura, seja 
pela fotografia, a temática e não só a materialidade das 
obras remetem as visões sobre o país na segunda metade 
do século citado. A quarta comunicação se refere à pintura 
que demonstra a íntima interrelação entre os procedimentos 
e a forma obtida, criando momentos de tensão ao se 
ancorarem em mais de um sistema de figuração.

Partindo da afirmação de Daniel Arasse “tirar o 
objeto do passado, do seu tempo. Para fazê-lo viver a partir 
de questões de hoje”, Icléia Borsa Cattani procura analisar 
três momentos da história da arte, nos quais os artistas 
desenvolvem um processo anacrônico, cruzando tempos 

1 Este texto resume os trabalhos apresentados nesta Mesa-redonda, cujos componentes 
e os títulos dos seus respectivos artigos são: Maria Inez Turazzi (Museu Imperial - 
Marinhas do Rio de Janeiro) - “Tradição e experimentação fotográfica nos oitocentos”; 
Cláudia Valadão de Mattos (UNICAMP) - “Um arquivo escrito em barro: Emilio Goeldi 
e a relação entre Arte e Arqueologia no final do Século XIX”; Paulo Knauss (UFF) - 
“Imaginação escultórica e identidade ética: representações do negro no Brasil, século 
XIX”; Icléia Borsa Cattani (UFRGS)  - “Espaço e luz na pintura: Uccello, Manet, Scully”.
2 Moderador da Mesa-redonda.
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diversos. Esses três momentos são presentes do gótico 
para o renascimento, da tradição representativa para os 
sistemas de representação modernos e da modernidade 
para a contemporaneidade.    

Os exemplos do passado, Ucello e Manet, ajudam 
a compreender e valorizar obras atuais que estão entre a 
modernidade e a contemporaneidade. O resultado dessas 
obras se caracteriza pelo permanente estar “entre” dois 
sistemas de representação que nos indicam momentos de 
transição entre períodos e visões artísticas diferentes. Os 
exemplos selecionados foram os de Paolo Ucello, Edouard 
Manet e Sean Scully. Neles a autora localiza os momentos 
ricos de referências a diferentes períodos de passagem 
na historia da arte ocidental. Apoiando-se no conceito de 
“entre” de Gilles Deleuze, procura iluminar os resultados 
plásticos nas obras dos pintores citados. Os períodos de 
transição apresentam situações de tensão e fissura, novos 
efeitos de sentido e a percepção de elementos que se 
projetam ao futuro. Para a autora é uma disjunção que 
potencializa o olhar, possibilitando a análise de obras e 
períodos com essas características.

As demais comunicações nos remetem à segunda 
metade do século XIX no Brasil. Tentamos apresentar 
cronologicamente os três trabalhos que de alguma maneira 
dão conta, dentro de suas especificidades, da trajetória da 
arte brasileira nesse período histórico.

O texto de Cláudia Valadão de Mattos aborda as 
relações entre arte e arqueologia no final do século XIX no 
Brasil, apontando as conexões entre arqueologia indígena 
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e a construção de uma identidade nacional. Indica os 
trabalhos de João Barbosa Rodrigues e Emílio Augusto 
Goeldi que buscaram o apoio da arte para elaborar 
uma classificação dos materiais encontrados baseada 
em critérios formais e estéticos, critérios esses que se 
fundamentam na obra de Alexander Von Humboldt - Vistas 
das Cordilheiras.

A origem dos nossos índios foi tema central nos 
debates historiográficos desse período. Gonçalves Dias, 
influenciado pelo movimento indianista, via os índios de 
seu tempo como descendentes de índios norte-americanos 
que por sua vez descendiam de europeus.  João Batista 
Rodrigues levantou a hipótese de uma origem asiática para 
as populações indígenas do Brasil. O formato quadrado da 
cerâmica e o uso de ornamentos geométricos aproximariam 
a produção indígena da chinesa antiga. Essa tendência de 
analisar o material arqueológico pelo ponto de vista formal 
foi também incorporada por Emílio Goeldi que de maneira 
mais refinada realizou o mapeamento delicado das formas 
encontradas em cada região, apontando os parentescos 
locais e regionais, assim como as especificidades culturais 
de cada grupo. A autora enfatiza o percurso teórico desses 
estudiosos que, partindo de uma tradição nacionalista, se 
direcionaram para um discurso sobre o passado, tendo arte 
como suporte teórico para a compreensão e classificação 
do material arqueológico.

O texto de Paulo Knauss toma como linha diretora 
a presença e a obra do escultor francês, Louis Rochet, 
no Brasil desde 1855, quando chegou para estudar, in 
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loco, as possibilidades e os limites do ambiente onde a 
estátua eqüestre de D. Pedro I seria colocada. Apesar de 
ter sido o terceiro lugar no concurso público para esse 
monumento, foi ele quem foi chamado para a execução 
da obra e que o levou a alterar e a modificar o projeto 
original. Em 1862, retorna para montagem da estátua e 
dez anos após executa as estátuas de José Bonifácio e 
da imperatriz Teresa Cristina. O pesquisador localizou 
no Museu do Homem, em Paris, 12 bustos de índios que 
seriam as primeiras imagens escultóricas de indígenas 
no Brasil. Na segunda metade do século XIX, sob a 
influência do romantismo e de seu desdobramento, o 
indianismo brasileiro, temos a afirmação do índio como 
ícone do Império, haja vista a grande estátua de Chaves 
Pinheiro apresentando o índio como Alegoria do Império. 
Também aponta o autor a “descoberta” do busto “O Negro 
Horácio” de 1856, cujo modelo, Rochet encontrou na casa 
de um francês radicado no Rio de Janeiro. Essa temática 
estava de acordo com toda uma tendência de época que 
aproximou arte e antropologia, pois ambas interrogavam 
as formas corporais. Era a segunda vez que a figura do 
negro era fixada no Brasil, no gênero retrato. O primeiro 
exemplo foi o óleo pintado por José Correia Lima, o 
Marinheiro Simão. Uma terceira obra aparece na escultura 
da fachada da escola Nossa Senhora da Saúde, no Rio 
de Janeiro, bairro tradicional pela presença negra, do 
escultor francês Mathurin Moreau. Exemplo da associação 
entre arte e antropologia que reforça o uso da arte para 
auxiliar os europeus no conhecimento e classificação dos 



Apresentação de Mesa-redonda 3 - José Augusto Avancini

193

diversos tipos de humanidade, colocando a arte a serviço 
de documentar a diversidade étnica. 

A comunicação de Maria Inez Turazzi enfoca o 
longo e profícuo trabalho de Marc Ferrez (1843-1923), 
como fotógrafo oficial da marinha de guerra brasileira. O 
tema escolhido pela autora possibilita estudarmos, através 
desse caso, o cruzamento de novos temas, aspirações 
artísticas e experimentos tecnológicos, buscando uma 
abordagem interdisciplinar e transdisciplinar. Ela remete o 
leitor às publicações de Gilberto Ferrez, neto do fotógrafo, 
e a do Almirante Max Justo Guedes, também sobre as 
fotos de Ferrez. A questão central que perpassa toda a 
comunicação é se a arte pode ser tecnológica. A autora 
discute a caminhada da fotografia no século XIX, aludindo 
aos trabalhos de Gustave Le Gray e a seu virtuosismo 
nos anos de 1850-60, antecipatório das obras do pintor 
Gustave Courbet sobre paisagem. Essas novidades logo 
chegaram até nós. George Leuzinger, outro europeu aqui 
radicado e provável fornecedor de materiais fotográficos 
para Ferrez, chegou a executar com Franz Keller uma 
vista panorâmica do Rio de Janeiro.  Ferrez estendeu seu 
envolvimento com a nova arte fotográfica, participando 
da expedição da Comissão Geológica do Império, como 
documentador da viagem ao norte do país, realizando a 
famosa fotografia da cachoeira de Paulo Afonso, entre 
1874-75. Em 1878, o fotógrafo vai a Paris em vista da 
exposição universal e aproveita para fazer contato com 
Sociedade Francesa de Fotografia (SFP). De lá, retorna 
com novos equipamentos como a câmara panorâmica 
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giratória que lhe permitiu a tomada de grandes vistas da 
Guanabara. No ano seguinte, 1879, expõe no salão da 
Academia Imperial de Belas Artes e como consequência 
de seu sucesso reconhecido, recebe do governo imperial o 
título de Cavaleiro da Ordem da Rosa, a mais alta comenda 
que um nacional podia receber nesse período. Para Marc 
Ferrez a relação entre técnica e imagem sempre foi 
essencial para que obtivesse um resultado inovador para a 
época e também, esteticamente válido. Tomando o gênero 
de pintura de paisagem como referência, soube adequá-
la a nova arte, obtendo resultados de igual qualidade aos 
modelos pictóricos. 

As comunicações são ricas em sugestão para novas 
abordagens de obras e períodos históricos enfatizando a 
estreita relação entre a obra elaborada e sua materialidade.



Marinhas do Rio de Janeiro: tradição e 
experimentação fotográfica nos oitocentos

Maria Inez Turazzi
Museu Imperial / Ibram
Membro do CBHA

Resumo
As paisagens marinhas do Rio de Janeiro, realizadas por gravadores, 
litógrafos, fotógrafos e editores iconográficos da segunda metade do 
século XIX, fascinados por uma cultura marítima onipresente no mundo 
oitocentista, inspiravam-se nos padrões consagrados pela pintura desse 
gênero de paisagem, tanto quanto nas possibilidades de assimilação e 
subversão desses padrões, oferecidas então pelas novas tecnologias 
da imagem. Os “instantâneos marinhos” do fotógrafo Marc Ferrez (1843-
1923), combinando tradição pictórica e experimentação fotográfica, 
situam-se nesta perspectiva, além de constituírem um dos segmentos 
menos estudados de sua obra, hoje tão celebrada. Com atuação 
destacada junto à Marinha brasileira, Ferrez criou representações 
singulares da baía do Rio de Janeiro, entre as décadas de 1880 e 1890, 
introduzindo uma tecnologia inovadora no campo da fotografia. 

Palavras-chave: Fotografia. Instantâneos marinhos. Rio de Janeiro

Abstract
Seascapes from Rio de Janeiro, made by engravers, lithographers, 
photographers and iconographic editors fascinated by the omnipresent 
maritime culture of the nineteenth century, were inspired in pictorial 
tradition of the marine genre as well as in possibilities of assimilation and 
subversion of such tradition made available by the rising new technologies. 
The “instantaneous seascapes” from Marc Ferrez (1843-1923), 
combining pictorial tradition with photographic experimentation, can be 
situated in this perspective. They are also the least studied photographs 
of his widely recognized work. As a photographer commissioned by 
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the Brazilian Marine Forces, Ferrez made unique representations of 
Rio de Janeiro Bay, between 1880 and 1890, introducing an innovating 
technology in the photographic field.

Key-words: Photography. Instantaneous seascapes. Rio de Janeiro.

Esta comunicação é resultado de um projeto de 
pesquisa ainda em andamento, intitulado “Imagem e 
experimentação: os ‘instantâneos marinhos de Marc 
Ferrez”, realizado com o apoio do CNPq. O projeto 
retoma pesquisas iniciadas há vários anos sobre a obra 
do fotógrafo, estabelecendo seu cruzamento com novos 
temas relacionados aos seus experimentos tecnológicos.

Convencida de que não podemos desconsiderar as 
contribuições (nem tampouco as limitações) oferecidas 
pela historiografia de viés empirista dedicada ao fotógrafo 
Marc Ferrez, a pesquisa em curso vem procurando 
responder às exigências crescentes de uma abordagem 
interdisciplinar e transnacional para a história das 
artes visuais. Uma história que, problematizando e 
historiando o seu próprio conhecimento, volta-se para 
a interpretação dos aspectos simbólicos das imagens, 
seus usos, funções e modos de recepção, a despeito 
do necessário domínio de suas condições materiais de 
existência.

Entre as questões que estão norteando os rumos 
desta pesquisa, gostaria de destacar aqui as seguintes:

1 - Quais os desafios encontrados por Ferrez na 
exploração de um gênero pictórico consagrado ao 
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tomá-lo como objeto de experimentação tecnológica 
tão inovadora no campo da fotografia? 
2 - Que representações da paisagem do Rio de Janeiro 
figuram nos “instantâneos marinhos” de Ferrez? 
3 - Qual a receptividade e a repercussão dessas 
imagens no contexto nacional e internacional? 

Não vou me deter nesta comunicação na biografia 
de Marc Ferrez (1843-1923), já bastante conhecida. 
Afinal, a trajetória do fotógrafo confunde-se com a história 
da fotografia no Brasil, entre meados do século XIX e 
as primeiras décadas do século XX. Por outro lado, a 
diversidade temática e formal das imagens de Ferrez, bem 
como a extensão no tempo e no espaço desse vasto legado, 
também se associam ao nascimento de uma historiografia 
fotográfica no Brasil, notadamente a partir da curadoria do 
acervo do fotógrafo realizada por seu neto, o historiador 
Gilberto Ferrez (1908-2000). 

No entanto, os “instantâneos marinhos” de Marc Ferrez 
mereceram até hoje uma única publicação, realizada já há 
mais de vinte anos. O livro A Marinha por Marc Ferrez reúne, 
entre outras qualidades, o mérito de ter apontado a relevância 
desse segmento no conjunto da obra do fotógrafo, além de 
cuidadosa identificação das embarcações e instalações 
da Marinha brasileira realizada pelo Almirante Max Justo 
Guedes, grande especialista na área. 1

Contudo, diversos aspectos da experimentação 
fotográfica realizada por Marc Ferrez e suas conexões com 
1 FERREZ, Gilberto; VASQUEZ, Pedro; GUEDES, Max Justo. A Marinha por Marc 
Ferrez, 1880-1910. Rio de Janeiro: Index, 1986.
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a visualidade do mundo moderno continuam à espera 
de uma reflexão mais aprofundada. As representações 
da vida marítima no imaginário oitocentista, mobilizadas 
através da criação e circulação de jornais, livros, estampas 
e outras narrativas, textuais ou visuais, por exemplo, 
ainda constituem uma temática pouco estudada no Brasil, 
apesar da estreita relação desse universo com o meio 
artístico da época e suas paisagens marinhas. 

Nesse sentido, ao investigar os “instantâneos 
marinhos” do Rio de Janeiro realizados por Marc Ferrez, 
venho observando nessas fotografias não apenas as 
embarcações e instalações que retratam, como também 
as referências visuais e ambições pessoais do fotógrafo 
ao projetar tais representações da cidade e sua paisagem 
marinha, do Império brasileiro e sua força naval.

Desde o primeiro daguerreotipo de Paris realizado 
por L. J. M. Daguerre ou da primeira experiência com um 
processo fotográfico no Rio de Janeiro, por Louis Comte, as 
cidades se ofereceram como tema (já recorrente na pintura 
e na gravura) e, ao mesmo tempo, como desafio para o 
registro fotomecânico. Nas cidades estava o movimento 
dos transeuntes, dos veículos e, eventualmente, das 
embarcações e das águas, com suas ondas e reflexos. 

As relações entre fotografia e visualidade 
constituem, portanto, o pano de fundo desta investigação. 
O pesquisador André Rouillé, ao analisar “a fotografia 
dos artistas” e “a arte dos fotógrafos”, reitera uma 
problemática centenária que se estende ao mundo da 
arte contemporânea, indagando-nos:
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Uma arte pode ser tecnológica? Tal é a questão que a fotografia 
coloca. Depois de um século e meio de respostas negativas, e de 
exclusão sistemática, ela está hoje em vias de ocupar um lugar relevante 
no interior do campo da arte legítima. Isto porque os mundos da arte, 
da fotografia e das imagens estão, em conjunto com a sociedade, 
profundamente alterados. Mas os mecanismos dessas mudanças 
continuam inacessíveis aos olhares cerrados na materialidade 
microscópica das imagens, cegos às forças sociais macroscópicas que 
agem sobre elas.2

 
São justamente os influxos dessas “forças sociais 

macroscópicas” sobre a experimentação fotográfica 
realizada por Marc Ferrez que inspiraram o estudo de 
seus “instantâneos marinhos”. As décadas de 1850-60 
correspondem ao aparecimento e à consagração das 
marinhas fotográficas do francês Gustave Le Gray, já então 
consideradas verdadeira expressão da “arte fotográfica”. 

Fixando o movimento das ondas quando o instantâneo ainda 
está em sua infância, combinando dois negativos, um para o céu e 
outro para o mar, Le Gray desempenha com virtuosismo uma técnica 
complexa a serviço de uma visão lírica, que prefigura as marinhas de 
Courbet dos anos 1860-1870.3

Confrontando-se a trajetória e a obra dos dois 
fotógrafos, uma das hipóteses desta pesquisa consiste 
na ideia de que o virtuosismo que encontramos em Le 
Gray, também marcante em toda a atividade de Ferrez 
nas décadas seguintes, funcionou no caso deste último 
como combustível para a experimentação de uma técnica 
igualmente complexa e inovadora, a serviço aqui de uma 
representação moderna da paisagem e, simultaneamente, 
2 ROUILLÉ, André. La photographie ; entre document et art contemporain. Paris : 
Gallimard, 2005, p. 261. Tradução da pesquisadora.
3 AUBEMAS, Silvie. Le Gray; l’oeil d’or de la photographie. Paris: Bibliothèque 
Nationale de France; Gallimard, 2002, s/p.
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evocadora de sua monumentalidade e centralidade para a 
construção da idéia de nação pelo Estado imperial. 

Sabe-se da influência de Le Gray sobre a pintura de 
Gustave Courbet, mas teria Ferrez conhecido as marinhas 
do fotógrafo e do pintor? É certo que Ferrez viveu na França 
na década de 1850 e para lá viajou diversas vezes (1873, 
1878, 1885, 1889, etc.), mantendo em Paris estreito contato 
com o meio fotográfico francês. Mas a resposta afirmativa 
a esta questão ainda se baseia em dedução lógica, já que 
não dispomos de qualquer comprovação documental.

Quando retorna ao Brasil, por volta de 1863, 
Ferrez trabalha no estabelecimento do suíço George 
Leuzinger (1813-1892), negociante, fotógrafo, impressor 
e editor de estampas estabelecido na capital do Império. 
A marinha do Rio de Janeiro em formato panorâmico, 
assinada pelo engenheiro alemão Franz Keller (1835-
1892) e comercializada pela Casa Leuzinger, é bastante 
representativa da abundância desse gênero de iconografia 
da paisagem carioca e suas formas de circulação. Por 
encomenda do editor, a paisagem marinha de Keller foi 
litografada em Paris juntamente com outros três panoramas 
fotografados por Leuzinger e depois encadernados em um 
belo álbum de vistas desdobráveis. 

Nesses primeiros tempos de atividade profissional 
no país, Ferrez convive com Leuzinger e Keller, tendo 
inclusive aprendido a fotografar com este último (segundo 
Gilberto Ferrez), informação sobre a qual pairam algumas 
dúvidas. De qualquer modo, é certo que a familiaridade 
com as estampas da Casa Leuzinger e outras imprimeries 
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da época aguçaram o olhar e as aspirações estéticas do 
fotógrafo.

Uma das mais belas marinhas fotográficas dessa 
época leva a assinatura de Leuzinger, premiado com 
menção honrosa na Exposição Universal de Paris de 1867 
por seus panoramas do Rio de Janeiro. Para a nascente 
crítica fotográfica da época, o “impressionante ponto de 
vista aéreo” desses panoramas era digno de nota. Como 
fotógrafo amador, Leuzinger cultivava, segundo suas 
palavras, o hábito da contemplação dos “esplendores da 
natureza”, fixando em imagens os aspectos pitorescos do 
país (“minha segunda pátria, mas onde eu me sinto ainda 
estrangeiro e onde eu sempre morrerei estrangeiro”).4 

Com os novos recursos oferecidos pela tecnologia 
fotográfica (as chamadas “placas secas”, bem mais 
sensíveis), Ferrez exercitaria, simultaneamente, a 
contemplação e a exploração da baía do Rio de Janeiro, 
registrando de modo inovador as embarcações e as 
instalações navais inseridas na paisagem carioca. No 
meio fotográfico, a década de 1880 corresponderia à 
efetiva conquista do instantâneo, graças à redução do 
tempo de exposição dos negativos de vidro sensibilizados 
com gelatino-brometo de prata, processo que também 
estimula o desenvolvimento de novos modelos de lentes, 
equipamentos e papéis fotográficos.

Marc Ferrez abriu seu próprio estabelecimento ainda 
em 1867 e desde então iniciou o registro sistemático de 
4 Correspondência de George Leuzinger para seu filho Paul (1870), comentando 
as vicissitudes de sua chegada ao Brasil. Apud Vavy Pacheco Borges, “O vivido e o 
gravado”. In: INSTITUTO MOREIRA SALLES. George Leuzinger. Cadernos de Fotografia 
Brasileira, nº 3. São Paulo, 2006, p. 20. 
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embarcações, instalações navais e efemérides militares 
na baía do Rio de Janeiro, como atividade vinculada à 
Marinha Imperial. Durante toda a sua vida profissional 
conservou o título do fotógrafo da Marinha brasileira 
(imperial e depois nacional), o único no Brasil a ostentar 
tal designação. As circunstâncias desse comissionamento 
estão ligadas à guerra com o Paraguai (1865-1870), à 
exacerbação do sentimento nacional e ao fortalecimento 
da Marinha imperial durante o Segundo Reinado, questões 
que serão aprofundadas pela pesquisa. 

Entre 1874 e 1876, Ferrez trabalhou para a Comissão 
Geológica do Império, estreitando o contato com 
cientistas e ali encontrando novos estímulos e desafios 
ao seu trabalho. A conhecida fotografia da Cachoeira de 
Paulo Afonso realizada por Ferrez, ainda com negativo de 
colódio úmido e, portanto, uma verdadeira proeza em tais 
circunstâncias, é uma das imagens dessa fase, notando-
se em seu resultado os efeitos impostos pela tecnologia 
fotográfica empregada.

Nos anos seguintes, os negócios prosperam e 
Ferrez estreita o contato com fabricantes e fornecedores, 
adquirindo materiais e equipamentos lançados no 
mercado europeu, além de bibliografia atualizada. Em 
1878, viaja para a França, visita a Exposição Universal 
de Paris, entra em contato com a Société Française 
de Photographie e adquire a câmara panorâmica 
giratória com a qual iniciaria seus próprios experimentos 
tecnológicos no campo da fotografia. No início dos anos 
1880, já utiliza os negativos de gelatino-brometo de prata 
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recém-introduzidos no mercado fotográfico. A inovação 
maior, no entanto, estava no equipamento dotado 
de dupla distância focal com o qual Ferrez conseguia 
contrabalançar as oscilações da pequena embarcação 
de onde obtinha seus “instantâneos marinhos”. Localizei 
a única descrição já encontrada desse equipamento no 
Boletim da SFP (1884) e, com ela, as indicações que me 
convenceram de ter sido essa uma tecnologia introduzida 
por Ferrez, como será comentado mais adiante.

Em síntese, portanto, dentre os experimentos 
fotográficos que marcaram as atividades de Ferrez 
e ainda mais inovadora do que a câmara panorâmica 
giratória aperfeiçoada por ele no contato com a cena 
tropical, parece-me ter sido a tecnologia desenvolvida 
por Ferrez para realizar esses “instantâneos marinhos” 
na baía do Rio de Janeiro. Imagens que revelam, 
de um ponto de vista surpreendente, todo o poderio 
da esquadra brasileira e o movimento das águas na 
paisagem carioca. Mas, sobretudo, imagens que inserem 
o próprio observador no tempo-espaço da fotografia e na 
fascinante atmosfera marítima.

Em 1884, Ferrez apresentou esses instantâneos na 
Exposição Geral da Academia Imperial de Belas Artes, 
na seção então dedicada à fotografia, já frequentada por 
ele desde o salão de 1879. Indicados como “fotografias 
gelatino-bromureto de prata” no catálogo da mostra, 
estão a “Fragata francesa Pallas”; a “Fragata inglesa 
Amethyst”; o “Cruzador Brasileiro Almirante Barroso” 
e um sugestivo “Passeio pela baía”. Por essas e outras 
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imagens, Ferrez foi agraciado com a comenda de 
Cavaleiro da Ordem da Rosa, a mais importante ordem 
honorífica do Império.5

Logo depois, ele realiza nova viagem à Europa, 
comparecendo em Paris a uma reunião da Société 
Française de Photographie para a apresentação do 
equipamento, descrição da experiência e doação de 
instantâneos marinhos aos arquivos da entidade. 
O investimento pessoal concretizado por essa 
viagem e a chancela representada pela notícia desta 
participação no Boletim da SFP, já mencionado, 
constituem indicações seguras da singularidade da
experiência realizada por Ferrez. Mas a natureza e a 
importância de inovação permaneceriam obscuras até que 
a descrição da tecnologia empregada fosse localizada no 
Boletim da SFP. Por outro lado, o levantamento exaustivo 
realizado nessa documentação em três ocasiões (1998, 
2001 e 2008) também me confirmaram que até aquela 
apresentação nenhum outro sistema do gênero havia 
sido descrito no Boletim da Sociedade. A pesquisa atual 
pretende aprofundar e amplificar a ressonância dessas 
conclusões.

Finalmente, restaria mencionar que levantamento 
das imagens que são objeto desta pesquisa concentra-
se, naturalmente, no acervo de negativos de vidro de 
Marc Ferrez, pertencente ao Instituto Moreira Salles 
desde 1998 e agora já catalogado e disponível à consulta, 
5 Na mesma exposição, José Ferreira Guimarães apresentou, entre outras imagens de 
diferentes processos fotográficos, vistas de monumentos e retratos descritos também 
como “fotografias instantâneas em clichê direto”, sendo então agraciado com o título de 
Comendador da Ordem da Rosa.
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além das fotografias que integram coleções nacionais e 
estrangeiras (Coleção Teresa Cristina, Acervo da Diretoria 
do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha, etc). 
Por outro lado, as imagens do Rio de Janeiro pertencentes 
à coleção Geyer, uma das mais importantes brasilianas 
do país doada ao Museu Imperial em 1999, também 
representam fontes essenciais para esta pesquisa, pois as 
estampas marinhas desse acervo integravam o universo 
visual do fotógrafo Marc Ferrez.

O projeto em curso, ao aprofundar e amplificar 
a ressonância dessas conclusões iniciais, pretende 
destacar a originalidade das estratégias de assimilação 
e subversão de tradições consagradas no mundo das 
imagens com um amplo panorama dos instantâneos 
marinhos de Marc Ferrez.
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‘Arquivos escritos em barro’: a relação entre arte e 
arqueologia no final do século XIX no Brasil

Claudia Valladão de Mattos
Instituto de Artes – Unicamp

Resumo
Ao longo da segunda década do século XIX podemos observar como 
o debate em torno da questão da arqueologia indígena no Brasil sofre 
pressão para tornar-se mais objetiva e científica. Uma das estratégias 
usadas para responder a essa pressão foi a incorporação da prática de 
descrição dos resquícios materiais das culturas autóctones do Brasil, 
assim como sua representação através de imagens, lançando mão 
de uma tradição que remonta às pranchas produzidas por Alexander 
von Humboldt em seu livro sobre as Américas. O presente artigo 
pretende avaliar o processo de incorporação de imagens no campo da 
arqueologia indígena do século XIX no Brasil, observando seus vínculos 
com a tradição da história da arte e com a tradição humboldtiana.

Palavras-Chave: Goeldi. Arte. Arqueologia. História. Século XIX.

Abstract
Along the second half of the 19th century we can observe a growing 
pressure for a more scientific approach to Brazilian indigenous 
archeology. One of the strategies used to respond to such pressure was 
the incorporation of the practice of description of the material legacy 
of indigenous culture, as well as the use of images as scientific data. 
These practices relied strongly on a tradition established earlier by the 
German naturalist Alexander von Humboldt in his book on the Americas. 
The present article will examine the process of image incorporation in 
the field of indigenous archeology in Brazil, observing its links to the 
practices of Art History and to the humboldtian tradition.

Keywords: Goeldi. Art. Archeology. History. 19th Century.
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A arqueologia indígena no Brasil tem uma longa 
história que se vincula à expectativa de construção, tanto 
de uma identidade nacional, quanto de seu território. A partir 
de meados do século XIX, debates em torno da origem 
dos povos indígenas que habitavam o Brasil passaram a 
lançar mão da cultura material desses povos, ao lado do 
estudo de língua e mitologia, para desenvolver argumentos 
a favor de uma unidade cultural étnica e territorial, ainda 
que esses argumentos tenham frequentemente se alterado 
ao longo dos anos. Nas últimas décadas do século XIX, 
sob pressão para a produção de argumentos científicos e 
provas materiais irrefutáveis sobre a história remota do país, 
podemos acompanhar um esforço de sistematização dos 
achados arqueológicos em coleções de imagens publicadas 
em pranchas que organizassem o conjunto dos objetos 
disponíveis à análise, em um argumento visual forte. Nesta 
empreitada, acreditamos que o exemplo de Alexander von 
Humboldt, que produziu uma série de pranchas de objetos 
e edifícios arqueológicos em seu estudo da cultura Asteca, 
publicado no Vista das Cordilheiras, se torna importante. 
[Figura 1] 

Com esse espírito, um dos primeiros a usar argumentos 
visuais em suas pesquisas foi o arqueólogo João Barbosa 
Rodrigues, um defensor, com veremos, dos velhos discursos 
românticos de uma vinculação dos índios americanos às 
grandes civilizações do mundo. Ainda que se opusesse ao 
discurso e às conclusões de Barbosa Rodrigues, o zoólogo 
suíço Emilio Augusto Goeldi, diretor do Museu Paraense de 
História Natural e Etnologia desde 1894, também lançou 
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mão de imagens para desenvolver uma nova arqueologia 
“científica” na Amazônia. Dentre os objetivos de sua gestão 
estava o desenvolvimento de uma arqueologia indígena que 
permitisse superar a “visão embrionária” sobre as culturas 
autóctones do Brasil formadas a partir de “mero aglomerado 
fragmentário, debaixo do domínio do cego acaso.”1 Em 1895 
ele organizou uma primeira expedição para o litoral norte 
do Amapá, à qual seguiram outras três, cujo objetivo era 
levantar material para uma “análise científica” do passado. 
Além de coletar uma grande quantidade de material, Goeldi 
realizou, com a ajuda de fotógrafos e gravadores, uma 
série de pranchas que ordenava visualmente o material 
coletado, usando critérios formais e estéticos. Com 
esse processo, Goeldi propôs novamente um método de 
dedução de informações sobre a cultura indígena a partir 
de sua cultura material, ainda que com novos coloridos, 
quando comparado aos argumentos visuais usados por seu 
antecessor, Barbosa Rodrigues. Diria Goeldi: 

[...] visto que, em longo prazo, a maior parte do inventário 
costumeiro e sobremaneira simples do dia-a-dia dos serviços domésticos 
indígenas cai vítima da influência destrutiva do clima trópico-equatorial, 
a pesquisa pré-histórica (...) fica resumida em essência à leitura dos 
documentos em forma de barro e pedra.2

No presente artigo, gostaria de traçar um breve 
apanhado da história da arqueologia no século XIX no 

1 Goeldi, Emilio, citado em Lúcio Menezes Ferreira, “Ordenar o Caos: Emilio Goeldii e a 
arqueologia amazônica”, in: Boletim do Museu Paraense Emilio Goeldi, v.4, jan/abril de 
2009, os. 73-74.
2 Goeldi, Emilio, “Urnas funerárias de povos indígenas extintos e curiosos ídolos de barro 
e pedra da região amazônica”, in: Boletim do Museu Paraense Emilio Goeldi, op.cit., 
p.105. 
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Figura 1 - “Busto de uma princesa Asteca”, reproduzido em Alexander von Humboldt, 
Ansichten der Kordilleren, ilustração I, 1810-13.
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Brasil, enfatizando as mudanças dos modelos adotados 
no início do século, para aqueles que ocupam os 
pesquisadores a partir da segunda metade do século XIX, 
quando as imagens começam a se tornar uma ferramenta 
precisa na construção do discurso sobre o passado remoto 
do país. Argumentaremos que a introdução de imagens 
no âmbito do discurso arqueológico no Brasil teve como 
precedente e provavelmente como fonte de inspiração a 
obra do naturalista alemão, Alexander von Humboldt, que 
como dissemos, usou imagens para a avaliação histórica e 
estética dos objetos e monumentos encontrados ao longo 
de sua viagem pela América espanhola, várias décadas 
antes dos pesquisadores brasileiros incorporarem tal 
estratégia às suas análises científicas.

As discussões sobre a origem dos índios brasileiros 
formam um dos temas mais debatidos e polêmicos dentre 
aqueles que compõem o espectro dos temas em torno 
da construção da identidade da jovem nação brasileira 
nos círculos do IHGB a partir dos anos 40 do século XIX. 
Participaram desse debate figuras centrais do assim 
chamado “movimento indianista”, como Gonçalves Dias, 
Gonçalves de Magalhães, assim como outros intelectuais, 
como Varnhagen e von Martius. Gonçalves Dias, em 
particular, teve várias oportunidades para realizar pesquisas 
de campo relacionadas ao tema. Em 1858, por exemplo, o 
poeta participou de uma viagem patrocinada pelo IHGB, 
com o fim de colher informações a respeito da visão que o 
indígena mantinha dos ‘brancos’, registrando suas queixas 
e levantando um material vasto sobre sua cultura. Em 
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1861, novamente ele esteve na região dos rios Negro e 
Solimões, supervisionando as diretorias de índios da região. 
De acordo com Lúcio Ferreira,3 em consequência dessas 
experiências, Gonçalves Dias construiu uma “imaginação 
política” que favoreceu o desenvolvimento de um discurso 
de integração dos índios ao imaginário da nação, ainda que 
esse discurso ressaltasse mais o passado que o presente 
e não servisse, de fato, à melhoria das condições de vida 
das populações indígenas de sua própria época.

A arqueologia deste período, incluindo a obra 
do próprio Gonçalves Dias, partia principalmente de 
ferramentas fornecidas pela filologia, centrando-se na 
análise das línguas indígenas para traçar hipóteses sobre 
migrações e parentescos entre grupos. Também eram 
usados argumentos raciais, procurando analisar o biótipo 
dos indígenas, associando-os a diversos povos do mundo. 
Evidentemente, todos esses argumentos possuíam forte 
caráter ideológico e procuravam assegurar um passado 
“glorioso” para o Brasil. Os relatos de viajantes também 
eram uma fonte importante a ser consultada, ainda que 
muito pouco confiável, como hoje sabemos.

Em consonância com sua própria época, Gonçalves 
Dias analisou, por exemplo, os mitos e a língua dos povos 
indígenas, além de estudar cuidadosamente as observações 
de naturalistas e cronistas que estiveram viajando pelo 
país ao longo dos séculos de colônia, concluindo que as 
populações indígenas brasileiras eram de origem Tupi em 

3 Ferreira, Lúcio Menezes, “Gonçalves Dias: Arqueólogo e Etnógrafo”, in: Marcos Antônio 
Lopes (org.) Grandes Nomes da História Intelectual, São Paulo: Ed. Contexto, 2003, 
p.456-465.
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sua maioria e descendia das “nobres” tribos americanas do 
hemisfério norte. Gonçalves Dias insistia nas semelhanças 
raciais entre os Tupi e os Iroqueses, por exemplo, afirmando 
que esses povos do norte, guerreiros conquistadores, 
haviam descido em direção à América do Sul, ocupando 
o litoral e expulsando os índios locais, mais primitivos que 
eles, para o interior do país. De acordo com o poeta, essas 
raças primitivas teriam uma origem mongol, enquanto que 
os descendentes do norte, os primeiros Tupis, teriam uma 
origem calcasiana.4 Essa teoria permitia construir uma 
imagem nobre dos índios brasileiros do passado, ainda 
que essa nobreza fosse difícil de ser encontrada entre as 
tribos modernas. Traçado um parentesco ancestral entre 
os índios do Brasil e as populações mais desenvolvidas da 
Europa, os nossos índios tornavam-se passíveis de serem 
recivilizados. A ocupação europeia poderia mesmo ser vista 
como uma recuperação de um estado de civilização perdido 
ao longo de uma história de triste decadência. Em última 
instância, a assimilação dos indígenas modernos poderia 
ser vista como um feliz reencontro com seu próprio passado. 
Tais ideias de uma descendência nobre, civilizada, das 
populações indígenas do Brasil, impulsionou a utilização 
da imagem do índio na tessitura da identidade da jovem 
nação, assim como na construção de uma geopolítica do 
Império. Nas palavras de Lúcio Ferreira, àquela época:

[...] a Filologia e a Etnografia se articula(ra)m à Arqueologia – os 
mitos geogônicos e teogônicos, uma vez garimpados os seus resíduos 
poéticos, arejados os seus conteúdos lendários, removidos os entulhos 
de sua longa memória, contariam a História Geográfica do Império, a 

4 Idem, p.458.
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História das antigas imigrações e ocupações do continente brasileiro, 
contariam a História de “nossos” índios, dos índios que habitavam, 
desde há muito, o “nosso” território.5

Várias teorias procuravam associar os índios 
brasileiros a algum povo do mediterrâneo, como os 
gregos, fenícios, ou egípcios, vendo nas pinturas 
rupestres, por exemplo, registros dessa presença 
no continente americano. Todos esses discursos, 
no entanto, partiam do pressuposto que o índio atual 
encontrava-se em um estado de decadência, quando 
comparado às gloriosas civilizações do passado, das 
quais descendiam, abrindo caminho para argumentos 
de assimilação do índio à civilização mais avançada 
da atualidade, à cultura europeia representada pelos 
brancos colonizadores.

Ao longo da segunda metade do século XIX tal 
situação começa a se transformar. Descendente da 
tradição filológica que remontava a meados do século 
XIX, João Barbosa Rodrigues, diretor do Museu Botânico 
do Amazonas por muitos anos, procurou desenvolver 
a hipótese de uma origem asiática das populações 
indígenas do Brasil. Porém, a pressão por argumentos 
“científicos” e materiais que pudessem sustentar suas 
hipóteses levou-o a lançar mão pela primeira vez de 
forma sistemática, de argumentos visuais, na tradição 
de Alexander von Humboldt.

Humboldt havia publicado grandes pranchas 
detalhadas dos objetos e arquitetura Asteca que 
5 Ferreira, Lúcio Menezes, “Vestígios da Civilização: A arqueologia no brasil Imperial 
(1838-1877)”, dissertação de mestrado, IFCH-Unicamp, 2002, ps. 87-88.
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encontrara em suas viagens pela América espanhola, 
ressaltando no texto que acompanha as pranchas, 
características formais desses objetos que permitiam 
uma comparação com outras grandes civilizações. Diria 
Humboldt comparando os objetos por ele colecionados 
e apresentados ao leitor: 

Algumas poucas nações distantes umas das outras, como a 
etrusca, a egípcia, a tibetana e a asteca, demostram uma analogia 
surpreendente com respeito às suas construções, suas instituições 
religiosas, sua forma de contar o tempo, seus ciclos de renovação 
e seus mitos.6 

Em seu Vellosia, João Barbosa Rodrigues 
apresentaria os objetos encontrados na região da 
Amazônia, mais especificamente na necrópole de 
Mirakanuera, por ele escavada, lado a lado com objetos 
de origem asiática, como forma de “provar”, à maneira de 
Humboldt, a ascendência dos índios brasileiros nessas 
culturas milenares. Por exemplo, ele argumentaria 
que a forma quadrada de cerâmicas encontradas na 
necrópole não existia em outras partes do país e só eram 
encontradas na China. [Figura 2] Assim, de acordo com 
ele, estaria comprovada sua origem cultural naqueles 
povos. 

Na concepção de Barbosa Rodrigues, o elemento 
geométrico ocupava também uma posição central. 
A hipótese era a de que quanto mais geométrico o 
objeto, maior o nível de civilização das populações que 
fabricaram o artefato. A mesma hipótese fora levantada 

6 Humboldt, Alexander von,  Ansichten der Kordilleren und Monumente der eingeborenen 
Völker Amerikas, Frankfurt a.M: Eichborn Verlag, 2004, p.7. Tradução da autora.
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por Humboldt para justificar o alto grau de civilização 
das populações Astecas no continente americano.

Ainda que se contrapondo fortemente à tradição 
arqueológica brasileira, Emilio Goeldi não deixou de 
produzir alguma continuidade, especialmente quanto 
ao método e aos princípios adotados para a análise do 
material encontrado em escavações. Também ele se serviu 
de pranchas nas quais situava os objetos e descrevia-
os de um ponto de vista formal, avaliando sua qualidade 
estética, na tradição de Alexander von Humboldt. A 
diferença encontrava-se no fato dele não estar procurando 
comprovar uma origem “nobre” para os índios. Assim, 
este método tornou-se uma forma eficiente de mapear 
a distribuição geográfica e as semelhanças e diferenças 
entre as próprias tribos no Brasil, especialmente no norte 
do país. [Figura 3]

Quando comparado às pranchas de João Barbosa 
Rodrigues, as de Goeldi são muito mais precisas no que 
se refere aos elementos dispostos para comparação e 
desenvolvem argumentos muito menos espetaculares. 
Goeldi procurou usar o método trazido por Humboldt para 
a arqueologia das Américas através de um mapeamento 
delicado das formas efetivamente encontradas em cada 
região investigada, produzindo um discurso visual capaz de 
apontar para os parentescos locais e regionais, assim como 
para as especificidades culturais de cada grupo étnico, 
abandonando a longa tradição de associação entre os índios 
brasileiros e diversas populações históricas do planeta. Os 
argumentos de Goeldi também foram colocados a favor da 
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Figura 2 - Cerâmica de necrópole Marakanguera, escavadas por João Barbosa Rodrigues 
e reproduzida em Vellosia (1892).
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investigação de uma relação entre os povos do passado e do 
presente, na medida em que o pesquisador alemão também 
compara artefatos arqueológico com coleções etnográficas 
modernas que ele mantinha no museu.

Desta forma, partindo de uma tradição nacionalista, 
preocupada com a construção de uma origem nobre para a 

Figura 3 - Goeldi, Cerâmica de índios extintos nos rios Macará e Anauerá-Pacú (Estampa 
IV), publicado em “Urnas funerárias dos povos indígenas extintos...”, 1906.
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jovem nação, Goeldi, transforma, no final do século XIX, a 
ferramenta visual introduzida por Humboldt em um instrumento 
de pesquisa comparativa, nos moldes atuais. Goeldi foi 
capaz de desenvolver um discurso sobre o passado que de 
fato auxiliava na compreensão das populações indígenas 
reais que habitaram e continuavam habitando o continente 
americano, aproximando passado e presente e iniciando um 
novo momento no discurso sobre a arqueologia indígena no 
país.





Imaginação escultórica e identidade étnica no século 
XIX: O Negro Horácio, de Louis Rochet, entre a França 
e o Brasil 1

Paulo Knauss
Professor do Departamento de História da Universidade 
Federal Fluminense e Diretor-Geral do Arquivo Público do 
Estado do Rio de Janeiro

Louis Rochet e os índios do Brasil

Louis Rochet foi um conhecido escultor francês do 
século XIX, cuja vida e obra foram marcadas pelo contato 
com o Brasil. Em 1855, Rochet obteve o terceiro lugar no 
concurso público de projetos para a estátua eqüestre de D. 
Pedro I, imperador do Brasil. Até hoje, o pedestal chama 
atenção pelas figuras indígenas que guardam o conjunto 
escultórico em bronze. Pela primeira vez, no Brasil, a 
imagem de índios da terra ganhava lugar de destaque em 
praça pública, na capital do Império do Brasil.

O projeto do monumento era antigo. No concurso 
de projetos, o primeiro lugar coube à criação do brasileiro 
João Maximiano Mafra, professor da Academia Imperial 
das Belas Artes, e, em segundo lugar, foi selecionado o 
projeto do alemão Ludwig Georg Bappo. Considerando 
a magnitude da obra e as dificuldades técnicas de sua 

1 Versão preliminar deste trabalho foi apresentada no Simpósio Nacional de História, 
promovido pela Associação Nacional de História (ANPUH) e realizado na Universidade 
de São Paulo, em julho de 2011.
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realização no Brasil, mesmo não sendo vencedor, Louis 
Rochet recebeu a encomenda da obra para realizar na 
França o projeto vencedor. Assim, o escultor francês 
realizou duas viagens ao Brasil previstas em seu contrato: 
a primeira em 1856, ano da encomenda do serviço, para 
estudar os meios de realização da obra e recolher as 
informações necessárias à confecção da estátua; e a 
segunda em 1862, ano da montagem e inauguração do 
monumento público na cidade do Rio de Janeiro, para 
dirigir os trabalhos de sua instalação. O projeto original 
terminou ganhando adaptações que inscreveram na 
concepção da obra a marca do escultor francês Louis 
Rochet, o que junto com as qualidades de sua realização 
permitem dizer que o artista francês é o autor dessa 
grande obra de escultura pública no Brasil. Contudo, não 
há como negar que o artista respondia a um programa 
artístico dado pelo concurso e o processo de encomenda 
da obra.2

Posteriormente, coube também a Louis Rochet criar 
a estátua de José Bonifácio, inaugurada em 1872, no 
largo de São Francisco de Paula, na cidade do Rio de 
Janeiro, objeto central das comemorações dos 50 anos 
da Independência do Brasil.3 A segunda escultura pública 
completava a narrativa proposta pela primeira, expondo 
uma certa leitura da história da afirmação do estado 

2 KNAUSS, Paulo . Projeto premiado: a estátua equestre de D. Pedro I no desenho de 
Maximiano Mafra. In: Marize Malta. (Org.). O ensino artístico, a história da arte e o Museu 
D. João VI. 1 ed. Rio de Janeiro: EBA/UFRJ, 2010, v. 1, p. 161-170.
3 Para uma caracterização da inauguração da estátua, veja-se: KNAUSS, Paulo & KRAAY, 
Hendrik . A inauguração da estátua de José Bonifácio na visão de um correspondente 
estrangeiro, 7 de setembro de 1872. Revista do Instituto Histórico e Geografico Brasileiro, 
v. 171, p. 279-289, 2010.
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nacional no Brasil. Acrescenta-se à  obra de Rochet no 
Brasil, ainda, uma estátua da imperatriz Teresa Cristina 
entregue também em 1872.

Ainda que a criação da estátua eqüestre do imperador 
estivesse determinada pelo projeto original de Maximiano 
Mafra, coube ao artista francês realizar a concepção final 
da escultura. Segundo Jorge Coli observa, nesse caso, 
“há um ótimo caso de cruzamento entre projeto brasileiro, 
olhar de fora, ‘alta’ e ‘baixa’ cultura”.4 Em 1856, durante 
sua estada no Rio de Janeiro, o escultor francês se 
dedicou a preparar estudos para sua criação artística. 
Desses estudos restaram até os dias de hoje 12 bustos 
em gesso colorido de índios do Brasil, existentes ainda 
hoje no Museu do Homem, em Paris. Essas imagens de 
estudo, certamente, serviram para o desenvolvimento dos 
rostos das personagens alegóricas do pedestal da estátua 
eqüestre de D. Pedro I. 

Os indígenas do pedestal da estátua eqüestre 
são um marco na iconografia nacional. É no contexto 
do Segundo Reinado que se afirma a promoção do 
indianismo no campo da cultura  do Brasil. Do ponto de 
vista da escultura, Louis Rochet foi pioneiro. Mais tarde 
seria seguido pela criação escultórica de Francisco 
Manuel Chaves Pinheiro e Rodolfo Bernardelli. Ainda 
que a imagem alegórica dos índios fosse usada desde 
o período colonial para identificar a terra do Brasil, é na 
segunda metade do século XIX que as artes plásticas 
vão participar do movimento de promoção do índio como 
4 COLI, Jorge. Idealização do índio moldou a cultura nacional. Folha de São Paulo. http://
www.1.folha.uol.com.br/fol/brasil500/imagens5htm. acesso em 5/3/2010.
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ícone do Império do Brasil. As versões artísticas, porém, 
não se igualam, pois as vertentes de gosto distinguem as 
obras dos artistas citados. 

Não se pode negar que o tema indígena integra 
o repertório do universo cultural do romantismo no 
século XIX brasileiro. A comparação, porém, evidencia 
diferenças marcantes da escultura desses artistas. Na 
obra de Rochet, os corpos das estátuas indígenas do 
pedestal da obra de 1862 estão em posição expressiva, 
reforçada por rostos que se comunicam com o expectador 
da obra. Os bustos de estudo, serviram à concepção das 
imagens indígenas em bronze do pedestal da estátua 
equestre, salientando o estudo das marcas étnicas que 
particularizam os rostos indígenas de acordo com a sua 
origem. A expressividade corporal não carrega a marca 
étnica da composição, ainda que seja fundamental 
na valorização do exercício escultórico. Enquanto o 
rosto e os elementos da indumentária distinguem as 
figuras indígenas, o corpo não tem um tratamento que 
particulariza etnicamente as figuras, destacando-se o 
domínio da musculatura e do movimento gestual na 
composição escultórica. Materiais de estudo que Rochet 
possuía indicam também a dedicação do artista à 
pesquisa das marcas faciais que poderiam distinguir os 
índios, evitando também a generalização. No catálogo de 
sua coleção, encontram-se as indicações de cerca de 30 
litografias de retratos de índios provenientes da obra de 
Spix e Martius.5

5 Catalogue des Sculputures...de M. Louis Rochet..., par Horsin Déon.... Paris, 1878.
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Por sua vez, a conhecida Alegoria do Império, de 
Chaves Pinheiro, de 1872, ano do cinqüentenário da 
Independência do Brasil, representa um índio de corpo 
rígido que se distingue por uma indumentária guerreira.6 
Ao contrário da escultura de Rochet, o rosto do índio 
de Chaves Pinheiro não acentua as marcas étnicas. O 
corpo rígido também contrasta com a escultura do artista 
francês. O cetro e o escudo com as armas imperiais que a 
figura porta, certamente, não corresponde a nenhuma das 
culturas nativas da terra do Brasil e se relaciona antes com 
a caracterização de um soldado dos tempos clássicos. 
Há, portanto, um evidente exercício classicizante na 
construção da imagem do indígena do artista brasileiro 
Chaves Pinheiro que corresponde a intenção de criar um 
emblema nacional. 

No caso de Rodolfo Bernardelli, ainda que sua 
produção em torno da imagem do indígena apresente 
variações ao longo de sua trajetória, ressalta-se a 
preferência pela figura feminina, valorizando a dimensão 
psicológica de cada figura esculpida. Assim, não são as 
características étnicas que são sublinhadas nas figuras 
indígenas de Bernardelli, mas antes a personalidade 
da personagem representada.  Especialmente em torno 
de Faceira, realizada no ano de 1880, Gonzaga Duque 
anotou essa marca da obra. Pode-se dizer, ainda, que a 
expressão corporal das figuras de Bernadelli também é 
valorizada, mesmo que de outro modo que na obra de 
6 Uma apresentação da obra escultórica de Francisco Chaves Pinheiro se encontra em: 
ALFREDO, Fátima. Francisco Manuel Chaves Pinheiro e sua contribuição à imaginária 
carioca oitocentista. 19&20, Rio de Janeiro, v. V, n. 2, abr. 2010. Disponível em: http://
www.dezenovevinte.net/artistas/fmcp_fa.htm. Acesso em: 20/05/2010.
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Louis Rochet. Importa sublinhar que a exploração da figura 
indígena na escultura do século XIX no Brasil apresentou 
diferentes tratamentos da representação étnica. 7

O Negro Horácio: a escultura que não estava
programada

Enquanto esteve no Brasil, Louis Rochet preparou 
uma outra escultura pouco conhecida e que merece uma 
distinção especial pela sua excepcionalidade. Trata-se do 
busto de um negro, classificada no Museu do Homem, na 
cidade de Paris, França, onde se encontra atualmente, 
como buste de Brésilien, ou busto de brasileiro. A obra em 
bronze é assinada por L. Rochet e datada de 1856.

Entre itens diversos e inúmeras peças de arte, é no 
catálogo da coleção Louis Rochet, exibida e posta a venda, 
na cidade de Paris, em 1878, que, no lote de mármores e 
bronzes, encontra-se indicado o busto chamado Le Négre 
Horace, ou O Negro Horácio. Em seguida, o catálogo lista 
também o modelo em gesso do mesmo busto.8

No Bulletin de la Societé d´Anthropologie de Paris, 
publicado em 1869,  encontra-se a notícia de que o irmão 
do escultor, Charles Rochet teria doado a essa sociedade 
científica a imagem de um negro em gesso. A respeito 
dessa peça, pode-se levantar a hipótese de que se tratava 
do mesmo modelo em gesso mencionado no catálogo de 

7 A escultura indianista de Rodolfo Bernardelli é tratada em: SILVA, Maria do Carmo 
Couto da. Representações do índio na arte brasileira do século XIX. RHAA, n. 8. p.63-
71. http://www.unicamp.br/chaa/rhaa/downloads/Revista%208%20-%20artigo%205.pdf. 
Acesso em: 20/06/2010.
8 Catalogue des Sculputures...de M. Louis Rochet..., par Horsin Déon.... Paris, 1878.
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1878. De todo modo, nessa referência da Sociedade de 
Antropologia de Paris consta que Charles Rochet teria 
informado que o modelo fora concebido por seu irmão 
Louis Rochet, durante sua estada no Rio de Janeiro 
em 1856. Trata-se do ano em que esteve no Brasil 
para realizar estudos e acertar as condições de seu 
contrato para realizar a estátua eqüestre de D. Pedro 
I. Além disso, a mesma anotação registrava o fato de 
que se tratava da imagem de escravo e cozinheiro de 
negociantes franceses, com a idade de 40 anos, que se 
chamava Horácio. Nascido na região de Cassange, dita 
na época da Guiné e que corresponde hoje à território 
angolano, Horácio havia sido comprado aos 5 anos pelo 
Sr. Desmarais. Assim, se Horácio tinha 40 anos em 1856, 
pode-se considerar que havia nascido em 1816 e que em 
1821 foi comprado como escravo. Não se pode precisar 
quando teria vindo ao Brasil.9

É interessante notar como a figura é descrita no 
referido texto, chamando atenção para o interesse pela 
análise das características físicas do rosto apresentado 
em escultura. Segundo a referência, a figura representada 
possuía orelhas pequenas e uma boca de lábios 
carnudos que concorria com o nariz, característica que 
não é atribuída a uma espécie de hipertrofia muscular ou 
a marca de prógnato. Além disso, indica-se que o cabelo 
tinha a característica comum de negros, enquanto a 
barbicha de pelos lisos se assemelhava a dos europeus. 
Finalmente, o registro avalia: “As características que ele 
9 Bulletin de la Société d´Anthropologie de Paris, Paris, ser. 2, t. 4, fasc. 1-4, 1869. 
acesso : http ://gallica.fr. Acesso e 14/05/2008.
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tem se pode atribuir tanto a características individuais 
como a características de raça”.10

Por meio de sua obra escultórica, percebe-se que 
Louis Rochet, assim como outros viajantes estrangeiros do 
século XIX, teve seu interesse despertado pela diversidade 
étnica da sociedade local, desenvolvendo as primeiras 
esculturas em bronze de índios e de um escravo negro do 
Brasil. Com estas imagens, o escultor se integrava numa 
tendência artística européia da época que caracterizava a 
escultura etnográfica que reunia o gosto pela ciência e o 
gosto pelas artes. 

Diante da escultura de O Negro Horácio, do bom 
tratamento da peça em bronze e da beleza plástica da 
figura, chama atenção a força do olhar da figura humana. 
Cabe ressaltar que, no catálogo da coleção, o busto é 
caracterizado como “estudo antropológico executado no 
Rio de Janeiro”. Desse modo, destaca-se sua característica 
de obra de estudo de antropologia e não para a criação 
artística. Em seguida, porém, registra-se que a peça foi 
exposta, em Paris, no salão de 1857, o que confirma sua 
marca artística. Há assim, em torno da figura de Horácio, 
uma combinação entre estudo científico e gosto plástico, 
entre antropologia e arte.

Antropologia e Arte

Charles Rochet, o irmão de Louis Rochet, discutiu 
a relação entre antropologia e arte em comunicação 

10 Idem. [Tradução do autor.]
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realizada na seção de 21 de fevereiro de 1895 da 
Sociedade de Antropologia de Paris. Ainda que admitisse 
que há uma diferença entre o ponto de vista da ciência e 
da arte, Charles não acreditava numa barreira absoluta. 
Nesse sentido, compara o homem natural que deve ser 
estudado pela ciência com a estátua em praça pública que 
deve ser vista de todos os ângulos. Assim, salienta que um 
dos aspectos que deve ser relacionado com as artes é a 
abordagem física e exterior do homem, vivo e animado, a 
perfeição humana e sua relação com a beleza da forma. 
Portanto, Charles Rochet estabelecia um elo entre a 
pesquisa antropométrica e a pesquisa plástica a partir da 
forma corporal.

Ao apresentar seu ponto de vista, o autor faz 
referência a dois trabalhos seus anteriores. O primeiro 
foi apresentado em 1875 na mesma sociedade científica 
de antropologia parisiense e o outro, da mesma época, 
teria sido apresentado na Academia de Belas Arte. Ambos 
tratam da geometria e das leis de proporção das formas 
do corpo humano e o seu emprego pelos artistas gregos 
e se constituíram na base de seu livro Le protype humain, 
publicado em francês e inglês. O que interessa sublinhar 
é que Charles Rochet, a partir desse tipo fundamental, 
acreditava ser possível constituir uma base de comparação 
entre os diversos indivíduos, povos e raças, que poderiam 
ser definidos como variantes. Em sua exposição, observa-
se a importância que o estudo de cabeças tinha para 
suas pesquisas de forma, o que tem correspondência 
com os bustos de índios que Louis Rochet fez no Brasil. 
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Pela experiência do escultor francês no Brasil, pode-se 
considerar que seu método de pesquisa das formas de 
figuras humanas, em sintonia com as idéias do irmão, 
também passava pelo estudo de cabeças e faces, tal 
como se verifica na coleção de bustos de índios que foram 
feitos pelo escultor francês para conceber as alegorias do 
pedestal da estátua eqüestre de D. Pedro I.

Apesar de antigo membro da sociedade científica, 
Charles Rochet também era um artista escultor, assim 
como seu irmão Louis, o que explica que mesmo no campo 
da antropologia é o seu compromisso artístico que ressalta 
de sua argumentação. Nesse sentido, entende-se que seu 
trabalho não se caracteriza apenas como obra científica, 
propriamente dita. Essa característica de seu estudo 
foi ressaltada pelo Sr. Sanson, membro da Sociedade 
de Antropologia de Paris, que ao se manifestar sobre o 
trabalho de Charles Rochet salientou que não havia 
intenção em fazer ciência antropológica no seu estudo, 
pois, claramente, tratava-se de um artista. Contudo, nas 
suas considerações, ressaltou que a influência do trabalho 
de Rochet no campo científico não era desprezível, pois 
havia dado sua contribuição no desenvolvimento de seus 
estudos sobre as raças ao insistir na necessidade de não 
concentrar o levantamento de dados apenas nas medidas 
encefálicas, mas igualmente na classificação das formas 
nasais. Ora, esse debate destaca que, no contexto europeu 
do século XIX, cientistas e artistas interrogavam as formas 
corporais e que as observações de ambos os pontos de 
vista disciplinares tinham uma base de colaboração.
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Segundo Edouard Papet, na década de 1840, apesar 
da invenção da fotografia, constata-se na França uma 
proliferação da produção de modelos naturais em diferentes 
ramos da ciência. A exploração das formas volumétricas era 
motivada pelo estudo taxionômico ou por usos didáticos, 
o que sobreviveu ao lado da valorização do registro 
fotográfico. Especialmente, no campo da frenologia, que 
buscava estabelecer relações de determinação as medidas 
cranianas e o caráter e a capacidade mental das pessoas, 
a modelagem natural foi bastante utilizada, aplicando 
cera ou gesso sobre membros corporais ou faces. Nesse 
caso, o gosto não conduzia às opções escultóricas, pois, 
ao contrário, antes o interesse pelo extraordinário ou a 
aberração se destacavam diante da intenção de caracterizar 
patologias por meio da exposição das marcas fisionômicas. 
O outro lado dessa mesma postura levava ao registro em 
molde do rosto de figuras célebres, mantendo vivas suas 
feições, tal como nas máscaras mortuárias. Havia, ainda, a 
modelagem natural produzida no contexto do colonialismo 
e de expedições científicas. Assim  a escultura se integrou 
na circunavegação de Dumont d’Urville, entre 1837-1840, 
bem como na expedição comandada por Castelnau na 
América do Sul, entre 1843 a 1847, da qual se conhece 
um busto de jovem Cathama (Apinagé) da região de Goiás 
no Brasil.11 A objetividade escultórica, nesse caso, garantia 
a exatidão da fisionomia ou da anatomia e permitia 
traduzir em escultura os tipos étnicos de modo descritivo, 
garantindo a precisão e a neutralidade científica. Nas 

11 O busto faz parte do acervo do Museu do Homem.
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galerias de museus, a exposição destes modelos naturais 
exibia o alcance da ideologia colonialista européia.12

Os irmãos Rochet para além de seus laços familiares 
foram colaboradores constantes ao compartilharem o 
mesmo ofício de escultor, mas igualmente o interesse pela 
diversidade das culturas e etnias. Certo é que Charles foi 
membro da Sociedade de Antropologia de Paris e que 
Louis foi um sinólogo conhecido de seu tempo, autor 
de uma gramática da língua chinesa de referência para 
franceses.13 Valioso, ainda, é o fato de que fontes de sua 
pesquisa no Brasil – as estampas de Spix e Martius – e 
o produto da pesquisa – os bustos de índios – chegaram 
até nós. O interesse e o engajamento dos dois irmãos no 
campo da antropologia pode explicar em certa medida por 
que esses documentos foram guardados. Foi Charles quem 
preservou e divulgou o acervo do irmão após a sua morte. 
Isso contrasta com as poucas fontes que temos sobre o 
processo de criação da imagem do imperador D. Pedro I e 
que pesquisas Louis Rochet teria realizado para conceber 
a figura imperial.

Contudo, o busto de Horácio não estava no programa 
de trabalho de Louis Rochet no Brasil. A obra foi resultado 
de seu interesse pessoal. A escravidão deve ter chamado 
a atenção do viajante escultor. Mas certamente o tipo físico 
característico de Horácio deve ter sido outro ponto de 
interesse de Rochet e que combinava com seus estudos 

12 PAPET, Edouard. Le moulage sur nature au service de la science. IN: À fleur de peau: 
le moulage sur nature au XIXe. Siècle. Paris, Réunions des Musées de France, 2001.
13 Para uma caracterização biográfica de Louis Rochet, veja-se: ROCHET, André. Louis 
Rochet, sculpteur et sinologue.  Ed. André Bonne, 1978.
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de antropologia. Por meio da gramática que elaborou, o 
escultor francês demonstrou seus conhecimentos sobre a 
Ásia; por meio dos bustos dos índios do Brasil, apresentou 
sua pesquisa sobre os povos originários da América; e por 
meio do busto de Horácio, o escultor dava sua contribuição 
para o estudo dos tipos físicos da África negra. A diversidade 
cultural se constituía num programa para suas pesquisas 
intelectuais e motivava sua criação e artística.

Escultura etnográfica

Chama atenção o fato de que o busto de Horácio 
circulou na França e que até hoje não tenha despertado 
muito interesse do ponto de vista brasileiro. Trata-se de uma 
peça ímpar pelo aspecto artístico, pois se distingue pela 
qualidade de obra exposta em salão europeu. Por outro 
lado, o busto é especial do ponto de vista simbólico, pois, 
trata-se da imagem de um escravo do Brasil em escultura, 
cuja biografia é parcialmente conhecida, o que se distingue 
de outras imagens alegóricas. 

As origens da representação da negritude nas artes 
do Brasil, com frequência, estão associadas ao retrato do 
Marinheiro Simão, de autoria de José Correia Lima, de 
1853.  O busto de Horácio é basicamente da mesma época.  
A origem africana – o primeiro de Cabo Verde e o segundo 
de região angolana – reúne os dois personagens. Porém, 
enquanto o rosto do marinheiro ganhou notoriedade no seu 
tempo e não se tratava de um escravo, Horácio era um tipo 
social comum definido pela ordem social vigente escravista, 
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fazendo com que sua  a individualidade de seu rosto tenha 
ganhado destaque especial na sociedade. A história do busto 
acompanha assim uma tendência geral, pois não se pode 
dizer que na escultura brasileira a imagem do negro tenha 
se afirmado como tema recorrente. Na pintura, a situação 
era um pouco distinta, pois a figura de negros surge em 
diferentes criações completando cenas e ganha destaque, 
especialmente, a partir da década de 1880, no contexto do 
abolicionismo.14 Mesmo nesse caso, o sentido genérico da 
alegoria predominou na composição pictórica e não se pode 
dizer que a representação do negro escravo com rosto e 
nome tenha se afirmado, como no exemplo do busto criado 
por Louis Rochet.15

A Lei do Ventre Livre de 1870 criou, igualmente, 
a oportunidade para tratar a imagem de negros do ponto 
de vista da escultura. Nos dias de hoje, a mais conhecida 
dessas peças escultóricas é o modelo em gesso pintado, 
de 171 cm de altura e 13 cm de largura, assinada por A. 
D. Brassae, exposto no circuito de exposição do Museu 
Histórico Nacional, que consta teria sido projeto do movimento 
abolicionista. Sob a mesma inspiração do Ventre Livre, 
Chaves Pinheiro criou o grupo alegórico A emancipação do 
elemento servil, de 1875, descrita por Moreira de Azevedo.16 

14 Veja-se: LIMA, Heloisa Pires. A presença negra nas telas: visita às exposições do 
circuito da Academia Imperial de Belas Artes na década de 1880. 19&20, Rio de Janeiro, 
v. III, n. 1, jan. 2008. Disponível em: <http://www.dezenovevinte.net/obras/obras_negros.
htm. Acesso em: 20/06/2010.
15 Para uma caracterização do quadro Retrato do intrépido Marinheiro Simão, de Jose 
Correia Lima, veja-se capítulo específico em: CARDOSO, Rafael. A arte brasileira em 25 
quadros (1790-1930). Rio de Janeiro, Record, 2008.
16 Sobre a obra de Chaves Pinheiro, veja-se: ALFREDO, Fátima. Francisco 
Chaves Pinheiro e sua contribuição à imaginária carioca oitocentista. 19&20. http://
wwwdezenovevinte.net/artistas/fmcp_fa.htm. Acesso em 20/06/2010.
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Nesses casos, o que se caracteriza é uma versão inspirada 
pelo romantismo social, propício à alegorização de temas 
políticos, tal como na pintura da mesma época. Com sentido 
semelhante, em 1875, instala-se a imagem A Negra, obra 
de ferro fundido Val d´Osne, de autoria do escultor francês 
Mathurin Moreau, no edifício da escola N. Sra. da Saúde, 
inaugurada pelo imperador na freguesia de mesmo nome, 
conhecida como centro da  comunidade de negros na cidade 
do Rio de Janeiro.17  Nestes exemplos, é a generalidade da 
alegoria que se enfatiza. Esse sentido, certamente perdurou 
na escultura no tratamento do negro no contexto histórico 
da escravidão e atravessou os tempos. Décadas depois da 
Abolição da escravidão, em 1922, Flexa Ribeiro, em artigo 
sobre as belas artes na exposição do centenário, publicado 
em O País, faz referência à peça Escrava, de Antonino de 
Mattos, que segundo ele “nada personaliza, nem mesmo 
sexo”.18 Portanto, a marca descritiva do busto de Horácio é 
uma exceção que se encontra apenas em raros exemplos, 
como no caso do busto em gesso de escrava da charqueada 
gaúcha de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e que também 
merece ser mais estudada. 
17  Além dessas peças do século XIX, cabe mencionar as figuras de negros em miniaturas 
de autoria do escultor baiano do século XIX, Erotides Américo de Araújo Lopes, nascido 
em Salvador em 1847. Na coleção do Museu Histórico Nacional há um conjunto de 
10 pequenas estatuetas, de aproximadamente 20 cm de altura, talhadas em madeira 
(cajazeira). O conjunto se origina da coleção Miguel Calmon e reúne a representação de 
“tipos de rua”, como vendedora de frutas, vendedora de mamão, vendedora de bananas, 
vendedora de peixe, negra peixeira, baiana endomingada e africano vendedor de louça, 
africano carregador e ganhador. Destaca-se a representação de figuras femininas, o que 
foi objeto de estudo de Sigrid Porto de Barros. Veja-se: QUERINO, Manuel Raymundo. 
Artistas bahianos: indicações biográficas. 2a. ed. Salvador, A Bahia, /s.d./. p. 31-4.; 
CARVALHO, Gerardo. Dez estatuetas bahianas. Anais do Museu Histórico Nacional, v. 
X, p. 69-79, 1949.; e  BARROS, Sigrid Porto. A condição social e a indumentária feminina 
no Brasil Colônia. Anais do Museu Histórico Nacional, v. VIII, p. 117-154, 1947.
18 RIBEIRO, Flexa. As Belas Artes na exposição. V – Arte contemporânea: a escultura. O 
Paiz, Rio de Janeiro,  18 dezembro de 1922. p. 1.
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Horácio, como já foi sublinhado, é uma imagem 
descritiva e não alegórica, mas com um olhar que apela ao 
expectador. Esse olhar faz toda a diferença, pois evidencia 
que o busto é um personagem genérico, um tipo social, 
mas registra uma personalidade individualizada fixada 
na expressividade do rosto esculpido. Além disso, o olho 
aberto e expressivo distingue a descrição da fisionomia 
da modelagem natural, que é caracterizada pelos olhos 
fechados da máscara mortuária. Há uma diferença técnica 
que afirma um posicionamento no campo da arte a partir do 
tratamento dos olhos. Assim, sua criação por Louis Rochet, 
na década de 1850, se relaciona com a história da escultura 
etnográfica, cujo conceito empregado por Gérard de Rialle 
se fixou a partir do salão francês de 1863.19

A moda da escultura etnográfica encontrou na obra 
de Charles Cordier sua mais viva tradução. Cordier expõe 
seus primeiros bustos de africanos em 1848, ano em que 
a ocorre a abolição definitiva da escravidão na França. 

Nesse sentido, há uma contextualização particular que 
caracteriza o gosto da escultura etnográfica francesa.  No 
contexto do Segundo Império na França, a obra de Cordier 
se encarregou de promover uma imagem digna e altiva de 
negros que se desdobrou em novas abordagens artísticas 
da questão da representação da identidade étnica no 
Ocidente.20 Contudo, a representação de negros nesse 

19 LE NORMAND-ROMAIN, Antoinette. Sculpture et ethnographie. IN : La sculpture 
ethnographique; de la Venus de hottentote à la Tehura de Gauguin. Paris, Réunion de 
Musées Nationaux, 1994.
20 DE MARGERIE, Laure. « Le plus beau nègre n´est pas celui qui nous ressemble le 
plus »(Cordier, 1862). Charles Cordier; l'autre et l'ailleurs. Paris, Ed. de La Martiniere, 
2004.
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caso revertia a tendência na arte ocidental de colocar as 
figuras de negros em situação subalterna. Além disso, a 
conhecida afirmação de Cordier de que “o mais belo negro 
não é aquele nos é mais parecido” sublinha o fato de que 
sua obra se compromete com a promoção da diversidade 
étnica e a busca de legitimidade de outras formas de 
beleza. Sua obra mais provocativa certamente é Aimez-
vous les uns les autres (Amem-se uns aos outros) que 
explora a policromia para representar o abraço interracial. 
Tanto a criação de Charles Cordier como depois de Jean-
Baptiste Carpeaux, para citar apenas os mais conhecidos 
artistas com obras que caracterizam a vertente da escultura 
etnográfica e exemplificam como no século XIX europeu 
a representação étnica na escultura se afirmou como 
tendência artística. 

No salão francês de 1861, os modelos de Louis 
Rochet para o projeto da estátua eqüestre de D. Pedro I no 
Brasil chamaram a atenção ao apresentar a composição 
das alegorias dos pedestais que tinham índios como 
figuras centrais. No mesmo salão, Cordier expôs Capresse 
des colonies e Leboeuf apresentou Spartacus noir, ambas 
tematizando figura de negros. Na Gazette de Beaux-Arts, 
o crítico Lagrange contrapôs a criação de Rochet à obra 
de Cordier e de Leboeuf, uma vez que encontrava nestes 
artistas o princípio de idealização e a referência ao modelo 
antigo, enquanto atribuía a Rochet a reprodução de formas 
banais. O que se observa é que a escultura etnográfica 
francesa colocava em questão as tradições escultóricas. 
De um lado, interrogava-se o destino do classicismo na 
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escultura, mas de outro se colocava em questão o legado 
da tradição realista da escultura francesa. Esse contraponto 
se instala na crítica, por exemplo, em torno da comparação 
entre a obra de Cordier e Carpeaux, atribuindo ao último 
uma marca mais fiel à tradição realista ao insistir mais 
nos caracteres étnicos, enquanto em Cordier a expressão 
ganha ênfase maior. 

Nesse sentido, o debate francês sobre a obra de 
Rochet caia nos mesmos termos do debate geral da 
época sobre a escultura etnográfica. De todo modo, cabe 
sublinhar que a criação da escultura etnográfica francesa 
tendia a valorizar a dimensão expressiva das figuras 
representadas, elaborando olhares e gestualidade que 
dramatizavam a figura humana salientando sua dignidade 
e altivez, contribuindo para rever a representação do negro 
no Ocidente. O interesse pela indumentária, que, ao mesmo 
tempo, serve à distinção étnica e completa a expressão 
da figura acompanha esse movimento de redefinir os 
sentidos das identidades étnicas. O bronze predominou na 
criação da escultura etnográfica, mas a evolução da obra 
de Charles Cordier enfatizou a policromia ao valorizar a 
mistura de materiais, combinando bronze com mármore 
ônix, por exemplo.21 Além de servir para salientar a 
elaboração plástica, essa característica constitui também 
uma particularidade distintiva da vertente escultórica 
e do gosto da época.22 A obra de Rochet, porém, não 

21 PAPET, Edouard. « Avoir le courage de sa polychormie » : Charles Cordier et la 
sculpture du Second Empire. In : BARTHE, Christine et alli. Charles Cordier; l'autre et 
l'ailleurs. Paris, Ed. de La Martiniere, 2004.
22 LE NORMAND-ROMAIN, Antoinette. Op. cit.
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acompanhou essa tendência policromática e novamente 
se aproxima da criação de Carpeaux, autor da famosa La 
Negresse.

A escultura etnográfica que conjugou descrição 
étnica e expressão plástica concorria com o interesse da 
escultura de tipo científica que tinha por base as expedições 
naturalistas que neutralizavam as figuras humanas por 
meio da modelagem. É possível indicar ainda que o estudo 
etnográfico a partir da escultura se constituiu, por vezes, 
em fonte para a pesquisa artística. Não se pode deixar de 
apontar para o fato de que uma das obras que marcaram 
o início da trajetória de Charles Cordier foi a cabeça de 
Saïd Abdallah, datada de 1848, e que deve ter relação 
com a modelagem natural atualmente localizada no Museu 
do Homem de Paris. Contudo, a comparação demonstra 
a liberdade do artista que imprimiu modificações no rosto 
para valorizar sua expressividade plástica, ratificando assim 
sua posição de que a ciência não podia limitar a criação 
artística.23 Traduzia-se, assim a afirmação de Charles 
Cordier de que “não se pode deixar que o sentimento da 
arte seja negligenciado pela precisão científica”.24  Ainda 
que servisse de fonte, no campo da escultura etnográfica 
de sentido artístico impunha o exercício plástico do artista 
e a capacidade de conceber volumes pelas próprias mãos.

O Negro Horácio de Louis Rochet, se situa, assim, 
nesse universo artístico do século XIX que buscou traçar 

23 PAPET, Edouard. Le oulgae sur nature ethonographique au XIXe. Siècle. IN : BARTHE, 
Christine et alli. Op. cit.
24 Charles Cordier, op. Cit. p.26. Segundo a fonte, essa afirmação consta no relatório que 
Charles Cordier publicou no boletim da Sociedade de Antropologia de Paris em 1862.
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um determinado vínculo entre arte e identidades étnicas, 
promovendo a alteridade física e cultural como uma marca 
da beleza na história da escultura. O diálogo de Horácio 
proposto pela criação de Rochet se situa assim na França 
e não no contexto brasileiro.  Mesmo sendo uma criação 
marcada pelo contato com a realidade do Brasil, é inegável 
que o busto em bronze se insere num contexto histórico 
europeu de debate artístico e social que lhe dá sentido, 
apesar de ter sido datado no Rio de Janeiro com letras 
destacadas pelo seu artista. Nesse ponto, entende-se 
porque a obra não ficou conhecida no Brasil de seu tempo 
e tampouco em épocas posteriores. Por outro lado, sua 
datação em cidade do hemisfério Sul e ao lado de bustos 
indígenas, mas de gosto plástico europeu e sem formas 
exóticas, certamente, mantém a peça guardada na reserva 
técnica de um grande museu francês.



Espaço e Luz na Pintura: Uccello, Manet, Scully

Icleia Borsa Cattani 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Quando, na arte e, sobretudo, na pintura, espaço e 
luz unem-se para formar lugares? Que lugares são esses, 
que provocam novos efeitos de sentido e instigam-nos a 
retornar a certas obras no momento contemporâneo?

Paolo Uccello (1397 - 1475), Edouard Manet (1832 
- 1883), Sean Scully (1945 -): a reunião de artistas tão 
díspares e de momentos históricos tão diferenciados exigiu 
uma modalidade especial de abordagem e a utilização de 
um método específico. A abordagem é anacrônica, conforme 
descrita por Daniel Arasse: “tirar o objeto do passado, 
do seu tempo, para fazê-lo viver a partir de questões de 
hoje.”1 O autor afirma, ainda, que os artistas desenvolvem 
sempre um processo anacrônico, uma vez que em suas 
obras há um cruzamento de tempos: o tempo atual, no qual 
as percebemos; o tempo de sua produção; por último, os 
tempos que eles, ao fazer suas obras, misturam: referências 
ao passado e ao seu presente. Os artistas aqui em questão 
lidam, ou lidaram, de forma acentuada com estes tempos, 
por suas condições de produção e pelas questões que suas 
épocas lhes trazem. Por situar-se entre duas tendências na 
arte, suas obras criam tempos e espaços múltiplos, gerando 
cruzamentos de princípios compositivos diversos. Esses 

1 Arasse, Daniel. Histoires de Peintures. Paris : Editions Denoel, 2004, p.145
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cruzamentos serão analisados segundo o método do entre, 
proposto por Gilles Deleuze. Neste, os sentidos não se 
encontram nos elementos das obras em si mesmos, mas 
elaboram-se nas relações, móveis, que estes estabelecem 
entre si.2 Nos três artistas aqui analisados, essa questão 
transpassa e define fortemente suas obras: todas se 
situam entre questões históricas e formais marcantes. 
Esse entre é elemento constitutivo de todas e de cada 
uma, tornando-as singulares no momento em que foram 
produzidas e criando-lhes uma disjunção que preserva um 
especial interesse na contemporaneidade. Efetivamente, 
eles unem, ao menos, dois sistemas de signos cada um. 
Por situarem-se temporal e/ ou estilisticamente, no limiar 
de ambos (Gótico e Renascimento em Uccelo, tradição 
representativa e sistemas de apresentação modernos em 
Manet, modernidade e contemporaneidade em Scully), suas 
obras estabelecem tensões e criam fissuras, produzindo 
lugares ambíguos, incertos, geradores de tensões no 
interior mesmo das obras. Estas encontram-se entre 
sistemas de signos já consolidados e rupturas estéticas, 
formais e de construção, motivadas por inovações que 
afetaram sua constituição, como as inserções técnicas e 
tecnológicas ocorridas historicamente na arte, que sempre 
propuseram novas modalidades de pensamento visual, o 
que continua a ocorrer na contemporaneidade.

Segundo Herbert Read, Uccello não descobriu a 
perspectiva, mas foi provavelmente o primeiro pintor em 
Florença a explorar suas novas possibilidades técnicas e de 

2 Deleuze, Gilles. Cinéma 1. L’Image-Mouvement. Paris :Editions de Minuit, 1983
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linguagem.3 Disto resultou, em suas obras, novas formas de 
visão e de invenção pictórica, enquanto, simultaneamente, 
pôs em cheque os paradigmas formais, estéticos, criativos 
da geração precedente, sem deixar todavia de empregá-
los simultaneamente. Pode-se considerar que questões 
similares colocaram-se aos dois outros artistas. 

Manet situou-se, por seu tempo e por suas pesquisas, 
entre as formas tradicionais de figuração e as novas 
imagens do mundo, trazidas pela fotografia, pelas gravuras 
japonesas e pela descoberta da pintura espanhola de 
Velásquez, Goya e outros; novos dispositivos formais 
elaboraram-se em suas obras, sem que ele tivesse optado 
apenas por essas novas possibilidades de representação. 

Scully cria, hoje, um sistema de signos nos quais a 
grade desempenha um papel dual: entre a grade moderna, 
analisada por Rosalind Krauss,4 e um outro sistema de 
estruturação da imagem que acompanha uma nova lógica 
da pintura num campo expandido. Assim, suas telas são 
divididas em segmentos, que formam unidades, mas que 
compõem um todo maior: ao observá-las, percebemos 
estes dois aspectos sucessivamente. Esta estruturação 
surgiu em grande parte, segundo o pintor,de sua inspiração 
em muros, de pedra ou de tijolos, que fotografa há muito 
tempo em lugares por onde viaja; estas fotografias também 
são expostas regularmente, como obras e não apenas
como documentos do seu processo. O artista também 
tem realizado instalações, ou esculturas monumentais: 

3 Read, Herbert. O significado da arte. Lisboa: Ed. Ulicéia, 1968, p. 86
4 Krauss, Rosalind. Grille. In L’originalité de la vanguarde et outres mythes modernistes. 
Paris : Macula, 1993
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muros de pedra, situados em espaços públicos, obras in 
situ que trazem os mesmos elementos de corpo total e de 
individualização dos elementos. Scully joga, assim, não 
apenas com o princípio estruturador da grade moderna, 
mas também com a expansão dos campos da arte que 
ocorre na contemporaneidade. Basicamente pintor, seus 
trabalhos expandem–se aos campos da imagem técnica e 
da forma tridimensional.

Essas posições entre questões diversas criam 
disjunções que, muitas vezes, são enfatizadas pelos modos 
como os espaços e a luz são trabalhados nas obras de 
cada artista, criando novos lugares, nos quais o espectador 
é também convidado a desempenhar novos papéis.

Paulo Uccello: espaço múltiplo, lugar contraditório 

Ucello era conhecido, segundo Vasari, por “amar a 
perspectiva”.5 Elemento fundamental em suas telas, esta 
tem pouco a ver, no entanto, com a perspectiva unificada, 
com um único ponto de fuga, que triunfaria no quattrocento 
e que foi defendida por Alberti, em seu livro De Pictura 
(1435). Em algumas das telas mais conhecidas, como 
o tríptico que compõe a Batalha de S. Romano (pintado 
provavelmente entre 1435 e 1450), pode-se discernir um 
grande número de planos perspectivos, sobrepostos ou 
criando intersecções, o que provoca efeitos contraditórios
na imagem. O segundo plano é pintado à maneira medieval 
e parece cair verticalmente, como uma cortina de teatro. 

5 Vasari, Giorgio. Vidas dos artistas. São Paulo: Martins Fontes, 2011
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Diferentes pontos de fuga informam o primeiro plano, o que 
leva o olhar a passear em vários sentidos pela superfície da 
tela. Trata-se de um realismo analítico, compatível com o 
Gótico e que acarreta a geometrização das formas, gerando 
um efeito de abstração e “congelando” os movimentos 
das pessoas e dos animais. Finalizam parecendo pinturas 
mais simbólicas e abstratas do que realistas, opondo-se, 
por exemplo, às obras de Masaccio, seu contemporâneo. 
O mesmo vale para a pintura Caçada na Floresta, que 
segundo Whistler,6 foi sua última pintura. 

Tendo iniciado com Lorenzo Ghiberti, pintor e ourives, 
Uccello trabalhou em ambas as técnicas e, também, com 
mosaico, esmalte e afrescos, além de ter realizado desenhos 
para vitrais. Esta especialização múltipla, em grande parte 
vinculada aos fazeres medievais, auxilia a compreender 
melhor alguns aspectos da linguagem de suas obras. Por 
outro lado, sua formação em Florença, onde a perspectiva 
foi inventada durante sua vida (entre 1415 e 1450), permite 
uma aproximação dos novos aspectos do seu sistema de 
formas.

Naquela época, em Florença, pintura, escultura e 
arquitetura estavam intimamente ligadas, trazendo uma 
nova compreensão das artes do espaço aos pintores. 

O tratado de Alberti já consistia numa defesa e 
tentativa de sistematização da perspectiva monocular 
e imóvel, baseada num único ponto de fuga para o qual 
as linhas de fuga deveriam convergir e de um ponto de 
vista único para o pintor e o espectador. Entretanto, outros 
6 Whistler, Catherine. Paolo Uccello’s The Hunt in the Forest. Oxford : University of 
Oxford, Ashmolean Museum, 2010
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sistemas perspectivos foram elaborados na época, entre 
outros, por Lorenzo Ghiberti e Uccello. Este último efetuou 
uma aproximação experimental da perspectiva e das 
questões óticas. Criou um sistema bifocal lateralizado, com 
pontos de fuga na extrema esquerda e na extrema direita 
da tela, porque o olhar dirige-se naturalmente a estes dois 
pontos. Entre os dois, são organizadas as respectivas 
linhas de fuga. Não existe assim um ponto de vista único, 
e os movimentos do olhar do pintor e do espectador não 
convergem obrigatoriamente.

Veremos mais detidamente, sua tela Caçada na 
Floresta (c.1467-1469). Pintada, provavelmente, como um 
painel para adornar uma sala, seria uma spalliera,7 pintura 
sobre madeira colocada sobre um baú igualmente pintado 
e, normalmente, colocado acima de uma plataforma baixa. 
Isso significava que a pintura ficaria à altura do olhar ou 
ligeiramente abaixo deste, e que teria também uma função 
decorativa.

Esse painel, embora pareça possuir uma perspectiva 
unificada (reforçada pelas posições dos personagens e 
animais), na verdade foi feito a partir de uma perspectiva 
múltipla, com pontos de fuga no centro e nas extremidades 
direita e esquerda do espaço, o que é reforçado por certas 
linhas presentes na imagem
como troncos de árvores no chão, lanças, posições de 
algumas figuras.

A estratégia de pintar inicialmente de preto a zona da 
folhagem, absorvendo a luminosidade do verde colocado 

7 Whistler, op.cit.
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em cima, opõe-se fortemente às figuras, sobretudo as do 
primeiro plano, pintadas em cores vivas e quase planas, em 
têmpera e óleo sobre fundo branco. Em vez de transição, 
tem-se contraste marcante entre dois sistemas opostos. 
Segundo Kemp e Massing 8, ocorre em conseqüência uma 
tensão entre a profundidade do segundo plano, que puxa 
o olhar para o fundo, para o sistema perspectivo lógico, e 
o primeiro plano, que com sua cor, ritmos e luz, desviam o 
olhar da profundidade e o fazem passear pela superfície 
plana. A luz reforça grandemente este efeito de superfície, 
bem como as folhas de ouro comprovadamente colocadas 
nas pontas das folhagens, hoje desaparecidas. Vinda da 
esquerda, e parecendo rasante, situada simultaneamente 
dentro e fora do painel (ou seja, parcialmente, no mundo 
real), a luz geometriza as formas criando um princípio de 
abstração que se opõe à profundidade buscada no fundo.

Se o espaço da perspectiva centralizada, percebido 
idealmente por uma visão monocular imóvel, era considerado 
comensurável ao homem, a perspectiva na qual o olhar 
passeia por uma superfície fortemente alongada e com três 
pontos de fuga de alturas diferenciadas, além de efeitos 
de superfície no primeiro plano, parece desestabilizadora 
e fora de medida. Tem-se essa sensação nas Batalhas e, 
mais fortemente ainda, na Caçada.

O espectador é levado a uma posição contraditória: 
entre fundo e superfície, entre pontos de fuga central e 
laterais, entre um espaço volumétrico e figuras planas. 
Entre duas épocas, dois mundos, duas formas de 
8 Kemp, Martin e Massing, Ann. Paolo Uccello’s Hunt in the Forest. The Burlington 
Magazine, n. 1056, v.133, 1991
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representação, dois olhares. Uccello cria dois lugares, um 
lugar de profundidade e um lugar de superfície, compatíveis 
só até certo ponto, solução dual, visualmente rica em 
possibilidades que os pintores renascentistas depois 
descartaram pelas seleções progressivas que realizaram, 
no sentido de uma unificação do espaço. Essa dualidade, 
esse entre, despertou o interesse por suas obras a partir 
da modernidade (ele só foi “redescoberto” no século XIX) 
trazendo-as ao olhar contemporâneo como instigantes 
para um novo pensamento visual. 

Manet: representação do real versus condições físicas 
da pintura

Segundo Foucault, “Manet é quem, pela primeira 
vez desde o Quattrocento, permite-se usar e, num certo 
sentido, jogar, no interior mesmo de suas pinturas e até 
no interior do que elas representam, com as propriedades 
materiais do espaço no qual ele pinta”.9 

Manet faz reaparecer todas as propriedades materiais, 
qualidades e limitações do suporte, que até então a 
tradição dominante de representação da história,10 vinda 
desde o Renascimento, tentava mascarar. A pintura como 
objeto, como materialidade, iniciou com Manet, chegando 
até o momento contemporâneo. O desnudamente das 
condições físicas da representação talvez tenha sua origem 
na própria confrontação do artista à perfeita representação 

9 Foucault, Michel. Manet and the Object of Painting. Londres: Tate Publishing, 2009, 
p.29
10 Foucault, M. Op.cit.
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da realidade operada pela fotografia. Em face de esta 
nova linguagem técnica, restaria à pintura criar uma 
metalinguagem que desnudasse suas condições físicas 
de existência, renunciando ao princípio da representação 
do mundo em favor da apresentação de algo novo, que 
evocasse sua própria materialidade.

Se estas afirmações podem parecer um tanto 
radicais, a análise de certas obras evidencia a procura, 
mesmo que inicial, da planaridade da tela, como O Baile 
de Máscaras na Ópera (1873-4) com seu segundo plano 
caindo verticalmente sobre o primeiro, obrigando os 
personagens presentes neste último a pressionar-se 
numa massa compacta, à flor da tela. A horizontalidade 
criada por esta massa é replicada pela viga do mezanino, 
enquanto colunas que unem os dois andares e as próprias 
figuras, de pé, evocam as ortogonais que constituem a tela, 
espaço físico da representação. Outros quadros também 
possuem esta característica e sua recorrência evidencia 
a intencionalidade do pintor. Manet restaura em suas 
pinturas “a superfície retangular, os grandes eixos vertical 
e horizontal”,11 propriedades materiais do espaço como a 
superfície plana, a altura e a largura, e suas propriedades 
espaciais naquilo mesmo que é representado nas telas.

Outro elemento significante é o modo como o artista 
empregou em algumas de suas pinturas, não a luz criada 
tradicionalmente no interior das mesmas, mas uma luz 
que mostra a planaridade do suporte e o caráter fictício 
de qualquer iluminação interna. Segundo Foucault, o 

11 Foucault, M. Op.cit, p.31
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Tocador de Pífaro é exemplar deste aspecto: situada num 
não-lugar no qual não se distingue o chão da parede, a 
figura, exceto por uma pequena projeção próxima ao seu 
pé esquerdo, parece flutuar num espaço sem densidade, 
sem chão nem céu, sem linha de horizonte: o espaço da 
própria tela. A luz que a banha vem de fora da mesma e 
cai perpendicularmente sobre ela. Ela vem do espaço do 
espectador, o mundo real. Este, encontrando-se no mesmo 
lugar da figura, passa a vê-la pelo que ela realmente é: uma 
representação num espaço bidimensional, delimitado pelo 
enquadramento. Curiosamente, esta pintura é assinada 
duas vezes: a primeira vez, próximo à extremidade inferior 
da tela; a segunda ao alto, “representada” em perspectiva e 
flutuando. Lapso talvez, ou mais provavelmente, estratégia 
para acentuar a artificialidade da representação, esta 
segunda assinatura parece anteceder as telas de Magritte 
da série Isto não é um cachimbo também analisado por 
Foucault. 

Estas características são acentuadas em Olympia: 
um corpo feminino projetado quase para o mesmo espaço 
do espectador, uns olhos que o encaram diretamente, 
como que estabelecendo uma relação de igualdade; uma 
luz que vem de fora e que ilumina esse corpo, anulando 
seu volume e deixando o fundo no escuro.

A sombra marrom, retangular, atrás da personagem, 
evoca as propriedades físicas da tela, sua planaridade, 
seus eixos ortogonais, seus limites, altura e largura. 
Suas propriedades espaciais reais transparecem assim, 
ao mesmo tempo em que as propriedades da pintura 
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enquanto pigmento, grão, cor: em Olympia, temos 
basicamente cremes sobre cremes e castanhos sobre 
castanhos, uns absorvendo a luz do mundo, outros, 
refletindo-a, e o violento contraste entre ambos. Estes 
estudos de tons similares e de seus contrastes foram 
anteriores a esta tela do mesmo modo que a personagem 
encarando fixamente o espectador: esta estratégia cria 
um outro lugar para a figura, lançando-a ao mundo real. 
Suas cores claras e sua luz funcionam como estratégias 
para criar este outro lugar, à frente não apenas do fundo 
escuro, mas do espaço da tela; projetada no mundo 
real, interpelando-nos sobre sua função, pondo abaixo o 
princípio de representação.

Este novo lugar da figura, ambíguo e incerto, 
ameaçador também pelo que propunha de novo e 
original, talvez tenha sido a primeira provocação para que 
os artistas chegassem, no século vinte, à abstração. Se 
assim foi, Manet realmente merece o lugar que lhe atribui 
Foucault: aquele cuja obra foi além do impressionismo, 
para marcar toda a arte do século XX.12

Por outro lado, como sustenta Michael Fried,13 
suas pinturas traziam também estratégias construtivas 
da arte representativa anterior e elementos do realismo 
vigente à época. O artista mesmo aproximou sua obra 
de Velázquez, Goya e, em alguns aspectos, de Courbet. 
Olympia foi diretamente inspirada na Venus de Urbino, 
de Ticiano. Fried afirma, por esta razão, que Manet não 

12 Foucault, M. Op.cit. p.28
13 Fried, Michael. Le Modernisme de Manet. Paris : Gallimard, 2000
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seria o primeiro de uma nova linguagem mas o último 
grande representante da tradição clássica.

Suas obras trazem a tensão decorrente deste 
fato. Foi, provavelmente, por esta razão que provocou 
tanto escândalo em sua época; se fosse inteiramente 
novo, talvez não tivesse sequer sido visto por seus 
contemporâneos. Mas, o cruzamento entre o já visto e 
ainda não visto, tornava suas obras, simultaneamente, 
reconhecíveis e radicalmente diferentes.

A obra de Manet, anacrônica por excelência, situa-
se entre três lugares-tempos: o passado citado, seu 
presente (na relação com o realismo e posteriormente 
com o impressionismo e a arte futura que ele auxiliou a 
fundar).

Scully: espaço e luz da e na tela, lugar da matéria. 

Sean Scully pode ser considerado, grosso modo, um 
pintor abstrato ou, mais acuradamente, não-figurativo. 
No entanto, segundo o artista, a figuração subjaz às suas  
pinturas,14 que recebem regularmente nomes de pessoas, 
ou que ele considera como a representação, por exemplo, 
de um casal; também, os termos “Janela” ou “Muro” 
aparecem em inúmeros títulos. Curiosamente, esses 
só aparecem nas pinturas; em seus pastéis, aquarelas 
e gravuras, apenas a data é anotada. A pintura parece 
possuir, portanto, um status particular, onde ocorrem os 
embates entre representação – não representação. Talvez 
14 Scully, Sean. Resistance and Persistence. Selected Writings. (Edited by Florence 
Ingleby). Londres/New York : Merrell Publishers,2006
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porque apenas a pintura, com sua possibilidade infinita 
de receber estratos sobrepostos, possa equiparar-se às 
diversas camadas de um corpo, com as sobreposições 
de tinta sobre a tela. Há alguns anos, o artista emprega 
tinta a óleo e trabalha com sucessivas cores, aplicadas 
enquanto a tinta está molhada. As camadas trazem 
cada uma sua história, seu peso e densidade próprios. 
Conforme o pintor, a superfície informa sobre esta 
história: uma cor jamais é a mesma se ela possui outras 
subjacentes.15 As superfícies de sua pintura, por sua 
vez, possuem a qualidade, a consistência, o aveludado 
da pele. As aproximações que o pintor faz com corpos, 
encontram assim sua razão de ser. Muitas de suas telas, 
ademais, são inspiradas por pinturas de outras épocas 
nas quais existem figuras humanas, como a tela Narciso 
de Caravaggio (1598-99) e Conversação de Matisse 
(1908-12), que inspiraram telas homônimas 16. Para 
Scully, as pinturas possuem origens que nos escapam.

Assim como pinta “pessoas”, Scully pinta “janelas” 
e “muros”, que às vezes possuem também relações com 
telas de outros pintores, como as janelas de inúmeras 
pinturas de Matisse. Mas nas telas do artista, estas 
não abrem para um exterior, antes criam elementos 
opacos, figuras geométricas, diferenciadoras dos outros 
elementos da tela. 

Fotografias realizadas pelo artista também mostram 
a existência destas formas na tessitura das cidades: 

15 Scully,S. Op. cit.
16 Carrier, David. Sean Scully. Londres : Thames and Hudson,2004, p. 124-125
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janelas e portas pintadas de cores fortes, paredes semi-
arruinadas com tijolos a mostra, muros de pedras sobre 
os quais incide a luz. 

As pinturas de Scully são, desde 20 anos atrás, 
campos divididos segundo um sistema de grades. Dentro 
deste princípio, ele estabelece repetições e variações, 
sempre produtoras de novos sentidos, ao que os títulos 
contribuem. As grades marcam a elaboração da abstração 
no século XX, como em Mondrian (talvez o exemplo 
máximo). Mais tarde, Rothko disporia da mesma de 
forma bem menos evidente, sobrepondo quadrados com 
limites fluídos. Scully mantém um princípio de grade mais 
evidente que Rothko, mas trazendo muitas vezes a fluidez 
de limites que o mesmo estabelece entre seus retângulos 
e quadrados sobrepostos. 

À diferença destes artistas modernos, no entanto, 
Scully cria um todo que pode ser dividido em suas 
partes: contra o princípio de unidade moderno, o princípio 
de multiplicação contemporâneo. Porque, embora os 
retângulos ou quadrados das telas não possam ser 
separados, cada um possui uma densidade, um peso, 
uma história com suas sucessivas coberturas de tinta, 
que podem ser consideradas pinturas em si mesmas, 
reunidas num todo maior. Se os lugares de sua pintura 
são múltiplos pela compartimentação, a luz quase sempre 
é única, resultante da cor final que define zonas de luz e 
de sombra. Nas telas denominadas Muro de Luz estas 
questões ficam bastante evidentes. O artista inspirou-se 
em muros de países ensolarados, para tentar trazer para 
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as telas a luminosidade dos mesmos. No entanto, por sua 
qualidade cromática, a luz parece nelas ser produzida de 
dentro, surgir da própria pintura. 

Pintando no presente, pensando no presente e, ao 
mesmo tempo, na história da arte, o pintor situa sua obra 
entre modernidade e contemporaneidade, entre abstração 
e figuração, entre o princípio rígido da grade e a poesia 
dos limites fluidos e das camadas densas de pintura. Sua 
obra torna-se múltipla e singular: ao espectador, resta a 
exploração deste espaço rico e prenhe de significados.

Os lugares das três obras rapidamente abordadas 
nesta comunicação, são então múltiplos e incertos, 
estabelecendo cruzamentos entre diferentes momentos 
históricos e diferentes linguagens. Nos cruzamentos 
produtores de novos sentidos, estabelecem-se elementos 
de inovação inéditos e que projetam estas obras a um 
além, exigindo dos espectadores novos meios de ver e 
de sentir, novas posturas diante das obras. Assumindo 
posições claramente anacrônicas, ou seja, além de um 
único tempo histórico, seus sentidos situam-se entre todos 
os elementos que as compõem e mesmo para além deles. 
São obras que abrem possibilidades em vez de fechá-
las, de percepção e de análise e, não apenas formais ou 
temporais. Elas criam, através dos modos inovadores de 
abordar a luz e o espaço, lugares de contínua instabilidade 
e questionamento que nos interpelam hoje.
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Duas pinturas barrocas no convento de Santo Antonio 
do Rio de Janeiro

Maria Beatriz de Mello e Souza
Professora Adjunta IV, Instituto de História
Universidade Federal do Rio de Janeiro

Convento dos Frades Menores dedicado a Santo 
Antonio é conhecido sobretudo por sua igreja, a mais 
antiga da cidade do Rio de Janeiro.1 Foi construído no 
Largo da Carioca em 1608-1628. As modificações neste 
Convento foram tantas que diversas obras de arte mais 
antigas cederam lugar para outras intervenções de pouco 
interesse. Chamam a atenção, neste contexto, duas pinturas 
que se encontram no refeitório dos frades. Por um lado, o 
valor artístico e estético das obras se destaca diante da 
raridade de pinturas sofisticadas na América portuguesa, 
onde a arte da escultura predominava. Por outro lado, o 
valor histórico e religioso das pinturas também justifica 
que sejam escolhidas como objeto de estudo. Trata-se de 
obras alegóricas, que revelam uma erudição extraordinária 
em termos de teologia e, em particular, mariologia. 

O objetivo deste estudo é analisar a iconografia das 
duas pinturas franciscanas de maneira a compreender 
os seus significados. Pretende-se, assim, suprir uma 
deficiência na historiografia, que até agora só produziu 
um estudo preliminar a respeito de uma destas obras, em 
1 Ver Basílio Röwer, O Convento de Santo Antonio do Rio de Janeiro. Sua história, 
memória, tradições. Rio de Janeiro, 1937 (2a edição).
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1942.2 Este propõe 1656 como data de sua execução. 
Não conhecemos a autoria, a procedência e a época de 
criação das pinturas de estilo barroco. Através do estudo 
iconográfico, pretendemos aproximar a história da arte 
cristã e a história das idéias teológicas, lembrando que Jean-
Claude Schmitt considera esta abordagem complementar 
indispensável.3 

As duas pinturas são centradas na Imaculada 
Conceição da Virgem Maria, considerada fundadora das 
ordens franciscanas juntamente com São Francisco 
de Assis (1181-1226). Figura de devoção franciscana 
também na América portuguesa, ela foi eleita padroeira 
da Custódia franciscana do Sul do Brasil, que em 1675 
tornou-se a Província autônoma da Imaculada Conceição. 
No complexo franciscano do Rio de Janeiro há três altares 
com esculturas da Imaculada em madeira policromada.4 
Esculturas eram objetos de devoção por excelência; 
eram o alvo, por exemplo, de práticas freqüentes como 
a recitação da litania mariana e das orações do rosário. 
As duas pinturas, por sua vez, são obras eruditas. Seus 
significados eram acessíveis àqueles que conhecessem 
teologia e hagiografia medieval; suas inscrições em latim 

2 Hannah Levy, “A Pintura Colonial no Rio de Janeiro”, in Revista do Serviço do Patrimonio 
Histórico e Artístico Nacional, Rio de Janeiro, 1942, Nº6, pp.7-80. A segunda pintura 
estudada é abordada por Levy nas páginas 44-51. 
3 Cf. “L’Occident, Nicée II et les images du VIIIe au XIIe siècle” in F. Bœspflug et N. Lossky 
(Ed.), Nicée II, 787-1987. Douze siècles d’Images Religieuses, Paris, Cerf, 1987, p.271.
4 Na igreja do Convento dos Frades, ela é titular de um dos dois altares da nave, 
ornamentados nos anos 1620-30. A primeira capela da Venerável Ordem Terceira da 
Penitência de São Francisco de Assis, cuja construção foi iniciada em 1619, com a 
Ordem recentemente implantada, é dedicada à Imaculada Conceição. A imagem da 
padroeira encontra-se, portanto, sobre o altar mor. A segunda capela da Ordem Terceira, 
iniciada em 1653, apresenta uma escultura da Imaculada no primeiro plano do retábulo 
sobre o altar mor.
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provavelmente só podiam ser lidas por frades. Este estudo 
iconográfico procura averiguar como as pinturas refletem 
idéias mariológicas que marcaram o cristianismo desde o 
século XIII.

As pinturas apresentam dois personagens em 
comum: a protagonista é a Virgem Maria, sob a invocação 
de sua Imaculada Conceição e, ao seu lado, o Beato 
João Duns Escoto (1266?-1308), franciscano inglês. Para 
compreender porque este teólogo é representado ao lado 
desta figura de devoção, é preciso enfocar a história do 
cristianismo no século XIII.5

Em primeiro lugar, o que significa a Imaculada 
Conceição? De acordo com a teologia católica, os únicos 
descendentes de Adão e Eva que estariam isentos da 
mácula do pecado original seriam Jesus Cristo e sua mãe. 
De acordo com o pensamento de Agostinho de Hipona, 
esta mácula seria transmitida de geração em geração 
através do ato sexual reprodutor. Maria concebeu Jesus 
de forma virginal; Maria, por sua vez, também teria sido 
concebida de forma assexuada pelo abraço de seus pais, 
Joaquim e Anna. O privilégio desta isenção de pecado em 
um ser humano só poderia ser explicado pelo papel de 
maternidade divina atribuído a Maria. Deus haveria de ter 
querido a mais pura entre todas as mulheres para ser mãe 
de Seu único Filho. 

A complexidade da idéia teológica não impediu a 
Concepção Imaculada de Maria de se tornar um culto 
5 O culto, a doutrina e a iconografia mariana na Idade Média e na Contra-Reforma são 
analisadas em Maria Beatriz de Mello e Souza, Les images de l’Immaculée Conception 
dans le monde luso-brésilien: leur culte et leur signification (XVIe-XVIIIe siècles), 3 vols., 
Tese de Doutorado, Université de Paris - Panthéon Sorbonne (Paris I), 1996.
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popular. A festa da Concepção de Maria começa a 
ser celebrada em Portugal pelo menos desde 1320. A 
celebração litúrgica ocorre na data que antecipa, em 9 
meses precisos, a festa do nascimento de Maria: 08 de 
dezembro. 

Um dado essencial para a compreensão da iconografia 
imaculista das duas pinturas é que a doutrina mariológica 
foi alvo de grandes polêmicas mesmo entre católicos. 
Muitas destas polêmicas prolongaram-se do século XII 
até a proclamação do dogma da Imaculada Conceição 
em 1854. Os franciscanos tiveram um papel de destaque 
liderando o grupo de eclesiásticos a favor da doutrina 
imaculista; os dominicanos, por sua vez, propunham 
outras idéias de santificação para Maria. O dominicano 
São Tomás de Aquino (1226 ?-1274) propôs que Maria 
teria sido santificada, mas não imaculada desde o primeiro 
instante de sua concepção. 

Duns Escoto se opôs à teoria tomista. Suas idéias 
retomam as de São Máximo de Turim (século V): Maria foi 
designada como um receptáculo digno de ser Mãe de Deus 
através da graça original. Escoto defendia a praeredemptio, 
quer dizer, que Maria foi preservada do pecado original 
desde o momento de sua concepção. As razões profundas 
desta preservação do pecado se desdobravam dentro 
de um pensamento lógico: Deus pôde conceber Maria 
imaculada, pois tudo é possível para Deus. Ademais, Deus 
deveria faze-lo para que seu Filho pudesse se encarnar 
em Maria, o tabernáculo mais puro. Assim sendo, Deus 
fez Maria imaculada desde o primeiro instante de sua 
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concepção. A questão se resumiria assim: “potuit, decuit, 
ergo fecuit”. Como refutar a vontade de Deus, quando Ele 
queria apenas o melhor para a Incarnação de Seu Filho? 
Duns Escoto tornou-se o herói da Universidade de Paris, o 
maior centro de estudos teológicos da época.

O pensamento deste franciscano foi valorizado como 
fundamento de sua Ordem. A Imaculada Conceição veio a 
ser honrada como fundadora das Ordens franciscanas ao 
lado de Francisco de Assis. Na América portuguesa esta 
posição de honra aparece em várias obras legadas pelos 
séculos XVII e XVIII: documentos impressos e manuscritos, 
relatos de rituais franciscanos como as procissões e na 
iconografia das esculturas e pinturas.

Após quase um século de disputas, os partidários 
de Escoto foram vitoriosos na discussão sobre a doutrina 
imaculista na Universidade de Paris. A partir desta vitória, 
os Frades Menores passaram a compor a Ordem imaculista 
por excelência, obscurecendo o fato de os beneditinos 
terem inaugurado esta devoção no Ocidente bem antes 
da fundação da Ordem seráfica. Os franciscanos só viriam 
a compartilhar o papel de defensores da doutrina da 
Imaculada Conceição mais tarde, com os jesuítas. 

A partir desta vitória, todos os estudantes que 
quisessem colar grau na Universidade de Paris seriam 
obrigados a jurar defender a doutrina imaculista com o 
preço de sangue, se preciso fosse. Esta obrigação também 
foi adotada pela Universidade de Coimbra de 1646 a 1910. 
No Brasil colônia, encontramos ainda a associação entre 
o saber teológico e a devoção imaculista na preocupação 



XXXI Colóquio CBHA 2011 - [Com/Con]tradições na História da Arte

266

de Dom Frei Antonio de Guadalupe († 1740), visitador 
apostólico. Este bispo fez uma lei mandando celebrar missa 
diária às cinco da manhã no altar da Imaculada Conceição 
no Convento de Santo Antonio do Rio de Janeiro “para os 
colegiais se afeiçoarem a esta devoção e a tomarem por 
Patrona de seus estudos”.

Fora do âmbito da autoridade acadêmica, a doutrina 
da Imaculada Conceição continuou a ser alvo dos 
debates teológicos nos séculos seguintes, levando alguns 
contestadores a serem excomungados ou presos. Os 
dominicanos acusavam os franciscanos de heresia, mas 
estes beneficiavam-se com a simpatia da população.

Mesmo os papas foram obrigados a intervir para 
manter a paz. No Concílio de Basiléia (1438) Felix V 
declarou a doutrina da Imaculada Conceição como um 
ensinamento oficial da Igreja, um “dogma”. Como a Igreja 
estava dividida nesta época, ele foi deposto pouco depois 
como anti-papa. Sixto IV ¾ o papa franciscano que havia 
aprovado o ofício da Imaculada Conceição em 1474 ¾ 
tentou impor o silêncio sobre a questão em bulas de 1482 
e 1483.

A historiografia da Imaculada Conceição legou muitas 
páginas sobre a importância do tema no âmbito eclesiástico, 
mas silenciou-se sobre uma transformação essencial que 
ocorreu a partir da explanação de Duns Escoto. Antes deste 
teólogo, a doutrina imaculista tinha como base a noção 
agostiniana do pecado. Com Escoto, a pureza de Maria 
não depende mais de leis de transmissão da mácula do 
pecado original, que encontraram uma isenção na forma 
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asexuada em que foi concebida. Sua pureza passa a ser 
explicada pela lei de Deus: Sua onipotência e, sobretudo 
Sua vontade. A vontade de Deus de transformar Maria em 
um ser predestinado permanecerá no âmago da doutrina 
imaculista, com duas conseqüências principais. Em primeiro 
lugar, Maria aparece como um ser extraordinário, a eleita 
de Deus. É na relação entre Maria e Deus que se encontra 
a razão profunda de sua Concepção Imaculada. A outra 
conseqüência da teoria de Escoto foi que Maria ganhou 
destaque no plano de redenção enquanto Mãe Imaculada 
do Messias. Esta exaltação foi alvo de críticas vorazes de 
reformadores protestantes do século XVI.

Estas duas conseqüências encontram um reflexo 
importante na arte mariana. A representação da Virgem com 
seus progenitores, Anna e Joaquim, comum desde o século 
XII, tornou-se menos importante. Para ser representada 
como a Imaculada Conceição, Maria passa a assumir mais 
as feições de filha de Deus Pai (cuja vontade lhe garantiu a 
pureza predestinada), esposa do Espirito Santo (de quem 
concebeu) e mãe de Jesus Cristo, o papel essencial que 
explica sua pureza. 

A iconografia da Imaculada Conceição é a mais 
complexa de todas as representações marianas, e exige 
algum conhecimento da Bíblia para ser plenamente 
apreciada. Um modelo iconográfico foi cristalizado na 
Espanha para a Imaculada no fim do século XVI a partir 
de uma complexa síntese de dois tipos iconográficos: a 
Mulher vestida de Sol (Apocalipse de João, 12) e a Virgem 
das Litanias. Os elementos mais recorrentes da Mulher do 
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Apocalipse são os raios de sol que lhe vestem, a coroa de 
doze estrelas e, sob seus pés, um crescente de lua e o 
dragão ou serpente. Nas duas pinturas estudadas, Maria 
é coroada por estrelas; na segunda pintura ela pisa um 
crescente de lua e é envolta de raios de sol. Os elementos 
mais recorrentes da Virgem das Litanias são as mãos 
postas em oração e os atributos bíblicos que costumam 
ser apresentados à sua volta. Representam elementos 
naturais e artificiais, sobretudo do Cântico dos Cânticos 
que, assim como na recitação da Litania de Maria, evocam 
sua pureza e virgindade. Às vezes, Deus Pai é representado 
abençoando a Imaculada. 

A primeira pintura apresenta a Imaculada Conceição 
entre Duns Escoto, São Miguel Arcanjo e outros anjos. O 
manto de Maria é azul e seu vestido branco. Com sua mão 
direita aponta para Miguel; a mão esquerda repousa obre 
seu peito. 

Uma inscrição no canto direito inferior da tela parece 
revelar o seu significado marior. É sustentada por um anjo 
segurando também um livro: [VIRGO?] [IMACUL?]ATA  DA 
MIHI VIRTUTEM CONTRA HOSTES TUOS. Apesar da 
inscrição estar um pouco apagada, é possível decifrá-la 
porque ela se apresenta em outras pinturas franciscanas, 
como a da igreja do Convento dos Frades em Salvador. 
Duns Escoto, ao olhar com ternura para sua figura de 
devoção, a Virgem Imaculada, pede virtude contra os 
inimigos dela. Sem conhecer a história do cristianismo nos 
séculos XIII-XIV, seria difícil compreender que a inscrição 
se refere aos opositores da teoria da Imaculada Conceição. 
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Dois elementos típicos da Contra-Reforma aparecem 
na iconografia desta pintura. O primeiro é a presença 
enfática do livro no primeiro plano. Foi através da exegese 
bíblica que Duns Escoto chegou à sua explanação sobre a 
pureza de Maria. O livro seria uma espécie de resposta não 
apenas a uma crítica dominicana, digamos, mas também 
a uma protestante que contestasse que os franciscanos 
estariam propondo uma devoção sem justificativa, alegando 
haver poucas menções a Maria na Bíblia. 

O segundo elemento é a presença de São Miguel 
Arcanjo. Mais do que outros anjos, Miguel ganha um 
papel de destaque na arte da Contra-Reforma, por várias 
razões. Sua proximidade a Maria nesta pintura explica-se 
por ter sido ele o protetor da mulher prestes a dar à luz 
de um dragão (Apocalipse 12). Esta mulher foi identificada 
primeiro como sendo a Virgem Maria, e depois como sendo 
especificamente a Imaculada Conceição de Maria. Miguel 
usa atributos que não são mencionados no Apocalipse: 
uma lança e um escudo pintado com um lírio. O lírio é o 
atributo clássico da pureza de Maria (Eclesiastes 50,8 e 
Cântico dos Cânticos 2,1-2). É tradicional na iconografia da 
Anunciação, por exemplo. O lírio revela a raiz da discórdia 
entre cristãos: a defesa da pureza de Maria. 

Porque representar uma figura bíblica na mesma 
cena em que se encontra um teólogo franciscano ? O 
santo arcanjo é um modelo bíblico de destaque para Duns 
Escoto; assim como ele venceu o dragão, o franciscano 
vencerá também seus opositores. A prova da vitória é disto 
é a palma que o anjo parece entregar a Escoto. Existe 
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uma complementaridade entre o arcanjo e o franciscano: 
uma vitória no céu, com armas, outra vitória na terra, com 
palavras. Sobretudo, é uma exaltação do beato franciscano 
que passa a fazer parte de uma tradição bíblica, ou seja, 
consagrada: através da imitação e da continuidade, Duns 
Escoto renova o gesto do santo arcanjo. Ele é o novo 
defensor da pureza daquela que se tornou Mãe do Salvador. 

A segunda pintura apresenta a Imaculada Conceição 
entre numerosos personagens: Deus Pai, o Espírito Santo, 
dez anjos, Duns Escoto, e onze outras figuras ligadas à 
hagiografia franciscana. O manto de Maria é azul e seu 
vestido parece ter sido vermelho. A mão esquerda repousa 
sobre a direita, ambas apoiadas sobre seu peito. 

Ao ler a pintura de cima para baixo, enfocando o 
seu eixo central, a primeira figura representada é a de 
Deus Pai. Com sua mão direita segura uma inscrição em 
latim onde se lê: PRÆSERVASIO TEMPORALIS; na mão 
esquerda: PRÆSERVATIO ÆTERNA. A preservação em 
questão é aquela do pensamento de Duns Escoto, de 
caráter predestinado. Embaixo da figura de Deus Pai há 
um pano claro sustentado por dois serafins onde se lê a 
inscrição: FECIT POTENTIAMINBRACHIO SVO (Lucas 
1,51). A Imaculada Conceição fala em latim ao retomar as 
palavras do Magnificat. Logo abaixo avistamos a pomba 
branca que simboliza o Espírito Santo. Estas duas figuras 
da Trindade parecem abençoar Maria, representada logo 
abaixo.

Os outros personagens seguram inscrições em latim 
que permitem identificá-los. Há dez anjos em volta da 
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Imaculada, glorificando-a. Os cinco anjos do lado esquerdo 
da tela são: ARCANGELI, DOMINATIONIS, POTESTATES, 
CHERUBIM, SERA...; os da direita são: ANGELI, TRONI, 
PRINCIPATUS, VIRTUTIS, SERAPH... . Os anjos da 
esquerda têm a mão esquerda sobre o peito; é um gesto 
que reflete o da Rainha dos Anjos, uma invocação mariana 
valorizada por São Francisco de Assis e suas Ordens. 
Desde que recebeu a impressão das chagas, após uma 
visão de Cristo com asas de serafim, o santo e sua Ordem 
são chamados de seráficos. 

O significado da pintura revela-se em duas inscrições 
no eixo central de sua composição. Sob o crescente de 
lua aos pés da Imaculada Conceição, encontra-se uma 
cruz entre dois braços sobrepostos também em forma de 
cruz. O braço nu de Jesus Cristo, estendido da direita para 
a esquerda segura a inscrição com TOTA PULCRA EST 
MARIA. O braço de São Francisco de Assis, trajando o seu 
hábito, estendido no sentido oposto, completa a inscrição: 
ET MACULA ORIGINALIS NON EST IN TE. Trata-se de 
uma passagem essencial para a doutrina imaculista, 
baseada no Cântico dos Cânticos 4,7, onde o texto bíblico 
sofreu alterações: MARIA substituiu AMICA MEA e foi 
acrescentada a palavra ORIGINALIS. Ambas as alterações 
servem para especificar: Cristo afirma que a mulher bela 
é Maria (e não simplesmente a Sulamita, do Cântico); 
Francisco aclama que ela é isenta de mácula do pecado 
original (e não uma mancha qualquer).

A outra inscrição crucial encontra-se em um pano claro 
sob os dois braços referidos. Agora é a própria Imaculada 
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que fala em língua castelhana: ES MI PUREZA ESCOGIDA 
/ DE ESTOS BRACOS APOYADA / POR EL UNO 
PRESERVADA POR EL OTRO DEFENDIDA. A mensagem 
é muito clara: a pureza de Maria é eleita, preservada pelo 
seu Filho e defendida pelas ordens fundadas pelo santo de 
Assis. 

Há doze beatos e santos que tiveram um papel de 
destaque entre estas ordens; cada um é identificado por 
uma inscrição que segura com a mão direita. Num  perfeito 
equilíbrio, há três homens e três mulheres de cada lado da 
Imaculada. Cada mulher segura um coração em chamas 
com a mão esquerda. De cada lado, um escritor franciscano 
importante na área de mariologia: além de Duns Escoto, 
a Abadessa  concepcionista Maria de Jesus de Agreda 
(1602-1665). 

Do lado esquerdo da pintura: S.CLARA, 
S.HELISABETRHUNGARIAE, SORMAIESUDEAGREDA. 
E, na fileira abaixo: S. BERNARDINUSSENCNSIS, 
S.BONAVENTURA CARD., S. ANTONIO. Abaixo, no 
primeiro plano da pintura, o papa ALEXANDER VII com 
um manto vermelho e com um coração em chamas na mão 
esquerda. Ele ajoelha-se diante da Imaculada e sua tiara 
está no chão. Como seu pontificado foi de 1655 a 1667, a 
pintura foi executada provavelmente neste período.

Do lado esquerdo da pintura: S. AGNES, 
S.HELISABETRP, SORMASSSACRAMTO. E, na fileira 
abaixo: S.SCOTUS DOR SUBTIL, S. LUDOVICUS 
EPISCOUS e VP.NICVLAUS FACTOR. Abaixo, no primeiro 
plano da pintura, o Rei de Portugal IOANNES IIII RP  
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(1604-1656) com um manto real. Ele ajoelha-se diante 
da Imaculada e seu cetro e sua coroa estão no chão. O 
fator que mais propiciou a difusão do culto imaculista no 
mundo lusitano foi a escolha feita em 1646 por D. João 
IV de uma padroeira que protegesse a monarquia, o reino 
e suas colônias. Assim como em outros reinos ibéricos, 
foi escolhida a Imaculada Conceição. A segunda metade 
do século XVII e as primeiras décadas do século XVIII 
testemunharam o apogeu do culto imaculista no mundo 
luso-brasileiro. 

Seria simplista supor que o primeiro plano da leitura 
representa apenas os poderes espiritual e temporal 
homenageando a padroeira. É preciso lembrar que as 
ordens franciscanas permitiram esta aliança entre regnum 
et sacerdotium que destacou os reis católicos da Espanha 
aos olhos dos papas.  Raimundo Lull, a Rainha Isabel 
de Hungria e a Rainha Isabel de Portugal eram todos 
da Ordem Terceira franciscana. O Frei F. X. de Cisneros 
gozou da intimidade dos reis católicos; Felipe III (†1621) 
foi enterrado com hábito franciscano e Felipe IV manteve 
uma correspondência com a Abadessa de Agreda. A 
influência franciscana foi decisiva entre monarcas ibéricos, 
e Dom João IV manterá esta tradição depois de restaurar 
a independência de Portugal em relação aos Hapsburgos. 
Duns Escoto seguiu o exemplo bíblico de Miguel Arcanjo, e 
após 1646 Dom João IV seguiu o exemplo do franciscano: 
prometeu defender a Imaculada Conceição até com risco 
de vida.





A imaginária fluminense no Inventário de Arte Sacra 
do INEPAC: Noroeste – Norte – Baixada Litorânea

Anna Maria Fausto Monteiro de Carvalho1

Introdução

O Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC) 
vem desenvolvendo uma verdadeira operação de salvamento 
do patrimônio artístico sacro fluminense, através de minuciosa 
identificação, estudo e difusão dos bens móveis e integrados 
do Estado do Rio de Janeiro.

 A primeira etapa do projeto, já finalizada, contemplou 
as regiões administrativas do Noroeste, Norte e Baixada 
Litorânea. Dela resultaram um portal2 e a publicação de um 
catálogo,3 para divulgação desse conhecimento em âmbito de 
consulta externa. A segunda etapa, que abrange as demais 
regiões do estado, está em andamento e seu término está 
previsto para 2014.

Cabendo a mim a consultoria histórica, tipológica e 
iconográfica das peças inventariadas, apresento aqui, de 
modo sucinto, a análise desenvolvida em torno da imaginária 
(escultura religiosa), visando mostrar o significado deste 
acervo no panorama cultural da arte sacra no Brasil.
1 Doutora em História da Arte e Professora no Curso de Especialização em História da 
Arte e Arquitetura no Brasil – Departamento da História – PUC-Rio e do Museu Nacional 
de Belas Artes. Sócia-diretora da firma ArtWay Consultoria e Projetos Ltda.
2 Portal INEPAC: Administração do Inventário de Arte Sacra Fluminense - www.inepac.
rj.gov.br .
3 Inventário de Arte Sacra Fluminense. Vols. I e II. Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura 
do Estado do Rio de Janeiro, INEPAC, SESC-Rio de Janeiro, 2010. 
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O acervo de imaginária do inventário do INEPAC

No Brasil, a imaginária é até hoje considerada como um 
dos meios mais eficazes da prática devocional em todos os 
seus aspectos. Uma herança da cultura portuguesa, na qual 
grande parte da tradição artística reside na representação 
escultórica, pela maior capacidade de ser percebida e tocada 
em seu aspecto físico tridimensional e de promover uma 
grande aproximação com o fiel.

Das cidades que compõem as sobreditas regiões, vinte 
e quatro4 possuem um raro acervo de imaginária de grande 
valor histórico e artístico. Trazidas da Europa, notadamente 
de Portugal, ou produtos de confecção local, muito poucas 
são do século XVII. Grande parte desse extenso e valioso 
conjunto de peças é de cunho barroco ou classicizante, 
concentrando-se no século XVIII e nas primeiras décadas do 
XIX, que correspondem ao período áureo de construção ou 
reforma de quase todas as capelas e igrejas daquelas regiões. 
A maioria foi entalhada em madeira, algumas modeladas em 
barro cozido, outras em metal fundido. As poucas moldadas 
em gesso pertencem já aos finais do século XIX e século 
XX. Praticamente todas as imagens inventariadas foram 
destinadas a retábulos, oratórios e nichos de instituições 
religiosas conventuais ou laicas, encomendadas, é claro, 
em função do apelo devocional que promoviam, mas em 
atenção também ao seu aspecto decorativo. Muitas possuem 

4 Noroeste: Bom Jesus de Itabapoana, Cambuci, Itaocara, Itaperuna, Laje de Muriaé, 
Miracema, Natividade, Santo Antônio de Pádua, Varre e Sai, São José do Ubá. Norte: 
Campos dos Goitacazes, Carpebus, Conceição de Macabu, Quissamã, São João 
da Barra, Macaé, São Fidelis. Baixada Litorânea: Silva Jardim, Casimiro de Abreu, 
Araruama, Saquarema, São Pedro da Aldeia, Rio Bonito, Maricá, Cabo Frio. 
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tratamento escultórico erudito, outras são populares. Há 
também imagens de vestir ou de roca, do século XIX, mais 
reservadas às procissões devocionais.5 E não fugindo à regra 
do que ocorreu no país, prevalece nelas a cultura do anonimato, 
expressando uma realidade social na qual a imaginária, com 
raras exceções, era avaliada como uma produção artesanal.6

 
O panorama da Imaginária sacra no Brasil7

A arte sacra no Brasil desenvolveu-se sob o programa 
iconográfico da Contra Reforma.8 Em sua ação evangelizadora 
para o Novo Mundo, coube à Igreja Católica, através das 
Ordens Religiosas e das Irmandades, fornecer o alimento do 
moral de um povo em formação, exemplificado naturalmente 
em Jesus Cristo, mas também na Virgem, nos anjos e santos, 
aos quais era atribuída poderosa função medianeira. 

Num primeiro momento, que consideramos o dos 
começos da colonização a meados do século XVII, prevaleceu 
o espírito severo e combativo da Igreja Militante, que os 
jesuítas, inicialmente, e a seguir franciscanos, beneditinos e 
carmelitas ajudaram a implantar. A realidade luso-brasileira 
refletia essa austeridade contrarreformista, a qual se acrescia 
a Dominação Filipina sobre Portugal. As ermidas, capelas e 

5 Quites, Maria Regina Emery. Imagem de Vestir: revisão de conceitos através de estudo 
comparativo entre as Ordens Terceiras Franciscanas no Brasil. Tese de Doutorado, 
UNICAMP, Campinas, 2006.
6 Carvalho, Anna Maria F. Monteiro de. “A Madeira como Arte e Fato”. Gávea, Revista de 
Arte e Arquitetura, 10, Rio de Janeiro, PUC/Rio, 1994, p. 54-77.
7 Ver etzel, Eduardo. Imagem Sacra Brasileira. São Paulo, Edições Melhoramentos / 
Editora da Universidade de São Paulo, 1979. 
8 Ver Mâle, Émile. L’Art Religieux, après le Concile de Trente. Paris, Librairie Armand 
Collin, 1934.
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igrejas então construídas iam sendo povoadas de imagens 
de Cristo Crucificado, o símbolo máximo da Salvação; de 
Maria como Mãe Virginal, Mãe Protetora, Mãe Dolorosa 
e Mãe Gloriosa, priorizando nestas o culto da Imaculada 
Conceição, que a Igreja Católica visava afirmar face ao 
seu contundente combate pela Igreja Reformada; além de 
imagens de anjos e de santos mártires, exaltando-se nestes 
a ascese e a ação heroica como meio de se alcançar a 
perfeição moral e de se atingir a vida eterna. Cabe pensar 
que, nestes primórdios, a arte que aqui chegava, ou aqui 
era executada, mais do que anunciar o Maneirismo em 
seu estrito senso, ou seja, o embate consciente do artista 
em meio às controvérsias político-econômicas, religiosas e 
culturais que sacudiam a Europa no período,9 resultava de 
soluções tipológicas periféricas predeterminadas, definidas 
talvez como protobarrocas.

O segundo momento, chamado da Igreja Triunfante, 
fez parte do magnificente período do Barroco europeu, que 
se iniciou em cerca de 1630 e se estendeu até meados do 
século XVIII. Na realidade luso-brasileira, coincidiu com a 
Restauração da Coroa Portuguesa em 1640 e a elevação 
do Brasil à condição de Vice Reino, fatos aos quais se 
acrescentou a descoberta dos minérios preciosos na região 
das Gerais, no final do século. Como consequência, a cidade 
portuária do Rio de Janeiro – escoadouro natural desses 
minérios – cresceu em importância aos olhos da Metrópole e 
foi sendo preparada para substituir Salvador como capital do 
Brasil, o que veio efetivamente a ocorrer em 1763. 

9 argan, Giuglio Carlo. Clássico Anticlássico.  São Paulo, Companhia das Letras, 1999.
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A arte sacra, amainada a severidade contrarreformista, 
passou a ser também reconhecida com a função de maravilhar 
e comover, paralelamente à de edificar e construir.10 Na 
imaginária, à temática cristológica da Crucificação somaram-se 
a dramatização da Via Crucis, notadamente a do Carregamento 
da Cruz (Senhor dos Passos), as representações do Menino-
Deus, do Salvador do Mundo e do Divino Espírito. A devoção 
mariana permaneceu contundente, não só nas formas 
consagradas da Imaculada Conceição, da Mãe Tutelar e da 
Paixão, mas desdobradas nas que mostravam experiências 
místicas, aparições e salvamentos milagrosos. 

À medida do aumento significativo da população no 
século XVIII e de sua representatividade social através das 
Ordens Laicas (Terceiras e Irmandades), diversificaram-
se os santos padroeiros, mártires ou não. As devoções 
eram representadas por imagens barrocas, enriquecidas de 
luxuosa policromia e douramento, animadas de expressões 
extremadas, movimentação e gestualidade exageradas. Mais 
no final do século, essa eloquência expressiva da figuração 
deu lugar à sensualidade, ao refinamento e à elegância do 
Rococó, correspondente, na arte sacra, a uma visão menos 
dogmática e mais apaziguada da Igreja Católica, que refletia, 
de algum modo, o princípio de secularização do pensamento, 
surgido na França Setecentista com o Espírito das Luzes.11 

Mas tanto em Portugal, como no Brasil, evidentemente, 
havia uma forte tradição do pensamento medieval escolástico-
tomístico atravessando esta questão. A autoridade da Igreja 

10 Maravall, José Antonio. La Cultura del Barroco. Barcelona, Editora Ariel S. A., 1990.
11 starobisnky, Jean. A Invenção da Liberdade. São Paulo, UNESP, 1994.
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Católica e falta da tradição humanista muito contribuíam 
para tal condição. Além do mais, o uso da religiosidade foi, 
como vimos, o mais eficaz instrumento de sedimentação 
da empresa colonial. E a sólida conformação portuguesa 
à campanha contrarreformista também dificultava o 
desenvolvimento das ideias modernas na Metrópole e na 
colônia. Com Pombal, o pensamento Iluminista entrou 
em Portugal através de uma visão ainda despótica: sua 
intenção era subordinar a Igreja à Monarquia, a fim de 
fortalecê-la. Diante dessa situação de ambiguidade, 
como poderia o Rococó religioso luso e brasileiro, 
comprometido com o conteúdo a priori, representar 
verdadeiramente o processo de autonomia da arte 
enquanto valor estético? 

No campo da imaginária, as devoções 
permaneceram praticamente as mesmas da tradição 
barroca anterior, apenas traduzidas formalmente em 
esculturas de fisionomias suaves, atitudes graciosas, 
gestos delicados e agitadas modulações de superfícies. 
Era esse o entendimento possível desses conceitos de 
“modernidade” no âmbito do mundo colonial. 

De qualquer modo, a situação de maior liberdade 
da sociedade civil e mesmo por parte do clero regular, 
em relação às ordens conventuais, acabaria por 
favorecer a absorção dessas ideias liberais, que 
moldariam o pensamento moderno do Brasil monárquico 
e republicano. As Ordens Laicas passaram a ocupar um 
papel cada vez mais significativo no desenvolvimento 
da arte sacra, então permeada dos ideais acadêmicos 
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do Neoclassicismo, representados, na imaginária, na 
beleza idealizada, na postura contida e majestática. 

Mas sua trajetória não seguiu pari-passu os 
desenvolvimentos estéticos que marcaram a arte civil dos 
séculos XIX e XX, pois seu uso, como não podia deixar 
de ser, esteve e estará sempre vinculado às prescrições 
religiosas. Na imaginária, o que se viu, e ainda se vê, é um 
entrecruzar de tendências estéticas passadas e atuais. 
Por outro lado, o seu “fazer” acompanhou o progresso da 
produção em escala industrial, utilizando-se da técnica 
do gesso em molde, desenvolvida no Brasil nos finais do 
século XIX, o que tornou sua aquisição acessível a toda 
classe social.

A realidade imagética religiosa do Norte, Noroeste e 
Baixada Litorânea Fluminenses 

A imaginária do território fluminense estudado reflete 
plenamente esta realidade: nas regiões litorâneas da 
Baixada e do Norte do estado, o processo de colonização 
portuguesa inicia-se nos finais do século XVI e primeiro 
quartel do século XVII, mais precisamente em terras 
entre o Cabo São Tomé e o Rio Macaé,12 primeiramente 
em concurso com a ação jesuíta, através da fundação de 
aldeamentos na tentativa pacificação indígena e defesa de 
povoamento. As capelas aí construídas datam daqueles 
inícios, sendo mais tarde reformadas ou reconstruídas. 

12 Abrange o sudeste de Campos dos Goytacazes e grande parte do município de Macaé 
e parcelas dos municípios de Nova Friburgo, onde estão localizadas as nascentes, e de 
Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Conceição de Macabu, Carapebus, São Pedro
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Com o desenvolvimento do ciclo econômico da cana-
de-açúcar, a região conhece grande prosperidade e, ao 
longo de todo o século e no seguinte, seus povoados vão 
se firmando como vilas para atingirem a municipalidade no 
século XIX. 

Nestes quatrocentos anos de conquista territorial, 
as comunidades laicas vão surgindo e consolidando sua 
religiosidade em torno das igrejas e capelas monásticas, 
paroquiais e das irmandades. Assim como os templos, as 
imagens escultóricas que consagram seus altares abragem 
o mesmo extenso período, executadas na técnica do barro 
cozido, madeira entalhada, metal fundido e gesso moldado; e 
sob a diversidade formal das diferentes tendências estéticas, 
adaptadas à realidade lusa e brasileira.

Além da devoção Cristológica, através dos Passos da 
Paixão, do Crucifixificado, do Menino-Deus, do Salvador do 
Mundo e do Divino Espírito Santo, a força da Virgem Maria se 
faz presente nas três regiões fluminenses desde os começos 
da colonização. Iniciada com o culto a Nossa Senhora 
da Imaculada Conceição, como mostra uma imagem em 
terracota, de execução local, datada de 1582, que se encontra 
na Igreja Matriz de São Pedro, do antigo aldeamento jesuíta 
do mesmo nome [Figura 1]. A estrutura simplificada, sem 
quase movimento e com rigidez de postura e de expressão, no 
entanto, revela uma procura de beleza entre as partes, ainda 
que não sob os padrões da proporcionalidade clássica, e um 
bom conhecimento iconográfico da invocação da Imaculada 
Conceição (os cabelos descobertos e fartos, expressando 
fertilidade, as mãos postas orantes, em sublime aceitação, o 
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manto tapando o ventre, os pés esmagando o crescente lunar 
turco, símbolo do combate à heresia) o que não é comum 
em esculturas populares. Mas não  podemos aqui falar em 
Maneirismo, no sentido estrito do termo. 

A partir de então a devoção mariana torna-se contundente 
na forma da Imaculada e se desdobra nas invocações tutelares 
de Nossa Senhora dos Remédios, do Rosário, Auxiliadora, 
do Carmo, do Amparo, do Patrocínio, das Graças, da Boa 
Morte, da Natividade; no apelo maternal de Nossa Senhora do 
Amor Divino; na capacidade miraculosa de Nossa Senhora da 
Penha, da Lapa e das Neves; na intercessão medianeira de 
Nossa Senhora da Assunção e da Glória. Em manifestações 
barrocas , rococós  e classicizantes. Ainda no século XVIII, o 
culto à geneologia da Virgem também se faz sentir em imagens 
barrocas de Santana Mestra e de São Joaquim. 

Nos finais do século XVIII às primeiras décadas do XIX, 
desenvolve-se com grande intensidade a devoção da Paixão 
de Jesus e de Maria, representadas nas principais igrejas das 
três regiões, através de imagens processionais de vestir ou 
de roca, notadamente do Senhor dos Passos [Figura 2] e 
de Nossa Senhora das Dores, de cunho predominantemente 
classicizante. 

As principais Ordens Monásticas também estão aí 
cultuadas: os jesuítas, através das imagens Santo Inácio e São 
Luís Gonzaga; os beneditinos, com São Bento, São Plácido e 
Santo Amaro; as carmelitas, com Santa Teresa de Ávila; as 
clarissas, com Santa Clara; e, sobretudo, os franciscanos, 
com São Francisco de Assis, Santo Antônio de Lisboa (ou 
de Pádua), São Benedito, Santo Antônio de Catejeró, São 
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José de Leonissa, São Félix de Cantalícia, São Fidelis e São 
Francisco de Paula. E a presença devocional dos santos 
martirizados é rememorada nas imagens de São João Batista, 
São Sebastião, Santo Hipólito, Santa Cecília, Santa Luzia, 
São Tarcísio, Santa Inês e Santa Quitéria. Mas São Pedro, 
embora mártir, é mais lembrado na majestática figura papal, 
reforçando a idéia do poder temporal da Igreja Católica.

Na região Noroeste, a última a ser povoada, já no século 
XIX, foi grande a ingerência dos franciscanos capuchinhos, 
alguns inclusive italianos, na religiosidade da terra. A quase 
totalidade das igrejas foi construída nessa época e umas 
poucas no século XX. A maioria das esculturas que ornam 
seus altares também data desse período e se insere no 
contexto artístico neoclássico da escultura sacra no Brasil. As 
barrocas, presume-se que procederam de outros lugares, por 
encomenda ou doação. 

Nos santos entronizados destacam-se devoções 
oriundas da Itália, tais como a figura paternal de São José, 
dos franciscanos miraculosos e penitentes São Francisco de 
Assis, Santo Antônio de Pádua, São José de Leonissa e São 
Félix de Cantalícia, da santa agostiniana Rita de Cássia e do 
mártir romano São Sebastião. É interessante notar que a única 
escultura do século XX da região, um São Sebastião de gesso 
pertencente à Matriz do mesmo nome, em Varre-Sai, irá copiar 
o pathos heróico e a movimentação cenográfica da imaginária 
barroca. 

Podemos então dizer que este exemplo vem confirmar 
que, no inventário da imaginária fluminense, permaneceu o 
sentido de comoção ou a sobrepujar o entendimento estético 
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Figura 1 - “Nossa Senhora da Conceição”
São Pedro da Aldeia, Igreja de São Pedro (do 
antigo aldeamento jesuíta) - Região da Baixada 
Litorânea
Barro cozido, século XVI- XVII
Origem: Brasil; Autoria: desconhecida
Foto: acervo INEPAC

Figura 2 - “Senhor dos Passos”
Saquarema, Igreja de Nossa Senhora de Nazaré 
- Região da Baixada Litorânea 
Imagem de vestir, século XIX
Origem e Autoria: desconhecidas
Foto: acervo INEPAC

Figura 3 - “São José Operário”
madeira policromada e dourada, século XX
Macaé, Igreja de São José Operário 
Origem: Brasil; Autoria: desconhecida
Foto: acervo INEPAC

da época, sempre em favor do 
resgate de uma dramaticidade 
ou de uma harmonia artística, 
visualidade que, de certo 
modo, permanece atávica na 
cultura religiosa brasileira. Das 
esculturas levantadas, apenas 
uma foge a esse padrão 
tradicional, inserindo-se na 
modernidade do século XX. 
É a imagem de um São José 
Operário pertencente à igreja 
do mesmo nome, em Macaé. 
[Figura 3]
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Resumo
Nesta comunicação procura-se discutir o significado e a importância 
da idéia de um ‘templo perfeito’ associado à forma plástica de uma 
edificação de plano circular coroada com cúpula, que foi uma noção cara 
ao neoplatonismo do Renascimento, e que teria tido não apenas uma 
origem ancestral no cristianismo primitivo, mas também uma sobrevida nas 
tradições barrocas, em especial naquelas que vingaram no Novo Mundo. 

Palavras chave: barroco, plano centrado, neoplatonismo. 

Résumé
Dans cette article on cherche à examiner la signification et l’importance de 
l’idée d’un «temple parfait» associée à la forme plastique d’un bâtiment de 
plan circulaire couronnée pour une coupole, qui était une idée chère aux 
néoplatonisme de la Renaissance, et qui aurait eu non seulement une origine 
ancestrale dans le christianisme primitif, mais aussi une survivance dans 
les traditions baroques, en particulier celles qui ont été perpétuées dans le 
Nouveau Monde.

Mots-clés: baroque, neoplatonisme, plan circulaire. 

Neoplatonismo e plano centrado

É certo que o período do barroco manteve uma noção 
de ‘templo perfeito’ (templum perfectum) tal como manteve 
também a noção de um ‘tempo perfeito’ (tempus perfectum), 
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ambas oriundas da Idade Média, e ainda que a primeira não 
tenha aparecido de uma forma tão explícita nos tratados de 
arquitetura da época tal como a segunda apareceu nos tratados 
de música. Eliade chamou a atenção para o parentesco 
etimológico entre as palavras templum e tempus, que segundo 
ele enquanto templum designaria o “aspecto espacial”, tempus 
designaria “o aspecto temporal do movimento do horizonte 
no espaço e no tempo”.1 E assim como a concepção de um 
tempo sagrado e ideal envolve obrigatoriamente a idéia de 
circularidade, na arquitetura a idéia de um ‘templo perfeito’ só 
pôde encontrar expressão através de uma construção circular 
coroada por cúpula.

É justo também observar que a existência de uma 
afinidade entre a idéia de um ‘templo perfeito’ e a expressão 
desta idéia através de um plano arquitetônico centrado ou 
circular, existe desde tempos bastante remotos. Os motivos 
para tanto remetem exclusivamente aos significados 
simbólicos inerentes tanto ao círculo quanto ao centro, duas 
poderosas imagens fortemente impregnadas de significados 
arquetípicos. 

Já os pitagóricos apontavam para as características 
que faziam do círculo a figura geométrica mais perfeita, 
proveniente do fato de que todos os seus pontos distavam 
por igual do centro.2 Deus como sphaera intelligibilis constitui 
uma concepção que já aparece nas Enneades de Plotino.3 
Contudo, é Alain, da Escola de Chartres, que vai enunciar 
pela primeira vez a famosa formulação depois retomada pelo 

1 ELIADE. 1965. p.68.
2 BRUN (s/d) Cap.II. 
3 cf. WITTKOWER. 1995. p.32.
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neoplatonismo do Renascimento; “Deus é uma esfera infinita, 
cujo centro está em todas as partes e cuja circunferência não 
está em nenhuma”,4 e que, segundo Wittkower,5 constituiu-se 
no embasamento filosófico da primazia que o plano centrado 
a esta época tomou sobre todos os demais. 

Os neoplatônicos florentinos acreditavam estar 
sendo fiéis à tradição pitagórica e a Platão, mas sentiam-se 
especialmente reconfortados porque, através desta prática 
simbólica, guardavam a crença de também praticar a sua 
política baseados na gnose, na qual procuravam uma identidade 
comum entre todas as religiões existentes. E fincaram pé 
especialmente nesta questão porque julgaram ter descoberto 
através de um manuscrito trazido do oriente - a Hieroglífica de 
Horus Apollo, e que embora pertencente ao século IV a época 
acreditou muito anterior e portadora da ancestral sabedoria 
egípcia -6 a necessária correlação do círculo com a escrita 
perfeita, a hieroglífica,7 pois Horapollo estabelecia, por meio 
da figura circular de uma cobra devorando a própria cauda, 
o símbolo do Universo e o da Eternidade,8 dois atributos 
fortemente associados à essência divina.

O Renascimento institui - tomando emprestado da igreja 
bizantina onde esta prática era usual – o templo centrado 
coroado por cúpula como representação máxima do templo 

4 CURTIUS. 1996. p.437.
5 WITTKOWER. 1995.
6 "O papel dos Hieroglyphica foi considerável, no humanismo e na arte" (SEZNEC. 1993. 
p.119). 
7 “Os hieróglifos enquanto símbolos da escrita perfeita são uma verdadeira obsessão 
do Renascimento e do Barroco. Alberti no seu Libri de re aedificatoria decem é um dos 
primeiros a fazer o elogio da escrita egípcia como uma "teologia natural da escrita" 
(BENJAMIN. 1984. p.191) 
8 HORAPOLLO. 1993. p.43.
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cristão ideal. A princípio o tema do ‘templo perfeito’ aparece 
de uma forma mais explícita na arquitetura pintada do que 
propriamente na arquitetura construída. Ghirlandaio, Perugino 
e Rafael foram artistas que deixaram importantes obras com 
esta temática. Nos Esponsais da Virgem de Rafael, o templo 
centrado no plano de trás representa sem dúvida o Templo de 
Salomão em Jerusalém, um templo real, mas que através da 
sua história tornou-se mítico. Na Entrega das chaves a São 
Pedro, de Perugino, o templo centrado aos fundos representa 
não uma igreja qualquer, mas a igreja católica enquanto 
instituição, aquela que o Cristo está deixando sob a guarda 
de Pedro como seu primeiro líder. Nestas pinturas, o Templo 
aparece aliado a uma nova concepção de espaço, abstrata, 
matemática e racional - onde, embora em plano secundário, o 
Templo ganha realce significativo porque para ele correm todos 
os pontos de fuga de ambos os quadros, especificamente 
para as portas de acesso de ambas as construções. Aqui a 
tese de Panofsky - a perspectiva como forma simbólica - 9 
aparece ilustrada em toda a sua plenitude; o ponto de fuga 
nestas obras cumpre o papel de centro, e não só de centro 
físico, mas também de um centro espiritual e simbólico - como 
se fosse possível para a época separar estes dois aspectos, o 
físico e o simbólico. 

Templo perfeito e o primado de Pedro

Nos primórdios do cristianismo oficial utilizou-se o plano 
centrado em duas situações excepcionais; na construção da 

9 PANOFSKY. 1983.



A tradição clássica neoplatônica na arte barroca luso-americana - Nelson Pôrto Ribeiro

291

igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém e na da Basílica 
da Natividade, dedicada a Virgem, em Belém, e em 
situações mais usuais como nas construções de capelas 
funerárias dedicadas aos mártires. A Idade Média utilizou 
na sua esmagadora maioria o plano longitudinal para suas 
igrejas, reservando o plano centrado ou circular apenas 
para pequenas construções com função de batistério ou de 
martyrium. 

O Renascimento vem reatualizar este tipo de plano 
como igreja, lugar de culto e reunião dos fiéis (ecclesia). 
Mais de um autor, contudo, já chamou a atenção para o 
descompasso existente entre a filosofia renascentista de 
valorização do plano centrado – expressa na tratadística e 
na arquitetura pintada – e a arquitetura de fato construída. 
A resposta a este paradoxo deve ser procurada no fato de 
uma época fortemente marcada por um tipo de comunicação 
alegórica como a cultura renascentista não procurar 
associar na prática um tipo de plano tão idealizado se não 
com um templo de significação e de orago excepcional. 
Sem dúvida não houve nenhuma interdição formal, mas 
desde os primeiros templos, como a igreja de Santa Maria 
degli Angeli de Brunellescchi (1434) até Santa Maria della 
Consolazione de Caprarola (1508), que o templo centrado 
esteve majoritariamente dedicado à Virgem. 

“A Virgem foi glorificada como Rainha dos Céus e protetora 
de todo o universo (...) O martyrium ereto sobre sua tumba, o céu 
que a acolhe, a coroa de Rainha celestial e a coroa de estrelas da 
Imaculada, a circularidade do universo que preside; todas estas 
idéias interrelacionadas influíram que se desse preferência às plantas 
centralizadas nas igrejas e santuários” que lhe eram dedicados.10 

10 WITTKOWER. 1995. p.54.
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Para que possamos entender o processo de migração 
da idéia de um ‘templo perfeito’ dedicado a São Pedro é 
necessário que voltemos aos primórdios do cristianismo onde, 
de início, se procurava realçar Roma em relação aos demais 
centros religiosos apoiando-se no fato da cidade imperial ser 
a guardiã das tumbas dos dois principais apóstolos; Pedro e 
Paulo. Contudo, Krautheimer observa que a partir do quarto 
século uma nova orientação fundada sobre a conhecida 
passagem de Mateus (XVI,18) “Tu és Pedro e sobre esta 
pedra edificarei a minha igreja” toma relevância, deixando em 
segundo plano a Paulo e constituindo-se numa verdadeira 
ideologia do primatus Petri, ideologia esta com interesses 
dogmáticos e políticos e que se constituiu numa importante 
arma dos bispos de Roma que reivindicavam Pedro como 
o primeiro deles, no sentido de manterem a sua posição de 
preeminência na igreja católica depois que os imperadores 
abandonaram a cidade por Constantinopla.11

Sem dúvida esta política ideológica volta novamente 
à tona com a retomada da cidade de Roma pelo papado 
no início do Renascimento, e, quando Júlio II institui um 
ambicioso programa de revalorização da cidade como capital 
do cristianismo e como caput mundi, planeja como principal 
obra a reconstrução da Basílica de São Pedro, para a qual 
todos os quatro principais projetos apresentados adotaram 
o plano centrado. Parece ser a partir deste momento, que 
impulsionado pela política romana do primatus Petri que o 
significado do plano centrado tenha vindo finalmente a aderir 
com consistência a templos dedicados a Pedro, inaugurando 

11 KRAUTHEIMER. 1995. p.15.
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a série com o emblemático tempietto de Bramante seguido 
pela construção do templo mais importante da cristandade 
– a Basílica do Vaticano - e que influenciou sobremaneira a 
história da arquitetura ocidental nos dois séculos imediatos 
que lhe sucederam.

Permanências na iconografia luso-americana  

A tradição fortemente pedagógica dos manuais e tratados 
do Renascimento assim como sua influência sobre os artistas 
do período nunca foi ignorada pelos estudiosos da história da 
arte. 

Mesmo na América lusa - periferia da cultura ocidental 
- sabemos que artistas como Mestre Valentim e Manuel da 
Costa Ataíde tiveram na sua biblioteca tratados de Pozzo, 
de Vignola, assim como bíblias estampadas impregnadas 
de imagens e de significados simbólicos, como os famosos 
missais de Antuérpia. Sabemos também que houve bibliotecas 
conventuais ricas em obras de iconografia. A biblioteca 
dos jesuítas no Rio de Janeiro passava por pública e tinha 
no seu acervo a Hieroglífica de Pietro Valeriano, o Theatro 
de los Dioses de la Gentilidad de Balthasar de Victoria, e 
outras importantes obras de iconologia além dos clássicos 
latinos como Ovídio, Plínio, Horacio etc.12 As condições de 
contágio, portanto, para que a tradição do ‘templo perfeito’ 

12 Para Valentim ver o testamento do artista (Arquivo Nacional. Referência; maço 
464, n¼ 8870, caixa 7148). Para Ataíde, ver; MENEZES, Ivo Porto. Manoel da Costa 
Athaide. [Belo Horizonte] : [Escola de Arquitetura/UFMG], [s/d]. Para a biblioteca dos 
jesuítas do Rio de Janeiro ver; “Auto de Inventário e avaliação dos livros achados no 
Colégio dos Jesuitas do Rio de Janeiro e sequestrados em 1775” in: Revista do IHGB. 
out-dez de 1973. Vol. 301.
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se estabelecesse na América, estavam amplamente dadas. 
É no âmbito da ideologia do primatus Petri que encontramos 
os exemplos mais consagradores, tanto no campo pictórico 
quanto no campo arquitetônico. 

No mundo luso floresceram irmandades de clérigos 
laicos que tinham como patrono a São Pedro. Desde 1594 
a primeira é fundada em Salvador, todos os primeiros oito 
bispos primazes do Brasil foram membros desta confraria, 
o que, sem dúvida, demonstra a importância que a mesma 
chegou a ter na formação e educação do clero secular,13 mas 
sobretudo, os possíveis e poderosos interesses envolvidos 
na promoção da política do primatus Petri, pois cada um dos 
templos dessa ordem construídos na América constituiu-
se numa elegia ao Príncipe dos Apóstolos, tendo como 
fundamento das diretivas de seus programas iconográficos 
o já citado versículo de Mateus. Nelas, São Pedro aparece 
tanto enquanto papa como enquanto apóstolo; pois a 
tradição abraçava a idéia de que “em sua condição de 
fundador do papado é ele o principal personagem da Igreja 
‘oficial’, ao mesmo tempo, a título de porteiro do Paraíso 
(e dono das chaves do céu), é um santo eminentemente 
popular”.14  

Na igreja de São Pedro dos Clérigos de Recife, a 
pintura monumental do teto da nave, de autoria de João 
de Deus Sepúlveda, é uma monumental composição em 
perspectiva onde a arquitetura pintada dá continuidade à 
arquitetura construída, e no topo da qual figura uma nova 

13 PEREIRA. 2005. p.3.
14 RÉAU. 1996. (Tomo II, Vol.V) p.47 (observação entre parêntesis nossa).
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perspectiva. Nesta, sentado debaixo de um dossel num 
trono elevado e cercado pelos demais santos da Igreja está 
São Pedro vestido majestaticamente e trajando os seus 
atributos de chefe da Igreja - a tríplice coroa e a cruz papal. 
O santo encontra-se posicionado no ponto de fuga de 
ambas as perspectivas. Como sugere Réau, a primazia aqui 
é explicitada nos seus atributos de ‘fundador do papado’. 

Mas é em uma outra pintura em madeira situada no 
coro da mesma igreja, mais modesta pelas dimensões e 
pela composição, atribuída pelo IPHAN a Manuel de Jesus 
Pinto,15 que a teria pintado entre 1806 e 1807, que o tema 
da primazia aparece tal e qual em Perugino, associado 
com o Templo Perfeito; nesta pequena pintura Pedro está 
ajoelhado diante de Cristo, o qual, com a mão direita entrega 
as chaves ao santo e, com a esquerda, aponta para um 
plano afastado aos fundos, onde encarapitado em um monte 
rochoso encontra-se um pequeno templo circular coroado 
por cúpula tal como o tempietto de Bramante em Roma. Se 
por um lado a composição de Perugino como obra-prima 
do Renascimento não pode ter comparada sua qualidade 
artística com a desta modesta composição colonial, nem 
por isso o quadro de Manuel Pinto deixa de apresentar uma 
sofisticação iconográfica a mais, pois quando posiciona 
o pequeno templo alegórico em cima de uma rocha, as 
palavras de Mateus “...e sobre esta pedra edificarei a 
minha igreja” corporificam-se e encontram uma reiteração 
simbólica pertinente para a qual o homem de cultura barroca 

15 Alguns autores atribuem esta pintura a Luis Alves Pinto (c. 1764), como é o caso de: 
PIO, Fernando. Resumo histórico da Igreja de São Pedro dos Clérigos do Recife. 
Recife, Prefeitura Municipal, 1942. p.128.
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era extremamente sensível; a superposição do sentido literal 
com o sentido simbólico. Em uma pequena cartela situada 
abaixo da pintura, o artista fez questão de deixar claro as 
intenções simbólicas de sua obra, transcrevendo o versículo 
bíblico mencionado. Iconograficamente, contudo, mais do 
que com a pintura de Perugino, esta composição se parece 
com uma cena secundária encontrável numa das alegorias 
da edição Hertel da Iconologia de Ripa nomeada Veritas, na 
qual, o Cristo aparece rodeado de seus discípulos afirmando: 
“Eu sou o Caminho, a Verdade, a Vida”, apontando para 
um templo que tal como na composição de Manuel Pinto é 
absolutamente circular e posicionado no alto de um monte, 
nesta figura, Cristo parece indicar através do seu gesto que 
o único caminho para a salvação humana passa pela Igreja 
romana, consubstancializada enquanto ‘templo perfeito’. 
[Figura 1]

Uma outra pintura, esta situada no teto da Igreja 
de São Pedro dos Clérigos de Salvador, de autoria de 
Melchiades José Garcia e datada de 1887, retoma o 
tema da primazia de São Pedro associado à entrega das 
chaves e ao ‘templo perfeito’, e é um excelente exemplo 
para mostrar como o mesmo tema trabalhado pelo Barroco 
e pelo período posterior, diferencia-se nitidamente. Nesta 
segunda pintura, o simbolismo esotérico de origem 
neoplatônica fica esmaecido pela predominância de uma 
prática simbólica mais direta e acessível. A obra de Garcia 
demonstra desgaste de alguns dos significados simbólicos 
dos atributos históricos mais importantes; a impressão que 
se tem é que o artista copiou uma antiga gravura sem ter 
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‘consciência’ do potencial simbólico de todos os símbolos 
que tinha à mão, é acrescentado um emblema menos 
significativo para o tema central do quadro - que continua 
sendo a Entrega das chaves... - tal como o galo, emblema 
da traição de Pedro, e que não faz parte da história da 
primazia, assim como o artista deixa o enquadramento da 
pintura cortar pelo meio o ‘templo perfeito’ representado 
por trás e o qual aparece em meio a outras construções 
relativamente mal acabadas - pois o nível artístico geral da 
pintura não é bom - tal como se fosse apenas mais uma 
figuração cenográfica de fundo, oriunda de uma gravura 
copiada. Dessa forma o pintor tardio parece desconhecer 
os significados simbólicos mais amplos e complexos, para 
se fixar apenas nos emblemas de significação mais direta 
e de mais fácil assimilação, assim como também mais 
populares. A divulgação do galo como emblema do santo 

Figura 1 - Manuel de Jesus Pinto (?). A entrega das chaves à São Pedro. c.1806.
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é característica do final do séc. XVIII segundo Réau,16 e 
tornou-se muito popular e, como estamos a ver, tendeu a 
substituir simbólicas mais complexas. [Figuras 2]

São Pedro dos clérigos e o templo perfeito

Mas é talvez na arquitetura construída, mais ainda do que 
na imaginária, que encontremos uma insistência tão manifesta 
na América portuguesa da idéia de ‘templo perfeito’ associada 
à ideologia do Primatus Petri. Trata-se da serie de igrejas 
poligonais construídas pelas ordens de clérigos seculares 
tendo como patrono a São Pedro. Série esta composta pelas 
igrejas de São Pedro dos Clérigos do Recife, do Rio de Janeiro 
e de Mariana. 

Nenhuma destas igrejas, contudo, é assentada em 
um plano centrado na sua verdadeira acepção do termo; 
são planos poligonais variantes da elipse ou da conjugação 
de elipses, como é o caso do Rio de Janeiro e de Mariana. 
Curiosamente, para uma mentalidade tradicional (pré-
iluminista) a circularidade da forma elíptica parece ser mais 
importante para caracterizar a centralidade do que o fato de 
que a rigor a elipse tem mais de um centro, no Tratado de 
Serlio, por exemplo, aparece um modelo de plano centrado 
elíptico. 

O caso das igrejas de São Pedro na América portuguesa 
parece tratar-se de um processo experimental, fruto da 
concepção espaço-simbólica de origem neoplatonica aliada a 
uma experiência formal fortemente influenciada pelo programa 

16 RÉAU. 1996. (Tomo 2, vol. 5), p.51.
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Figura 02. Melchiades José Garcia. A entrega das chaves à São Pedro. 1887.
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brasileiro – de acordo com John Bury constituído por capela-
mor profunda ladeada de corredores laterais - e que foi 
alcançando o seu ápice a medida que a cultura do Barroco se 
desenvolvia na América. 

Curiosamente, na metrópole e nas cidades européias 
do império português esta experiência parece não ter tido 
seqüência: a respeito de igrejas com naves e capela-mor 
poligonais e elípticas observáveis do exterior do templo, 
Paes da Silva constata que “só conhecemos exemplos 
no Brasil”,17 embora fazendo ressalva para a Igreja dos 
Clérigos do Porto e para a Divina Providência em Lisboa, 
esquecendo-se de acrescentar que ambas são obras 
de arquitetos italianos, sendo que a segunda sequer os 
historiadores estão de acordo que tenha saído da planta.18 

Observe-se que as primeiras igrejas de São Pedro dos 
Clérigos construídas no inicio do século XVIII, na América, 
tinham também plantas absolutamente convencionais; 
Salvador (1709); Olinda (1710) e São Paulo (?). A partir de 
1728, com a construção da igreja do Recife, as experiências 
espaciais iniciam-se. 

Esta série tardia apresenta um processo evolutivo 
que nos chega mesmo a parecer natural: o primeiro templo 
(Recife) é um retângulo que possui as paredes internas 
da nave compondo um polígono elíptico (octogonal); o 
segundo templo (Rio de Janeiro) distancia-se um pouco 
deste processo evolutivo para tomar uma rota derivada 

17 SILVA. [s/d]. p. 125.
18 Esta igreja, que foi destruída pelo terremoto de 1755, chegou a ter sofisticado plano 
elíptico projetado pelo arquiteto italiano Guarino Guarini, que os historiadores não têm 
certeza se foi construído de fato ou se foi preterido por um plano mais convencional.
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onde florescem várias elipses conjugadas em um só corpo; 
o terceiro templo (Mariana) retoma a evolução do caminho 
inicial e já utiliza uma elipse perfeita na nave transformando 
também em elípticas as paredes da capela mor e as dos 
corredores laterais e livrando-se da ‘casca’; aos fundos, os 
espaços auxiliares são reduzidos ao pequeno retângulo de 
uma sacristia.

Construída ao longo do século XVIII a partir de 1733, 
a igreja do Rio de Janeiro tinha como arquiteto presumido o 
tenente-coronel José Cardoso Ramalho.19 Tal como outras 
igrejas cariocas, que por situarem-se numa cidade real 
tiveram seus projetos elaborados por engenheiros militares 
da coroa, o traçado destas igrejas revela uma fatura 
erudita de profissionais versados nos tratados clássicos 
largamente utilizados nas aulas de engenharia militar do 
mundo luso. Como a mais peculiar das igrejas da série, 
São Pedro do Rio era a única coroada por cúpula, pela sua 
forma polilobada mais próxima de um plano centrado do que 
de um plano longitudinal como as demais, parece remeter 
ao traçado de São Pedro do Vaticano;20 especificamente à 
planta de autoria de Bramante e a qual embora não tenha 
sido construída, preterida por uma similar de Michelângelo, 
foi largamente difundida por Serlio em seu tratado de 
1547.21 Portanto, se São Pedro do Rio se inscreve em uma 
série maior - das igrejas luso-brasileiras de São Pedro dos 
Clérigos - ao mesmo tempo pertence a uma série específica 
que remonta à basílica de São Pedro em Roma. [Figura 3]
19 BAZIN. 1983. vol.II, p.162.
20 Bazin é o único historiador a observar este fato (1983. p.245). 
21 SERLIO.1982. fol.17. 
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Não é fácil precisar o motivo pelo qual essas experiências 
na América portuguesa começam apenas a partir do século 
XVIII, pois como vimos o conceito de ‘templo perfeito’ associado 
a São Pedro é oriundo da tradição clássica do Renascimento. 
Contudo, é o desenrolar de uma cultura do barroco de 
longa duração na América é que parece ter possibilitado o 
aprofundamento na arquitetura de uma experiência estética 
que, no Renascimento europeu, se encontrou apenas em germe 
- fosse porque não saiu da tradição pictórica, fosse porque, 
ao sair, restringiu-se aos arquétipos máximos, o Tempietto e a 
Basílica do Vaticano - e que o curto barroco europeu não teve 
tempo de desenvolver. É Benjamin, que muito perspicazmente 
chama a atenção para o fato de que “a realidade mais alta da 
arte é a obra isolada e perfeita. Por vezes, no entanto, a obra 
acabada só é acessível aos epígonos”.22
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Figura 03. Igreja de São Pedro dos Clérigos do Rio de Janeiro (1733).
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Apresentação de Mesa-Redonda - 5

Carlos Gonçalves Terra1

O tema do XXXI Colóquio do Comitê Brasileiro de 
História da Arte [Com/con] tradições na História da Arte, 
ofereceu uma gama bem grande de discussões nas suas 
variadas sessões.

As apresentações que compuseram a mesa-
redonda denominada Modelos, Cópias e Ressignificações 
ofereceram um rico material para se refletir sobre vários 
aspectos da arte.

Assuntos bem diferenciados, mas permeados pela 
“cópia”, foram adquirindo um novo significado no decorrer 
dos séculos.

A cópia sempre foi importante na formação do artista 
já que por meio dela ele aprimora seus conhecimentos, sua 
técnica, etc. que eram avaliadas por seu mestre. Dessa 
maneira, no decorrer dos tempos as cópias continuaram a 
ser feitas e na atualidade  nos permitem estudar, comparar, 
aproximar diferentes fontes de pesquisa. 

Assim, cada pesquisador trouxe em seu trabalho o 
conteúdo que se expande no tempo, não concentrando-
se num único período. 

Raquel Quinet Pifano busca na tratadística da pintura 
a primazia do desenho, mostrando em determinados 
momentos de seu texto que há contatos entre a prática 
pictórica em Minas Colonial e a teoria da pintura em 
Portugal, observando, ainda, a presença mais significativa 
do desenho enquanto elemento estruturador da imagem 

1 Moderador de Mesa-Redonda - Prof. Adjunto de História da Arte e História dos Jardins 
da Escola de Belas Artes/UFRJ; Especialista em História da Arte e Arquitetura no Brasil 
pela PUC/RJ; Mestre em História da Arte pela Escola de Belas Artes/UFRJ; Doutor em 
História da Arte pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Escola de Belas 
Artes/UFRJ; Membro do Comitê Brasileiro de História da Arte; Diretor da Escola de Belas 
Artes/UFRJ – 2010-2014.
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visual na pintura mais do que na talha. Lembra que há 
tímida circulação de tratados de pintura em Minas Gerais.

Já que todos os autores se apropriaram do conceito 
de cópia, Raquel nos explica que a gravura tinha uma 
circulação restrita, mas que “era comum os pintores 
possuirem coleções de estampas”, provavelmente para 
copiar.

Sonia Gomes Pereira trabalhou diretamente o 
tema “tradição e cópias” e busca exemplos no Museu 
D. João VI da Escola de Belas Artes/UFRJ. Ela retoma 
a questão da tradição e nos mostra como o desenho 
era entendido na Academia Imperial de Belas Artes e 
reavalia a importância do papel da cópia na formação dos 
artistas. Em sua explanação fica claro como as cópias 
eram fundamentais na formação do estudante-artista. 
Em um quadro esclarecedor ela nos mostra as diferentes 
origens da distribuição da cópia por escolas artísticas, 
onde predomina a Escola Italiana. Esse estudo, que 
ainda deverá ter continuidade, baseia-se no inventário e 
na catalogação do Museu D. João VI que foi realizado 
entre 1995 e 1999 por uma equipe formada com o apoio 
do CNPq. O resultado pode ser encontrado no site www.
museu.eba.ufrj.br.

Relacionada com o trabalho de Raquel Pifano, nas 
palavras de Sonia, está a relação do desenho enquanto 
elemento estruturador da imagem visual. Sonia comenta 
que “este mesmo processo do aprendizado do desenho 
repetia-se com a pintura ou a escultura”. E, ainda, existe 
uma relação entre os trabalhos de Raquel e Sonia quando 
convergem para a importância do desenho. Sonia nos 
mostra que no século XIX e alterando-se muito pouco 
no século XX “o processo de aprendizagem do desenho 
começava nas cópias de estampas, depois das moldagens 
em gesso e finalmente no modelo vivo”. 

No debate, Sonia Gomes Pereira reafirmou a 
importância da cópia na formação dos artistas, sendo 



Apresentação de Mesa-redonda 5 - Carlos Terra

309

ainda hoje uteis para ela. Complementou também 
alertando para a importância da pintura e do desenho 
na Academia Imperial de Belas Artes e como ele era 
entendido no século XIX.

Luiz Alberto Freire na sua “Ode a São José”, nos 
trouxe a ornamentação da Igreja de São José do Jenipapo 
em Castro Alves, BA. Retornando ao século XVIII nos 
mostrou os usos da ornamentação usada no edifício. Foi 
questionado se o(s) artista(s) havia(m) usado estampas, 
breviários, tratados para pintar cenas religiosas já que nos 
parece que também ali as cópias eram material útil para 
o artista. O autor observou que “toda a talha é pintada 
fingindo mármores róseos e outras pedras azuis e verdes” 
e comentou que talvez ao pintar a estrutura arquitetônica, 
o artista tivesse deficiências no conhecimento da 
perspectiva e mais uma vez foi perguntado se isso ocorria 
pela falta de modelos para copiar. Seja como for o autor 
nos promete estudos futuros que trarão mais informações 
sobre a realização deste tema fundamental para o estudo 
da arte no nosso país.

O último trabalho da sessão, apresentado por Maria 
Elizia Borges, sobre as pranteadoras guardiãs perenes 
dos túmulos, também nos possibilitou questionar sobre 
o uso da cópia. Como a pranteadora tornou-se um dos 
motivos favoritos da escultura funerária italiana, francesa 
e inglesa, no século XIX, era freqüente a sua utilização 
aqui no Brasil nos diversos cemitérios de diferentes 
cidades. 

Os modelos discutidos na sua apresentação foram 
provenientes de cópias realizadas em marmorarias 
brasileiras, buscando os modelos nos catálogos que 
circulavam por toda a América Latina. Maria Elizia 
discorre como a cópia era importante e que elas possuíam 
tamanhos variados. Ela também nos mostra o uso de 
pranteadoras nas diferentes classes sociais. Para que 
todos pudessem ter uma pranteadora “a importação 
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das peças pelas marmorarias barateava o custo para os 
proprietários de hábitos burgueses. Poucos donos de 
jazigos tinham o privilégio de contratar escultores para 
esculpir uma pranteadora como peça única e original”. 

No debate questionou-se se algum artista brasileiro 
se dedicou a esse tipo de cópia ou se eram feitas em 
outros países e enviadas para o Brasil. Percebemos que 
as duas situações ocorriam e que às vezes a obra original 
era muito mais valorizada mas que as pranteadoras em 
seus lamentos diante da dor estavam sempre presentes.

Como se pode verificar a mesa-redonda apesar 
de apresentar uma diversidade nos temas e períodos 
abordados problematizou o objeto de pesquisa proposto 
e ao mesmo tempo percebemos que os trabalhos foram 
conduzidos pelo uso da cópia e que ela foi o elemento 
estruturador das pesquisas. 

Os trabalhos trazem, portanto, questões teórico-
metodológicas significativas para pensarmos a atualidade 
sobre a história da arte e seu potencial analítico, 
amplificado pelos deslocamentos sugerido aos autores 
pelos organizadores do colóquio.



Desenho e Idéia na Tratadística Lusitana de Pintura

Raquel Quinet Pifano
Instituto de Artes e Design da Universidade Federal de 
Juiz de Fora.

Resumo 
Este artigo busca refletir sobre o conceito e estatuto do desenho na 
obra de três autores portugueses: Francisco de Holanda, autor de 
Da Pintura Antiga (1548), Philippe Nunes, autor de Arte da Pintura. 
Symmetria, e Perspectiva (1615) e Félix da Costa, autor de Antiguidade 
da Arte da Pintura (1696). Apesar da obra de Holanda guardar muitas 
diferenças em relação aos demais tratadistas, talvez por sua maior 
filiação aos ideais humanistas italianos, um ponto em comum une suas 
concepções estéticas: o princípio de que a substância da pintura é o 
desenho. Tal propósito não visa identificar forçosamente características 
estéticas lusitanas, mas sim melhor entender aquele ambiente artístico, 
suas premissas e seus resultados formais.

Palavras-chave: Desenho. Teoria da pintura. Arte Colonial

Resumen
En este artículo se reflexiona sobre el concepto y la situación del diseño 
en los tres autores portugueses: Francisco de Holanda, autor de “De la 
Pintura Antigua” (1548), Philippe Nunes, autor del “Arte de la Pintura. 
Simetría y Perspectiva” (1615) y Felix da Costa, autor del “Antigüidad 
del Arte de la Pintura” (1696). A pesar del trabajo de Holanda salvar 
muchas diferencias en relación con otros tratados, quizá por su 
filiación a los ideales humanistas italianos, hay un punto común que 
une sus ideas estéticas: el principio de que la sustancia de la pintura 
es el diseño. Busca identificar no necesariamente cualidades esteticas 
lusitanas, sino a comprender mejor el ambiente artístico, sus premisas 
y sus resultados formales.

Palabras clave: Diseño. Teoría de la Pintura. Arte Colonial
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Consultando o regimento dos ofícios mecânicos 
da cidade de Lisboa, encontramos diferentes ofícios 
que delimitavam as atividades dos artesãos: pedreiros e 
carpinteiros, marceneiros, entalhadores, pintores e muitos 
outros.1 Sabemos que em pleno século XIX, ainda vigorava 
em Portugal códigos de nobreza que definiam as atividades 
mecânicas em oposição às atividades intelectuais: são 
“aquelas que se exercitam com operações manuais, e que 
dependem mais do trabalho do corpo, que do espírito” 
escreveu Pereira de Oliveira em 1806. Portugal mantinha 
as corporações de ofício sob rígida regulação, o que de 
fato, não ocorreu em Minas. Graças a tal rigor, hoje nos 
é possível conhecer as muitas contendas e reivindicações 
legais movidas pelos pintores, especialmente durante o 
século XVI, para alterar a situação daquele ofício e obter 
seu reconhecimento liberal.2

Na colônia, especialmente em Minas, a Coroa 
portuguesa não teve êxito em regular os ofícios mecânicos, 
apesar de algumas tentativas de delegar tal tarefa ás 
Câmaras, ficando assim a cargo de cada atividade 
profissional definir seus padrões de comportamento, seus 
preços e sua ética.3 Mas, é importante frisar que o fato 
de um débil cumprimento da legislação metropolitana na 
prática dos ofícios mecânicos na colônia não corresponde 
à inexistência daquele código de nobreza que recusa 
ao trabalho manual qualquer fundamento intelectual. 
1 Livro dos Regimetos dos officiaes mecânicos da mvi nobre e sépre leal cidade de 
Lixboa. s/d
2 A esse respeito ver SERRÃO, Vitor. O Maneirismo e o Estatuto Social dos Pintores 
Portugueses. Lisboa: Imprensa Nacional/ Casa da Moeda, 1983.
3 BOSCHI, Caio C. O Barroco mineiro: artes e trabalho. São Paulo, Brasiliense, 1988. 
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Considerando o contexto escravista, tal recusa só tende a 
acirrar-se.

Ao observarmos a falta de limites definidos entre 
os campos de atuação de cada ofício em Minas, chama 
a atenção certa diferença na situação dos pintores em 
relação aos demais artesãos – o que no fundo não se 
opõe à situação portuguesa. Aleijadinho, por exemplo, 
consagrado no século XX como escultor, desempenhou 
várias funções: foi aparelhador, carpinteiro, entalhador, 
imagineiro, construtor, fez diversos riscos e prestou 
serviços de louvação4, sendo notória a realização coletiva 
em diversas encomendas, colocando em dúvida a noção 
de autoria. Já no ofício da pintura, apesar de não raro 
agregar auxiliares, encontramos pintores que trabalhavam 
sozinhos, sugerindo certa noção de especialização do 
trabalho de pintura. Ademais, o pintor dificilmente se 
dedicava a outro ofício artesanal senão pintar, dourar, 
retocar pintura, pintar altares ou capelas. Some-se a estas, 
as exigências do contratante, que parecem mais rígidas 
para com a obra de pintura do que para com os outros 
ofícios (proposição sugerida no cotejo entre os contratos 
de pintura com os demais), por vezes solicitando somente 
o próprio oficial. Ademais, os pintores eram os finalizadores 
de todas as obras.5 

Logo, não parece ser casual a melhor posição social 
dos pintores em Minas em relação aos demais artífices 
– o que reforça a tese de uma certa hierarquia das artes 

4 MARTINS, Judith. Dicionário de artistas e artífices dos séculos XVIII e XIX em Minas 
Gerais. Rio de Janeiro, IPHAN/ MEC, v2, 1974.
5 BOSCHI, Caio C. O Barroco mineiro: artes e trabalho. São Paulo, Brasiliense, 1988.
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no cenário artístico colonial. Tomemos como exemplo 
o caso de Aleijadinho e Ataíde, cujo grande número de 
encomendas a ambos sugere o relativo reconhecimento 
que tiveram em vida. Aleijadinho dedicou-se ao ofício da 
talha como se sabe, já Ataíde somou ao exercício da pintura 
a carreira das armas, foi cabo de esquadra, sargento e 
alferes.6 Enquanto Aleijadinho era irmão da Irmandade de 
São José de Vila Rica, associação dos artesãos, Ataíde 
pertencia à dez confrarias, entre elas as ordens terceiras 
de São Francisco de Assis e de Nossa Senhora do Carmo, 
ordens das mais aristocráticas em Vila Rica.7 E muitos outros 
exemplos podem ser buscados na historia da arte colonial.

Considerando as reivindicações dos pintores portugueses 
durante o século XVI para liberalizar a pintura e uma provável 
hierarquia das artes, podemos inferir maior proximidade 
da pintura com a reflexão teórica e seus códigos visuais 
originados na Itália Humanista e assimilados em Portugal 
contrarreformista. Ressalte-se que não estou sugerindo que 
por causa de sutis diferenças na organização do trabalho 
artístico em Minas, e de uma provável melhor condição 
social do pintor, a pintura, diferente das demais artes, fosse 
estruturada por uma reflexão teórica aos moldes dos grandes 
mestres italianos. Entretanto, somando tais apontamentos 

6 CAMPOS, A. A. “Vida cotidiana e produção artística de pintores leigos nas Minas 
Gerais: José Gervásio de Souza Lobo, Manoel Ribeiro Rosa e Manoel da Costa Ataíde. 
In: PAIVA, Eduardo França, ANASTASIA, Carla Maria Junho (org.). O Trabalho Mestiço. 
Maneiras de Pensar e Formas de Viver Séculos XVI a XIX. São Paulo: Annablume/
PPGH-UFMG), 2002.
7 Segundo Adalgisa Arantes campos, Ataíde também foi membro das seguintes 
confrarias: Mercês e Perdões, Nossa Senhora da Boa Morte, Senhor dos Passos em 
Ouro Preto, Senhor Bom Jesus de Matosinhos em Congonhas, Senhora Mãe dos 
Homens do Caraça, Senhora da Lapa de Antônio Pereira, Terra Santa de Jerusalém e 
São Francisco da Penitência em Mariana.
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acerca do oficio da pintura em Minas ao que me parece ser 
uma constante formal na pintura mineira, ou seja, a primazia 
da linha, isto é, do desenho, soa legítimo refletir e investigar 
possíveis pontos de contato entre a prática pictórica em Minas 
colonial e a teoria da pintura em Portugal. 

 No cotejo formal entre pintura e talha mineira (incluindo 
no termo talha a imaginária ou escultura avulsa), percebo 
uma presença muito mais expressiva do desenho enquanto 
elemento estruturador da imagem visual (inclusive definidor 
dos campos a serem preenchidos pela cor) na pintura do que 
na talha. Para melhor me fazer entender, recorro a Wölfflin,  
talvez hoje um pouco esquecido, mas sempre útil na análise 
da forma: a pintura seria mais “linear”, enquanto a talha, 
mais “pictórica”. É justamente nesta presença do desenho 
que identifico o contato com a teoria portuguesa da pintura, 
ou seja, com a tratadística portuguesa. 

Sabemos que a circulação de tratados de pintura em 
Minas foi escassa, de fato, o meio mais abundante de difusão 
dos códigos visuais oriundos de uma reflexão teórica foi a 
gravura (estampas avulsas ou compondo bíblias e missais). 
Era comum pintores possuírem coleções de estampas, 
entretanto, apesar de raro, alguns possuíam tratados de 
pintura como Manuel da Costa Ataíde, Francisco Xavier 
Carneiro ou Caetano Luiz de Miranda. Fato comprovado por 
seus inventários post-mortem.8 Infelizmente, devido á breve 
anotação dos escrivães, nos falta informações precisas 
sobre títulos e autores. No inventário de Ataíde, por exemplo, 
consta uma “Bíblia Estampada” e um livro “Segredo das 
8 SANTIAGO, Camila. "Usos e impactos de impressos europeus na configuração do 
universo pictórico mineiro (1777 - 1830)" Tese de doutoramento, UFMG, 2009.
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Artes”— obra que até hoje nossos pesquisadores não 
identificaram; já no inventário de Francisco Xavier Carneiro 
encontra-se dois títulos referentes á pintura, “Ciência das 
Sombras Relativas ao Desenho” e “Arte da Pintura” – ora, 
este último é muito pouco preciso, pois é título de vários 
tratados, inclusive o do português Filipe Nunes, “Arte da 
pintura. Symmetria e Perspectiva.”; Quanto a Caetano 
Luiz de Miranda, além de vasta coleção de 62 estampas, 
possuía um “Perspectivas dos Pintores” em dois volumes 
– há a suposição que se trate do tratado de Andrea Pozzo.9

A tratadística portuguesa é bem pequena em termos 
numéricos, o que denuncia a falta de uma reflexão teórica 
sistemática sobre pintura no ambiente lusitano. Francisco de 
Holanda, Filipe Nunes e Felix da Costa são, hoje, os tratadistas 
portugueses mais conhecidos. Todos exerceram o ofício 
da pintura, exceção a Felipe Nunes, um clérigo que pintava 
como amador. Sintomático, o único a publicar seu tratado, 
merecendo duas edições, uma em 1615 e outra em 1767, 
permanecendo os outros dois manuscritos até o século XX. 
Assim, o único tratado que poderia ter efetivamente circulado 
nas oficinas mineiras foi o “Arte da Pintura” de Nunes, o que 
não descarta a possibilidade de uma certa absorção das idéias 
artísticas contidas nos demais tratados por aquele ambiente 
mesteiral. É importante não perder de vista a circularidade 
entre teoria e prática da arte desde o Humanismo, ou seja, o 
quanto os códigos visuais formaram e foram formados pelos 
códigos letrados. Daí a impossibilidade de se estabelecer 
uma relação restrita entre os princípios pictóricos em vigor 

9 Ibdem
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em Minas colonial e os textos teóricos escritos. As idéias e 
princípios artísticos fornecidos por aqueles textos escritos 
certamente não foram exclusivamente assimilados pela via da 
leitura, estavam presentes nas gravuras e pinturas vindas de 
Portugal. 

Apesar das diferenças, um ponto em comum une as 
concepções estéticas dos três autores: o princípio de que a 
substância da pintura é o desenho. É justamente em torno 
da importância do desenho que os argumentos sobre pintura 
são desenvolvidos. Ademais, em todos, atravessa tal noção, a 
insistência no caráter intelectual da atividade da pintura. Ora, a 
identificação do desenho á razão teórica, em oposição à cor, foi 
um dos grandes argumentos em favor do reconhecimento da 
pintura como arte liberal desde os primórdios do Humanismo. 

Em “Da Pintura Antiga”, manuscrito de 1548, Francisco 
de Holanda define a pintura como “uma declaração do 
pensamento em obra visível e contemplativa,... . É imitação de 
Deus e da natureza prontíssima. ... É imaginação grande que 
nos põe ante os olhos aquilo que se cuidou tão secretamente 
da idéia,” 10 formando-se “de três eficazes preceitos: invenção 
ou idéia; proporção ou simetria; decoro ou decência.”11 Holanda 
adverte que o pintor excelente não imita outros pintores, mas 
torna-se modelo a ser imitado. O pintor excelente terá dois 
mestres: a natureza e a antiguidade, sendo a arte antiga, a 
arte romana da antiguidade e a arte italiana do presente, ou o 
modo grego de pintar. A imaginação ou idéia é regulada pela 
imitação da arte antiga e da natureza. 

10 HOLANDA. Da Pintura Antiga. Lisboa: Livros Horizonte, 1984. p. 20
11 Ibdem p. 21
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Ao expor o primeiro preceito da pintura, a invenção, 
Holanda define idéia:

 
“[...] a primeira entrada desta ciência e nobre arte [a pintura] é a 

invenção, ou ordem, ou eleição a que eu chamo idéia, a qual há-de estar 
em o pensamento. E sendo a mais nobre parte da pintura, não se vê de 
fora, nem se faz com a mão, mas somente com a grande fantasia e a 

imaginação; [...]”.12 

Invenção é projeto, é o momento anterior á realização 
material da pintura. Idéia, portanto, é projeto, mas idéia, neste 
momento não é explicitada como desenho, como fará Felix 
da Costa distinguindo desenho interno de desenho externo 
aos moldes de uma teoria da pintura francamente filiada a 
uma teoria das Idéias com caráter quase teológico como em 
Zuccarro.

Em Da Arte Antiga, o desenho situa-se no campo da 
segunda parte da pintura, quando de fato ela se torna visível, 
pois a pintura já existe no entendimento do pintor. E assim ele 
inicia o capitulo 16 de seu tratado , “Em que consiste a força 
da pintura: [o desenho]”: “Aqui tem logo seu lugar o desenho a 
que eu aproprio a segunda parte da pintura, que é a proporção, 
e a primeira obra visível.” 13 O desenho, projeto e tradução da 
idéia, é o elemento gráfico que torna visível a invenção, ele é 
“substância e ossos da pintura”.14

 É interessante notar o tom que o desenho assume num 
pequeno tratado de Holanda escrito 23 anos após o “Da Arte 
Antiga”, e mais distante de sua experiência italiana. Conhecido 

12 Ibdem p. 42
13 Ibdem p. 44 
14 Ibdem p. 45
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como “Da ciência do desenho”, o titulo original é “Lembrança. 
De quanto serve a ciência do desenho e entendimento da 
arte da pintura, na república cristã, assim na paz como na 
guerra.”, foi escrito em 1571 e recebeu permissão régia para 
impressão em 1576. Apesar das pequenas proporções, este 
texto parece, à princípio, bem mais próximo de um ambiente 
lusitano marcado por uma tímida reflexão sobre pintura filiada 
a uma teoria das Idéias muito ao gosto tridentino. 

Mantendo o tom de queixa quanto á falta de entendimento 
da pintura em solo lusitano, Holanda diferencia pintura/desenho 
de pintura/debuxo, sendo este último um ofício mecânico, 
correspondendo à arte que se fazia em Portugal. Holanda 
reconhece o aprendizado do desenho a partir da imitação de 
outros mestres, mas empenha-se em afirmar que os grandes 
nascem com a ciência do desenho, talento dado por Deus. 
Central no tratado, no capítulo “Que coisa é esta pintura ou 
o entendimento dela”, Holanda associa mais estritamente o 
desenho à idéia e esta, à Deus: 

“o desenho, criado no entendimento, nasce da eterna ciência 
incriada na nossa ciência: assim a nossa idéia criada dá a origem e 
invenção a todas as outras obras, artes e ofícios que usam os mortais.”15

No Da Pintura Antiga, desenho é tradução da idéia 
produzida pela imaginação. Holanda não se detém em 
especular sobre sua origem, sendo resultado tanto da 
imitação da natureza e da arte antiga, quanto talento natural 
no artista (engenho); agora, desenho, além de talento nato 
dado pelo “sumo mestre Deus gratuita no entendimento”, 

15 Holanda. Da Ciência do Desenho. Lisboa: livros Horizonte,1985. p. 20
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é derivado da “eterna Ciência divina.”16 A ênfase do tratado 
recai sobre a origem divina do desenho, sendo a imitação 
da natureza/arte antiga deixada de lado. Este é um ponto 
comum com os demais autores: imitação da natureza/
antiguidade não faz parte da invenção, aparecendo 
somente como “lugares-comuns” retóricos próprio à escrita 
da época.  É o que encontramos no texto de Filipe Nunes. 

Filipe Nunes, autor do único tratado de pintura escrito 
originalmente em português e publicado em Portugal no 
século XVII e XVIII, definiu pintura, citando Plínio, como 
“uma representação da forma de alguma coisa, lançadas 
certas linhas e traças.”17 Logo a seguir, explica que é 
possível dividir a pintura em “dois modos”; um diz respeito 
á cor e outro, ao desenho. O modo de colorir e tratar as 
cores é dividido em três partes: pintura a óleo, pergaminho 
ou iluminação e têmpera. Esta última ainda se divide 
em pintura e fresco. Em seguida, refere-se ao desenho, 
chamando a atenção do leitor para a impossibilidade 
de divisões como ocorre no caso da cor, uma vez que 
inexiste nos “lineamentos e traços” variações, ou seja, 
Nunes confirma a tese da universalidade do desenho. 
Universalidade do desenho em oposição à multiplicidade 
da cor, ao seu caráter eminentemente contingente: 

“Mas, se tratarmos quanto aos lineamentos e traços, é uma só 
coisa, porque em todos estes modos se guardam os mesmos claros, 
escuros e meios escuros, (...) e em todos estes modos se guarda o 
mesmo debuxo, só variam no modo de colorir.”18

16 Ibdem p. 20
17 NUNES, Philipe. Arte da Pintura. Symmetria, e Perspectiva. Porto: Editorial Paisagem, 
1982. p. 89
18 Ibidem p. 89 
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 Embora não se dedique à invenção como o fez 
Holanda, Nunes, logo no início de seu tratado sugere sua 
filiação á teoria da Idéias. Em “Louvores da Pintura” afirma: 

“É a Pintura uma Arte tão rara, (...) quase divina, (...) e excelente, 
que toca quase o conhecimento divino, ter na mente tão vivas as 
espécies das coisas que assim se possam por em prática, e Pintura 
que parece que lhe não falta mais que o espírito.”19 

Ao afirmar que o artista tem na mente a imagem da 
coisas que ele irá pintar, exclui a imitação da natureza e da 
arte antiga, e situa esta suposta “idéia” na proximidade de 
Deus.

Felix da Costa, autor de “Antiguidade da Arte da Pintura”, 
manuscrito de aproximadamente 1696, dividiu a pintura em 
“invenção, debuxo e colorido”. Invenção é “toda a consideração 
da obra disposta em o entendimento por representação: vem 
a ser o plano perspectivo conforme a História, a disposição 
das figuras, a postura de cada uma, e a concordância de 
tudo”.20 Assim, a invenção manifesta-se no tratamento do 
tema e na composição da pintura que devem respeitar o 
decoro. Importante é a proposição de dois tipos de pintor: o 
que inventa e o de segundo nível. O pintor capaz da invenção 
“representa os objetos na idéia, seleciona no entendimento e 
conserva o melhor na memória”. O pintor de segundo nível: 
“só copia estampas diferentes sem adicionar nada para além 
das cores”.21 

19 Ibidem p. 69
20 Felix da Costa, Antigüidade da arte da pintura. Reprodução fac-símilada em: The 
Antiquity of the Art of Painting by Felix da Costa. Introdução e notas de George Kubler, 
New Haven-London, Yale University Press, 1967..
21 Ibidem
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Costa propõe dois tipos de desenho, o interno e 
externo. O “debuxo interno” situa-se no campo da invenção, 
identificado como “o conceito formado em o entendimento, 
que não é matéria nem corpo, nem acidente de alguma 
substância, senão uma forma ou Ideia, ordem, regra, termo 
e objeto do entendimento em que se considera primeiro o 
ser representativo” – seguido pela materialização do debuxo 
exterior – “o que se vê circunscrito de formas sem substâncias 
de corpos”.22 Já o colorido é definido como o elemento que 
“comporta as luzes e as sombras em claro escuro, o sorteado 
das cores, a viveza e diminuição da cor”.23 Note-se que o 
que define a pintura como atividade intelectual é o desenho, 
na verdade o desenho interno tornado visível pelo desenho 
externo. A cor é mero elemento material, sendo somente um 
dos vários componentes do colorido, que conta também com 
o claro-escuro. 

É, portanto, o desenho que sustenta um discurso sempre 
presente na literatura artística lusitana, o da defesa da pintura 
como atividade liberal. Soma-se a isso o forte apego à teoria 
da idéia, selada pela doutrina do desenho tridentina. Desenho 
corresponderia não apenas ao debuxo, mas à idéia, sendo o 
meio de expressão da participação divina, ou seja, da Idéia 
primeira.

22 Ibidem 
23 Ibidem 
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Resumo
Esta comunicação examina 32 pinturas do acervo do Museu D. João 
VI da Escola de Belas Artes da UFRJ, analisando o exercício da cópia 
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This paper deals with 32 paintings of the collection of the Museu D. 
João VI of the School of Fine Arts of the Federal University of Rio de 
Janeiro, analyzing the exercise of copying at the formation of the artist 
in the 19th century and the beginning of 20th century, especially in the 
so-called envios. The main points of this analisis are: the preference of 
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os conceitos de desenho, composição, estilo, tipologia e 
tradição, tendo como eixo a forma como estas categorias 
foram entendidas na Academia Imperial de Belas Artes, 
depois Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro.

Nesta comunicação, pretendo retomar a questão 
da tradição, partindo de duas premissas. De um lado, a 
compreensão de como a Academia / Escola se relacionava 
com a tradição artística, seu entendimento da noção de 
estilo e das escolas regionais européias. Por outro lado, 
a reavaliação do papel da cópia na formação dos artistas, 
isto é, o entendimento de que as cópias foram importantes 
instrumentos, não apenas para a divulgação da tradição 
ocidental – temas, técnicas, tipologias e iconografia -, mas, 
também, como uma maneira de penetrar nas idéias que 
originaram a construção da obra dos grandes mestres.

A partir destas premissas, pretendo avançar nesta 
discussão, aprofundando a análise de cópias feitas por 
alunos da Academia / Escola, que fazem parte do acervo do 
Museu D. João VI (MDJVI) - cópias realizadas durante sua 
formação no Brasil ou no exterior, no caso dos pensionistas. 

A identificação das cópias do MDJVI foi feita, em 
grande parte, pelo próprio inventário do Museu.1 Mais 
recentemente, dando prosseguimento ao estudo do acervo, 
alguns dos meus orientandos têm tomado as cópias como 
temas de suas pesquisas, avançando o conhecimento 
sobre elas.2

1 O inventário e a catalogação do MDJVI foram realizados entre 1995 e 1999 por uma 
equipe formada com o apoio do CNPq, daí resultando num banco de dados informatizado, 
que se encontra disponibilizado no site: museu.eba.ufrj.br.
2 A tese de doutorado de Reginado da Rocha Leite - À Imagem e Semelhança: a prática 
da cópia de pinturas européias na Academia Imperial das Belas Artes no Rio de Janeiro 
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Aqui, nesta comunicação, pretendo avançar este 
estudo, analisando um conjunto de cópias pintadas sob 
vários aspectos: as preferências pelas escolas artísticas 
européias; a escolha dos artistas europeus a serem 
copiados; a identificação do copista; os locais mais utilizados 
pelos artistas brasileiros para realizar estes exercícios; e, 
finalmente, a inserção do exercício da cópia no processo 
geral de formação dos artistas na época.

I - O acervo de cópias pintadas do Museu D. João VI

Analisamos 32 pinturas, que eram consideradas, no 
inventário do MDJVI, como cópias. Apresentamos aqui este 
conjunto, seguindo o critério das escolas regionais, que era 
o método utilizado para todo o processo de encomenda e 
posterior exposição na Academia e na Escola.

1) Escola Italiana:
- A Virgem e o Menino, cópia de Rafael, autor da cópia 
não identificado, s/d (registro: 0087).

(1855-1890) – avança algumas atribuições e temáticas, mas sobretudo discute, com 
bastante acuidade, a importância do aprendizagem da tradição tipológica no exercício 
da cópia. A dissertação de mestrado de Cristina Rios de Castro Ouchi – O Papel da 
Estampa Didática na Formação Artística na Academia Imperial de Belas Artes: o acervo 
do Museu D. João VI / EBA / UFRJ  - também avança na identificação e mesmo correção 
de alguns dados da catalogação do Museu, mas seu ponto principal é a compreensão do 
acervo de estampas em função da progressão de estudos no aprendizado do desenho, 
o que consegue fazer com grande competência. Além destes pós-graduandos, ligados 
ao nosso Programa de Pós-graduação em Artes Visuais, também tenho orientado alunos 
da graduação, bolsistas PIBIC e PIBIAC da EBA / UFRJ. A estes couberam tarefas 
mais pontuais: a identificação mais completa dos originais europeus. Assim, no ano de 
2010, Tainá Basílio de Barros tratou de cópias no acervo de escultura; Viviane Viana de 
Souza e Gabriela Deziderio de cópias na pintura. No primeiro período de 2011, Gabriela 
Deziderio avançou o estudo para as cópias no desenho. O resultado deste trabalho 
conjunto foi o detalhamento das informações sobre os originais, tais como títulos, 
técnicas, datas, medidas, locais onde se encontram, além de, em alguns casos, corrigir 
a própria identificação. 
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- ATransfiguração, cópia de Rafael de obra que se 
encontra na Pinacoteca do Vaticano em Roma, autor 
da cópia não identificado, s/d (registro: 0056).
- Retrato do papa Clemente IX, original de Battista 
Gaulli, dito Bacicio, que se encontra no Palazzo 
Barberini em Roma, autor da cópia não identificado, 
s/d (registro 3087). 
- Comunhão de São Jerônimo, cópia obra de 1614 de 
Domenichino (Domenico Zampieri), que se encontra 
na Pinacoteca do Vaticano em Roma, autor da cópia 
não identificado, s/d (registro: 0034).
- Caçada de Diana, cópia de obra de 1616/1617 de 
Domenico Zampieri, que se encontra na Galleria 
Borghese em Roma, autor da cópia não identificado, 
s/d (registro: 0032).
- Danae, cópia de obra de Correggio, que se encontra 
na Galeria Borghese em Roma, autor da cópia não 
identificado, s/d (registro: 1805). É possível que 
esta obra não seja cópia de pensionista, pois há a 
referência de que a Baronesa de Itamby doou uma 
Danae de Corregio em 1881.3

- Salomé com a Cabeça de São João Batista, cópia 
de obra de Ticiano, que se encontra na Galeria Doria 
Pamphili em Roma, autor da cópia Francisco Antônio 
Nery (1828-1866; que obteve prêmio de viagem em 
1848), envio de pensionista, 184_ (registro 0109). 
- A Virgem de Foligno, cópia de obra de 1510/1511 
de Rafael, localizada na Pinacoteca do Vaticano em 

3 LEITE (2008) p. 112.
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Roma, autor da cópia Jean Léon Palliére Grandjean 
Ferreira (1823-1887; obteve prêmio de viagem em 
1849), envio de pensionista, 184_ (registro 3211). 
- Amor Sacro, cópia de parte de obra de 1514 de 
Tiziano, que se encontra na Galleria Borghese 
em Roma, autor da cópia Vitor Meireles, envio de 
pensionista, 185_ (registro: 0066).
- A Ceia na Casa de Levi, cópia de obra de 1573 de 
Veronese, que se encontra na Gallerie Dell´Accademia 
em Veneza, autor da cópia Vitor Meireles, envio de 
pensionista, 185_ (registro: 0055).
- A Ceia na Casa de Levi (detalhe), cópia de obra 
de 1573 de Veronese, que se encontra na Gallerie 
Dell´Accademia em Veneza, autor da cópia Vitor 
Meireles, envio de pensionista, 185_ (registro: 0067).
[Figura 1]
- Sagrada família e São João Batista entre Santos, 
cópia de obra  de 1562 de Paolo Veronese, que se 
encontra na Gallerie dell´Accademia em Veneza, 
autor da cópia Vitor Meireles, envio de pensionista, 
185 _ (registro: 1808).
- Milagre de São Marcos, cópia de obra de 1548 de 
Tintoretto, que se encontra na Gallerie dell´Accademia 
em Veneza, autor da cópia Vitor Meireles, envio de 
pensionista, s/d (registro 0033).
- Tarquínio e Lucrecia, cópia de Guido Cagnacci, 
autor da cópia Vitor Meireles, envio de pensionista, 
185_ (registro: 0082).4

4 Uma outra Lucrecia de Guido Cagnacci foi doada à Academia pela Baronesa de Ibamby 
em 1881 (LEITE, 2008, p. 112), mas esta se encontra no acervo do MNBA.
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- Amor Sacro, cópia de parte da obra de Tiziano, que 
se encontra na Galleria Borghese em Roma, autor 
da cópia João Zeferino da Costa (1840-1915; obteve 
prêmio de viagem em 1868), envio de pensionista, 
1870 (registro: 3243).
- Flora, cópia da obra de Francesco Mancini, autor da 
cópia João Zeferino da Costa, envio de pensionista, 
s/d (registro: 3244).
- Nobre Veneziano, cópia de obra de Veronese, que 
se encontra na Galeria de Colonna em Roma, autor 
da cópia Eliseu Visconti (1866-1944; obteve prêmio de 
viagem em 1892), envio de pensionista, s/d (registro: 
3043). 

Figura 1 - A Ceia na Casa de Levi (detalhe), cópia de obra de 1573
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2) Escola Francesa:
- Caçada de Meleagro e Atalanta, cópia de Charles 
Lebrun, autor da cópia não identificado, s/d (registro 
0044).
- Santo Agostinho e Santa Mônica, cópia de Ary 
Scheffer, autor da cópia não identificado, 1920 
(registro: 3248).
- Napoleão em Jaffa, cópia de obra de Antoine Gros, 
que se encontra no Museu do Louvre, autor da cópia 
Vitor Meireles, envio de pensionista, s/d, (registro: 
0026).
- Tronco masculino, cópia de obra de Pagnest, que 
se encontra na École des Beaux-Arts em Paris, autor 
da cópia Rodolfo Amoedo (1857-1941; obteve prêmio 
de viagem em 1878), envio de pensionista, 1880 
(registro: 0043). [Figura 2] 
- Cristo Morto, cópia de obra de Phillipe de 
Champaigne, que se encontra no Museu do Louvre, 
autor da cópia João Zeferino da Costa, envio de 
pensionista, s/d (registro: 1782).
- Excomunhão de Roberto, o Piedoso, cópia de obra 
de Jean Paul Laurens, que se encontrava na época 
no Museu de Luxemburg e hoje faz parte do acervo 
do Museu d´Orsay, autor da cópia João Zeferino da 
Costa, 1892 (registro: 3235).

3) Escola Flamenga
- Baco, cópia de Rubens, autor da cópia Vitor Meireles, 
envio de pensionista, s/d (registro 0057). [Figura 3]
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4) Escola Holandesa
- Nossa Senhora com o Menino, Santa Isabel e São 
João Batista, cópia de obra de Lambert Sustris, que 
se encontra na Galleria Borghese em Roma, autor da 
cópia não identificado, s/d (registro 3076). 
- Personagem do Século XVII, cópia de Retrato de 
Paulus Van Beresteyn de 1620, de Frans Hals5, que 

5 Frans Hals naseu em Antuérpia em 1580, mas viveu quase toda a vida em Haarlem, 
onde faleceu em 1666, sendo considerado da Escola Holandesa.

Figura 2 - Tronco masculino, cópia de obra de Pagnest, (1857-1941).
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se encontra no Museu do Louvre, autor da cópia 
Henrique Cavaleiro (1892-1975; obteve prêmio de 
viagem em 1918), envio de pensionista, 1920 (registro 
0120). 
- La Bohemiene, cópia da obra de 1628/1630 de 
Frans Hals, que se encontra no Museu do Louvre, 
autor da cópia Alfredo Galvão (1900-1987, obteve 
prêmio de viagem em 1927), envio de pensionista, 
1930 (registro 1757).

5) Escola Espanhola. 
- Sagrada Família, cópia de obra de 1650 de  Murillo, 
que se encontra no Museu do Prado desde 1819, 
autor da cópia não identificado, s/d (registro 0072).6

6) Escola Inglesa.
- Retrato de homem do século XVIII, cópia da obra 
Reverendo Sir Henry Bate-Dudley, Bart de c. 1780 de 
Thomas Gainsborough, autor da cópia Teodoro Braga 
(1872-1953, obteve prêmio de viagem em 1899), 
envio de pensionista, s/d (registro 3275).

7) Não são cópias:
- Jesus em casa de Marta e Maria, de Bernardo 
Castelli (1557-1629), s/d (registro: 0069).7

6 Até o momento, só há duas referências à entrada de obra da Escola Espanhola na 
Academia/Escola. Em um documento de Rodolfo Bernardelli para Eliseu Visconti, existe 
referência à Espanha e à necessidade de copiar uma obra de uma escola que não existia 
na Pinacoteca (Leite, op.cit. p. 62). Mas há também um documento de 1850, em que é 
citada a compra de um Murillo e outro Corregggio (Leite, op.cit. p. 121).
7 No inventário do MDJVI, é levantada a hipótese, que ainda não pudemos confirmar, de 
que esta obra fazia parte da Coleção Lebreton.
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- Pigmaleão e Galatéia, de Lucílio de Albuquerque, 
s/d (registro: 1780). Com esta obra, Lucílio ganhou a 
Grande Medalha de Prata quando exposta.8 
- O Velho, de Augusto Bracet, 192_ (registro: 3096). 
Bracet recebeu Medalha de Prata com esta obra. 9 

II - As escolhas de artistas e os locais de exercícios

Analisando o conjunto apresentado acima, podemos 
verificar que as cópias eram muito mais comuns no século 
XIX, predominando com larga margem a preferência pela 
Escola Italiana (18), seguida, com boa distância, pela Escola 
Francesa (6), e apenas pontuada pelas Escolas Flamenga 
(1) e Espanhola (1). No século XX, as cópias diminuem 
muitíssimo e os artistas procuram escolas pouco copiadas 
antes: a Holandesa (3) e a Inglesa (1).

Além disso, apesar desta pesquisa ainda não estar 
acabada, já podemos verificar alguns locais usuais para os 
exercícios de cópias pelos pensionistas brasileiros. Em Roma: 
Galeria Doria Pamphili, Pinacoteca do Vaticano, Galeria de 
Colonna, Galeria Borghese, Pallazzo Barberini. Em Veneza: 
Gallerie dell’Accademia. Em Paris: Museu do Louvre, Museu 
do Luxemburgo, École de Beaux Arts. Aparece também, 
embora em menor escala, o Museu do Prado. 

Se olharmos para este conjunto de cópias, verificando 
não apenas a opção por escolas artísticas, mas também a 

8 Identificação realizada por Viviane de Souza Viana, durante pesquisa como bolsista 
de Iniciação Científica. O Museu possui fotografia da reprodução da obra na revista 
Kosmos, de Julho de 1907. (Nº de registro 585).
9 Identificação reallizada por Viviane de Souza Viana, durante pesquisa bomo bolsista 
de Iniciação Científica.
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escolha dos artistas, pode-se observar o seguinte. Da 
Escola Holandesa, há uma cópia de Lambert Sustris 
(XVI) e duas de Frans Hals (XVII). Da Escola Flamenga, 
uma cópia de Rubens (XVII). Da Escola Espanhola, uma 
cópia de Murillo (XVII). Da Escola Inglesa, uma cópia 
de Gainsborough (XVIII). Da Escola Francesa, há três 
cópias de artistas do século XVII: Lebrun, Poussin e 
de Phillipe de Champaigne; além de quatro cópias de 
artistas do século XIX: Pagnest, Gros, Laurens e Ary 
Scheffer. Da Escola Italiana: Rafael, há várias cópias 
de artistas do século XVI: Ticiano (quatro), Veronese 
(quatro), Tintoretto (um); outras tantas de artistas do 
século XVII: Domenichino (dois), Baciccio (um) e Guido 
Cagnacci (um); e uma cópia de artista do século XVIII: 
Francesco Mancini.

Nesta configuração, torna-se evidente que 
a grande escolha recai sobre artistas da tradição 
européia, sobretudo séculos XVI e XVII e especialmente 
os italianos. O único grupo que atinge o século XIX é o 
da Escola Francesa, com artistas como Gros, Pagnest, 
Laurens e Ary Scheffer. 

Além disto, é notória a preferência – certamente 
com algumas exceções – por artistas coloristas. 
Sabemos que esta opção era, inclusive, recomendada 
por alguns professores da Academia, como é o caso do 
Manuel de Araújo Porto-Alegre. Mas aqui eu gostaria de 
enfatizar um outro motivo – acredito que mais sólido – 
para a procura e escolha de artistas mais coloristas.
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III - A opção por pintores coloristas e a compreensão 
do processo de formação do artista

Sabemos que, no século XIX e, com algumas 
alterações no século XX, o processo de aprendizagem 
do desenho começava pelas cópias de estampas, depois 
das moldagens em gesso e finalmente o modelo vivo. Só 
depois de dominar o desenho, o aluno passava à pintura 
ou à escultura. 

Cada uma das etapas mencionadas acima tinha um 
objetivo específico. A cópia da estampa era responsável 
pela iniciação ao desenho dos contornos e do início da 
percepção dos volumes. A cópia das moldagens avançava 
no entendimento da luz e da sombra, pois exigia a sua 
percepção no gesso branco – o que constituía uma grande 
dificuldade para o aluno iniciante. Estes exercícios giravam 
quase sempre em torno da figura humana – elemento 
indispensável para uma tradição artística essencialmente 
narrativa – sempre começando das partes (pés, mãos, 
olhos, ouvidos, rostos, braços, pernas) para terminar 
na figura inteira – em variadas posições. Ao fim desta 
seqüência de exercícios, o aluno tornava-se apto para o 
enfrentamento do modelo vivo. 

Este mesmo processo do aprendizado do desenho 
repetia-se com a pintura ou a escultura – sempre muito 
concentrada no estudo da figura humana e sempre 
começando das partes para o todo. Isto certamente levava 
o aluno à grande destreza no domínio do desenho, do 
movimento, dos volumes, da luz e das sombras. Mas, 
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em relação à cor, a Academia só poderia mesmo contar 
com a observação das obras pintadas. Sobretudo os 
artistas de índole colorista eram tomados, neste estágio, 
como exemplos privilegiados. Acredito que isto explique 
a ausência ou o pequeno número de cópias de obras 
de Leonardo, Poussin, David, Ingres, por exemplo, em 
contraste pela notória preferência por coloristas afamados, 
como os artistas da Escola Veneziana, Rubens entre outros.
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Resumo
Os ornamentistas que trabalharam na capela de São José do Jenipapo, 
situada no município de Castro Alves, Bahia e erguida no século 
XVIII (1704) reservaram para a pintura um papel importante, não só 
pela talha pintada com elementos decorativos e imitação de pedras 
coloridas, mas pelas pinturas narrativas e simbólicas relativas a São 
José e a Sagrada Família existentes na capela-mor, nave e nártex. 
No teto da capela-mor estão narrados nove passos da vida do pai de 
Jesus, no da nave ele é figurado em glória, no do nártex a trindade 
jesuítica aparece no formato dos três corações. Abordaremos técnica 
e estética decorativa, as marcas estilísticas do rococó, do barroco e do 
neoclássico e o programa iconográfico, que centra-se na vida de São 
José e na sua importância para o catolicismo reformado pelo Concílio 
de Trento.

Palavras-chaves: São José. Jenipapo. Bahia. século XVIII. rococó

Abstract
The ornamentalists who worked in the chapel of São José do Jenipapo, 
located in the municipality of Castro Alves in Bahia and built in the 18th 
century (1704), allocated an important role to painting. That can be 
observed not merely in the painted woodcarving, covered in decorative 
elements and imitations of colorful stones, but also in the narrative and 
symbolic representations of Saint Joseph and the Holy Family that can 
be found in the main chapel, in the nave and in the narthex. The ceiling 
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of the main chapel contains a narrative depiction of the nine stations 
of the life of Jesus’ father; the ceiling of the nave shows the same 
saint represented in glory; the one in the narthex represents the jesuit 
trinity in the form of three hearts. We will address the techniques and 
decorative tendencies of the period, as well as Baroque, Rococo and 
Neoclassic stylistic traits and also the iconographic program focusing 
Saint Joseph’s life and his importance for Catholicism after the Council 
of Trent. 

Keywords: Saint Joseph. Jenipapo. Bahia. 18th century. Rococo

Em um povoado de poucas casas, situado no município 
de Castro Alves, no histórico caminho dos tropeiros que 
rumavam a Minas Gerais, foi erguido no século XVIII, em 
1704, data que consta em cartela acima da porta de entrada 
principal, um templo diminuto inteiramente dedicado a São 
José.

A vila de São José do Jenipapo fica de oito a dez 
léguas da cidade de Cachoeira e duas (12 Km) de Castro 
Alves, antigo Curralinho, terra natal do poeta Castro Alves, 
nas proximidades da “Fazenda “Cruz do Medrado”, do 
estabelecimento de “João Amaro” e das aldeias de índios 
outrora dirigida pelos jesuítas, de Pedra Branca e da 
Tapera, hoje  vila de Santa Terezinha”.1

Sobre o caminho dos tropeiros Rômulo de Almeida 
nos esclarece:

As tropas para Minas aproveitaram a linha do povoamento 
baiano, seguindo o Paraguassu. As minas do Rio de Contas, durante 
certo tempo, deram ainda mais vida ao roteiro que, na época dos 

1 ALMEIDA, Rômulo Barreto de. A capela de S. José do Genipapo In Revista do Serviço 
do Patrimonio Histórico e Artístico Nacional, nº 2. Rio de janeiro, Ministério da Educação 
e Saúde, 1938. 297 p. Il. p. 225.
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descobrimentos dos veios auríferos de Sabará, do Ribeirão do 
Carmo e do Rio das Mortes, os bandeirantes baianos já trafegavam, 
estabelecendo as suas fazendas de Montes Claros e outras que deram 
início às povoações do futuro Distrito Diamantino.2

O autor ainda nos informa que essa capela de São 
José do Jenipapo foi erguida pelo 

Alferes Gaspar Fernandes da Fanca (sem o r é que está redigido, 
talvez seja um ascendente do ilustre padre Leonel Franca, filho daquela 
região) quem conseguiu do arcebispo da Bahia [D. Sebastião Monteiro 
da Vide], a Licença de 20-6-1704, para edificação na sua Fazenda 
do Genipapo, no sertão do Aporá, de uma capela sob a invocação de 
S. José, porque a Matriz de Cachoeira era muito longe para os seus 
receberem os sacramentos. Doou 100$000 de terras só para o custeio 
do culto e conservação. E construiu a capela com seus bons cruzados.3

Ainda não localizamos os documentos dessa licença 
solicitada ao Arcebispo da Bahia, nem o da sua concessão, 
pois Rômulo de Almeida não fez referência arquivística no 
seu artigo, que nos possibilitasse sua fácil localização. 

Ao que tudo indica o último sobrenome do alferes é 
“Fonseca” e não “Fanca” como afirmou Rômulo de Almeida, 
sendo “Fanca” a abreviatura de “Fonseca” na grafia da 
época.

São cinco os jazigos existentes no templo, quatro 
localizados na capela-mor e um na nave. Eles marcam 
o enterramento do “Coronel Firmino da Fonseca Rocha 
Medrado”, nascido em 18 de março de 1821 e falecido em 
22 de outubro de 1875; de “D. Maria [?ilegível] Silveira de 
Andrade, nascida em 1807 e falecida em 18 de fevereiro de 
1889 (a que contém o nascimento mais antigo);  de “Alfredo 

2 Idem.
3 Idem. p. 226.
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Augusto de Novaes Sampaio”, falecido em 10 de fevereiro 
de 1899 com 43 anos de idade, tendo nascido portanto no 
ano de 1856. Nessa lápide há ainda a referência de ter tido 
esposa e filhos, já que consta a inscrição “Lembrança de 
sua esposa e filhos”; de “Ermelina de Jesus Mello”, nascida 
em ... de julho de 1890 e falecida em 1º de julho de 1893, 
com a inscrição “Lembrança de seos paes”.

Na nave, logo após o arco cruzeiro, há uma grande 
lápide de “Leonor Nascimento Peixoto da Silva”, nascida 
em 25 de dezembro de 1866 [?ilegível] e falecida em 1º 
de agosto de ....[ilegível]. Essa lápide foi colocada por seu 
esposo “João Peixoto da Silva Filho”  e seus filhos.

Nos idos de 1938, quando Rômulo de Almeida esteve 
no povoado do Jenipapo para escrever suas breves páginas 
sobre a capela encontrou dois descendentes do Alferes: 
Cristóvam e João Luis de Melo que na época zelavam pela 
ermida. 

Em nossas investidas no Arquivo Público do Estado 
da Bahia, em Salvador e no Arquivo Público Municipal de 
Cachoeira, encontramos no primeiro um inventário de Gaspar 
Fernandes da Fonseca com testamento datado de 29 de 
fevereiro de 1836, que nos informa ser o testador natural da 
freguesia de Cruz das Almas, termo da Vila de Cachoeira, 
da Província da Bahia, morador na Fazenda dos Oiteiros, 
ser filho de Gaspar Fernandes da Fonseca e Ana Maria de 
Sampaio. Declarou que fora casado em primeiras núpcias 
com Rosa Maria do Sacramento e Vasconscelos, já falecida, 
e que não tinham tido filhos, e em segundas núpcias com 
Ana Joaquina de Novaes, também sem filhos. Solicitou que 
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seu corpo deveria ser amortalhado com o hábito da “minha” 
Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo de 
Cachoeira e que seu caixão fosse depositado nos jazigos da 
referida ordem.4 

Além do nome, homônimo do alferes que ergueu a 
capela de São José do Jenipapo, nada mais nos remetia 
à referida capela, até que informantes da comunidade do 
povoado do Jenipapo declararam ter havido uma fazenda 
de nome “Oiteiros”. Seria esse Gaspar filho, neto ou bisneto 
do alferes que nos legou importante obra artística?. 

Antes da construção da capela em alvenaria o alferes 
construiu em 1698 um oratório de madeira.5 Na solicitação 
para edificação da capela ele se comprometeu a fornecer 
vestimentas, estolas, cordões, cálice, patena de prata 
dourada, missal, galhetas, castiçais, pedra d’ara, campainha 
e um retábulo e boas terras para ser cultivada.6 

O pai de Jesus Cristo enfrentou um longo processo 
de reconhecimento e seu papel ganhou importância após 
o Concílio de Trento, passando a ocupar alto posto na 
hierarquia sagrada e a ser evocado isoladamente e no 
contexto da sagrada família.  A presença de sua imagem 
nos templos ficou indispensável. Desse modo, é comum 
nas igrejas católicas do Brasil antigo, que um dos retábulos 
colaterais, ou um dos primeiros laterais, lhe seja dedicado e 
até mesmo templos inteiros.

4 Arquivo Público do Estado da Bahia. Inventário de Gaspar Fernandes da Fonseca. 
Inventariante: Ana Joaquina de Novais Fonseca, 1837-1839. 54 fls. Arquivos judiciários, 
03/967/1436/7. Fl. 32.
5 MINISTÉRIO DA CULTURA, 7ª superintendência Regional do IPHAN. Capela de São 
José “uma ação educativa” Vila de Jenipapo – Castro Alves Bahia. 24 p. Il. p. 5.
6 Idem. p. 6.
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Entre os exemplares das igrejas baianas do século 
XVII ao XIX é raro um templo que lhe seja inteiramente 
dedicado com um completo discurso iconográfico presente 
na ornamentação, como é o caso da capela de São José 
do Jenipapo.

A arquitetura da capela segue uma tipologia missionária 
característica do século XVII, com partido em “T”, alpendre 
ou copiar, gradeado de balaustres em madeira recortada; 
nave; capela-mor e duas sacristias. Uma torre sineira do 
tipo “espadanha”, na lateral direita do templo, com acesso 
externo através de escada. Nesse mesmo lado também 
existe outra escada externa que dá acesso ao púlpito. 

Nave e capela-mor são recobertos por telhados de duas águas. 
No frontispício destaca-se o copiar com gradil de madeira e recoberto 
por telhado de três águas. A fachada, do tipo empena, é contornada por 
cunhais e beirais do tipo beira-seveira, e no nível do coro possui duas 
janelas e óculo central. O acesso a nave é feita por uma porta central 
ladeada por duas janelas.7

A técnica construtiva é assim definida:  

Construção em paredes autoportantes de alvenaria mista de 
pedra e tijolos que suportam a estrutura de madeira dos telhados , 
sendo os da nave e capela-mor em tesouras de linha alta8....

Telhado de três águas, nave e capela-mor retangulares, 
juntamente com puxados laterais. Todos os espaços são cobertos por 
telhas de barro cozido tipo canal, sendo a nave e a capela-mor por 
telhados em duas águas, o puxado do lado esquerdo em três águas e o 
do lado direito em duas águas. O acabamento de todos os beirais é em 
baira-seveira e os vãos existentes nas laterais (puxados) são fechados 
por portas e janelas almofadadas.9

7 Bahia. Secretaria da cultura e Turismo IPAC-BA; Inventário de Proteção do Acervo 
Cultural da Bahia. Salvador: SCT;CRC-BA, 2002. 432 p.: Il., mapas (Monumentos da 
Região Pastoril do Estado da Bahia; v. 7). p. 401. 
8 MINISTÉRIO DA CULTURA, 7ª superintendência Regional do IPHAN. Capela de São 
José “uma ação educativa” Vila de Jenipapo – Castro Alves Bahia. 24 p. p. 5.
9 Idem. p. 5.
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Duas sacristias ladeiam a capela-mor, sendo a da 
esquerda do templo destinada a assistência privada das 
missas, pois a parede comum entre esse espaço e a capela-
mor é ocupada por uma gelosia e uma porta também gradeada 
de treliças. 

Espaços como esses eram comuns nas capelas de 
engenhos e deles as mulheres da família senhorial assistiam 
aos ofícios longe das vistas dos trabalhadores dos engenhos 
e fazendas: capatazes, escravos e demais moradores das 
redondezas. Costume baseado no recato das mulheres, 
legado da cultura dos mulçumanos e árabes aos portugueses 
e conseqüentemente à cultura do Brasil colonial.

O coro, disposto conforme a tradição (acima do nártex), 
logo na entrada principal do templo, tem como guarda-corpo 
uma balaustrada de madeira negra, talvez jacarandá, com 
balaustres volumosos e expressivos, ao gosto do estilo barroco. 
Ilumina o coro um pequeno óculo central e duas janelas que 
se abrem para a fachada.

A tipologia dessa capela, com frontão triangular e 
copiar (varanda), segue a solução tradicional das capelas de 
engenho, igrejas jesuíticas e dos conventos franciscanos do 
nordeste brasileiro, conforme podemos observar nas pinturas 
de Frans Post intituladas “Vista de igreja jesuítica em Olinda, 
Brasil”, 1665, Instituto de Arte de Detroit; “Engenho de açúcar”, 
1652, Landesmuseum (Mainz, Alemanha), “Paisagem de 
Olinda com vista de convento franciscano”, meados do século 
XVII.

Na região do povoado do Jenipapo existem outros 
exemplares dessa tipologia a exemplo das capelas de N. Sra. 
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do Livramento e da Conceição em Irará; capela de Santo 
Antônio em Iaçu (João Amaro) e a capela de São Simão 
em Coração de Jesus. No recôncavo da Baía de Todos os 
Santos também há exemplares dessa tipologia, assim como 
em Salvador, Bahia, a exemplo da capela de N. Sra. de Mont 
Serrat e de N. Sra. da Conceição da Escada. [Figura 1] 

A ornamentação desenvolve-se a partir da capela-mor 
em cujo retábulo-mor, a imagem do santo ocupa o nicho 
principal. Tem um camarim bastante profundo, com pintura 
de elementos arquitetônicos constituídos de polongamento 
do degrau do trono, volutas e cortinas com borlas pendentes, 
complementando e emoldurando o conjunto formado pelo 
último degrau do trono e a imagem vestida de Nossa Senhora.10

O acesso ao camarim se dá por escada lateral, através 
da sacristia da direita. Neste camarim está colocada no alto do 
degrau do trono a imagem de vestir de Nossa Senhora, uma 
imagem popular que se parece muito com uma boneca, hoje 
portando um vestido de organza branco de mangas bufantes. 
Abaixo dela localiza-se o nicho envidraçado com a imagem de 
São José com seus atributos mais freqüentes; o Menino Jesus 
no braço esquerdo e uma vara (cajado) na mão direita. 

O forro da capela-mor repete a solução em uso no 
século XVII, é apainelado em madeira com nove caixotões 
retangulares com molduras pintadas à imitação de pedras 
coloridas e com nove cenas narrativas da vida de São José, 
relacionadas a vida da Virgem Maria, sua esposa, e de Jesus 
Cristo, seu filho, inspiradas nos evangelhos canônicos,  dos 

10 A capela teve a sua arquitetura e ornamentação restauradas pelo Ministério da Cultura/
IPHAN, de março a novembro de 2005.  
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apócrifos e na Legenda Dourada, assim identificadas a partir 
quadros que estão próximos do retábulo-mor: 

Cena 1: Os esposais de São José com a Virgem Maria 
(Evangelhos apócrifos e Legenda Dourada); Cena 2: A 
anunciação (Evangelho de São Lucas); Cena 3: O encontro da 
Virgem Maria com sua prima Santa Isabel, mãe de São João 
Batista, que batizará Jesus e será o seu precursor (Evangelho 
de São Lucas); Cena 4: O nascimento de Jesus (Evangelho 
de São Mateus e São Lucas); Cena 5: A apresentação de 
Jesus no templo (São Lucas); Cena 6: A visita dos três reis 
magos (Evangelho de São Mateus); Cena 7: A fuga da Família 
Sagrada para o Egito (Evangelho de São Mateus);  Cena 8: 
Jesus entre os doutores (Evangelho de São Lucas); Cena 9: A 

Figura 1 - Capela de São José do Jenipapo, Castro Alves, Bahia
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morte de São José assistida por seu filho Jesus, sua esposa, 
a Virgem Maria e o arcanjo S. Miguel (Evangelhos Apócrifos).11 

Na cena da Anunciação, São José não está presente. 
Falta uma cena importante do hagiográfico do santo, aquela 
em que o pai ensina sua profissão de carpinteiro a seu filho. 
Nas cenas em que aparece São José está distinguido pelo uso  
de uma túnica rósea e um manto amarelo ouro, por auréola e 
em alguns quadros com o seu cajado florido. Em duas das 
cenas o cajado aparece destituído de flores. [Figura 2]

O milagre do florescimento do cajado garantiu a São 
José, com oitenta anos de idade, a preferência sobre os 
pretendentes mais jovens para desposar a Virgem Maria, com 
catorze anos de idade.12 

Na cena da morte de São José, o santo apresenta-se 
deitado na cama, com o corpo parte coberto por seu manto 
amarelo, sem auréola. É assistido, a sua direita, pela Virgem  
Maria, e por seu filho Jesus, já adulto e distinguido com uma 
auréola raiada, diferenciada; e a esquerda por São Miguel 
Arcanjo. 

A cena da morte de São José apóia-se na “História de 
José o carpinteiro”, que

“havia entregado sua alma na idade de cento e onze anos, 
assistido por Cristo e a Virgem. Jesus lhe oferece as mãos durante 
a agonia, e mostra o céu e finalmente lhe cerra os olhos. Sobre sua 
cabeça planam anjos, um dos quais tem sua vara florecida. Os arcanjos 
Miguel e Gabriel tomam posse de sua alma espiada pelo diabo que 
foge”.13

11 BÍBLIA SAGRADA. Garmus, Ludovico (coordenação geral e tradução): 1. Ed. São 
Paulo: Folha de São Paulo, 2010. 832 p. p. 661, 682. (Coleção Folha: Livros que 
mudaram o mundo; v. 18)
12 RÉAU, Louis. Iconografía Del arte Cristiano; Iconografia de los santos; de La G a La 
O. José. 478 p. p. 162.
13 Idem. p. 170.
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A nave da igreja apresenta dois retábulos laterais, um 
em cada lado, que hoje estão dedicados ao Santíssimo 
Sacramento, o do lado do evangelho, e ao Sagrado Coração 
de Jesus, o do lado da epístola, mas é no teto da nave em 
que a presença de São José se faz com maior ênfase.

Figura 2 - Capela-mor da Capela de São José do Jenipapo, Castro Alves, Bahia
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O referido teto tem o formato de gamela e apresenta 
uma pintura em quadratura, nos moldes da tradição 
portuguesa, que se estendeu as colônias, em que somente 
os elementos arquitetônicos são postos em perspectiva e 
o quadro central apresenta a cena ou imagem em posição 
frontal, como se fosse pintado para figurar em uma parede, 
o chamado “quadro recolocado”. 

Aí a imagem do santo, apresenta-se dominando o 
centro do teto, com todos os seus atributos: auréola, o menino 
Jesus no braço esquerdo e no outro o cajado terminado por 
ramo de lírios brancos, sandálias de tiras de couro e o manto 
amarelo ouro que o destaca nas cenas do teto da capela-
mor. Sua imagem é orlada por nuvens brancas e parelhas 
de querubins, e encimada pela Pomba do Divino Espírito 
Santo, raiada e emoldurada por nuvens ocres e cinzas com 
pares de querubins. Aos pés da imagem central do santo, 
um bloco de nuvens que serve de base é sustentado por 
dois serafins, um em cada lado.

Na orla do teto, uma estrutura arquitetônica povoada 
por plintos, colunas, cornijas, cartelas, guirlandas, vasos 
de flores e varandas de balaustradas, submetem-se a 
uma perspectiva com deficiência na fórmula matemática e 
no traçado geométrico, mas que em nada compromete as 
mensagens. 

Nos quatro vértices do teto, entre pares de colunas 
azuis, estão pintadas quatro figuras alegóricas das virtudes, 
que aparecem sentadas, assim identificadas a partir da 
proximidade do arco cruzeiro: 1. A Fé católica com a cruz 
latina na mão direita e o cálice e a hóstia na mão esquerda; 
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2. A Esperança, que porta um véu branco sobre a cabeça, 
cobrindo os olhos, uma âncora à mão esquerda e um espelho 
na mão direita; 3. A Caridade que traz uma criança no braço 
esquerdo e abraça outra com o braço direito; 4: A Justiça de 
olhos vendados, portando uma balança na mão esquerda e 
na mão direita uma espada erguida. 

As três virtudes teologais (Fé, Esperança e caridade) 
e uma cardeal, a justiça, aparecem nesse teto para exortar 
os fiéis a segui-las. Provavelmente a “Justiça” aluda a são 
Miguel Arcanjo, cujos atributos são os mesmos: a espada 
e a balança. A esperança porta um espelho na mão direita 
que pode aludir a virtude da Prudência ou Temperança. 
[Figura 3]

No teto do nártex está pintado com cartelas rococós 
encimadas por rosas em cada canto, ao centro há três 
corações vermelhos e chamejantes sobre fundo de raios 
dourados e orla de nuvens brancas. O coração do centro 
cingido por uma coroa de espinhos e encimado por uma 
cruz latina, representa o coração de Jesus; o do lado direito 
está trespassado por um punhal e encimado por um ramo 
de lírios brancos, representa o coração de Maria e o do 
lado esquerdo aparece cingido por uma coroa de flores, 
representa o coração de São José. 

Na identificação dessa iconografia não cabe dúvidas, 
pois na hierarquia da trindade jesuítica, Maria sucede a 
Jesus, e a direita, por ser a situação mais importante. O 
coração de Maria traz os lírios da pureza e o punhal da dor 
que sentiu pela paixão do filho. O coração de São José é o 
da esquerda cingido de rosas, em razão do seu coroamento.
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As rosas aparecem na iconografia da “Coroação de 
São José”. Esse tema foi popularizado pelos jesuítas e 
copiado da “Coroação da Virgem”, mas a coroa real foi 
substituída por uma coroa de rosas. No século XVII Luca 
Giordano, na Igreja de S. Domenico Maior, em Nápoles 
representou São José ajoelhado diante de um altar, e do 
alto dele o Menino Jesus lhe coloca uma coroa de flores na 
cabeça.14

Os três corações do teto do nártex concluem um 
programa de insígnias que começa no cimo do arco do 
retábulo-mor, em que uma cartela entalhada e dourada 
exibe o cajado e o ramo de lírios, insígnias de São José. 
Sobre o arco cruzeiro, outra cartela sustentada por dois 
serafins, desta feita pintada e em maior tamanho, expõe 
14 RÉAU, Louis. Op. Cit. p. 170-171.

Figura 3 - Nave da Capela de São José do Jenipapo, Castro Alves, Bahia.
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uma espécie de monograma contendo a trindade Jesuítica, 
cuja leitura começa de cima, com a letra “I” de Iesus, no 
extremo oposto a inicial “M” de Maria e o nome completo 
de “José”, orago do templo, lido no sentido anti-horário.

Do ponto de vista estilístico o conjunto reflete um 
misto de barroco, rococó e neoclássico. Essa identificação 
estilística impõe uma revisão da datação dessa 
ornamentação, que é atribuída no Inventário de Proteção 
do Acervo Cultural da Bahia à época da construção da 
capela, 1704. Essa composição nada tem de semelhante 
às vigentes na primeira metade do século XVIII, mas sim 
com a moda estilística que vigorou na segunda metade 
desse século e mais especificamente no seu último 
quartel, no contexto artístico baiano. Provavelmente essa 
ornamentação não foi patrocinada pelo alferes Gaspar da 
Fonseca, mas por um seu descendente. 

A talha dos retábulos apresenta resquícios barrocos 
identificados na presença de colunas torsas e volutas nos 
frontões. Os dosséis bulbosos já aparecem em tamanho 
diminuto, adaptado ao delicado gosto do rococó.

Fica muito claro que os pintores tiveram uma 
participação mais significativa para a caracterização do 
décor, não só por causa dos dois tetos pintados, mas pelo 
fato de que a talha reservou um papel importante para a 
pintura, através dos fingimentos de pedras coloridas. 

Toda a talha é pintada fingindo mármores róseos e 
outras pedras azuis e verdes, que no jargão da época eram 
tratados como jaspeados, marmorizados. Além dessas 
imitações de pedras. 
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A pintura de imitação de mármore aparece na Roma 
antiga, sendo constante na arte ocidental como meio de 
substituir a pedra, material mais oneroso, entretanto haverá 
uma moda de pinturas de fingimentos de pedras coloridas 
com tonalidades vibrantes em vigor em Portugal e nas 
colônias após a chegada em 1747, em Lisboa do retábulo 
em pedras de São João Batista, para a Igreja de São 
Roque, encomendado à Itália por D. João V aos artistas 
Nicola Salvi e Luigi Vanvitelli.15 E foi bastante praticada 
pela oficina lisboeta do entalhador Silvestre de Faria Lobo 
no final do século XVIII.

Os motivos ornamentais pintados consistem 
em “rocailles” esgarçadas e filamentadas em “esses” 
encadeados, informadas pelo rococó francês, interpretadas 
com muita simplicidade, constante na ornamentação baiana 
de finais do século XVIII e princípio do XIX. Guirlandas 
monocromáticas e policromadas; cartelas de aspecto 
barrocos; florões; trifólios acânticos; cartelas rococós; 
festões de trifólios acânticos arrematados por laços de fitas 
e pendentes em argolas; concheados do tipo vieira; cacho 
de uva encadeado com folhas e frutos, cartela rococó, 
arrematado por laço de fita.

Por enquanto não temos o nome dos entalhadores, 
nem dos pintores responsáveis por conjunto tão singular. 

Os pintores contribuíram também para o douramento 
de partes da talha, já que era próprio da sua formação 
esse mister. É notável como os elementos dourados se 
reduzem dando prioridade aos fundos marmorizados e 
15 BORGES, Nelson Correia. História da arte em Portugal: do barroco ao rococó. Lisboa: 
Alfa, 1986. v. 184 p. Il., p. 132.
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coloridos e aos elementos decorativos somente pintados. 
Um partido ornamental típico do espírito rococó e que 
dota esse pequeno templo de uma alegria e um frescor, 
diferenciando-o da dramaticidade, volumetria e excesso 
ornamental das ornamentações barrocas. 

Por que tanto cuidado arquitetônico e ornamental, 
para um templo implantado na zona rural, em uma 
pequena povoação, distante de grandes centros urbanos? 
Os teóricos da época barroca tentam explicar fenômenos 
artísticos como o da capela de São José.  Para Tapié o 

Barroco se estendeu pelos campos porque ao camponês, 
empobrecido e talvez faminto, era oferecida a contemplação e 
abundância e magnificência dos palácios e templos para que, ainda que 
fosse do lado de fora, pudesse vivê-la como coisa própria, sendo esta 
uma via para torná-lo partícipe da riqueza; sua vida dura e miserável 
se abria, desse modo, para o gozo do rico e maravilhoso da igreja, 
em cujo interior podia entrar livremente, ou no palácio, cujo reflexo o 
alcançava.16 

No Brasil do século XVIII a evangelização da massa 
analfabeta se fazia, conforme a tradição medieval reforçada 
pelo Concílio de Trento, por imagens, e nesse sentido a 
Capela de São José ensina a vida da sagrada família em 
pinturas, colocando São José em posição de destaque 
como pai de Jesus provedor, protetor e educador, funções 
desempenhadas pelo patrocinador da capela, senhor de 
terras, senhor de homens, “pater” de uma família extensa. 

As figuras simbólicas apresentam as virtudes 
atestadas na vida dos santos, esperando que os fiéis as 
imitem. A beleza de sua ornamentação cumpre a máxima 

16 MARAVALL, José Antônio. A cultura do barroco; análise de uma estrutura histórica. 
São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2009. (Clássicos; 10) 418 p.  p. 189.
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predominante na mentalidade da época, a de que “tudo 
deveria ser feito para a Glória de Deus” e que o templo 
deveria se apresentar ordenado para o culto divino e 
confusão dos infiéis. 
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Resumo
Para o momento escolhi analisar uma estatuária bastante recorrente 
em cemitérios latino americanos: as Pranteadoras – mulheres tidas 
como “belas”, inspiradas no valor da arte clássica. São representações 
iconográficas que comunicam o sentido do amor universal diante 
da desventura da morte. Elas convertem-se em guardiãs perenes 
dos túmulos sempre numa demonstração de carinho à memória do 
falecido. Na versão moderna ela faz parte da inserção do inconsciente 
coletivo, daquilo que a sociedade burguesa da época (séculos XIX e 
XX) entendia sobre o papel da mulher diante da morte. Vou me deter 
apenas nas pranteadoras quando elas se tornam o principal alvo das 
atenções do monumento e quanto as suas posições diante do mesmo: 
aquelas que lamentam seu pranto em pé; hora sentadas e algumas 
vezes ajoelhadas e deitadas. 

Palavras-chave: Cemitérios latinos americanos. Pranteadoras. 
Classicismo. Modernismo. Século XIX e XX.

Abstract
For the moment I chose to analyze an usual model of statuary  in 
Latin Americans cemeteries: the weepers – they are considered the 
“beautiful women”  inspired by the classical value of art. They are 
iconic representations that communicate the sense of universal love 
on the misfortune of death. They are converted into perennial guardian 
of the tombs, always on display of affection for the deceased. In the 
modern version it becomes inserted in the collective unconscious of 
what the bourgeois society of the nineteenth and twentieth centuries 
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understood about the role of women in the face of death. I will focus 
only on the weepers when they become the main focus of attention 
of the monument and how it is placed: those who weep their mourn 
standing up ; sometimes seated, lying and kneeling.
 
Keywords: Latin American cemeteries. Weepers. Classicism. 
Modernism. Nineteenth and twenty century.

Pranteadoras, guardiãs perenes dos túmulos.
   
A pranteadora tornou-se um dos motivos favoritos da 

escultura funerária italiana, francesa e inglesa no transcorrer 
do século XIX. Os artistas tinham nesta representação a 
liberdade formal para expressar as ações e os sentimentos 
de todo o sofrimento moral e físico da mulher. Citamos 
obras dos escultores Antonio Canova (1757 -1822), Paul 
Albert Bartholomé (1848-1928) e François- Dominique 
Aimé Milhomme (1758-1823).1

Na versão moderna, que para o momento aqui 
focalizamos, ela faz parte da inserção do inconsciente 
coletivo, daquilo que a sociedade burguesa da época 
entendia sobre o papel da mulher diante da morte. Apresenta-
se como uma pessoa ligada às emoções: dócil; hábil para 
suportar a dor da separação com resignação e serenidade; 
capaz de consolar os familiares, enfim a representação 
simbólica da mãe e/ou da viúva que compatibiliza com a 
espiritualidade do cristianismo e/ou com a retórica política 
positivista, no Brasil. As reproduções formais variam desde 
o modelo neoclássico ao moderno. Destacamos aqui 
1 NORMAND-ROMAIN, Antoinette Le. Mémoire de Marbre: La esculpture funéraire en 
France. 1804-1914. Paris: Bibliothèque historique de La Ville de Paris, 1995. 
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a dissertação de mestrado de Luiza Fabiana Nietzke de 
Carvalho que se deteve em estudar a antiguidade clássica 
na representação do feminino mediante o estudo das 
pranteadoras instaladas no Cemitério Evangélico de Porto 
Alegre, no período de 1890 a 1930.2 

As pranteadoras têm atitudes bem diversificadas e são 
recorrentes dos códigos representacionais instalados em 
monumentos funerários na Europa e se estendem por toda 
a América Latina até meados do século XX. A maioria dos 
modelos aqui citados é proveniente de cópias realizadas por 
marmorarias brasileiras e latinas americanas que recorriam 
aos catálogos de empresas européias que circulavam em 
profusão por toda a América Latina ou são peças importadas, 
principalmente da Itália e de Portugal. Existem poucos 
exemplos de ressignificações de pranteadoras realizadas 
por artista que recorriam a uma proposta formal modernista. 
A produção serial existe nos dois primeiros procedimentos 
de feitura. As cópias possuíam tamanhos variados. A 
importação das peças pelas marmorarias barateava o 
custo para os proprietários de hábitos burgueses. Poucos 
donos de jazigos tinham o privilegio de contratar escultores 
para esculpir uma pranteadora como peça única e original.

A leitura do texto de Georges Didi-Huberman, De la 
nymphe, et de sa chute ( A ninfa e sua queda)3 nós fez 
pensar na postura desta “ninfa do luto” que tem a capacidade 

2 CARVALHO, Luiza Fabiana Neitzke de. A antiguidade clássica na representação do 
feminino: pranteadoras do Cemitério Evangélico de Porto Alegre (1890-1930). Porto 
Alegre: PPGAV-UFRGS, 2009 (Dissertação de Mestrado em História, Teoria e Crítica 
da Arte).
3 DIDI-HUBERMAN, Georges. De La nymphe, et de sa chute, In: Ninfa Moderna. Essai 
sur le drapé tombé.Paris: Editora Gallimard, 1999, p. 7-24.
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de se transformar, de encarnar graça e movimento e nos 
mostrar uma iconografia de situações possíveis dentro do 
espaço cemiterial. Apresentam-se de pé e altivas - mesmo 
diante da tristeza iminente da perda; sentadas ou joelhadas 
- devido ao cansaço do sofrimento; debruçadas sobre o 
túmulo - dado o desespero da dor. 

Para tornar mais didática a nossa apresentação vou 
me deter apenas em pranteadoras que se tornam o principal 
alvo das atenções no monumento funerário, levando em 
consideração seu modo de se postar diante do jazigo. 

Altivez da dor

Nos primeiros exemplos aqui colocados, as cabeceiras 
dos túmulos, são formadas por um bloco único de mármore 
de Carrara e tem como destaque o alto relevo das 
pranteadoras jovens que estão em pé e levemente voltadas 
para o lado direito. Provavelmente as duas primeiras peças 
são importadas da Europa, dada a similaridade com os 
álbuns de época que anteriormente apresentamos.  

A primeira obra ostenta uma vestimenta longa, 
levemente drapejada, lembramos das figuras medievais 
que parecem dar um passo adiante; o manto, chamado 
pelos gregos de himation, cobre toda a cabeça, hábito 
comum na representação das pranteadoras clássicas e da 
Virgem Maria; a sandália “a moda romana” deixa entrever 
a ponta de um pé; a cabeça cabisbaixa de perfil retrata 
uma jovem de expressão serena e traços delicados que 
olha para o chão como se após este exato momento fosse 
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depositar as flores para o falecido Otto Ebel, falecido em 
1922. Ela está protegida pelo chorão, uma árvore bastante 
peculiar nos motivos funerários dos cemitérios protestantes 
europeus e norte americano por simbolizar a imortalidade. 
Este jazigo está na ala especial do Cemitério São Francisco 
de Assis, onde concentra túmulos da comunidade Alemã 
(Florianópolis/SC). [Figura 1]

A segunda pranteadora deste bloco encontra-se no 
Cemitério da Consolação, na cidade de São Paulo. Ela 
está composta por uma customização grega, advinda da 
peça original chamada Quíton - uma espécie de xale que 
envolve o corpo da mulher preso na cintura por um cinto, 
hábito bastante utilizado para representar pranteadoras, 
conforme consta a pesquisa de Luiza de Carvalho;4 a 
cabeça também inclinada cobre o rosto com a mão esquerda 
demonstrando uma postura de choro mediante a ausência 
do morto; o cabelo está preso em forma de coque; ela está 
descalça; a hera desenvolve-se ao lado como símbolo de 
imortalidade e fidelidade. 

Por fim estamos diante de uma pranteadora ainda 
de porte altivo, mas que já demonstra sua fragilidade 
física ao encostar-se no pilar e na cruz latina. Sua veste 
mais drapejada acentua a beleza da forma física da 
jovem, que somado a posição do corpo e aos cabelos 
longos encaracolados, insinua um grau de sutil erotismo, 
condizente com os modelos típicos dos estilos art nouveau 
(nova arte) e liberty (noção de liberdade) que foram 
incorporados pelos Simbolistas como o caso do escultor 

4 Op. cit. CARVALHO, Luiza Fabiana Neitzke de.
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Figura 1 - Cemitério da Consolação (SP), mármore de Carrara, século XX. 
Foto: Marissol M. Santana.
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italiano Leonardo Bistolfi (1859-1933);5 o rosto inclinado, 
com olhos semi-abertos nos passa uma expressão de 
discreta melancolia; o pilar esta revestido pelo manto e 
encoberto por flores, eles invadem de certa forma o espaço 
deixado para o epitáfio do tumulo (Panteon Americano, 
cidade do México). 

O cansaço diante da dor

As pranteadoras em pose de descanso, sentadas, se 
posicionam levemente para um lado. As duas primeiras aqui 
selecionadas, em mármore de Carrara estão assentadas 
no túmulo numa posição de destaque; são peças independentes 
dotadas de uma criatividade particularizada que determina 
certa liberdade da marmoraria na confecção da peça única. 
Os motivos continuam inspirados nos álbuns europeus.

No primeiro caso, poderíamos considerar ser uma 
jovem, possivelmente a filha foi levar flores no túmulo de seus 
pais. Ela está pensativa, triste, com a cabeça apoiada sobre 
as mãos, num gesto que demonstra desolação diante desta 
perda inevitável. Ostenta um vestido longo simples, similar ao 
vestuário de luto comumente usado no começo do século XX 
(Cemitério São João Batista, Rio de Janeiro). [Figura 2]

Já a Família Martins dos Santos, contratou o marmorista 
Carlo Barberi, da Marmoraria Ítalo-brasileira, da cidade de 
Ribeirão Preto, para construir o túmulo revestido de pedra 
nacional na década de 1920. (Cemitério da Saudade, Ribeirão 
Preto, São Paulo). Eles adquiriram uma peça em mármore de 
5 BORGES, Maria Elizia. O prazer da dor. In: Revista de História da Biblioteca Nacional. 
Ano 6, n°65, Fevereiro 2011, p. 66-71.
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Figura 2 - Cemitério da Saudade (Ribeirão Preto-SP), mármore de Carrara, Grande 
Marmoraria Ítalo Brazileira, século XX.
Foto:César Mulati.
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Carrara onde a pranteadora está sentada sobre uma pedra 
interpretando o seu grande estado de desolação mediante 
o gesto de tampar o rosto com as duas mãos. Atentamos 
para o acabamento primoroso da vestimenta da jovem com 
as bordas repletas de símbolos cristãos, bem como o manto 
que cobre seu cabelo longo, todo encaracolado. Segundo 
entrevista com os familiares do marmorista, ele tinha por hábito 
colocar a lavadeira como modelo para reproduzir a feitura dos 
pés, seguia assim o procedimento de feitura de peças que 
aprendera na Scuola Di Belle Arti Di Pietrasanta, na Itália, no 
período de 1879 a 1885.6

Os argentinos, no Cementerio de La Recoleta, em 
Buenos Aires, não só construíram túmulos suntuosos como 
também faziam questão de sistematicamente homenagear 
seus mortos com estelas funerárias comemorativas realizadas 
em pedra e fundidas em bronze por empresas do ramo, 
conforme consta a pesquisa de Raúl Alesón, Silvia Rivara e 
Miguel Crespo.7 Citamos esta jovem imbuída de um estado 
de melancolia mediante a cabeça inclinada, coberta pelo 
himation. Ela está esculpida dentro dos padrões clássicos das 
Venus romanas; sentada; com uma das pernas flexionada 
no qual deixa entrever o pé esquerdo. A sensualidade se faz 
notar através da manga do quíton que cai e deixa parte do 
seio a vista. A este mental classicista soma-se os atributos 
cristãos: ramo de palma; coroa de flores e cruz latina. Assim 

6 BORGES, Maria Elizia. Arte funerária no Brasil (1890-1930): Ofício de Marmoristas 
italianos em Ribeirão Preto = Funerary Art in Brazil (1890-1930): Italian Marble Carver 
Craft In Ribeirão Preto. Belo Horizonte: C/ Arte, 2002. p. 94.
7 ALESÒN, Raúl; RIVERA, Silvia; CRESPO, Miguel. Relevamiento de estelas y 
propuesta de recorridos en el interior Del Cementerio de La Recoleta. Buenos Ayres. 
In: X Encuentro Iberoamericano de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales. 
Memória, memorales y memorables. Medellin. Colombia, 2009., 1CD.
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como os marmoristas tinham seus protótipos de imagens; os 
serralheiros também os tinham para as estelas funerárias.

Debruçar-se diante da dor

À medida que apresentamos esta serie de 
pranteadoras percebemos que as poses são fundamentais 
para comunicar um estado de menor ou maior resignação 
da desolação da mulher. Debruçar-se diante do túmulo, 
ajoelhada ou deitada, são posturas que chegam a uma 
conjuntura de representação teatral, diríamos quase  
extrema, para simbolizar a introspectiva da tristeza oculta 
do ser humano. As posições gestuais das pranteadoras 
suplantam as expressões dos seus rostos, pois estes sempre 
permanecem com a mesma expressão de contenção serena.

No Cemitério da Soledade, de Belém do Pará, deparamos 
com uma pranteadora jovem; com porte e veste clássica, 
conforme já descrevemos anteriormente; ajoelhada sobre 
a urna cinerária- local reservado para as cinzas do morto- 
num gesto de querer se agarrar ao objeto de origem grega. 
Encontramos réplica desta estatuária, proveniente do século 
XIX, em vários cemitérios brasileiros (Cemitério Municipal de 
Teresina), daí deduzirmos ser uma peça de grande circulação, 
vendida mediante a atitude simbólica do gesto e talvez 
pouco compreendida pela população, dada a origem do seu 
referencial classicista.

Neste exemplo que se segue, datado também do 
século XIX, (Cemitério Nossa Senhora da Piedade, Maceió) 
a pranteadora encontra-se no topo do monumento debruçado 
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sobre a urna segurando uma coroa de flores; de cabisbaixa 
e com uma das mãos entre o rosto, manifesta um sofrimento 
impar; ela está toda coberta por um pano único que deixa 
enxergar apenas os seus pés. Tal estatuária também é de uso 
corrente em demais cemitérios latinos americanos (São João 
Batista, Rio de Janeiro; Campo Santo, Salvador). Devido à boa 
feitura da peça e dos ornamentos instalados no monumento 
podemos conjeturar a probabilidade dele ter sido importado da 
Europa. [Figura 3]

O êxtase da dor vem sempre acompanhado de poses 
sensuais, um dado também associado à morte, conforme 
ressaltamos nas obras que se seguem. Uma pranteadora 
debruça-se sobre o manto do caixão funerário (Campo Santo, 
Salvador); o vestido drapejado da jovem deixa parte das costas 
nua, coberta levemente pelos cabelos longos e encaracolados. 
Há certo encantamento nessa simulação teatral da figura, 
resultado da exposição da beleza corporal clássica – mulher 
esbelta, elegante, classicamente trajada. [Figura 03] Também 
é um modelo de uso corrente.(Cementerio de La Recoleta, 
Buenos Aires).

Ressignificações das pranteadoras na estética 
moderna

A onipresença da mulher-estátua no papel de 
pranteadora persistiu por um bom tempo dentro da estética 
modernista, segundo os exemplos aqui apresentados 
Cemitério São João Batistas, Rio de Janeiro). As poses 
de altivez e de cansaço persistem, mas com figurações 
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Figura 3 - Cemitério Campo Santo (Salvador - BA), mármore de Carrara, Grande 
Marmoraria Severino (SP), século XX.
Foto da autora. 

estilizadas e angulosas do corpo humano que encarna 
com realismo a angustia contemporânea da morte. A 
expressão facial permanece serena, contida e triste, 
conforme se verifica nos modelos anteriores. Vê-se 
então que a sociedade moderna pode proclamar seu 
luto utilizando muitas vezes da imagem da mulher como 
emblema de “beleza da morte” expressando sentimentos 
de dor transformados em gestos e atitudes variadas.8

Nicholas Penny,9 ao pesquisar as pranteadoras 
inglesas nos cemitérios do século XIX, salienta as 
incertezas iconográficas destas mulheres que podem ser 

8 BERRESFORD, Sandra. Italian Memorial Sculpture 1820-1940. London: Frances 
Lincoln Limited, 2004.
9 PENNY, Nicholas. Simbol and style in English nineteenth century sepulchral sculpture. 
In: JANSON, Horst W. La sculptura nel XIX secolo. Bologna: Editrice C.L.U.E.B., 1979, 
p. 189-198.
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amigas ou parentas do falecido ou se elas personificam 
algumas virtudes. William Hauptman10 considera que a 
escultura romântica francesa produziu em abundancia 
alegorias da melancolia, em seus salões, no século XIX. 
Nos cemitérios latinos americanos podemos dizer que 
há uma continuidade desses sentimentos melancólicos 
e de iconografias que permeiam todos esses códigos 
objetivando representar o enfrentamento da mulher diante 
da vida e da morte.
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Resumo
Durante o século XIX, a Academia Imperial das Belas Artes foi 
fundamental para a vitalidade da cena artística nacional. No entanto, 
nas últimas décadas do século, as queixas contra ela se avolumaram. 
A acusação mais frequente era a de que seus métodos de ensino 
inibiam a renovação estética, pois constrangiam os artistas a se 
ajustarem a padrões antiquados. Porém, tais ideias nem sempre 
correspondiam aos fatos. Se a Academia era um espaço da tradição, 
também era permeável ao debate e aberta à manifestação de opiniões 
diversificadas. Um estudo sobre a arte brasileira deste período não 
pode ignorar as contradições que perpassavam o meio artístico 
carioca e é possível mapear o início do confronto entre tradição e 
originalidade no seio da própria Academia. 

Palavras-chave: Academia Imperial das Belas Artes. Formação de 
artistas. Originalidade.

Résumé
Au XIXème siècle, l’Académie Impériale des Beaux-Arts de Rio de 
Janeiro a joué un rôle essentiel à la vitalité de la scène artistique 
brésilienne. Pourtant, au cours des dernières décennies du siècle, 
les plaintes contre l’Académie se multiplièrent. Elle a été accusée 
d’appliquer des méthodes qui ne permettaient pas la rénovation 
esthétique, en obligeant les artistes à suivre des modèles dépassés. 
Cependant, si l’Académie était un lieu de tradition, c’était aussi un 
lieu propice au débat et à la manifestation d’opinions diverses. Une 
étude sur l’art brésilien de cette période ne peut pas ignorer les 
contradictions qui traversaient le milieu artistique à Rio. Il est possible 
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de percevoir le début de la confrontation entre tradition et originalité 
au sein même de l’Académie.

Mots-clés: Académie Impériale des Beaux-Arts. Formation d’artistes. 
Originalité.

 
 

Há um consenso entre os historiadores da arte no Brasil 
quanto ao papel desempenhado pela Academia Imperial 
das Belas Artes: ela foi a principal instituição artística do Rio 
de Janeiro no século XIX. Implantada pelos franceses que 
para cá trouxeram o sistema de ensino da École des Beaux 
Arts de Paris, transformou a cena artística, não apenas em 
âmbito local, mas também nacional. De fato, a cidade, que 
desde 1808 com a chegada da família real se tornara sede 
do governo português, a partir da década de 1840, com a 
consolidação da Academia, se firma como polo de atração 
de jovens talentos vindos de todas as regiões do país. Os 
dois mais importantes artistas do Segundo Reinado são 
exemplos disso: Victor Meirelles de Lima (1832-1903), 
nascido em Desterro, atual Florianópolis, chega ao Rio em 
1847 aos 15 anos de idade, e Pedro Américo de Figueiredo 
e Mello (1843-1905), nascido na pequena cidade de Areia, 
na Paraíba, se instala na capital em 1854, quanto tinha 
apenas 11 anos. Ambos se formam artistas na Academia 
e, mais tarde, se tornam professores do estabelecimento. 
Assim como eles, quase todos os mestres de pintura 
ou escultura na instituição estudaram ali. Gerações de 
alunos se tornavam professores das próximas gerações. 
Até mesmo artistas recém-chegados ao Brasil, ou cuja 
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formação não se dera nas salas da Academia, acabaram 
frequentando seus espaços ao participar dos Salões de 
arte organizados pelo corpo acadêmico, as chamadas 
Exposições Gerais. Enfim, o incremento do meio artístico 
nacional no século XIX foi devedor das atividades 
empreendidas por artistas vinculados à Academia.

É possível verificar a efetividade dessa atuação 
consultando os periódicos da época, especialmente 
aqueles que trazem críticas às Exposições Gerais. O 
Salão de 1884, por exemplo, recebeu destaque na Revista 
Illustrada de Angelo Agostini. Em diversos números, 
o espaço de suas páginas centrais foi reservado para 
publicação de desenhos satíricos sobre as obras expostas. 
Agostini também usou desse recurso ao reclamar da falta 
de assentos para o conforto dos visitantes, o que indica 
a presença de um público significativo nas salas da 
Academia. [Figura 1]

No entanto, embora fundamental para a vitalidade das 
artes no Brasil oitocentista, a Academia Imperial foi logo 
acusada de ser responsável por toda sorte de dificuldades 
encontradas pelos artistas. É comum pensar que tais 
acusações se iniciam com a geração modernista da década 
de 1920. No entanto, elas aparecem ainda no século XIX, 
entre os próprios professores e alunos da instituição. No final 
do século, as queixas contra a Academia se avolumaram. 
Quando em 1890, os debates sobre a necessidade de 
sua reforma foram estimulados pela recente mudança de 
regime político, o jornal O Paiz publicou uma longa carta 
na qual Pedro Américo analisava a situação do ponto de 
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vista dos defensores da Academia, e no entanto parecia 
atacá-la ainda mais. Ao expor os problemas e fraquezas 
da instituição, o pintor afirmou que as queixas de 1890 
já eram velhas de um quarto de século.1 Certamente não 
eram uma novidade, pois a Revista Illustrada de dezembro 
de 1879, ou seja, pouco mais de dez anos antes, publicara 
a seguinte afirmação: “a imprensa tem reclamado o 
fechamento, a abolição da Academia de belas-artes”.2 A 
acusação usual era a de que os métodos acadêmicos de 

1 O Paiz. Rio de Janeiro, quarta-feira 25 de junho de 1890, p. 3.
2 Revista Illustrada. Rio de Janeiro, dezembro de 1879, ano IV, n.187, p. 2. Disponível 
em http://www.dezenovevinte.net/artigos_imprensa/criticas_agostini.htm [acesso em 17 
de fev. 2011].

Figura 1 – Angelo Agostini. “O Salão de 1884 – 1o”. Revista Illustrada, n. 389. Rio de 
Janeiro, 31 de agosto de 1884. Detalhe das páginas 4 e 5. No texto se lê “O único lugar 
onde os visitantes da exposição podiam descansar desde o dia da abertura até o dia 30. 
N.B. Consta-nos que receando ver os visitantes levar para lá suas cadeiras, o Diretor 
resolveu mandar colocar bancos. Ainda bem.”
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ensino inibiam a renovação estética, pois constrangiam os 
moços a se ajustarem a padrões antiquados. Segundo seus 
detratores, a Academia era nefasta, impedia as escolhas 
pessoais dos artistas em formação e desencorajava a 
diversidade e a originalidade, sufocando-as em meio a fórmulas 
ultrapassadas. Porém, quanto mais avançam os estudos 
sobre a arte brasileira desse período, mais nos convencemos 
de que tais ideias nem sempre correspondem aos fatos. Se 
a Academia era um espaço da tradição, permanecia aberta 
a novidades e à manifestação de opiniões diversificadas. A 
verdade é que não havia consenso entre os professores. Ou 
melhor,  o que se via era um grupo desunido, frequentemente 
atravessado por disputas de vaidades, como descreveu o 
crítico Gonzaga Duque referindo-se ao “aranheiro da Escola” 
em artigo em que narrou os acontecimentos de 1890.3 Mas 
as disputas políticas serviram como porta de entrada para 
outros confrontos que interessam aos historiadores da arte, 
pois propiciaram debates sobre as  direções a serem tomadas 
pelos artistas. Tais embates internos se intensificavam em 
momentos como concursos de Prêmio de Viagem, emissões 
de pareceres sobre envios de pensionistas,4 ou distribuição de 
medalhas em Exposições Gerais. 

Um desses casos se deu em 1884, quando o arquiteto 
Francisco Joaquim Bethencourt da Silva (1831-1911), 
professor da Academia, discordou da proposta de seus 

3 DUQUE, Gonzaga. O aranheiro da Escola. In: Contemporâneos. Rio de Janeiro: Typ. 
Benedicto de Souza, 1929, pp. 215-225. Originalmente publicado na revista Kosmos, n. 
8. Rio de Janeiro, agosto de 1907. 
4 Os chamados “envios de pensionistas” eram desenhos, pinturas e/ou esculturas que os 
laureados dos Prêmios de Viagem realizavam na Europa e enviavam ao Rio de Janeiro 
para serem avaliados em seus progressos pelos professores da Academia.
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colegas, os professores Victor Meirelles, Pedro Américo e 
Maximiniano Mafra (1823-1908) que com ele integravam a 
comissão encarregada de emitir parecer sobre os trabalhos 
da Exposição Geral de Belas Artes e indicar os artistas a 
serem premiados. Manifestando seu descontentamento 
com a distribuição dos prêmios que, segundo ele, teria 
sido feita com “injusta condescendência e bonomia”, 
Bethencourt escreveu uma carta endereçada ao Diretor.5 
Justificava sua posição, esclarecendo que as cópias 
de gravuras e as ampliações fotográficas lhe pareciam 
“coisas de somenos importância e valor”, pois careciam 
de originalidade e composição, ou seja, de “quase tudo”, 
visto que seria na originalidade e na composição que se 
revelavam o gênio e a instrução dos artistas.6

À primeira vista, essa carta parece indicar que 
Bethencourt da Silva, ao valorizar a originalidade e 
desprezar as cópias, era mais avançado e moderno que 
os outros três professores mencionados, Victor Meirelles, 
Pedro Américo e Maximiniano Mafra. No entanto, quando 
se lê o parecer e a proposta de concessão de prêmios da 
comissão, comparando-os à proposta de Bethencourt da 
Silva, fica evidente que este último não gostou do fato do 
litógrafo Leopoldo Heck (1832-1902) e do fotógrafo Marc 
Ferrez (1843-1923) terem recebido prêmios equivalentes 
aos de pintores. O litógrafo, que apresentara seis trabalhos 

5 Carta de Bethencourt da Silva ao Diretor da Academia de Belas Artes, 17 dez. 1884. Foi 
transcrita na  Ata da Sessão do Corpo Acadêmico da Academia das Belas Artes em 17 
de dezembro de 1884, p. 16-verso, p. 17. Arquivo do Museu D. João VI da EBA/UFRJ. 
Encadernados, notação 6153 - Atas Sessões da Presidência do Diretor 1882/1890. 
Disponível no arquivo digitalizado em http://www.museu.eba.ufrj.br/ [acesso em 28 de 
agosto de 2011].
6 Idem, ibidem.
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na exposição, dentre os quais dois desenhos a bico-de-
pena e duas litografias, e o fotógrafo, que expusera nove 
fotografias com temas diversificados (navios de guerra 
brasileiros, paisagens e tipos regionais), figuravam em pé de 
igualdade com os pintores José Maria de Medeiros (1849-
1925), Almeida Junior (1850-1899), Pedro Peres (1841-
1923),  Augusto Rodrigues Duarte (1848-1888), Firmino 
Monteiro (1855-1888) e Aurélio de Figueiredo e Mello 
(1854-1916), indicados pela comissão para serem “levados 
à presença do Governo Imperial, como merecedores 
de recompensas superiores”.7 A “recompensa superior”, 
dada a todos eles, era o título honorífico da Ordem da 
Rosa concedido pelo Imperador D. Pedro II aos que se 
distinguiam na prestação de serviços ao Estado. [Figura 2]
 Já Bethencourt da Silva, em sua proposta, não 
agraciava fotógrafos ou litógrafos com o mesmo prêmio 
que pintores. Indicou Leopoldo Heck e Marc Ferrez para 
“Distinção”, porém numa seção separada que denominou 
“Artes industriais”. Nessa mesma seção, propôs a 1a 
medalha de ouro para os fotógrafos Modesto Ribeiro, e 
Carneiro & Tavares, que também apareciam na lista da 
comissão para receberem medalha de ouro, porém não 
em seção separada, mas junto aos pintores Henrique 
Bernardelli, Oscar Pereira da Silva, Hippolyto  Caron, 
Garcia y Vasquez, e Estevão da Silva.

O que é significativo no confronto entre Bethencourt 
e o grupo formado por Victor Meirelles, Pedro Américo e 
7 Ata da Sessão do Corpo Acadêmico da Academia das Belas Artes em 17 de dezembro 
de 1884, p.16. Arquivo do Museu D. João VI da EBA/UFRJ. Encadernados, notação 
6153 - Atas Sessões da Presidência do Diretor 1882/1890. Disponível  em http://www.
museu.eba.ufrj.br/ [acesso em 28 de agosto de 2011].
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Maximiniano Mafra é a questão da originalidade e da tradição 
implícita no debate sobre o estatuto artístico da fotografia 
e da gravura. Para Bethencourt, sendo desprovidas de 
originalidade e composição, essas técnicas de reprodução 
não eram comparáveis à pintura onde o gênio de um artista 

Figura 2 – Marc Ferrez – Cruzador brasileiro Almirante Barroso – 1884/85
Fotografia, gelatino-bromureto de prata
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cruzador_Almirante_Barroso.jpg
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se revelava. Já o parecer da comissão trazia um elogio 
consistente sobre a fotografia, informando que “esta arte 
industrial no Rio de Janeiro, tem acompanhado a pari passu 
os espantosos progressos que ela tem feito em alguns 
países da Europa, e nos Estados-Unidos da América do 
Norte”. Os “moderníssimos” processos, o esmero, o gosto, 
e a caprichosa e rara perfeição do trabalho dos fotógrafos 
foram ressaltados. Quando postos em debate na reunião 
da congregação em 17 de dezembro de 1884, o parecer 
da comissão foi unanimemente aprovado e a proposta de 
Bethencourt foi rejeitada.8 

Essas observações sobre a premiação de fotógrafos 
na Exposição de 1884 podem nos induzir à conclusão 
de que a fotografia era compreendida pelos mestres 
acadêmicos como expressão artística comparável às já 
tradicionais artes da pintura, da escultura e da arquitetura. 
De fato, o parecer aprovado pela congregação não isolava 
tal produção em Seção de Artes Industriais separada da 
seção geral. Todos receberam distinções como artistas, 
fossem pintores, litógrafos ou fotógrafos. Aqui encontramos 
uma posição avançada e permeável às novidades por parte 
dos professores da Academia. 

Mas não se pode ignorar outro trecho do parecer 
da comissão. De fato, ao mesmo tempo em que 
compreendem, de forma progressista, a fotografia como 
manifestação artística de alto nível, os professores 
comentam os quadros de Garcia y Vasquez (1859-1912), 
aluno da Academia, em termos que parecem contradizer 

8 Idem, p.17.
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essa visão. Avaliando as cinco paisagens do jovem pintor, 
destacam duas telas, Restinga em Niterói e a Pesca, e o 
aconselham a “continuar a cultivar a pintura de paisagem, 
para a qual tem reconhecida aptidão”, mas advertem que 
deve aprender “a escolher o melhor na observação do 
natural”, pois a composição “é a parte mais difícil da arte, 
e que lhe dá toda a superioridade, pois que do contrário, 
ela ficaria suplantada pela fotografia”.9 A superioridade da 
pintura, portanto, era resultado da composição que aqui 
parece significar escolha do ponto de vista e capacidade 
de síntese, excluindo da imagem pintada os aspectos do 
natural que não contribuíam para a harmonia do todo. 
[Figura 3]

Contradições permeavam o debate. Importa, porém, 
ressaltar que os professores da Academia não se eximiam 
de manifestar seus pontos de vista a respeito de questões 
atuais do mundo da arte. Pelo contrário, seu posicionamento 
evidencia que a sobrevivência e a transformação de 
tradições artísticas conviviam na Academia.

Para continuar nossa conversa, gostaria de apresentar 
mais um relato sobre Victor Meirelles  (1832-1903), de 
quem acabamos de mencionar o parecer para distribuição 
de prêmios no Salão de 1884. Quarenta e oito anos mais 
tarde, por ocasião do centenário de seu nascimento, 
comemorado em 1932, um de seus ex-alunos, o pintor 
Antônio Parreiras (1860-1937) foi chamado a palestrar 
sobre o mestre. Naquela altura, a Academia era apenas 
uma lembrança do passado. E no entanto muitos artistas 

9 Idem, p.12-verso.
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ali formados estavam vivos, senão atuantes, convivendo 
com os tempos modernos pós Semana de 22. O que 
pensavam sobre o legado da Academia e de sua relação 
com a tradição e a originalidade na arte? Aos 72 anos de 
idade, recordando os velhos tempos, Parreiras registrou 
em sua conferência alguns pensamentos a respeito de sua 
formação. Nota-se que ao mesmo tempo em que valoriza 
os preceitos artísticos que recebera de Victor Meirelles, 
enfatiza a “originalidade” e a “individualidade” de cada 
artista.10 Em seu discurso há um equilíbrio, ou melhor, 
uma interdependência entre a necessidade da tradição e a 
valorização da originalidade. 

Uma passagem, em especial, nos chama a atenção. 
Parreiras  nos conta que o mestre costumava visitá-lo aos 
10 PARREIRAS, Antônio. História de um Pintor contada por ele mesmo. Niterói: Niterói 
Livros, 1999, p.196-197.

Figura 3 – Domingo García y Vasquez (1859-1912)
A Pesca – 1883 – óleo sobre tela – 53,7 × 87,7 cm – Rio de Janeiro, Museu Nacional de 
Belas Artes
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Garcia_y_V%C3%A1squez_%281883%29,_A_
Pesca.jpg



XXXI Colóquio CBHA 2011 - [Com/Con]tradições na História da Arte

382

domingos. Certa vez, após observar atentamente uma 
“coleção de sérios estudos” que seu ex-aluno fizera do 
natural, Meirelles sugeriu-lhe que ali estavam “fartos e 
variados elementos para quadros históricos” e perguntou-
lhe por que não os pintava.11 Parreiras respondeu que 
já era demasiado querer fazer-se paisagista. Mas Victor 
Meirelles retrucou que um pintor não devia especializar-
se, caso contrário corria o risco de algemar sua inspiração 
e cairia na repetição e na monotonia.12 

Tal advertência de Victor Meirelles sobre o risco da 
repetição não se enquadra no padrão que se costuma 
esperar de um professor da Academia. Cristalizou-
se a versão segundo a qual os mestres acadêmicos 
prejudicaram seus jovens alunos, treinando-os a repetir 
velhas fórmulas, “algemando sua inspiração”. Também 
chama nossa atenção o fato de Victor Meirelles ter 
associado, em sua observação, a pintura histórica com a 
pintura de paisagem. De fato, Meirelles não menospreza 
a pintura de paisagem ao aconselhar Parreiras a se 
tornar um pintor de história. Ao contrário, foi nos estudos 
de paisagem que reconheceu material para os quadros 
históricos. 

Se lembrarmos que Victor Meirelles nas últimas 
décadas de sua trajetória artística se dedicou à pintura de 
Panoramas, exaltando os efeitos luminosos da paisagem 
brasileira, podemos constatar que ele foi o primeiro a 
seguir seu conselho de não se fixar em um só gênero 

11 Idem, p.190.
12 Idem, ibidem. Grifo nosso.
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de pintura. Mas esse fato é obscurecido pela fama de 
Meirelles como importante pintor histórico.

Para finalizar, ou melhor, para apontar possíveis 
trilhas a partir dessa conversa sobre a tradição e a 
originalidade na formação dos artistas na Academia de 
Belas Artes, resta lembrar que a relação com a tradição 
não é unívoca, mas se faz em diversas direções e 
sentidos. Um estudo sobre a arte no Brasil oitocentista 
não pode ignorar as contradições que perpassavam o 
meio nacional e, em especial, a mais influente instituição 
de ensino artístico do período. Muitas vezes, uma atitude 
aberta e democrática foi a marca dos debates que tinham 
lugar entre os próprios professores. Ao recolher narrativas 
registradas em relatórios oficiais, opiniões publicadas 
em artigos de imprensa ou os comentários sobre as 
belas artes na correspondência particular dos artistas, é 
possível mapear as contradições e o início do confronto 
entre tradição e originalidade no seio da própria instituição 
acadêmica.
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O Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul comemora 
20 anos em 2012. Projetado para ser um museu estatal de referência 
internacional, mesmo no excitante período de sua criação, ele não 
funcionou plenamente. As razões para a precariedade geral do museu - 
a começar pela ausência de um lugar próprio - repousam em diferentes 
versões de acordo com cada governo. Diretora do Museu de Arte 
Contemporânea do Rio Grande do Sul entre 1999 e 2002, eu reviso a 
intermitente trajetória deste museu inócuo em um cenário de disputas 
hegemônicas.
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Abstract
The Contemporary Art Museum of Rio Grande do Sul celebrates 20 
years in 2012. Designed to be a state museum of international reference, 
even in the exciting period of its creation, it did not work fully. The reasons 
for the general precariousness of the museum - starting with the lack of 
a proper place - rest in different versions according to each government. 
Director of the Contemporary Art Museum of Rio Grande do Sul between 
1999 and 2002, I review the intermittent course of this museum innocuous 
in a scene of hegemonic disputes.
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Mesmo sem detalhar as condições de existência 
dos museus nacionais, a pesquisa Museu em Números, 
divulgada em dezembro de 2010 pelo Instituto Brasileiro 
de Museus (Ibram), destaca com entusiasmo o Rio Grande 
do Sul (RGS) por seus 397 museus. Nessa relação, 
que numericamente significa quase três vezes mais do 
que a média nacional, figura o precário Museu de Arte 
Contemporânea do Rio Grande do Sul (MACRS). Este bem 
intencionado museu, há 20 anos sobrevive saltitando entre 
os andares da Casa de Cultura Mário Quintana (CCMQ), 
onde acomoda seu pequeno acervo e três funcionários. 
Resistindo, ali, atualmente ele dispõe das galerias Sotéro 
Cosme e Xico Stockinger, e do vão livre de circulação entre 
elas, o Espaço Vasco Prado.

Criado por decreto em 1992 para pesquisar, preservar 
e divulgar a arte contemporânea e ser uma referência 
nacional e internacional em Porto Alegre, há anos o MACRS 
não consegue extrapolar as exposições temporárias e, cedo 
abandonou o rigor quanto aos demais compromissos de um 
museu, como ampliação e conservação do acervo, serviço 
educativo etc. 

Embora desejado, é provável que esse museu tenha 
nascido prematuro, pois, além de uma sede apropriada, 
até hoje lhe falta uma política cultural a orientar e amparar 
enquanto bem público. Assim, seu papel institucional, como 
defende o Ibram, não se estabelece propositivamente, nem 
mesmo no circuito local. No entanto, para desenvolvê-
lo, sucessivos programas de governo seguem sendo 
pautados e, revisar a trajetória do MACRS colabora no 



O MAC do Rio Grande do Sul: um museu que resiste (existe?)! - Bianca Knaak 

387

dimensionamento de sua relevância social.  Nesse intuito, e 
na condição de diretora do MACRS entre setembro de 1999 
e janeiro de 2002, por ora focarei meu relato em dois pontos 
nevrálgicos e co-dependentes que hoje definem o Museu de 
Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul: a falta de uma 
sede e a indigência de seu acervo. 

O MAC (R)exiStindo

Não por acaso, durante a 9ª Semana Nacional dos 
Museus em Porto Alegre, José Nascimento Júnior, presidente 
do Ibram e parceiro de primeira hora dos movimentos para 
a viabilização de uma sede para o MACRS, lembrou que “o 
que realmente faz falta na cidade da Bienal do Mercosul é um 
centro de arte contemporânea de ponta digno da produção 
artística do Estado”.1 Ciente das vicissitudes que assolam 

o Museu desde 1999, quando ele próprio dirigia o Museu 
Antropológico do RGS e o Sistema Estadual de Museus, 
é óbvio que se referia ao MACRS, ou melhor, a falta dele. 

Na prática, o MACRS ainda é uma intenção-de-
museu. Uma abordagem sistêmica torna ainda mais curiosa 
sua atuação.  De pouca visibilidade, sem planejamento 
curatorial efetivo, o MACRS falha na salvaguarda do 
patrimônio que é seu acervo, não estimula à produção 
artística nem ao colecionismo e, sequer funciona como 
indicador para o fomento de um mercado regional. 

1  NASCIMENTO JUNIOR. Entrevista. In: Jornal Zero Hora em 20 de maio de 2011. 
Disponível em: http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/default.jsp?uf=1&local=1&sec
tion=Geral&newsID=a3317774.xml. Acesso em 25 de agosto de 2011.
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Mas, se todo museu, resultado direto de políticas 
culturais e, por vezes, de ideologias indiretas, por sua 
função simbólica representa uma conquista social, o 
MAC gaúcho, ao que parece, encontra sustentação no 
envolvimento do meio artístico pela valorização de um 
acervo.  

Em janeiro de 2011 o recém empossado diretor 
do MACRS, declarou que “o museu existe mesmo sem 
uma sede, sem um espaço permanente, porque temos 
as obras (...) e precisamos reconhecer esse acervo”.2 
Sabe-se que o acervo (cerca de 300 peças), foi angariado 
entre entusiastas da idéia de um museu propositivo em 
construção. No entanto, a falta de registros que indiciem as 
parcas exposições desse acervo é, no mínimo, sintomática 
da invisibilidade do museu como espaço de pesquisa 
e conhecimento artístico, patrimonial e histórico. Como 
então será possível conhecer ou reconhecer esse acervo 
que não tem onde (nem como) ser exibido e estudado? 

O começo

Antes da criação do MACRS, em Porto Alegre reinava 
absoluto o Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli 
(MARGS), atuando desde 1957 sob uma ênfase distinta do 
que pretendia ser o foco do novo museu. Idealizado por 
Gaudêncio Fidelis (que atualmente dirige o MARGS), já 
desde sua fundação o MACRS padece pela ausência de 
recursos estruturais capazes de integrá-lo ao que chamamos 
2 VENZON, André. Entrevista. In: Jonal Zero Hora, Porto Alegre 08 de janeiro de 2011. 
O Mac em busca de casa própria. Cultura, p.2.
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de sistema das artes visuais. Já, para o crítico Paulo Sergio 
Duarte, em 2005 ainda não existiam museus de arte em 
Porto Alegre. Na definição de Duarte

Um museu tem que ser pelo menos 40% visível; 60% seriam sua 
infra-estrutura, laboratórios e reservas técnicas. Segundo esses critérios 
são pouquíssimas as instituições no Brasil que poderiam chamar-se 
‘museus’ e, seguramente Porto Alegre ainda não tem nenhum.3

Mesmo sendo menos exigente, o criador do MACRS 
reclama de gestões ineficientes. Segundo Fidelis “enquanto 
o MAC for administrado por amadores não haverá solução 
para os problemas da instituição”.4  No entanto, se administrar 
implica em planejamento competente, analisando a trajetória 
sempre descontínua e insurgente do MACRS, concluo que 
sua fragilidade é, tanto administrativa quanto congênita. 
Pois, administrar um museu, como destaca Lisbeth Rebollo 
Gonçalves no plano diretor do MAC/USP, significa 

(...) elaborar uma previsão de atividades futuras, bem como 
dos recursos materiais e humanos necessários para tanto. Planejar 
estrategicamente é escolher entre as diversas opções para atingir um 
propósito, aquela que, pela análise de todos os fatores envolvidos, se 
apresenta como a de maior chance de sucesso e menor desgaste.5

Portanto, nessa perspectiva o projeto inaugural do 
MACRS falha e se mostra incompleto ao subestimar a 

3 Depoimento registrado nos Anais do Seminário Circuitos Latinoamericanos, 
circuitos internacionales: interacción, roles y perspectivas (20 al 25 de mayo)  Buenos 
Aires,Argentina,  ArteBA Fundación, 2006, p.81.
4 FIDELIS, G. Chega de amadorismo. Entrevista. In: Aplauso Cultura em Revista nº 82. 
Porto Alegre, Ano9, 2007, p.36-38.
5 GONÇALVES, Lisbeth Rebollo. Plano diretor do Museu de Arte Contemporânea da 
Universidade de São Paulo Aprovado pelo Conselho Administrativo em 9 de junho de 
1997. In: Anais da I Semana de Museus de São Paulo – 18 a 22 de maio de 1997. São 
Paulo: Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP. 1997, p.17 et seq.
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falta de um endereço próprio e ao omitir as fontes de seu 
financiamento. Se houve um planejamento paralelo, que 
respondesse as essas questões, ele evidentemente não 
se confirmou. Recordando o período inicial do MACRS, 
Gaudêncio Fidelis esclarece:

Quando assumi o IEAVI [Instituto Estadual de Artes Visuais] no 
Governo Collares não havia um projeto de governo para criar o museu. 
Este era um projeto meu, que eu desenvolvi naquele primeiro ano dentro 
do IEAVI. Não havia promessa para a sede, embora eu achasse que 
o museu teria a sua sede em breve se continuássemos naquele ritmo 
de trabalho. Eu honestamente não sei por que há tanta dificuldade em 
conseguir uma sede para o museu?6 

Conforme o Ibram, a atenção nas políticas de 
gestão é basilar para que os museus possam representar 
e se comunicar com suas comunidades. Assim, não 
raro apontamos para o diretor como o responsável 
pelos acertos e, principalmente vicissitudes de um 
museu.  Mas, apesar da contradição epistemológica, 
em paradoxal sincronia com nossos tempos pró-
musealização, o que significa dirigir um museu de arte 
contemporânea? No caso do MACRS, um museu que 
não encontra o equilíbrio entre suas investidas e suas 
necessidades. Um museu que não consegue responder 

6 Gaudêncio Fidelis em entrevista concedida por e-mail em 03 de agosto de 2011. Cabe 
esclarecer que é comum aos diretores do MAC (como ocorreu na minha gestão) e, 
às vezes do MARGS, acumular suas atividades, dirigindo além do museu, também o 
Instituto de Estadual de Artes Visuais. Órgão criado em 1990 e vinculado a Secretaria da 
Cultura, para coordenar ações relacionadas às artes visuais promovidas pelo governo 
do Estado e, aquelas desenvolvidas pelo MARGS, pelo MAC e pelos CDE´s - Centro 
de Desenvolvimento da Expressão (em Bagé, Passo Fundo e Porto Alegre); promover 
intercâmbios com outros centros do país e do exterior; promover a integração entre a 
produção de artes visuais e setores educacionais do Estado e a ampliação dos circuitos, 
divulgação e incentivo à manifestação artística de novos talentos, bem como a pesquisa 
e documentação sobre artes visuais no Rio Grande do Sul.
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nem as demandas históricas, nem aquelas de apelo 
midiático. Um museu que não alcança uma atuação 
razoavelmente continuada, que não tem um programa 
para o curto, que dirá para o longo prazo. Como dirigir 
um museu assim?

Segundo Teixeira Coelho, ex-diretor do MAC-
USP “um bom diretor de museu tem idéias e projetos 
próprios, não se limita a por em execução o que 
instâncias diversas do museu ou a ele exteriores possam 
planejar”. Para tanto o diretor de um museu, escolhido 
por seu prestígio junto a um círculo de confiança mútua, 
também estabelece novas relações pessoais, as quais 
se consolidam aos poucos, com tempo e trabalho, até 
que possam auxiliá-lo na condução de seus propósitos 
gestores. No entanto, trata-se de um “capital pessoal 
que não deriva da instituição e não é a ela agregado” 
e, justo por isso, “os museus dignos desse nome pelo 
mundo afora tem diretores que ficam anos e décadas no 
cargo”.7

Não é o que acontece em Porto Alegre. Basta 
observar que em 19 anos o MAC teve 10 diretores8 e 
um interventor. A começar pela ausência de uma sede, 
o museu sofre de insuficiência operacional geral.9 
Empecilho para sua existência museológica, sua 
precariedade não intimida aqueles que acreditam no 

7 COELHO NETTO, José Teixeira. Para um museu contemporâneo de arte. In: Anais da 
II Semana de Museus de São Paulo Acervos Musealizados: realidades e desafios. São 
Paulo: Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP. 1999, p.28.
8 Quase todos ainda atuantes e influentes na cena artística local, onde desenvolvem 
atividades junto a instituições públicas e privadas.
9 Situação análoga, a muitos museus brasileiros cf. OLIVEIRA, 2009.
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projeto MACRS e empenham por ele suas qualificações 
pessoais e sua reputação profissional. A direção deste 
museu é um posto cobiçado entre os ativistas culturais. 
Um cargo até certo ponto distintivo, para o qual se 
articulam manifestações de apoio ou repulsa aos nomes 
cotados. Não obstante, a alta rotatividade dos diretores 
é apontada ora como causa, ora como conseqüência da 
claudicante performance do museu.  De qualquer forma, 
as disputas políticas e a acelerada dança das cadeiras 
revelam o quão frágil este museu é.  

Um sonho minguante 

Reiterando a crença no capital simbólico 
representado por um museu de arte contemporânea, 
no ano 2000, sob o governo Olívio Dutra/PT, o IEAVI 
tornou público seu interesse em transferir o MACRS 
para o Cais do Porto da capital.  Disseminou o abaixo-
assinado “SIM! O MAC-RS precisa de uma Sede” que 
colheu assinaturas em Porto Alegre e, depois, circulou 
pela internet até se perder. Era, em oito anos, a primeira 
ação estatal articulada e encaminhada, politicamente, 
para viabilizar uma sede para esse museu minguante. 

No fim do ano seguinte, depois de muitas reuniões, 
ajustes e tramitações trabalhadas por uma comissão 
interinstitucional, quatro armazéns foram cedidos à 
Secretaria da Cultura. Dentre os quais, um para uso do 
MACRS e outro para a Cinemateca do Estado. Tripartite, 
esta cessão significava a concordância e autorização do 
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Ministério dos Transportes, da Prefeitura Municipal de 
Porto Alegre, do Governo do Estado do Rio Grande do 
Sul e da Superintendência dos Portos e Hidrovias no 
Estado.10 

Surpreendentemente, depois de anunciado 
e confirmado o acordo, colhidas as assinaturas, a 
cedência dos armazéns adormeceu e desapareceu 
numa gaveta estatal. Perdia-se ali, além do documento 
e do projeto arquitetônico, a confiança da comunidade 
artística naquele governo. Infelizmente, e até hoje 
inexplicavelmente, esvaziava-se assim dois anos de 
trabalho e construção política, financiados e geridos 
pelo próprio governo. 

Não obstante o MACRS no Cais continuava um 
sonho coletivo e angariava cada vez mais sonhadores! 
No governo seguinte (Germano Rigotto/PMBD) o Museu 
conseguiu finalmente ocupar o Cais.  Em fevereiro de 
2004, sob o comando de Marli Amado Araújo, a segunda 
mulher a dirigir o MACRS, centenas de artistas e amigos 
do Museu abriram as portas do Armazém A6 do Cais do 
Porto, com uma exposição coletiva. Por alguns meses 
(precariamente), o MACRS teve o endereço desejado.

Nas exposições realizadas no Cais, entre 2004 
e 2005 participaram 458 artistas vindos de diferentes 

10 Ao fim das negociações, que duraram mais de um ano, o próprio Ministro dos 
Transportes, Sr. Eliseu Padilha, visitou os armazéns. Foi recebido entre outras 
autoridades, pelo Vice-Governador Sr. Miguel Rosseto, pelo Secretário de Cultura Sr. 
Luiz Marques e pelo Superintendente do Cais do Porto, Sr. De Césaro. Na ocasião o 
Sr. Paulo Zílio, da FUNDACINE, o arquiteto Roberto Pujol, da Secretaria de Obras do 
Estado e eu, diretora do MAC e do IEAVI, apresentamos o projeto arquitetônico que 
transformaria os armazéns A7 e A6 na Cinemateca do Estado e no Museu de Arte 
Contemporânea, respectivamente.
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lugares no Estado. Além de demarcar o território conquistado 
pela gestão anterior as exposições serviam de vitrine para 
as possibilidades de instalação efetiva do MACRS no Cais 
e iniciavam um mapeamento da produção recente. No 
entanto, sem a menor infra-estrutura, a situação tornou-se 
insustentável e o MACRS acabou voltando à Casa de Cultura 
Mario Quintana.

Em 2007, no governo Yeda Crusius/PSDB a situação do 
Museu piorou ainda mais.  O IEAVI, o MARGS e o MACRS 
foram “enxugados” e administrados pelo mesmo diretor.11 
Este, por motivos óbvios, dedicou-se apenas ao MARGS, 
museu maior, 
melhor equipado e mais visível, para simplificar a comparação. 
Nesse período, paupérrimo, o MAC sobreviveu inócuo por 
mais quatro anos.

Em 2011, pela segunda vez sob um governo petista 
(Tarso Genro) e com os mesmos problemas de 12 anos atrás, o 
MACRS renova suas expectativas quanto ao encaminhamento 
de sua missão intermitente. 

Reanimou a Associação de Amigos do Museu, oficializou 
sua relação com a Universidade Federal e chamou estudantes 
do Instituto de Artes para organizar uma exposição do acervo. 
Para se diferenciar das gestões anteriores mudou a logomarca 
do Museu e, para interagir com a comunidade na era digital 
mantém um blog e um perfil no Facebook. No entanto, projeto 
interrompido, o MACRS continua em busca de sua identidade, 
sua sede, seu lugar público, físico e social.12 

11 Já no fim do governo Yeda, Cezar Prestes acumulou também a função de Secretário 
de Estado da Cultura.
12  Possivelmente o destino do MACRS, caso ele venha a sair da CCMQ, não seja mais 
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Museu interrompido/Acervo sem assento

Para Teixeira Coelho, é condição indispensável 
que um museu de arte contemporânea se mantenha em 
constante e dinâmico crescimento físico e material, o 
que ele mesmo reputa como inviável sob uma estrutura 
pública e patrimonialista. Segundo ele, um museu de arte 
contemporânea:

Para fazer jus ao nome, teria de atualizar-se edílica e 
tecnologicamente com a mesma velocidade das transformações de 
todos os hards e de todos os softs.Inviável. Quando podem os museus 
crescem – como o MOMA de Nova York. Quando não podem fazê-lo, 
ou quando decidem que epistemologicamente não devem fazê-lo, os 
museus de arte contemporânea deixam de ser museus e transformam-
se em centros de exposição sem acervo.13 

 Para contornar as deficiências de acervo e se 
manter atraentes para um público heterogêneo, muitos 
museus acabam transformados em centros de exposições 
temporárias, entre eles o MACRS. Frente à falta de 
ações propositivas, as facilidades de “privatização”, 
aparelhamento e corporativismo submetem o museu às 
demandas de balcão e aos projetos externos, incorporados 
à sua própria programação. Sem falar na fragilidade dos 
conselhos consultivos frente à subordinação político-
partidária dos Cargos em Comissão, como são os cargos 
de direção dos museus estatais. Assim, é comum a agenda 
do museu ser tutelada por interesses de associações de 
artistas, corporações acadêmicas e outras clientelas. 

o Cais. O projeto em curso para revitalização daquela área, não menciona instalações 
para museus ou assemelhados.
13 COELHO NETTO, loc. cit.
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Numa gestão otimista e perspicaz, tais demandas 
permitiriam ao MACRS atuar quase como um museu 
comunitário, um ecomuseu. Afinal, mesmo produzindo e 
afirmando a ordem simbólica, como bem destaca Huyssen, 
na prática “sempre haverá uma sobra de significados que 
excedem o conjunto das fronteiras ideológicas, abrindo 
assim um espaço para a reflexão e a memória contra-
hegemônica”.14 Mas, adotar uma política de promoção 
artística mais identificada com os grupos locais incidirá 
noutra questão. Como construir um acervo relevante, 
regional, nacional e internacionalmente?  

Nos anos 1990, quando da campanha do IEAVI pela 
criação do futuro MACRS o processo de aquisição de 
obras vinculava-se ao Ciclo Arte Brasileira Contemporânea 
– CABC15 (1991 e 1994), realizando exposições individuais 
dos já renomados Nuno Ramos, Jac Leirner, Angelo Venosa, 
Vera Chaves Barcellos, Iole de Freitas, Karin Lambrecht, 
Carlos Fajardo e Marco Giannotti, por exemplo. Em 1993, 
já havia reunido cerca de cem obras. Para Fidelis a coleção 
teria início prioritariamente com a produção da década de 
1990 e, ao longo de sua construção, poderia se expandir 
a partir dos anos 70. “Mais para trás” segundo ele, “ficaria 
para o MARGS”.16 

No entanto, e apesar da existência dos conselhos 
consultivos e curadores, o MACRS ainda hoje não dispõe 

14 HUYSSEN, Andreas. Memórias do Modernismo. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1997, 
p. 225.
15 Segundo o próprio Fidélis (2007b), inspirado no “Ciclo Perspectivas Recentes 
da Escultura Contemporânea Brasileira” do Instituto Nacional de Artes Plásticas da 
FUNARTE e o “Ciclo de Instalações do Centro Cultural São Paulo”. 
16 Cf, entrevista citada.
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de políticas para aquisição de acervo. Suas incorporações 
pedem vigilância, pois, as obras são originárias de doações 
e, sabemos, muitos são os equívocos patrimoniais de um 
acervo que depende de doações espontâneas. Como 
esclarece Aracy Amaral, os museus só deveriam aceitar 
“doações de obras quando elas estão rigorosamente 
dentro da relação preparada por uma comissão técnica” do 
contrário, a doação pode representar “ônus para o Estado, 
pois toda obra que entra em um acervo significa investimento 
em pesquisa, conservação, preservação, divulgação”. 
Sem condições de tratar o acervo adequadamente, sob 
minha direção, nenhuma obra foi incorporada ao acervo 
do MACRS. Além do mais, pondera Amaral, “inchar os 
depósitos de museus de doações que jamais ou pouco 
serão exibidas (apesar de engrandecer o currículo de 
alguns emergentes) não é mérito de diretor algum de 
museu, nem tampouco para artista algum”.17  

Não bastassem os riscos implicados na custódia 
das obras, no MACRS poucos itens estão tombados 
e catalogados, portanto não há um número de acervo 
oficial e confiável. Em diferentes períodos, a relação 
do acervo oscila entre um conjunto de menos de cem 
e mais de duzentas peças. E, as discrepâncias desses 
levantamentos (refeitos a cada nova gestão), com ampla 
cobertura jornalística (óbvio), começaram cedo. Apenas 
dois anos depois de inaugurado, segundo denúncia 
pública do então já 3º diretor do MACRS, 14 obras haviam 

17 AMARAL, Aracy. 500 anos de carência. In: Anais da II Semana de Museus de São 
Paulo Acervos Musealizados: realidades e desafios.São Paulo: Pró-Reitoria de Cultura e 
Extensão Universitária da USP, 1999, p.17.
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desaparecido, supostamente por inépcia e omissão de 
seus antecessores. Das 147 obras, descritas em atas 
de reuniões, termos de doação e livro tombo, faltariam 
gravuras e desenhos dos artistas Ivan Serpa, Regina 
Silveira, Marilice Corona, Maria Tomaselli e Roberto 
Schmidt-Prymm. 

O ocorrido acabou desencadeando uma série de 
acusações, sindicâncias, condenações e processos 
que, por fim, foram arquivados por insuficiência de 
provas.  Mas o infortúnio fez com que o MAC tivesse sua 
continuidade ameaçada. Em 1995, ainda às voltas com 
o desaparecimento das obras e os graves problemas 
de conservação do acervo, seu 4º diretor questionava 
pelo jornal: o Estado do RGS poderia arcar com os 
compromissos de um Museu de Arte Contemporânea? 
Publicamente foi a primeira vez que se fez essa pergunta.  
Respondê-la talvez encerre a problemática do MACRS. 

Se, sobre o acervo do MAC há muito para investir, 
investigar e lamentar é revelador saber, apesar do 
desalento, que o mesmo ocorre em outros tantos museus. 
Por isso, como Teixeira Coelho, há quem defenda que um 
museu que pretenda, ou só consiga atuar como sala de 
exposição temporária, deveria doar seu acervo para quem 
pudesse mantê-lo. Mesmo sendo coerente, a sugestão é 
impraticável para uma instituição pública. Por outro lado, 
“manter uma coleção que não se desenvolve é manter uma 
coleção-múmia”.18 E isso, definitivamente, contraria a lógica 
dos museus de arte, que cada vez mais se desprendem de 

18 COELHO NETTO, op. cit, p. 27.  
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suas convicções acervadas, inclusive as mais arraigadas, 
para reconstruí-las em novas plataformas museicas, como 
emprega Huyssen.

Entre 1999 e 2001 entendia-se que, mesmo 
desfalcado e sem condições de crescer, o acervo precisava 
ser exposto, para justificar a existência do MACRS. Assim, 
num ato pioneiro e de grande risco patrimonial, parte do 
acervo percorreu o interior do Estado, inaugurando no 
Museu uma política de descentralização e interiorização. 
Simultaneamente, em Porto Alegre o MACRS abrigava 
exposições do acervo e de artistas locais, nacionais e 
internacionais, como Rubem Grilo, Gil Vicente e Georg 
Baselitz. Naquele ano e nos dois seguintes, parcerias 
institucionais e pequenas curadorias garantiram a maior 
parte das exposições. Bem produzidas e divulgadas, estas 
exposições renovavam o interesse do público, mas eram 
insuficientes para a consolidação estratégica do Museu.

Tentando contornar sua fragilidade, ou talvez 
para evidenciar a gravidade da situação, em diferentes 
momentos o MACRS revisitou sua reserva técnica e 
organizou mostras do acervo. Nestas, raramente se 
conseguiu evitar as chamadas obras fundantes, aquelas 
reunidas pelo CABC, entre 1991 e 1994. Isso é tão recorrente 
que, em 2007, comemorando os 15 anos do MACRS, o 
próprio Gaudêncio Fidelis foi convidado para organizar 
uma mostra. Idealizador desse acervo, Fidelis reputa a 
exposição como um “empreendimento museológico” com 
obras escolhidas para evidenciar momentos específicos na 
trajetória do museu e partícipes de “um contexto maior”. 
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Assumindo o tom biográfico, devido a sua atuação junto à 
instituição, ele aponta sua curadoria como um “ensaio para 
uma exposição narrada”.19 

Sob o título, Associações livres - ler é acreditar, 
ele reuniu 16 artistas que considera basilares para a 
compreensão do perfil do acervo. Seu esforço argumentativo 
se dava em favor da construção de uma visualidade que 
permitisse reconhecer que o MACRS é um projeto que 
continua coerente em sua política de aquisições. No 
entanto, já há algum tempo revisando arquivos sobre o 
museu, discordo dessa conclusão. Principalmente porque 
depois do CABC, nenhum outro projeto de aquisição foi 
desenvolvido com a mesma envergadura. 

Museu em obras

Um projeto várias vezes repensado, o MACRS é um 
projeto interrompido. Sob o impacto dessa constatação, em 
1999, gerou-se um modo de apresentação que dissociava 
a atuação cotidiana, plausível e visível do museu, chamado 
de MAC Real e, o esforço político administrativo que 
construiria, entre as instâncias necessárias, os recursos 
e dispositivos capazes de amparar no futuro mais breve 
possível, o que entendíamos como MAC Utópico. 

Inquilino da CCMQ e dependente de suas decisões 
administrativas, o MACRS se viu obrigado a interromper 
suas atividades em diversas ocasiões. Isso sempre 
demandou esclarecimentos públicos. Mas em 2001 vivia-se 
19 FIDELIS, Gaudêncio. Associações Livres: ler é acreditar. Catálogo da exposição do 
Acervo do MACRS, Porto Alegre, CCMQ, setembro de 2007. Catálogo virtual, passim.
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uma situação ainda mais grave.  O Museu foi fechado, sem 
previsão de reabertura, pois a CCMQ, também fechada 
ao público, entraria em obras para conservação. Além 
disso, o MACRS estava totalmente desamparado, política 
e financeiramente, para realizar projetos alternativos. 
Naquele momento, em prol do MAC Utópico e a pedido de 
Gaudêncio Fidelis, consenti que individualmente fossem 
restauradas as obras de Nuno Ramos e Marco Giannotti, 
dentro da galeria Sotéro Cosme, pelos próprios artistas. 
Esse programa de restauro estava vinculado à pesquisa 
de Fidelis para o livro Dilemas da matéria – procedimento, 
permanência e conservação em arte contemporânea 
(2003) e seguiu com Iole de Freitas, em 2002, enquanto o 
museu permanecia fechado.

No entanto, uma vez suspensos os encaminhamentos 
para a nova sede do Museu no Cais, o MAC Utópico tornara-
se um projeto inalcançável e minhas atividades na direção 
eram pífias. Nada mais havia a fazer senão demitir-me. E 
foi o que fiz, em dezembro de 2001. Desde fevereiro de 
2002 o Museu teve mais três diretores e o acervo cresceu 
bastante, mas entre outras obras, aquelas recuperadas em 
2001 já estão necessitando restauro novamente.

De volta ao começo

Essa é uma história recente, da qual a narradora 
participa como agente direto e indireto. Por isso ao 
interpretar lembranças, procurei extrapolar a memória 
pessoal convocando relatos, avaliações e clivagens outras. 



XXXI Colóquio CBHA 2011 - [Com/Con]tradições na História da Arte

402

Por envolver amigos, projeções e subjetividades, busquei 
aqui, deliberadamente, criar obstáculos às narrativas 
paroquiais que sofrem ímpetos para a historicização de tudo 
e, simultaneamente, para o esquecimento programático de 
fatos e contextos polissêmicos. 

Suscetibilidades à parte, a essa altura já sabemos 
todos que, mesmo engajado, nosso amor pela arte não 
será reconhecido sem o pragmatismo dos resultados. O 
que faremos? Por certo faltam mudanças e investimentos 
locais para o fortalecimento de iniciativas museicas que 
podem incrementar algum sistema para as artes visuais no 
Rio Grande do Sul. Pois, o funcionamento de vários centros 
e fundações culturais em Porto Alegre, as oito edições da 
Bienal do Mercosul e a existência de curadores e artistas 
de qualidade não garantiram visibilidade ao acervo, nem 
ajudaram a consolidar o MACRS. 

A conjuntura é propícia para uma redefinição 
estratégica do MACRS. Na esfera pública, mesmo com as 
necessárias políticas de fomento a dificultar a promoção 
cultural fora das grades marqueteiras das leis de renúncia 
fiscal, o campo artístico surpreende ao se organizar através 
de grupos, de coletivos, entidades representativas, para 
gerir projetos junto ao poder público e privado. No entanto, 
sem dirigismos corporativos, rumo a um MAC diferente, a 
vitalidade de um museu de arte contemporânea convoca 
atitudes esteticamente conscientes e politicamente mais 
exigentes. Depois de 20 anos, por onde começar? 
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O Processo Criativo em Visconti
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Resumo
As obras falam mais alto que as idéias pré-concebidas. Em sua formação 
artística, o jovem Visconti certamente aprendeu a realizar rápidos esboços 
de composição, ensaiando a organização dos elementos e a distribuição 
de cores, assim como estudos detalhados de partes de figuras. Assimilada 
essa práxis, ela se verifica não apenas nas primeiras obras, mas é observada 
em toda a carreira de Visconti. Pela alta qualidade e expressividade desses 
estudos preparatórios, muitas vezes não são reconhecidos como tal. Como 
se a coexistência deles com a modernidade da sua obra significasse uma 
incoerência. No entanto, a genialidade do pintor está justamente nisso – 
em assimilar técnicas antigas ou mais recentes com a mesma habilidade, 
e utilizar cada uma de forma a expressar sua particular maneira de ver o 
mundo.

Palavras-chave: Eliseu Visconti. Pintura brasileira. Estudos e esboços.

Abstract
The works speak louder than preconceived ideas. In his artistic training, the 
young Visconti certainly learned to perform rapid compositional sketches, 
trying the arrangement of elements and the distribution of colors, as well as 
detailed studies of parts of figures. Assimilated this praxis, it applies not only 
in early works, but is observed throughout the career of Visconti. For the 
high quality and expressiveness of these preparatory studies, they are often 
not recognized as such. As if the coexistence of them with the modernity 
of his work meant an incoherency. However, the genius of the painter is 
precisely that – in assimilating ancient techniques or later with the same 
skill, and use each to express his particular way of seeing the world.

Keywords: Eliseu Visconti. Brazilian painting. Studies and sketches.
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Em sua formação artística no Brasil (1885-1892) e 
aperfeiçoamento na Europa (1893-1900), o jovem Eliseu 
Visconti (1866-1944) certamente aprendeu a prática 
tradicional de realizar pequenos e rápidos esboços de 
composição, ensaiando a organização dos elementos e 
os efeitos da distribuição de cores, assim como estudos 
detalhados de partes de figuras, principalmente cabeças. A 
assimilação dessa técnica em sua práxis, desde o período 
de seu estágio em Paris, ficou registrada numa foto de 
atelier, de 1899. Sentado em um banquinho e portando 
pincéis e paleta, Visconti dá as costas à sua grande tela 
Oréadas1, que acabara de pintar, e volta-se para um 
esboço de menores dimensões da mesma composição. 
Entre várias outras pinturas, é possível observar ainda, no 
alto da parede, um belo estudo a óleo para a Recompensa 
de São Sebastião (1898). [Figura 1]

O estudo se concentra na figura do santo até um 
pouco abaixo da cintura. Podem ser notados alguns 
elementos que foram descartados na composição 
final: os finos bigodes; os cabelos longos caindo sobre 
os ombros; as folhagens sobre o tronco; os fiozinhos 
de sangue que escorrem dos ferimentos. A flecha que 
transpassava a garganta foi substituída, na grande tela, 
por aquela que aparece no braço direito – tudo parece 
suavizar o sofrimento e ressaltar a recompensa. A 
silhueta de uma cidade distante ao crepúsculo deu lugar 
à paisagem com um pequeno bosque, de espacialidade 
japonista.
1 Todas as obras citadas poderão ser encontradas no catálogo on line do site: www.
eliseuvisconti.com.br .
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Quando volta ao Brasil, após seu estágio na Europa, 
Visconti organiza sua primeira exposição individual, para 
mostrar sua produção daquele período. Praticamente todos 
os comentários da imprensa observam a diversidade das 
obras como característica marcante da mostra:

Entre 88 trabalhos expostos, desenhos e pinturas a óleo e a 
pastel, vêem-se estudos diversos (desde alguns que enviara como 
pensionista, até os que executou para os seus quadros mais notaveis), 
manchas ligeiras, paizagens, esboços e projectos de composição 
decorativa, até as obras de folego, como o S. Sebastião, a Dansa das 
Oreades e outras.2

A exposição tinha o caráter de prestação de contas, 
pois Visconti era o primeiro bolsista da Escola Nacional de 

2 R. de C. De Arte: Exposição Visconti. Gazeta de Noticias. Rio de Janeiro, 27 maio 1901, 
p. 2.

Figura 1 - Visconti em seu atelier de Paris, 1899.
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Belas Artes (ENBA), ganhador do concurso para o Prêmio 
de Viagem em 1892, e regressava mais qualificado, já um 
artista maduro. O mesmo autor da Gazeta de Notícias 
mostra-se bastante impressionado também com outro 
aspecto que distinguia a exposição. Pela lista de trabalhos 
constante em seu catálogo, verifica-se que Visconti se 
preocupou em apresentar, ao lado de suas composições 
mais destacadas, algumas delas premiadas, todo o seu 
processo de criação. Como essa mostra foi montada na 
ENBA, pode-se dizer que ela se revestiu também de um 
cunho didático:

Mas o que mais impressiona, o que deve ser visto por todos e 
visto com attenção profunda, são as suites diversas, em que Visconti 
nos mostra o modo por que faz as suas obras de maior folego.

Por exemplo, na Dansa das Oreades, pode-se ver primeiro o 
esboço, a idéa lançada na téla para o quadro futuro; seguem-se os 
estudos numerosos, feitos para cada figura, os desenhos e pinturas de 
modelos, trabalhados com afinco e cuidado esforçado, para conseguir 
o effeito certo e o desenho perfeito; por fim, na obra completa é 
curiosissimo observar o resultado de tanto estudo [...].

Deve ter importancia immensa para os que verdadeiramente 
amam a Arte, a observação do milagre, a concepção transformada 
em realidade pelo trabalho infindo, a realisação da idéa pelo estudo 
profundo do natural. [...]

Assim poderiam comprehender todo o valor de Elyseu 
Visconti, o seu escrupuloso trabalho, a sua honestidade artistica, 
acompanhando-o passo a passo no combate com a materia a fim de 
dominar a idéa.3

Dentre as obras hoje conhecidas de Visconti, 
podemos identificar vários estudos e esboços realizados 
no período de estágio em Paris, embora não se possa 
afirmar que participaram efetivamente da exposição, pela 
falta do registro das dimensões das obras em seu catálogo. 

3 Idem, ibidem.
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Além do já referido estudo para o São Sebastião, 
temos também outro a carvão do mesmo (1898), de corpo 
inteiro, sem as flechas, mas ainda com os cabelos longos 
e os bigodes. Outros estudos a óleo são os de cabeça para 
Fatigada (1897) e para uma das meninas de As duas irmãs 
ou No verão (1894). São também conhecidos esboços 
rápidos para várias composições desta época: o Retrato 
do maestro Alberto Nepomuceno (1895); A convalescente 
(1896); Nu deitado (1896); Sonho místico (1897); nos quais 
se podem observar as opções que foram consideradas pelo 
artista até chegar à solução derradeira. Em alguns casos, 
temos conhecimento de obras, hoje não localizadas, apenas 
por fotografias e reproduções antigas – As comungantes 
(1895) e seu esboço; ou conhecemos a composição maior 
e temos notícia de outra muito semelhante, por seu registro 
em catálogos e revistas – Patinhos no lago (1897). 

A primeira ideia para a grande composição A 
Providência guia Cabral, do acervo da Pinacoteca de São 
Paulo, foi o esboço que participou do concurso lançado 
em 1899, pela Associação do Quarto Centenário do 
Descobrimento do Brasil. Os concorrentes deveriam enviar, 
até o dia 20 de agosto, um esboço medindo cerca de 60 x 40 
cm, e a composição vencedora seria executada em grande 
formato, além do prêmio em dinheiro para seu autor. Como 
a pintura de Visconti com a mesma cena, que hoje pertence 
à Embaixada do Brasil em Washington, mede praticamente 
o dobro do que estipulou o edital do concurso, talvez esta 
não seja ainda a versão que concorreu sob o pseudônimo 
“Providência”.
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O fato de Visconti expor ao lado de suas grandes 
pinturas, várias delas exibidas anteriormente na Europa, 
seus estudos e esboços diversos, assim como pequenas 
“manchas ligeiras” e os projetos de “Arte Decorativa”, como 
os chamou no título da exposição, mostra a importância 
que ele atribuía a todo o produto de sua criação, quer 
preparatório, quer arte final, reconhecendo em cada um, 
não apenas parte do processo criativo, mas seu valor 
intrínseco. 

Isso foi também apontado explicitamente por Hugo 
Auler, desembargador e crítico de arte, num artigo publicado 
em Brasília, por ocasião da passagem por lá da exposição 
de Visconti, que itinerou por diversas capitais brasileiras, 
entre dezembro de 1977 e abril do ano seguinte:

[...] cada uma de suas obras partia de um desenho preliminar, 
ou seja, de um croquis em bico-de-pena, lápis ou carvão, evoluía para 
a pochade, na qual era aplicada a cor, e, finalmente, saía da pequena 
dimensão para as grandes dimensões. Todavia, em qualquer uma 
daquelas fases pretéritas, nas quais conseguia a perfeição compositiva, 
Elyseu Visconti executava uma obra que poderia ser codificada 
definitivamente como um desenho de pura composição ou uma criação 
pictural.4

Provavelmente, a obra do mestre da qual se conhece 
hoje mais estudos seja a grande composição Maternidade 
(1906). No caderno de desenhos de Visconti, publicado 
pela Unicamp em 2008, aparece uma longa série de 
pequenos esboços para essa composição. Num deles 
(p. 83), o pintor experimenta a representação de bebês 
em várias posições. Em outros nove desenhos (pp. 85-

4 AULER, Hugo. A obra imortal de Elyseu Visconti. Correio Braziliense. Brasília, 21 mar 
1978.
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101) são ensaiados diversos aspectos da figura da mãe, 
privilegiando vistas diferentes do chapéu, ângulos diversos 
focalizando também a cadeira na qual está sentada, até 
três mais completos (pp. 93, 95 e 97), que incluem ainda 
o bebê no colo, o carrinho e uma cadeira vazia. Em um 
destes desenhos, estampado na capa da publicação, está 
registrado: “Pesquiza para o quadro ‘Maternidade’/ Paris, 
26-7-905/ E. V.” Em outro (p. 89), aparece a descrição 
detalhada das cores que seriam usadas na paisagem do 
fundo, e o registro: “Paris, 25-7-905”. Completando a série, 
mais nove desenhos (pp. 103-117), de traçado muito rápido, 
captam uma menina com chapéu brincando no chão, em 
diversas posições e ângulos, sendo que o mais detalhado 
deles (p. 109) também recebeu a inscrição: “Pesquiza para 
o quadro ‘Maternidade’”. 

Além dos desenhos, Visconti criou ainda uma série 
de pinturas a óleo, realizadas no Jardim de Luxemburgo, 
enfocando a esplanada, em especial, o efeito rendilhado 
da ramagem projetada pelas sombras das copas das 
árvores no chão; as esculturas que aparecem ao fundo de 
Maternidade; mulheres sentadas com chapéus; e outros 
elementos presentes na grande composição, como cadeiras 
vazias e crianças. Uma dessas pinturas foi inclusive exposta 
em Paris, no Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts 
de 1906, ao lado de Maternidade, com o título En semaine 
(1905).

Ainda no caderno de desenho publicado pela 
Unicamp, encontram-se os primeiros esboços desenhados 
para: o Retrato de Nicolina Vaz de Assis (1905); o Retrato 
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de Mlle. B. Lindheimer (1905) e A carta (1906). Este 
último apresenta uma inscrição a tinta, obviamente 
efetuada em data posterior: “1ª esquisse do quadro ‘Más 
notícias’ que está na Pinacoteca de S. Paulo”. Também 
é conhecida uma foto antiga do estudo de cabeça 
para este quadro, que foi intitulado Moça chorando, na 
Retrospectiva de Visconti, em 1949, no Museu Nacional 
de Belas Artes (MNBA).

Entretanto, a ocorrência de estudos preparatórios 
para as obras de maior fôlego de Visconti não se verifica 
apenas nos primeiros tempos, mas é observada em toda 
a sua carreira, e ocasionalmente também em aquarela, 
como para Cura de Sol (c.1919), ou Hino à Bandeira 
(c.1940). Vários retratos a óleo de sua esposa e filha 
podem ser reconhecidos como estudos de cabeça para 
composições maiores, quando se observa a coincidência 
dos trajes, penteados e posição das figuras, idênticas 
ou muito próximas. 

Essas ocorrências são verificadas em 1909, no 
primeiro retrato das duas, apresentado como Minha 
família, na 16ª Exposição Geral de Belas Artes (EGBA), 
hoje também conhecido como A rosa; ou em 1929, 
naquele intitulado Minha filha Yvonne, que seria mais 
tarde exposto na Internacional de Pittsburgh, em 1935. 
Também no retrato coletivo da família, exibido na 37ª 
EGBA, de 1930, com o título A casa, como pode ser visto 
na reprodução de jornal da época,5 lamentavelmente 
depois dividido em três partes. A figura de Yvonne é 

5 Salão Official 1930. Supplemento Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 10 ago 1930, p. 1.



O Processo Criativo em Visconti - Mirian N. Seraphim

415

bastante similar à de outro retrato seu, de dimensões 
menores, que apresenta belíssimos reflexos do verde 
dos olhos da jovem, tanto sobre o fundo castanho, como 
sombreando sua pele rosada.

Obviamente, esta prática também pode ser 
observada nos inúmeros estudos desenhados e 
pintados que Visconti fez para os seus grandes painéis 
decorativos, tanto do Teatro Municipal quanto de outros 
edifícios públicos do Rio de Janeiro, entre 1905 e 1934. A 
ampla maioria desses originais usados nas decorações 
do Teatro Municipal foi doada por Visconti àquela casa 
de espetáculos, o que gerou, em 1942, a iniciativa 
do prefeito de organizar um museu de documentos e 
objetos históricos relacionados ao teatro,6 que mais 
tarde se transformou no atual Museu dos Teatros.

Quando foi duramente criticado pela concepção 
do seu pano de boca, a partir da exposição do mesmo 
em Paris, antes de trazê-lo para o Teatro Municipal do 
Rio de Janeiro (jul 1907), Visconti procurou responder a 
toda especulação, mostrando o processo de criação do 
mesmo, na EGBA de 1908:

Visconti, o consagrado e querido artista, expõe nada menos de 
54 trabalhos.

Basta dizer que se faz ao lado do salon principal um pequeno 
salon só para os seus estudos desenhados e pintados para o Theatro 
Municipal.

Lá estavam em esboços, na verdade, Carlos Gomes, a bahiana 
do angú, Gonçalves Dias, o dr. Chico Passos, João Caetano, o 
moleque das balas, e todos os supre-homens [sic] e figuras civicas da 
nossa historia, de Pedro Alvares Cabral ao dr. Affonso Penna.7

6 Ilustração Brasileira, Ano XX, n° 87, jul 1942, p. 17.
7 O “Salon” de 1908 – O “vernissage”. Correio da Manhã. Rio de Janeiro, 1º set 1908, 
p. 4.
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A descrição dos cartões de transferência – citados 
como esboços – revela o preconceito social que foi o motivo 
central dos ataques que a obra sofreu. Entretanto, outra 
resenha, publicada na revista Renascença, indica que, 
provavelmente, a estratégia de Visconti surtiu o resultado 
por ele esperado:

E o nome de artista nacional que ficará ligado a essa exposição, 
é o de Elyseo Visconti, não só pelo seu bello quadro “Maternidade”, 
em que se destacam as suas singulares qualidades de pintor e de 
colorista, como também pelos desenhos que fez para o panno de bocca 
do Theatro Municipal. Achamos que, só depois que esse panno fôr 
exhibido ao publico, no local para onde foi pintado e com a luz artificial 
em que tem de ser ordinariamente visto, é que se poderá aquilatar com 
justeza dos meritos e demeritos da composição do artista. [...].

Não queremos, todavia, avançar já nenhum juizo definitivo sobre 
esse trabalho do eminente pintor. Não devemos, porem, obscurecer 
a sua nobre conducta expondo os desenhos e estudos que fez, e 
mostrando assim a seriedade e os esforços louvaveis empregados na 
execução desse panno.8

Contudo, os estudos a óleo de Visconti não se atêm 
apenas aos retratos e composições históricas, decorativas 
ou de gênero, como o conhecido quadro Garotos da Ladeira 
(c.1928) com seus dois pequenos esboços, que dão conta 
das duas metades da deliciosa cena. Dando destaque para 
figuras, esses gêneros pressupõem maior necessidade de 
pesquisa, mas a práxis da experimentação preparatória em 
Visconti também se estende às paisagens, e até aos seus 
últimos trabalhos.

A pintura Saint Hubert (c.1916), cujo título se refere 
ao vilarejo próximo a Paris, onde a família Visconti se 
refugiou em tempos de Primeira Guerra Mundial, e que 

8 C. A. S. O Salão de 1908. Renascença. Rio de Janeiro, set 1908, p. 109.
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representa diversas brincadeiras infantis diante de um 
muro, com uma grande copa de árvore ao fundo, tem seu 
esboço em menores proporções (Muro do quintal, acervo 
do MAAC-PE), com reduzido detalhamento das figuras, 
mas retratando o mesmo tema e paisagem. 

Às vezes, é admirada imensamente uma pintura, que 
por certo serviu de estudo para uma composição maior, 
da qual se tem apenas indícios, mais uma vez, por fotos 
e catálogos. É o caso de Arcos da Lapa, já bastante 
conhecida por suas reproduções, e que representa pouco 
menos que a paisagem retratada numa outra tela, com 
cinco vezes a sua área, exposta na grande Retrospectiva 
de 1949, e registrada como Os Arcos (1925). Esta pode ser 
vista no alto da parede do atelier de Visconti, em sua foto 
de c.1930, sendo identificada por suas proporções, quando 
comparadas às de outras grandes composições na mesma 
parede.

Em alguns casos, pode-se pensar em uma série sobre 
o mesmo tema. Como o da Igreja de Santa Teresa, da qual 
Visconti tinha uma vista privilegiada, a partir da sacada da 
frente do seu atelier, situado na extinta Rua Mem de Sá, 
perto dos Arcos da Lapa. São no mínimo duas telas com a 
Igreja de Santa Teresa tomada a partir desta sacada, em 
1927 e 1928, além do pequeno óleo sobre madeira, de 
fatura muito ligeira e colorido mais intenso. Também são 
conhecidas ao menos quatros telas de dimensões próximas, 
representando um mesmo trigal. Teria esta série inspirado 
a composição originalmente exposta, em 1920, com o título 
Pão e flores, e reproduzida mais recentemente como Moça 
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no trigal (c.1916)? Ou as quatro telas menores já foram 
criadas como preparação para a cena que poderia ser uma 
homenagem aos grandes mestres do impressionismo?

Outras séries também podem ser apontadas, em 
paisagens de pequenas dimensões, como várias que 
retratam os contornos da Serra dos Órgãos, em Teresópolis; 
ou recantos de Saint Hubert, ocasionalmente registrados 
em diferentes estações do ano. Duas destas enfocam o 
final do vilarejo, mostrando ao fundo as primeiras árvores 
da floresta de Rambouillet; e outras duas, a casa da 
família da esposa de Visconti, que tem o telhado e o céu 
esbranquiçados em uma, a contrastar-se com azuis e 
verdes vivos na outra.

Mas pinturas menores experimentando possibilidades 
claramente relacionadas a composições maiores são tão 
recorrentes, que parecem configurar uma etapa importante 
no processo criativo de Visconti, que jamais foi abandonada. 
Do período de Teresópolis, podem ser citados dois pequenos 
estudos em madeira, recortes de um Solar que ficava na 
mesma rua da casa de veraneio do pintor, a Avenida Delfim 
Moreira. Um deles ressalta o colorido e a vegetação que 
circunda a casa; o outro focaliza a serra ao fundo e o céu 
azul. Todos esses elementos são harmonizados em uma 
tela três vezes maior, com acabamento mais refinado e a 
inclusão de algumas figuras, muito comuns nas paisagens 
viscontianas.

Obviamente, a pincelada mais solta e rápida dos 
esboços, sem nenhuma preocupação com o acabamento, 
confere a eles um caráter de maior espontaneidade. Em 
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alguns casos, eles chegam muitíssimo próximo à abstração, 
como o pequeno estudo de cores, a óleo, realizado para 
um dos painéis da Biblioteca Nacional – o Progresso. 
Também é o caso do Fundo de quintal, conservado ainda 
pela família, que só pôde ser relacionado à composição 
maior – Estendendo roupa –, depois que a única imagem 
conhecida desta última foi restituída ao seu sentido 
original, uma vez que se encontra invertida na reprodução 
de Visconti; Bonadei.9

Pela alta qualidade e expressividade desses estudos, 
muitas vezes não são reconhecidos como tal. É exemplar 
neste sentido, a série de pinturas pequenas e médias, 
registrando aspectos do Morro de Santo Antonio, vistos 
a partir da sacada dos fundos do atelier de Visconti. As 
quatro pinturas menores, todas a óleo sobre madeira e de 
dimensões muito próximas, registram detalhes da encosta 
e do alto do morro, com suas construções e vegetação 
recortadas contra o céu. Os contornos são suavizados pelos 
efeitos da atmosfera, que conferem também às pinturas um 
tom predominantemente azulado. As telas de tamanho médio 
enfocam, além do alto do morro, também casas, árvores 
e outros detalhes mais abaixo. Uma delas, que recebe 
como título apenas a identificação do local: Morro de Santo 
Antonio, na qual toda a vegetação de fundo foi tingida com 
o azul acinzentado atmosférico, os elementos principais são 
duas construções e dois pinheiros logo no primeiro plano. 
Arrematando a paisagem, em toda a base da tela aparece 
uma estreita faixa horizontal do alto de um telhado.

9 Visconti; Bonadei. São Paulo: Art, 1993, p. 61.
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Outra dessas telas é Revoada de pombos, que se 
encontra no Palácio da Alvorada, em Brasília, desde 1991. 
A composição está centralizada numa casa branca, que 
tem à direita dois pinheiros e à esquerda um arbusto florido. 
Logo abaixo, é cortada horizontalmente por um telhado em 
primeiro plano, sobre o qual se encontra um pequeno grupo 
de pombos. Nesta pintura o predomínio é dos castanhos, 
seguidos de verdes e brancos, indicando que a vista foi 
tomada em outro período do dia, provavelmente com sol a 
pino. Por seu jogo de cores e texturas, foi considerada uma 
das obras mais modernas de Visconti e, por isso, colocada 
entre suas últimas realizações, na Retrospectiva de 1949, 
do MNBA, cuja organização foi cronológica.10 [Figura 2]

Antonio Bento, por essa ocasião, publicou no Diario 
Carioca:

Este é um quadro moderno na fatura, como nos seus valores 
plásticos. E é certamente pintura pura, podendo a composição ser 
assinada pelo mais ortodoxo dos abstratos. É apenas um jôgo de 
cores da maior pureza. Só um grande pintor seria capaz de fazer êsse 
quadro.11

Embora a análise estética esteja perfeita, a opção 
cronológica na retrospectiva foi equivocada. A prova disso 
é uma foto do atelier de Visconti, publicada em O Jornal, 
de 11 de julho de 1926, na qual se vê a pintura na parede, 
parcialmente encoberta pela figura do pintor. Isso a coloca 
muito próxima à maior de todas as paisagens conhecidas 

10 Exposição Retrospectiva de Elyseu D’Angelo Visconti. Museu Nacional de Belas Artes 
e Ministério de Educação e Saúde. Rio de Janeiro: MNBA/MES, nov. 1949, p. 59.
11 BENTO, Antonio. A Retrospectiva Visconti. Diario Carioca (As Artes), Rio de Janeiro, 
20 nov 1949, p. 6.
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da mesma vista, que foi exposta na Retrospectiva de 1949, 
como Pombos do meu atelier,12 e é datada de 1927. Esta 
apresenta novamente o predomínio da cor azul e repete, 
embora em médio plano, os mesmos trechos representados 
nas duas pinturas anteriores, que têm os dois pinheiros 
como elemento comum. [Figura 3]

O telhado que corta Morro de Santo Antonio e 
Revoada de pombos horizontalmente, na parte inferior das
telas, em Pombos do meu atelier, apóia-se em sua linha 
mediana. Abaixo aparece o paredão da construção e 
finalmente, em primeiríssimo plano, a grade da sacada 
dos fundos do atelier de Visconti. Acima e através dessa 
grade se vê uma revoada de pombos (titulo que esta 
tela recebeu na Retrospectiva de Visconti, de 1967, no 
MNBA), enquanto outro grupo das mesmas aves descansa 
enfileirado ao longo da base do telhado. Desafiando a lei da 
perspectiva aérea, os pombos sobre o telhado apresentam 
mais textura e definição de cores e contornos, que o grupo 
que se aproxima do balcão da sacada, em vôo conjunto. 
Obviamente a movimentação dessas aves em pleno vôo 
agitado determinou a suavização extrema da sua imagem. 
O tom azulado que os pombos mais próximos receberam, 
como em ressonância com a paisagem ao longe, é 
determinado pela sombra projetada do prédio à direita.

É curioso observar também, que os contornos do 
morro registrados em uma das pinturas menores, com duas 
palmeiras e outra árvore recortadas sobre o céu, aparecem 
claramente na composição maior, que, possivelmente, 
12 Exposição Retrospectiva de Elyseu D’Angelo Visconti. Museu Nacional de Belas Artes 
e Ministério de Educação e Saúde. Rio de Janeiro: MNBA/MES, nov. 1949, p. 57.
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teria sido exibida pela primeira vez na 34ª EGBA, em 
1927, com o título Manhã brumosa. Não se pode afirmar 

Figura 2 - Revoada de pombos (c.1926) o. s. t.; 73 x 50 cm; MNBA/IPHAN/MinC.
Foto: Mirian Seraphim.
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que todas as pinturas pequenas e médias representando 
trechos do Morro de Santo Antonio, vistos do atelier de 
Visconti, tenham sido criadas visando aquela de maiores 

Figura 3 - Pombos do meu atelier (1927) o.s.t.; 100 x 74 cm; Coleção Bradesco de Arte 
Brasileira. Foto: Jaime Acioli.
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proporções, mas certamente acabaram funcionando como 
estudos preparatórios.

Até entre as últimas obras de Visconti podem-
se observar trechos de paisagens sistematicamente 
trabalhados em pinturas menores, que podem ser 
facilmente identificados quando cotejados com cenas de 
gênero ao ar livre; como no caso flagrante de Passeio no 
parque, de cuja paisagem – um belo canto de jardim – se 
conhece um pequeno estudo em madeira.

No entanto, a coexistência dessa prática tão antiga 
com a modernidade da sua obra não significa uma 
incoerência. A genialidade desse pintor está justamente 
nisso – em assimilar técnicas antigas ou mais recentes 
com a mesma habilidade, de uma forma muito própria, 
utilizando-se de cada uma como a melhor ferramenta para 
expressar sua particular visão de mundo. Numa entrevista 
concedida a Tapajós Gomes, em 1935, Visconti deixou 
bem clara sua maneira de ver os diferentes movimentos 
artísticos, considerados a partir de suas possibilidades 
efetivas, e não da transitoriedade dos modismos:

As technicas são varias: o empaste, o impressionismo, o 
cubismo, o divisionismo, conquista florentina de cem annos passados. 
Aqui, discutem-se os meios de produção de uma obra de arte e 
despresam-se os effeitos por ella produzidos. Se o fim da arte é 
despertar a emoção alheia, que importam os meios de que o artista 
lançou mão para conseguir essa finalidade, desde que a conseguiu? 
Não pensar assim, é ignorar o verdadeiro papel do artista no meio da 
sociedade em que vive.13

13 VISCONTI, Eliseu. In: GOMES, Tapajós. Os nomes gloriosos da pintura brasileira: 
Elyseu Visconti. Correio da Manhã (Supplemento de Literatura e Artes). Rio de Janeiro, 
15 dez 1935, p. 1.
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Resumo
Esta comunicação apresenta algumas reflexões da pesquisa em 
andamento sobre as primeiras aquisições realizadas pelo casal 
Matarazzo, para constituir o acervo do antigo Museu de Arte Moderna 
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aqui o perfil das 71 obras compradas em galerias italianas, entre 1946 
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Nesse contexto, procura-se discutir a noção de arte moderna que está 
em jogo em meados da década de 1940 e suas referência à tradição 
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Abstract: This paper presents some ideas on the ongoing research 
about the first acquisitions that the Matarazzo couple made to gather 
the collection of the former São Paulo Museum of Modern Art (MAM), 
now at the collection of MAC USP. The profile of the 71 works bought 
in Italian galleries between 1946 and 1947 is analysed, taking into 
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we aim to discuss the notion of modern art at stake in the mid-1940s 
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Pretendo apresentar a seguir minhas primeiras 
reflexões em torno do conjunto de 71 obras italianas 
adquiridas por Francisco Matarazzo Sobrinho entre 
setembro de 1946 e junho de 1947, para a formação do 
acervo inicial do antigo Museu de Arte Moderna de São 
Paulo (MAM). 

Como se sabe, um comitê havia sido fundado em 1945 
para o debate desse projeto, tendo como personagens-
chave o crítico de arte Sérgio Milliet e o industrial Francisco 
Matarazzo Sobrinho. As primeiras aquisições para o acervo 
do antigo MAM de São Paulo se fizeram, então, entre 1946 e 
1947, em três frentes: a parte mais importante das compras 
é feita na Itália (sobretudo em Roma e Milão), com a ajuda 
da crítica de arte italiana Margherita Sarfatti (então exilada 
na Argentina); uma segunda parte é composta de 32 obras 
compradas em Paris, com a ajuda do pintor Alberto Magnelli; 
e a terceira compunha-se de obras brasileiras compradas 
com a ajuda de Sérgio Milliet e do pintor e crítico Quirino 
da Silva. No momento da dissolução do antigo MAM e da 
transferência de seu acervo para a Universidade de São 
Paulo, em 1962, essas obras são incorporadas ao Museu 
de Arte Contemporânea da Universidade como Coleção 
Francisco Matarazzo Sobrinho e Coleção Francisco 
Matarazzo Sobrinho e Yolanda Penteado.1

1 Para a história das aquisições Matarazzo na Itália e na França, veja-se Ana Gonçalves 
Magalhães. “As Coleções Matarazzo no Acervo do MAC USP e a Pintura Moderna no 
Brasil”. Atas do VI Encontro de História da Arte – História da Arte e suas Fronteiras 
(FARIA, Breno; LOPES, Fanny et alli, orgs). Campinas: CHAA/IFCH – UNICAMP, 
2010, pp. 45-53. É um depoimento de Francisco Matarazzo Sobrinho que nos serve de 
testemunho sobre a ajuda de Sérgio Milliet com as aquisições brasileiras. Cf. Fernando 
Azevedo de Almeida. O Franciscano Ciccillo. São Paulo: Ed. Pioneira, 1976. O nome de 
Quirino da Silva surgiu em entrevista feita com a primeira secretária do antigo MAM, Eva 
Lieblich Fernandes, em junho de 2010. 
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O fato da parte italiana ser a mais importante dentro 
dessas primeiras compras para o acervo do antigo MAM 
fornece algumas pistas para compreender o que estava 
em jogo quando se falava de Arte Moderna, dentro do 
contexto paulista, no momento da criação do museu. As 
obras compradas na Itália compõem um panorama da 
arte moderna italiana entre 1920 e 1940 onde domina o 
«Novecento Italiano», definido como uma arte de caráter 
figurativo em que a noção de realismo retoma certos traços 
de uma arte dita clássica que deveria guiar o estilo dos 
artistas reunidos sob este rótulo. Se o termo «Novecento 
Italiano» havia sido usado por Margherita Sarfatti, a partir 
sobretudo de 1926, para denotar as novas tendências 
daquilo que ela chamava de «classicità moderna», este 
tomou logo uma dimensão nova, mais oficial, no contexto 
de uma política sistemática de promoção da arte moderna 
italiana representando o regime fascista no estrangeiro. 
A partir de 1927, uma série de exposições nas diversas 
capitais européias – começando por Paris – se empenha 
assim em popularizar a arte e os artistas italianos desse 
período resultando em aquisições de obras para coleções 
públicas.2 O período dominado pela noção de arte 
moderna italiana promovido por Margherita Sarfatti termina 
precisamente com a exposição «Novecento Italiano» 

2 Exemplares dos catálogos dessas exposições podem ser encontrados, hoje, no Fundo 
Margherita Sarfatti do Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, 
Rovereto, Itália. Chamo a atenção para o catálogo da exposição 22 Artistes Italiens, 
na Galeria Berheim Jeune & Cie, em 1932, com texto de apresentação de Waldemar 
Georges. Para tal mostra, o galerista e colecionador Vittorio Barbaroux, proprietário 
da Galleria Milano, cedeu parte de seu acervo. Doze obras foram adquiridas pelo 
colecionador Carlo Frua de Angeli (membro do Comitê França-Itália desde 1929) para 
doação ao estado francês. Retomaremos, adiante, a história dessas aquisições. 
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que teve lugar em Buenos Aires, na Argentina, e em 
Montevidéu, no Uruguai, em 1930. Embora a exposição 
não tenha sido realizada no Brasil, ela permitiu os primeiros 
contatos oficiais dos intelectuais e dos artistas brasileiros 
com Margherita Sarfatti, que visitou o Rio de Janeiro, São 
Paulo e as cidades históricas de Minas Gerais, antes de 
sua chegada a Buenos Aires.3 No entanto, já em meados 
da década de 1920, é possível acompanhar a presença 
de alguns artistas brasileiros no ambiente milanês e no 
grupo em torno de  Margherita Sarfatti. É o caso de Hugo 
Adami (que participou da primeira exposição do Novecento 
Italiano no Palazzo della Permanente em Milão, em 1926) 
e Paulo Rossi Osir (formado na Academia Brera na década 
de 1910 e retornado a Milão em 1927). Este último, como 
já pesquisado na historiografia brasileira, desempenhará 
um papel chave na criação do grupo Santa Helena, em 
São Paulo, em 1934, ao lado do artista italiano Vittorio 
Gobbis, bem como na formação do Salão de Maio e da 
revista do Salão em 1937. Rossi Osir identificou um estilo 
de valores próximos daqueles que eram promovidos 
pelos artistas reagrupados em torno de Sarfatti, dentro 
de um grupo de pintores que compartilhava os ateliês no 
Palácio Santa Helena, no coração de São Paulo, em 1934 
e do qual participavam os artistas Alfredo Volpi e Fulvio 
Pennacchi, de origem italiana. A exposição das obras deste 
grupo de artistas no Salão de Maio de 1937 foi comentada 

3 A visita de Margherita Sarfatti ao Brasil rendeu ao menos três artigos seus: “Paesaggi 
e Spiritii di Brasile”, Il Popolo d'Italia, 13 de novembro de 1930; “L'Arte Coloniale nel 
Brasile”, Rivista Ilustrata del Popolo d'Italia, ano IX, no. 12, dezembro de 1930, pp. 32-36; 
“La Povertà delle Terre Ricche”, Gerarchia, dezembro de 1930, p. 1017-1023. A natureza 
de sua passagem pelo Brasil ainda está sob investigação. 
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pelo crítico Mário de Andrade em uma série de artigos 
seguidos por resenhas de Sérgio Milliet. Ambos os críticos 
utilizaram uma terminologia típica do contexto italiano dos 
anos 1930 para definir o grupo Santa Helena. O primeiro 
artigo de Mário de Andrade, por exemplo, os nomeou 
«Família Artística Paulista», a partir de uma sugestão de 
Paulo Rossi Osir, que os via como a versão brasileira da 
«Famiglia Artistica Milanesa» - expressão emprestada 
das exposições organizadas pelos sindicatos fascistas na 
Itália.4 

A coleção comprada na Itália para o antigo MAM 
tem, portanto, uma relação direta com o meio artístico 
brasileiro dos anos de 1930 e aparece como o produto 
das trocas que se estabeleceram no entre-guerras entre 
os artistas e críticos brasileiros e o meio artístico italiano. 
Mais precisamente, ela foi concebida, mesmo no contexto 
do pós-guerra, em referência às coleções privadas de arte 
moderna italiana, cuja promoção havia sido assegurada 
por uma política cultural colocada em prática pelo ministro 
da Educação Nacional Italiana, Giuseppe Bottai, a partir de 
1939, com o objetivo de apoiar a formação das coleções 
privadas de arte moderna italiana para alimentar as coleções 
públicas daquele país.5 Esta política parece caracterizar 
uma segunda fase de promoção da arte moderna italiana 
pelo regime fascista. 

4 Para uma ampla análise das relações entre o Grupo Santa Helena e o Novecento 
Italiano, veja-se Tadeu Chiarelli. “O Novecento e a Arte Brasileira”, Revista de Italianística, 
ano III, no. 3, 1995, pp. 109-134. Cf. também Ivana Soares Paim, “Por enxergar demais. 
A pintura de Hugo Adami”, dissertação de mestrado, ECA-USP, 2002 (não publicada) e 
Niura L. Ribeiro, “Rossi Osir: Artista e Idealizador Cultural”, dissertação de mestrado, 
ECA-USP, 1995 (não publicada). 
5 Cf. Giuseppe Bottai. “Fronte dell'Arte”, Le Arti, 1939, pp. 153-158.



XXXI Colóquio CBHA 2011 - [Com/Con]tradições na História da Arte

430

 Além dos nomes, as obras escolhidas para a 
coleção Matarazzo reverberam de imediato a linguagem 
plástica divulgada por via dessa noção de “Novecento 
Italiano”, visto que em alguns casos, parecem ter sido 
compradas expressamente porque havia outras obras 
desses artistas muito próximas que tinham sido exibidas 
nas mostras internacionais e oficiais do regime fascista 
no período. Um bom exemplo é o das duas obras de 
Virgilio Guidi adquiridas para a coleção Matarazzo. Outras 
versões de “Pintores ao ar livre” (1919, óleo sobre tela) 
apareceram em mostras como a Bienal de Veneza ou a 
Quadriennale di Roma, nos anos 1930. Também é notável 
as semelhanças entre obras adquiridas por Matarazzo e 
obras dos mesmos artistas que se viam, naquele momento, 
em importantes coleções privadas italianas. É o caso da 
coleção do galerista Vittorio Barbaroux, de Milão – exposta 
em 1947 em Buenos Aires -, do também galerista Carlo 
Cardazzo, de Veneza, e homens da elite milanesa, cuja 
atuação como patronos das artes resultaram, mais tarde, 
em doações de suas coleções a acervos públicos italianos. 
Um caso interessante é o da coleção Boschi Di Stefano.6 
O casal Antonio Boschi e Mariedda di Stefano formou 
uma coleção significativa do dito “Novecento Italiano” a 
partir de 1927, adquirindo obras importantes, como uma 
grande composição de gladiadores de Giorgio de Chirico 
(anteriormente na coleção de Léonce Rosenberg). No pós-
guerra, eles continuam a acompanhar a evolução da arte 
italiana, e (como Matarazzo) adquirem obras dos primeiros 
6 Cf. Mercedes Precerutti Garberi. Cat. Exp. 50 Anni di Pittura Italiana nella Collezione 
Boschi Di Stefano donata al Comune di Milano. Milão: Palazzo Reale, 1974.
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abstratos italianos e, mais tarde (anos 1960), os artistas 
conceituais italianos. Assim, as coleções Boschi Di Stefano 
e Matarazzo realmente se aproximam muito e refletem o 
espírito de uma época e uma certa noção de modernismo 
na Itália, que se construiu dos anos 1920 até a década de 
1960. Mas há de se marcar uma diferença fundamental 
entre esses dois colecionadores: Antonio Boschi e sua 
mulher eram realmente aficionados de arte e constituíram, 
desde sempre, uma relação de proximidade muito grande 
com os artistas que colecionavam; já Matarazzo constituiu 
a “sua” coleção com o fim preciso de criar o antigo MAM, 
no quadro de um projeto maior da elite paulistana, de se 
afirmar cultural e politicamente como ponta de lança da 
cultura brasileira no processo de modernização do país. 

O aprofundamento da pesquisa recentemente levou à 
descoberta de pelo menos 6 obras da coleção Matarazzo 
que provêm diretamente da coleção de Carlo Cardazzo. 
Além das fotografias da casa e da galeria Il Cavallino,7 onde 
pudemos localizar as obras em questão, há uma troca de 
correspondência entre o galerista/colecionador e o artista 
Arturo Tosi que confirma o envolvimento de Cardazzo com 
as aquisições Matarazzo. Esse dado é bastante relevante 
em relação ao perfil do conjunto de obras adquiridas. Carlo 
Cardazzo, assim como o casal Boschi Di Stefano, também 
começa a formar sua coleção no final dos anos 1920 

7 Cf. Luca Massimo Barbero. Cat. exp. Carlo Cardazzo: Una Nuova Visione dell'Arte. 
[Collezione Peggy Guggenheim, Veneza]. Milão: Electa, 2008, pp. 48 e 57. Ainda sobre a 
coleção de Carlo Cardazzo, veja-se Antonella Fantoni. Il gioco del paradiso. La Collezione 
Cardazzo e gli Inizi della Galleria del Cavallino. Veneza: Edizione del Cavallino, 1996. A 
correspondência entre Arturo Tosi e Carlo Cardazzo foi consultada no Arquivo da Galleria 
Il Cavallino, Veneza. 
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e início da década de 1930. Sobretudo a partir de 1931, 
quando torna-se amigo próximo do pintor Giuseppe Cesetti, 
Cardazzo reúne uma coleção notável, guiado por seu 
amigo pintor, que serviu muitas vezes de intermediário das 
aquisições – como no caso de “Il Bottegone” [Estalagem] 
(1932, óleo sobre tela, figura 1) de Ottone Rosai, hoje na 
coleção Matarazzo, adquirida por Cardazzo diretamente 
do artista. Cardazzo foi antes colecionador e abriu sua 
primeira galeria (Il Cavallino), em Veneza, em abril de 1942, 
depois do enorme sucesso alcançado por sua coleção em 
duas mostras de destaque no ano anterior. Uma seleção 
de 100 obras de sua coleção foi exposta em abril de 1941 
na Galleria d’Arte di Roma, e depois exibida numa grande 
mostra de coleções privadas em Cortina d’Ampezzo, 
no norte da Itália.8 Nas duas ocasiões, “Il Bottegone” de 
Ottone Rosai foi exibida. Cardazzo recebeu um prêmio do 
Ministério de Educação Nacional pela grande qualidade de 
sua coleção e de suas iniciativas. 

 A coleção Cardazzo é uma das várias coleções 
privadas do período que viriam a ser mostradas ao público 
na Galleria d’Arte di Roma, entre 1940 e 1942, assim como 
a coleção do advogado Rino Valdameri - de onde também 
provém, ao menos, a “Maddalena” (1929, óleo sobre tela, 
figura 2) de Piero Marussig, hoje na coleção Matarazzo. A 
gestão da Galleria d’Arte di Roma foi, no início dos anos 
1930, entregue a Pietro Maria Bardi pelo Sindicato Fascista 
dos Artistas de Roma e seu sentido era, efetivamente, da 
8 Para uma análise sobre a mostra de Cortina d'Ampezzo e as exposições de coleções 
privadas italianas no contexto da Galleria d'Arte di Roma, veja-se Danka Giacon, “Cortina 
1941. La mostra delle collezioni d'arte contemporanea”, Rivista L'Uomo Nero: Materiali 
per la Storia delle Arti della Modernità, ano II, no. 3, setembro de 2005, pp. 51-68.
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promoção da arte moderna italiana, tal como comprova seu 
programa de exposições até os anos 1940. 

 Ao observarmos a atividade desses colecionadores 
e o perfil de suas coleções, encontramos certamente uma 
enorme semelhança em relação ao conjunto adquirido por 
Matarazzo entre 1946 e 1947. Mas o fato de um conjunto 
significativo advir da coleção Cardazzo lhe distingue das 

Figura 1 - Ottone Rosai, “Il Bottegone”, 1932, óleo sobre tela
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demais, até porque também tal coleção, em sua origem, 
tem suas particularidades. Isto talvez venha do fato de 
Cardazzo ter constituído sua atividade de colecionador e 
editor em Veneza, cujo paradigma maior de divulgação 
de arte era a Bienal Internacional de Arte. Ao tratarem 
do contexto de sua atividade, os especialistas assinalam 
o papel fundamental que Cardazzo teve na retomada de 
um projeto que havia se iniciado nos anos 1910/20, de 
promoção da arte moderna italiana, por via da doação 
da duquesa Felicita Bevilacqua La Masa do Palazzo Ca’ 
Pesaro à prefeitura de Veneza.  

 Um elemento importante a ser discutido no 
contexto da coleção Matarazzo, bem como no ambiente 
que ela reflete é o quê exatamente ela exprime como 
“Novecento Italiano”. Este termo inicialmente criado por 
Margherita Sarfatti para designar um grupo de artistas 
que havia retomado valores fundamentais da arte clássica 
mediterrânea (italiana), através da reinterpretação de 
alguns mestres importantes do Renascimento Italiano, 
nos anos 1930 ganha outra dimensão. Se Sarfatti havia 
concebido um projeto de movimento artístico que viria a 
refletir a Nova Itália e se tornar a arte oficial do Regime 
Fascista, o que acontece, de fato, é outra coisa. Isto 
é, a partir de 1930, com a realização da última mostra 
por ela organizada, em Buenos Aires, depois de uma 
intensa campanha em várias capitais européias, seu 
projeto passa a ser atacado pela alta cúpula fascista, em 
especial na figura do ideólogo Roberto Farinacci. Sarfatti 
perde terreno a passos galopantes, a tomar pela perda 
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de seu posto como colunista do jornal de Mussolini, e 
aos poucos sua participação é negada nas comissões de 
organização de todas as mostras oficiais do Regime, e 
sua voz de crítica de arte não pode mais ser ouvida em 
nenhum veículo de comunicação italiano.9 Esse período 
culmina, portanto, com seu exílio na América do Sul (entre 
9 Cf. Françoise Liffran. Margherita Sarfatti: L'Égérie du Duce. Paris: Seuil, 2009.

Figura 2 - Piero Marussig, “A Madalena”, 1929, óleo sobre tela
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Montevidéu e Buenos Aires), momento também das 
aquisições Matarazzo.

Ao mesmo tempo, e no contexto da criação da 
exposição nacional oficial do Regime Fascista, isto 
é a Quadriennale di Roma, em 1931, bem como nas 
mostras promovidas sobretudo a partir de 1929 pelo 
Regime no exterior, o termo “Novecento Italiano” circula 
e é usado para designar a nova arte italiana, certamente, 
mas num sentido muito mais frouxo, que incluía, por 
exemplo, uma participação de aerofuturistas (de quem 
Martinetti permanecia sempre como porta-voz). Ou 
seja, o que Margherita Sarfatti havia concebido como 
“Novecento Italiano” era uma pintura bastante construída, 
de composição muito equilibrada, e que de qualquer 
modo, refletia sua longa relação com o grande centro 
propagador das ideias modernistas (Paris) e com artistas 
internacionais, mesmo os vanguardistas. No fim das 
contas, o que lhe importava era muito mais a qualidade 
das obras, que se retraçava justamente pela relação que 
esses artistas mantinham com a grande tradição da arte. 

No que concerne uma noção de “Novecento Italiano” 
em circulação nos anos 1930, a coleção Matarazzo 
apresenta ainda algumas afinidades com as coleções 
de arte italianas doadas à França no mesmo período. 
No verão de 1932, uma doação feita oficialmente pelo 
industrial milanês Carlo Frua de Angeli permitiu ao Museu 
das Escolas Estrangeiras Contemporâneas (Jeu de 
Paume) acolher 12 telas expostas pouco tempo antes na 
galeria Georges Bernheim com a colaboração da galeria 
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do milanês e também colecionador Vittorio Barbaroux: 
a sala italiana que havia sido aberta no final do ano 
reunia ao lado do núcleo histórico do Novecento (Funi, 
Borra, Marussig, Sironi) o grupo dos chamados Italianos 
de Paris (como Campigli, De Chirico, De Pisis e Tozzi). 
Essa doação parece abrir uma década de atividades 
de trocas culturais entre a França e a Itália, seladas a 
partir do Comitê França-Itália, cujo foco era o debate 
em torno de uma raiz latina comum. Criado às vésperas 
da Primeira Guerra Mundial, em seguida adormecido, 
como organismo paradiplomático, o Comitê França-Itália 
retoma suas atividades em 1929 para favorecer uma 
aproximação cultural entre esses dois países. Em 1933, o 
conde Emanuele Sarmiento, encarregado da propaganda 
desse comitê, ofereceu ao Museu de Grenoble vinte 
quadros dos chamados Italianos de Paris (sobretudo De 
Pisis e Tozzi), mas também dos aerofuturistas Fillia e 
Prampolini. Seguiu-se então a dupla exposição de arte 
italiana antiga e moderna que foi apresentada no Petit 
Palais e no Jeu de Paume em setembro de 1935, para 
celebrar os acordos entre Pierre Laval e Benito Mussolini. 
Resultam delas duas doações que selaram a amizade 
franco-italiana. Essas doações sucessivas permitem 
medir o papel do Comitê França-Itália dentro dessa nova 
política cultural e também ver como a ideia de latinidade 
foi testada em grande escala dentro do domínio das artes 
visuais: a doação Sarmiento à cidade de Paris, que era 
composta de mais de 70 peças, compreendia assim os 
artistas da Escola de Paris e os artistas italianos, que 
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demonstrava a superioridade destes últimos ao desenhar 
além das fronteiras os contornos de uma nova arte latina 
supranacional.10 

É necessário então distinguir dois momentos na 
afirmação dessa arte “clássica” e “latina/mediterrânea”, 
entre as décadas de 1930 e 1940. Num primeiro momento, 
parece haver um investimento significativo de promoção de 
nova arte italiana internacionalmente, por via das inúmeras 
mostras organizadas pelas instituições oficiais do país – 
tal como a Bienal de Veneza, que é responsável por uma 
série delas – e que resultariam, também, em doações 
oficiais importantes (caso das doações Sarmiento, Borletti 
e Frua de Angeli para a França). O segundo momento, já 
no contexto de uma Itália associada à Alemanha hitlerista 
e inimiga dos aliados, caracterizou-se por uma política de 
incentivo interno de coleções privadas de arte moderna 
italiana – como visto com a política de Giuseppe Bottai. 
Certamente, a que parece melhor refletir esse ambiente 
é a coleção e as atividades do galerista Carlo Cardazzo. 

O que parece comum a esses três países, fora as 
semelhanças entre coleções de arte moderna italiana, é a 
noção de uma arte clássica, de raízes latinas, que revive a 
grande tradição da pintura renascentista italiana na 
origem da arte moderna.  Em torno desta questão, vê-se 
as mesmas redes agirem seja na Itália, na França e no 

10 Veja-se exposição organizada por Catherine Fraixe, Les Artistes Italiens au Service 
de la Propagande Fasciste. Les Dons d'Oeuvres Italiennes aux Musées Français (1932-
1936), Bourges, École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, 21 de janeiro a 20 de 
fevereiro de 2010. Essas coleções foram objeto de sua tese de doutorado ainda não 
publicada, “Art français ou art européen? L'histoire de l'art moderne em France: culture, 
politiques et récits historiques, 1900-1960”, École des Hautes Études en Sciences 
Sociales, 2 de fevereiro de 2011, orientador: Éric Michaud. 
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Brasil, o que engendra, do ponto de vista artístico, trocas 
fecundas que demandam ser mais bem estudadas. 

É preciso considerar, por fim, que as aquisições 
Matarazzo parecem acompanhar a evolução das obras 
dos artistas, bem como a atualização das tendências 
da arte moderna italiana, no final da década de 1930 e 
início da década de 1940. Assim, aparecem obras de 
artistas ligados ao grupo Corrente, como Aligi Sassu e 
Renato Guttuso. Nota-se a mesma atualização quando 
analisamos artistas dos quais a coleção é composta de 
um conjunto significativo, como Felice Casorati ou Mario 
Sironi. Nestes dois casos, a escolha tende a acompanhar 
quase que didaticamente o desenvolvimento da poética 
do artista. De Sironi, por exemplo, temos uma composição 
autenticamente novecentista em “Pescadores” (1924, óleo 
sobre tela) e outra que parece resultar de suas reflexões 
em torno da pintura mural e uma aproximação a uma 
linguagem mais expressionista em “Invocação” (1946, 
guache sobre papel sobre madeira). Além disso, aquele 
conceito original sarfattiano de “Novecento Italiano” é 
colocado em cheque, se considerarmos justamente a 
presença de nomes da chamada Scuola Romana, como 
Mario Maffai e Scipione, de tendência mais expressionista 
e anti-novecentista. Vale aqui lembrar o que talvez seja um 
dos principais destaques desta coleção, este legitimamente 
sarfattiano e muito diverso da linguagem plástica posterior 
do artista (mais apreciada pelo colecionismo privado 
milanês dos anos 1930, a exemplo do casal Boschi Di 
Stefano): a “Advinha” (1924, óleo sobre madeira, figura 
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3) de Achille Funi, que se aproxima muito de uma “Mulher 
velada” (1922, óleo sobre cartão), da coleção pessoal de 
Margherita Sarfatti. 

Esses indícios nos levam a reconsiderar o papel 
de Sarfatti e de sua noção de Novecento Italiano junto 
ao meio artístico brasileiro e à consolidação do primeiro 
núcleo de acervo de arte moderna do antigo MAM, e a 
investigar melhor as conexões de seu genro e ex-senador 
italiano, Livio Gaetani, no momento das aquisições 
Matarazzo, com a alta elite milanesa e romana, que havia 
constituído o colecionismo de arte moderna italiana, nos 
anos 1930, e como esta refletia uma política de difusão da 
arte moderna italiana no contexto internacional.



441

Realismo, Classicismo, Latinidade: As Coleções Matarazzo e o Modernismo Italiano dos Anos 1930 - Ana Gonçalves Magalhães

FIGURA 3 -  Achille Funi, “A Advinha”, 1924, óleo sobre madeira
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Resumo
O objeto de investigação do historiador da arte é a obra, que se 
encarna na condição de documento, conforme defende Panofsky. 
Temos o objeto, em sua materialidade, e a imagem que nos transmite 
a mensagem e se integra na própria obra. A comunicação que se 
pretende levar ao XXXI Colóquio de História da Arte do Comitê 
Brasileiro de História da Arte tem como ponto nodal a obra de Jorge 
Duarte. A imagem e o sentido que o artista confere a obra se integram 
no objeto. Pela ironia, Jorge Duarte nos confronta com o absurdo e 
nos revela a ambigüidade da existência humana com seu olhar crítico.
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Abstract
The object of research of the art historian is the artwork, which is 
embodied in the condition of document as advocated by Panofsky. 
We have the object in its materiality and the image that sends us the 
message and is part of the artwork itself. The communication that 
is intended to be taken to the XXXI Colloquium on Art History of the 
Brazilian Committee of Art History has the artwork of Jorge Duarte at 
its focal point. The image and the meaning that the artist gives to the 
artwork become part of the object. By irony, Jorge Duarte confronts us 
with the absurd and reveals the ambiguity of human existence with his 
critical eye.
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A imagem, como representação mental, pode ser 
discutida em relação à sua origem e quanto à função 
desempenhada pelo imaginário.1 A controvérsia gerada 
pelos vários posicionamentos filosóficos nos impõe uma 
tomada de posição para refletir sobre a obra de Jorge Duarte. 
Queremos pensar a imagem como confissão involuntária 
do artista,2 na medida em que, por ela, ele é capaz de 
transmitir um sentido norteado por sua interioridade. O 
artista não pode deixar de se expor, a partir do momento 
em que materializa suas inquietações e as coloca diante de 
nós, por meio de sua arte. 

É neste contexto que a obra de Jorge Duarte ganha 
significado. Sua imaginação criadora concebe formas que 
transitam da pintura para o objeto sem estarem presas a 
qualquer categoria. No âmago da contemporaneidade ela 
é alimentada pela irreverência e pela ironia do artista. Seu 
olhar crítico investiga o mundo à sua volta e sua sensibilidade 
acolhe a matéria, que se tornará obra, fazendo-se à imagem 
e semelhança de seu autor, na confissão involuntária de 
sua interioridade. O que vemos suscita em nós imagens, 
não necessariamente da obra, mas desta confissão visível 
do artista. 

As relações entre o homem e o mundo formam o 
horizonte existencial que vem sendo atravessado por Jorge 
Duarte. Ele começou a percorrer estes caminhos em 1992, 
quando estabeleceu um vínculo com outros jovens artistas 

1 SEABRA, Maria do Prado – O imaginário. Presença Filosófica. Vol. III Nº 2 Julho/
Setembro 1977. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Filósofos Católicos. 1977. p. 61
2 N.A – O conceito é apresentado por Régis Debray na obra “Vida e morte da imagem: 
uma história do olhar ano ocidente”, RJ, Ed. VOZES,1992.
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da periferia do Rio de Janeiro, mais especificamente da 
Baixada Fluminense, ligação que se confirmaria dez anos 
depois, quando surge o Imaginário Periférico. Além de 
Jorge, foram fundadores do grupo, os artistas Roberto 
Tavares, Julio Sekiguchi, Ronald Duarte, Raimundo 
Rodrigues e Deneir de Souza. 

O grupo tinha em comum a origem. Não que 
fossem do mesmo lugar, mas das mesmas condições, de 
experiências semelhantes do que se observa nas áreas 
periféricas do Rio de Janeiro, como Nova Iguaçu, Piabetá, 
Friburgo, Fragoso e Pau Grande. A foto em que os seis 
aparecem deitados nos dormentes dos trilhos de trem é 
emblemática. Eles se tornam semelhantes, na imobilidade 
de estarem ali dispostos naquele pedaço de terra, no chão 
da periferia, na expectativa das locomotivas, no ruído 
previsível que marca a sua passagem, na velocidade que 
os arrebata para a cidade, de onde retornariam para aquela 
região. Este retorno está ligado ao imaginário, pois junto 
aos dormentes eles inscreveram uma presença. É assim 
que surge o Imaginário Periférico.

Dez anos depois, em 2002, o grupo estará 
oficialmente formado. A ação que desenvolvem está 
inicialmente reservada às ações vividas e apresentadas 
nas áreas periféricas. A oportunidade de levarem suas 
criações a um espaço de exposição surgiu neste ano, 
no espaço da Galeria de Arte do SESC de Nova Iguaçu. 
A partir daí seguiram-se outras mostras que guardavam 
as mesmas características, e levavam a poética coletiva 
dos artistas itinerantes pelos SESCs da Baixada. Isto não 
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fez desaparecer o gosto pela mostra ao ar livre, junto ao 
calor do povo, na experimentação que é capaz de fazer 
de um observador da periferia alguém que se torna seu 
igual, até artista, e se descobre na fraterna identidade de 
pensamentos. Então eles se tornam capazes de contribuir 
para a obra e de fruí-la de modo espontâneo e verdadeiro, 
pois ela os alcança e permite ser alcançada.

Jorge Duarte define o grupo como “deambuladores 
do espaço”, sem quaisquer exclusões. É neste espírito que 
eles chegam a Central do Brasil, à estação que os traz 
para o centro fervilhante do Rio, mas que é o ponto de 
contato com a Baixada. Em suas plataformas a certeza do 
retorno está assegurada. É o lugar das trocas, das idas e 
vindas, aonde o povo se aquece no calor mútuo. Como 
poética inclusiva, as qualidades e a inteligência do povo 
se presentificam nas obras e, como não poderia deixar de 
ser, o humor contagiante se materializa em novas formas.  
Na Central do Brasil, tomada pelo ímpeto dos periféricos, 
eles fazem a exposição de 2003, que se tornaria um 
marco na trajetória dos seis artistas fundadores. A partir 
daí, a multiplicação será contínua, formando uma rede de 
comunicação que vai cobrindo, palmo a palmo as terras da 
Baixada ao centro, fazendo desaparecer as distâncias.

Quatro dos artistas que se deitaram nos dormentes 
dos trilhos do trem eram alunos da Escola de Belas Artes, 
instituição que sempre incluiu todas as classes sociais, 
trazendo grande contribuição à formação artística no país. 
Eles continuam ligados à escola, quer como professores, 
ou como pesquisadores que buscam a formação na 
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pós-graduação. Outros vieram a seguir, como é o caso 
de Nivaldo Carneiro, também periférico e professor de 
escultura da Escola, e outros ainda virão.

Os passos iniciais na trajetória do Imaginário Periférico 
servem como alavanca para se pensar o tema proposto e a 
obra de Jorge Duarte. Não estamos falando em significado, 
mas em sentido, que é possível na materialidade dos 
elementos que se associam em suas criações. A imagem 
surge como decorrência de algo que não é descrito. Ela se 
forma em nossa consciência, através do olhar, mas não é 
o que vemos. 

A obra “Rede de entregas”, por exemplo, surge 
como uma composição colorida, numa superfície de 300 
por 400 cm, totalmente coberta por calcinhas e cuecas 
de malha, coloridas, esticadas e que se unem umas às 
outras formando uma rede. Elas atuam como cor e forma. 
A primeira imagem que nos assalta é a de uma criação 
construtiva, de cores fortes e de métrica rigorosa. Quando 
nos aproximamos encontramos outra materialidade que traz 
a cor por meio de uma peça íntima, que se une à outra e 
assim sucessivamente. Homem e mulher: povo, identidade, 
necessidade, humor, sensibilidade. Assim como se unem 
as peças, Jorge Duarte liga o popular e o sofisticado, o rude 
e o intelectual, trazendo a surpresa como contraponto da 
contemplação. Esta última não tem mais lugar. A composição 
se estabelece com elementos verticais e horizontais que se 
entrelaçam como a urdidura e a trama de um tecido. Apesar 
de serem peças de uso íntimo elas proclamam o primado da 
cor, que vai sendo combinada e aplicada sobre um suporte 
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imaterial. Ele não propõe um significado, mas nos traz um 
sentido, que é eminentemente existencial. 

Jorge Duarte trabalha com o nosso inconsciente, numa 
outra proposta, diferente da surrealista, pois sua consciência 
se mantém lúcida, sua memória permanece totalmente 
ativa, sem qualquer traço de automatismo psíquico. É de 
nós que ele retira o que pode ser acrescentado à sua obra. 
Se cotejarmos a composição “Rede de entregas”, de 2006, 
com “Pictopoema”, de 2010, muitas analogias poderão 
surgir entre elas, até pelas imagens ou mesmo pela cor, 
mas o sentido é outro. 

Na primeira, as peças constituem fetiches em rede, 
integrados de modo a formar uma composição abstrata. No 
momento em que o fruidor os alcança, eles se deslocam da 
superfície em que estão associados e vão adquirir sentido 
nesta materialidade, enquanto suscitam as imagens que 
cada observador carrega em si.

Na segunda, Pictopoema, pintura em acrílico sobre 
tela, a trama ondula para conter as cores, que são palavras 
pintadas, numa iconografia próxima a dos grafiteiros 
urbanos. Aqui a poesia estrutura a obra, ela completa 
o sentido da imagem. A pintura cobre toda a tela, sem 
deixar vazios por onde possamos nos perder. Ela volta 
para nós e se buscamos encontrar o significado de uma 
ou outra palavra, ironicamente, Jorge Duarte nos confunde 
e faz com que sua tela nos olhe para procurar em nós as 
palavras certas. Somos atravessados por este olhar, o que 
nos remete a Didi-Hubermann quando nos fala da cisão do 
olhar.
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A tela vibra em contrastes simultâneos, fazendo 
com que as palavras, que afloram à superfície criem uma 
continuidade na composição, anulando a profundidade. A 
legibilidade está propositalmente comprometida, pois elas 
se dissimulam na cor. Da mesma forma que não vemos 
inicialmente calcinhas e cuecas em “Rede de entregas”, 
não lemos, numa primeira abordagem, o que nos escreve 
o artista em “Pictopoema”. Temos que habituar o olho, 
como quando penetramos num espaço em que a luz, 
maior ou menor, nos obriga a uma adaptação para que as 
imagens surjam. De repente uma palavra se faz inteligível 
e vai contaminar as outras, mas não percebemos seus 
significados. Sabemos que elas estão ali, como elementos 
de estruturação da própria pintura, integrando a mensagem 
com a imagem por meio da materialidade e determinando o 
sentido da obra.

A poética de Jorge Duarte é ácida, as imagens são 
corrosivas e cauterizam o supérfluo, o frívolo e o banal. 
Ele busca na alteridade o discurso verdadeiro que penetra 
em profundidade. Destacamos a obra “Tábua de Carne”, 
em acrílica sobre madeira, criada em 2010. O artista 
pinta a tábua “como carne”. Os elementos figurativos 
estão presentes na identificação visual da carne exposta, 
marmórea, desenhada com seus veios, de aspecto 
suculento e úmido, tudo que falta na mesa do povo e 
inexiste como alimento nas tábuas de tantas famílias.

Não se trata de um enfoque surrealista. O sentido não 
é o de Magritte, por exemplo, em “O modelo vermelho”, 
quando une o pé humano ao sapato, numa fusão que aponta 
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para o que ele chamou de “monstruoso hábito”. Em Jorge 
Duarte não existe o trânsito das representações figurativas 
da tábua para a carne. Existe a tábua, que é carne, porque 
esta não está presente na mesa do trabalhador, então ela 
se faz tábua. O que dá sentido a imagem da carne é a 
tábua, é o outro que lhe confere identidade. Em “Tábua de 
Carne” ele consegue o distanciamento necessário para a 
sua abordagem crítica através da pintura. 

A reflexão existencial está presente direta ou 
indiretamente na obra do artista. O jogo trágico, em que o 
homem e a terra polarizam a ação, é vivido por Jorge Duarte 
em silêncio. As vozes da sua inquietação se levantam, 
buscando na memória, no território de suas vivências, os 
elementos que podem contar sobre o riso, o choro, a vida, 
a morte, o jugo e a liberdade. 

As obras “Vaca e bezerro cercados”, pintura acrílica 
sobre tela com arame farpado, de 2010, e “Malhada”, couro 
bovino pirogravado e arame farpado,  podem ser analisadas 
em conjunto. A proposta se tangencia, como se uma fosse 
complementar da outra.  Na primeira obra, sobre um fundo 
bucólico de paisagem que foi pintada sobre a tela, recortam-
se os dois animais. Eles criam uma estrutura contínua em 
que as transparências permitem a visualização do fundo. 
As formas são leves, realistas, mas nossos olhos vão aos 
poucos desvelando a materialidade com que foram tecidos. 
Eles estão “bordados” em arame farpado. A agressividade 
do material se contrapõe a ingenuidade dos animais e ao 
bucolismo do campo, revertendo o sentido da imagem na 
materialidade da obra. “Vaca e bezerro cercados” trazem 
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no corpo o limite da liberdade: eles estão presos na sua 
forma. O sentido de “Malhada”, não é outro. Aqui é o couro 
que se mescla, recortado em formas retangulares, como 
num jogo de xadrez. Os pedaços se unem para constituir 
um novo couro malhado. A “costura” é feita com arame 
farpado. Sobre o novo couro, Jorge Duarte vai gravar uma 
“vaquinha” malhada. A pirogravura determina um ato de 
força e domínio pelo fogo, mas a imagem que surge no 
desenho da vaquinha é infantil, ingênuo, alegre e doce.

A técnica nos remete ao ferro que marca o boi, 
enquanto a costura com o arame farpado tem uma ligação 
simbólica com a cerca que o impede de sair dos limites. Mais 
uma vez é pelo outro que ele confere a identidade de sua 
iconografia. É pela alteridade que Jorge Duarte manifesta 
o sentido de sua criação. O discurso é penetrante, mas a 
retórica é silenciosa. 

É o cheiro do campo que Jorge traz em si; ele deve 
ser sentido pela imagem, numa experiência sinestésica 
que vai conferir o sentido na materialidade de sua obra. 
O artista não abandonou a periferia ao chegar à cidade 
grande. Ele a expandiu dentro de si e vem manifestando sua 
extensão pela irreverência, ironia, olhar crítico, liberdade e 
individualidade, tanto entre doutos, na universidade, como 
entre o povo, nas aglomerações das praças. 

A matéria não limita o artista, razão pela qual 
ele transita da pintura para o objeto, do plano para o 
tridimensional, do transparente para o opaco, mas sempre 
com um determinado propósito, que é, em síntese, pensar o 
homem e seu horizonte existencial. Na obra “Gugu – Dadá: 
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100 idéias pós-neo-pré”, Jorge parte do livro como suporte 
para sua poética. Ele se apropria de um livro obsoleto de 
Anatomia e vai criar outra capa, que opera como continente 
de suas mensagens. Mas a idéia do livro fechado já 
sinaliza, subliminarmente, as 100 idéias do fruidor. Jorge 
Duarte apenas sinaliza com Gugu-Dada, balbucio que 
marca o início da trajetória do homem no planeta. A frase 
“pós-neo-pré” é exatamente, tudo, desde a concepção, 
ao nascimento e a vida, independente de sua extensão. 
Há, ainda, forte dose de ironia no nome escolhido para a 
editora: “Clara Fontes”, assim como no desenho da boca 
que se abre, rindo da existência humana, sem compartilhar 
conosco as 100 idéias contidas no livro, porém apenas 
nos olha, como perscrutando a nossa alma para buscar 
estas mesmas idéias, que estão na interioridade de cada 
espectador. 

Em todas as suas obras as imagens criadas, por 
apropriação de objetos, combinação de materiais ou, 
simplesmente, por pintura, se fazem em nós. Ele pode 
transformar um objeto, des-formando o que já possuía uma 
ordem para lhe conferir o sentido de sua indagação, de seu 
olhar o mundo, buscando em nós a parceria necessária 
para consumar a obra.
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As contradições das vanguardas brasileiras: as 
ambiguidades do grupo Vanguarda de Campinas 

Maria de Fátima Morethy Couto
Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP

O texto que ora apresento é fruto de uma série 
de pesquisas que foram por mim supervisionadas e 
coordenadas nos últimos 4 anos dentro do projeto A arte 
de vanguarda em Campinas (textos, obras, exposições), 
que se encontra em fase de conclusão. Este projeto 
visa à seleção, organização, digitalização e estudo de 
documentos de época (textos críticos, artigos de jornal, 
catálogos de exposição, cartas e manifestos) relacionados 
à produção de vanguarda em Campinas durante as décadas 
de 1950/1970, assim como ao levantamento e registro 
fotográfico e análise de obras produzidas no período e à 
realização de entrevistas com artistas, críticos, historiadores 
e colecionadores da região. Ele envolve alunos do curso de 
graduação em Artes Visuais da Unicamp (bolsistas de IC) 
e do Programa de Pós-graduação da mesma instituição. 
Conta ainda com a participação o Prof. Dr. Emerson Dionísio 
de Oliveira, da Universidade de Brasília, antigo diretor do 
Museu de Arte Contemporânea de Campinas. Este projeto 
contou com apoio financeiro do CNPq e da FAPESP.

As pesquisas até aqui concluídas dentro de nosso 
projeto versaram sobre o trabalho de alguns artistas 
atuantes na cidade, bem como sobre questões ligadas ao 
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sistema de arte campineiro e suas relações com outros 
centros. Neste sentido, apesar de termos como eixo 
condutor de análise a situação das artes em Campinas, 
abordamos também questões relativas ao circuito artístico 
e expositivo em outras cidades/capitais do Brasil no mesmo 
período. Neste contexto, foram analisadas as trajetórias e 
as obras de Bernardo Caro, Egas Francisco, Mário Bueno, 
Raul Porto, Maria Helena Motta Paes e o caso dos Salões 
de Arte Contemporânea de Campinas nos anos 1960/70 
e suas edições mais recentes na década de 1980. Uma 
das pesquisas versou ainda sobre a relação entre o grupo 
concreto paulista e os integrantes do grupo Vanguarda 
de Campinas. Atualmente, encontram-se em curso uma 
pesquisa de IC sobre a Casa do Sol, lugar de residência da 
escritora Hilda Hilst e ponto de encontro de vários artistas, 
e outra sobre o artista Francisco Biojone.

A versão final de vários destes trabalhos já 
se encontra disponível no site (www.iar.unicamp.
br/vanguardasemcampinas). No decorrer de suas 
investigações, os alunos selecionaram diversos textos 
de época, bem como fotos e catálogos que estão sendo 
gradativamente incorporados ao site. Criamos ainda, no site, 
uma seção dedicada à análise de obras que consideramos 
relevantes, por diferentes razões, para a história da arte de 
vanguarda em Campinas. 

Para este encontro, pretendo focar-me na discussão 
sobre a assimilação do ideário vanguardista em Campinas, 
discorrendo, em especial, sobre a difusão da arte abstrata 
no cenário local dos anos 1950/60 a partir da análise do 
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trabalho de três artistas atuantes neste contexto: Mário 
Bueno, Thomas Perina e Raul Porto. Discutirei ainda a 
tensa relação entre os artistas da cidade de São Paulo, 
seus intelectuais, e marchands, com os artistas atuantes 
interior do estado, tomando com exemplo a relação entre os 
integrantes do grupo Ruptura com os integrantes do grupo 
Vanguarda, de Campinas, fundado em Campinas em 1958. 
Até que ponto e em que medida paradigmas artísticos lá 
estabelecidos foram transplantados para o interior? Quais 
as consequências desse contato aparentemente tão 
próximo, confirmado, por exemplo, pelo interesse e apoio 
dos artistas concretistas de São Paulo em relação ao grupo 
Vanguarda, assim como pela freqüente participação dos 
campineiros em Salões e mostras coletivas organizadas 
em São Paulo por integrantes do grupo Ruptura? Dentro 
deste contexto, de que forma analisar a feição local, o tom 
provinciano e a relação direta de grande parte das obras 
dos integrantes do grupo Vanguarda com muitos códigos 
visuais das pinturas dos membros do grupo Santa Helena?

Se todo movimento de vanguarda parece requerer para 
si um marco fundador, seja ele uma obra, uma exposição, 
uma polêmica pública ou um manifesto, no caso do grupo 
Vanguarda este momento “inaugural” se deu quando da 
realização da II Exposição de Arte Contemporânea de 
Campinas, no andar térreo do Edifício Catedral, em 1958. 
Organizada pelos artistas plásticos Thomaz Perina, Raul 
Porto, Mário Bueno, Franco Sacchi, Maria Helena Motta 
Paes, Edoardo Belgrado, entre outros, esta exposição 
tinha por objetivo maior “conquistar espaço, agenda e 
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mercado para um grupo jovem, que indubitavelmente 
já havia iniciado o movimento de descolamento da cena 
acadêmica”, conforme observou Emerson Dionísio.1 Em 
junho desse mesmo ano o grupo, auxiliado pelo jornalista 
e poeta Alberto Amêndola Heinzl, deu novo passo para 
sua auto-afirmação, ao publicar seu manifesto no Jornal 
do Centro de Ciências Letras e Artes de Campinas, na 
época importante centro de encontro e de discussão dos 
intelectuais e artistas da cidade.2

Deve-se ressaltar, de imediato, o quanto o manifesto 
do grupo Vanguarda é tributário do Manifesto Ruptura, 
distribuído pelos integrantes do grupo concretista atuante 
na cidade de São Paulo por ocasião da inauguração 
de sua primeira exposição em dezembro de 1952 no 
MAM-SP. Tratava-se, naquela ocasião, de assumir uma 
postura universalizante no campo das artes visuais, que 
fizesse frente ao discurso de viés nacionalista que ainda 
predominava em nosso meio artístico. Por esse motivo, 
justifica-se o emprego de um tom agressivo e polêmico, 
de origem marinettiana, bem como o estabelecimento de 
oposições categóricas, implacáveis, entre o novo e o velho. 
É importante ressaltar ainda o quanto, aqui, o aspecto 
visual do texto, sua forma de apresentação, tornou-se tão 
fundamental quanto seu conteúdo. 

A diagramação do manifesto do Grupo Vanguarda 
é semelhante àquela do Ruptura, embora menos 

1 DIONÍSIO, Emerson. “Uma inquietação: representações da identidade do Grupo 
Vanguarda”. In: X Encontro Nacional de História Oral, Recife, abril 2010.
2 Ver http://www.iar.unicamp.br/vanguardasemcampinas/obras/obracomentada_
manifesto.html
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elaborada graficamente. Em ambos os casos, o discurso 
é fragmentado, articulado visualmente por meio de 
recorrentes interrupções na escrita, sendo que, no caso do 
grupo de São Paulo, a composição gráfica, o jogo entre 
tipos de tamanhos diferentes é bastante refinado. O texto 
lançado em Campinas possui o mesmo tom provocador, 
assumindo a ideia de que a arte do passado estava em 
crise e que eles eram a renovação. Repetem-se as recusas 
lapidares, as imagens dessacralizadoras, com o objetivo 
de referendar a necessidade de uma expressão estética 
diferenciada das precedentes. O grupo campineiro prega 
uma atitude de luta e de debate como forma de livrar a arte 
do misticismo e criar em “coerência com o atual estágio da 
civilizacão”. Também deixa evidente seu desejo de romper 
com os “falsos estetas” e com os “escribas que pretendem 
que uma andorinha modelada em bronze deva ter penas e 
cheiro de andorinha”. Querem, ao contrário, promover uma 
atitude crítica fundamentada e elucidativa, que livre a obra 
de arte de sua “aura” (“um poema é um poema / uma tela 
é uma tela”).

De acordo com José Armando Pereira da Silva, o 
manifesto combina contundência e polêmica:

Vazado em uma linguagem analógica e fatura gráfica bem ao 
gosto do concretismo, vão se justapondo propostas e críticas, a que não 
faltam expressões cifradas (“a moda blackwood”), citações do momento 
(“Pound”), muita ironia e um fecho de panfleto radical: “Fora com os 
burgomestres falantes e vazios / fora com os fritadores de bolinhos”. É 
bem provável que a maioria dos signatários tenha se espantado com o 
texto, mas naquele momento a provocação fazia parte do jogo.3 

3 SILVA, José Armando Pereira da. Província e Vanguarda: apontamentos e memória de 
influências culturais, 1954-1964. Santo André: Fundo de Cultura do Município, 2000, p. 
174.
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Como observa Arthur Danto, os manifestos 
vanguardistas são verdadeiros autos-de-fé, proclamados 
com o objetivo de definir “um certo tipo de movimento, 
e um certo tipo de estilo, (...) como o único tipo de arte 
digno de consideração”.4 Sua profusão durante a primeira 
metade do século XX levou o crítico norte-americano 
a afirmar que o “modernismo foi, acima de tudo, a “Era 
dos Manifestos”, era esta caracterizada pelo desejo de 
encontrar recorrentemente um novo paradigma e eliminar 
paradigmas concorrentes. Danto observa ainda que os 
manifestos “estavam entre as principais obras artísticas da 
primeira metade dos século XX”, a ponto de alguns deles 
– como o futurista e o surrealista - se tornarem “quase tão 
conhecidos quanto as obras que eles procuraram validar”.5 
Isso não significa dizer, porém que seus signatários 
seguiam à risca os preceitos por eles descritos. Tratava-se, 
na realidade, de mais uma das estratégias de promoção 
vanguardista, pautada pelo valor do choque, pelo desejo 
de provocar uma reação imediata do público e da crítica. 

Cabe observar que, no caso dos dois grupos ora 
em estudo, havia uma intenção programática na ação 
dos concretistas paulistas que jamais se fez presente no 
trabalho dos campineiros. Os concretistas de São Paulo 
possuíam um ideal coletivo, compartilhavam dos mesmos 
princípios e visavam objetivos similares; já os artistas do 
grupo Vanguarda de Campinas desenvolviam trabalhos 
com características bastante diversas, sem princípios 

4 DANTO, Arthur. Após o fim da arte. A arte contemporânea e os limites da história. São 
Paulo: Edusp, 2006, p. 32.
5 Idem, p. 31-32.
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claros que o norteassem. Thomas Perina, por exemplo, 
afirma que o grupo campineiro “não tinha uma tendência 
para defender”, os artistas se reuniam para debater e 
trocar informações referentes à arte, porém cada um 
possuía uma produção individual e distinta.6 Francisco 
Biojone, por outro lado, declara que não havia, no grupo, 
a intenção de “romper”. “Rompimento?”, pergunta-se. 
“Intenção de romper, com relação ao Vanguarda, só se 
foi inconsciente. A minha intenção era preparar caminhos 
para a minha profissão artística. Eu nunca me preocupei 
em criar polêmica em torno da minha pintura”.7 Portanto, 
é possível afirmar que a unidade do Grupo Vanguarda era 
dada sobretudo por um desejo de distanciar-se da arte 
de cunho acadêmico que predominava na cidade, desejo 
este que se expressava, muitas vezes, por meio de uma 
tendência para a abstração. 

Juliana de Sá Duarte, em sua pesquisa de IC 
desenvolvida no âmbito deste projeto sobre o trabalho de 
Mário Bueno, apontou semelhanças entre a formação e 
produção do Grupo Santa Helena e a do grupo campineiro, 
destoando assim daqueles que apenas ressaltam as 
similaridades com os propósitos concretistas. Ambos os 
grupos, Santa Helena e Vanguarda, não possuíam um 
projeto único de produção artística nem tinham a pretensão 
de fazer uma arte de cunho nacional, válida como “produto 
de exportação”. Os temas que atraíam a atenção da maioria 

6 CAMPOS, Crispim Antonio. Um olhar sobre o Grupo Vanguarda: uma trajetória de luta, 
paixão e trabalho. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação da 
Unicamp, Campinas, 1996, Anexos, s/p.
7 Idem.
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de seus membros, em especial durante o início dos anos 
1950, também se assemelhavam, tratando do limiar entre 
o campo e a cidade, de um processo de modernização 
não inteiramente consumado. Mário Bueno e Thomas 
Perina, por exemplo, compraziam-se em representar 
paisagens dos subúrbios de Campinas, casarios em 
meio a elementos naturais, trens que percorrem a 
malha ferroviária. Exímios pintores, amantes do ofício, 
exploravam questões formais, plásticas, sem abdicar por 
completo das referências figurativas. Por mais que seus 
trabalhos do final dos anos 1950 flertem com a abstração, 
eles jamais se interessaram por uma abstração de cunho 
racional, mantendo certa espontaneidade e lirismo em 
suas composições, servindo-se recorrentemente de tons 
rebaixados sutilmente contrastados. O gesto autoral é 
importante, o pincel, usado com elegância, expressa a 
sensibilidade de seu autor. [Figuras 1 e 2] Se pensarmos 
nas premissas que regiam o trabalho do grupo concretista 
de São Paulo, percebemos que Bueno e Perina jamais as 
aplicaram em sua obra. 

Tais diferenças não impediram, porém, que Waldemar 
Cordeiro, líder do grupo concretista, se interessasse 
fortemente pelo trabalho de Perina. Segundo relata Décio 
Pignatari em entrevista concedida a Campos,

o Cordeiro ficou muito impressionado com a qualidade da pintura do 
Thomaz Perina. (...) Achava que [sua] pintura tinha uma incrível intuição 
compositiva, e achava que o Perina teria sido o grande mestre, o que teria 
feito o Grupo de Campinas. (...) Pois o Waldemar Cordeiro chegou a dar o 
primeiro prêmio, que era o prêmio Governador do Estado, para o Thomaz 
Perina, que era o prêmio mais importante de arte naquele período.8

8 Ibidem.
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Figura 1 - Mario Bueno
Casario em verdes caquis, s/d - óleo sobre duratex, 42 x 29 cm - MAV Unicamp

Para além das diferenças entre obras e ideias, é 
possível afirmar que houve um produtivo entrosamento 
com o grupo concreto paulista, que manifestou 
recorrentemente seu apoio aos artistas de Campinas. 
Conforme apontou a pesquisa desenvolvida por Lívia 
Diniz Ayres de Freitas, notas publicadas nos jornais de 
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Campinas, no final da década de 1950, comprovam a 
presença dos artistas e poetas concretos de São Paulo 
na cidade, promovendo realizando exposições, palestras 
e cursos, tais como a palestra-debate sobre poesia 
concreta comandada por Décio Pignatari e a exposição 
de Poesia Concreta no Centro de Ciências, Letras e 
Artes (maio de 1958); o curso de arte contemporânea, 
de seis aulas, ministrado por Waldemar Cordeiro, Décio 
Pignatari, Damiano Cozzela e Alexandre Wollner, tratando 

Figura 2 - Thomaz Perina
Paisagem, s/d - óleo sobre tela, 101 x 101 cm - MAV Unicamp
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de temas como a “Evolução da Poesia Contemporânea”, 
“Arte Concreta”, “Música Contemporânea”, “Arte 
Industrial” e “Artes Visuais” (maio de 1959).

Em novembro de 1958, na ocasião da IV Exposição 
de Arte Contemporânea de Campinas, Décio Pignatari, 
Haroldo de Campos e Ronaldo Azevedo, poetas 
concretos, comparecem para o fechamento da exposição 
do grupo Vanguarda no Teatro Municipal. Décio Pignatari 
declara que “(...) aquela mostra de arte estava a altura do 
que se fazia em São Paulo e Rio. Os autores podiam sair 
sem ter medo da concha da província”. O poeta ainda 
destaca: “Creio que eles formaram o primeiro grupo e 
movimento de arte (e não só moderna) de Campinas, 
com projeção não só estadual, como nacional. Não é 
dizer pouco”.9 

Outro ponto importante desse contato entre os 
grupos se deu através da promoção e apresentação 
do grupo Vanguarda no circuito artístico paulistano, em 
exposições coletivas e individuais. A exposição de maior 
relevância, nesse contexto, foi a ocorrida na Galeria de 
Arte das “Folhas”, em São Paulo, em agosto de 1959, da 
qual participaram os artistas Maria Helena Motta Paes, 
Franco Sacchi, Geraldo de Souza, Geraldo Jurgensen, 
Mário Bueno, Raul Porto e Thomaz Perina.10 Waldemar 
9 FONSECA, Days Peixoto. Grupo Vanguarda – 1958-1966. Registro histórico através de 
resenha jornalística e catálogos, Campinas, 1981, p.10.
10 A Galeria de Arte das Folhas (ou da Folha) foi fundada por iniciativa do industrial Isaí 
Leirner, após sua saída da direção do MAM/SP, e contou com o apoio do grupo Folha de 
São Paulo. Ela foi fundada em 1957 e funcionou até 1961. O critico de arte José Geraldo 
Vieira, que escreveu sobre o grupo campineiro em mais de uma ocasião, foi um de seus 
diretores. Para maiores informações sobre esta galeria, consultar:
h t t p : / / w w w. i t a u c u l t u r a l . o r g . b r / a p l i c e x t e r n a s / e n c i c l o p e d i a _ i c / i n d e x .
cfm?fuseaction=instituicoes_texto&cd_verbete=3963
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Cordeiro escreveu o texto de apresentação da mostra, 
no qual ressalta a importância da exposição dizendo que

a mostra nada tem de local, pelo contrário, chama a atenção 
por trazer em si a complexidade da arte contemporânea, cuja 
diversificação está longe de poder ser anulada por uma mera negação 
polêmica e sectária, exigindo, por isso mesmo, uma percepção 
multidimensional do fenômeno artístico. Essa arte que deveria ser 
vista sob um novo olhar, com novos fundamentos, principalmente, 
com um método de julgamento apoiado na história. Só assim o 
novo que ela contém – que é o que mais interessa – poderá ser 
caracterizado.11 

Do grupo, Cordeiro destaca Thomaz Perina como 
“um artista de grandes possibilidades” e Raul Porto, que 
“envereda diretamente pelo concretismo, exercitando-se 
na busca das contradições entre óptico e o geométrico 
(…) Seus desenhos são vistosos, mas não param no 
decorativo”. 

José Geraldo Vieira também comenta a exposição 
campineira na capital. Em artigo publicado na edição 
de 30 de agosto do jornal Folha da manhã, Vieira 
reconhece a existência de um novo centro produtor 
de arte moderna. Ressalta a variedade da produção 
artística dos integrantes do Grupo Vanguarda e compara 
o trabalho de Porto ao de artistas de São Paulo, 
afirmando que sua obra “obtém mercê de linhas de força 
e de vibração, efeitos óticos e geométricos no gênero do 
mesmo diapasão de Fiaminghi e Charoux”. Acrescenta 
ainda que considera os desenhos de Raul Porto “um dos 
ápices da mostra”. 

11 CORDEIRO, Waldemar. Artistas de Campinas. São Paulo: Galeria das Folhas, 1959, 
sem paginação. (Catálogo da exposição).
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Raul Porto, de fato, destacava-se em meio aos 
colegas por sua aderência aos ideais concretistas; várias 
de suas obras remetem diretamente aos trabalhos de 
autoria de Geraldo de Barros ou de Luiz Sacilotto, por 
exemplo. Seus desenhos e telas são marcadamente 
geométricos e simplificados, sem espaço para a 
gestualidade, diferindo radicalmente, portanto, das obras 
de Perina e Bueno. Geralmente construídos a partir 
da oposição entre preto e branco, entre figura e fundo, 
negativo e positivo, enfatizam a noção de serialidade, 

Figura 3 - Raul Porto
Pintura, 1979, acrílica sobre tela, 77 x 77 cm - MAV Unicamp.
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de continuidade entre as formas, o que imprime ritmo e 
modulação às suas composições. [Figura 3] Raul Porto 
tinha interesse especial pela área da diagramação, design 
e ilustração. Seu desejo de atuar nessa área levou-o, em 
1960, a assumir a responsabilidade, juntamente Alberto 
Amendola Heinzl, Thomaz Perina e José Armando Pereira 
da Silva, da página de literatura e arte de vanguarda 
Minarete-Experiência, encarte que constou do jornal Correio 
Popular de Campinas entre 1960 a 1962.12 Essa página foi 
um dos principais veículos utilizados pelo grupo Vanguarda 
para dar voz às suas ideias e divulgar o trabalho de seus 
integrantes, “cumprindo timidamente a função de estampar 
um pensamento local sobre a vanguarda”.13 

 Todavia, sua atuação no Vanguarda não se limitava 
à criação de obras, como analisou Marjoly Lino em sua 
pesquisa sobre o artista. Ele também era considerado 
o verdadeiro agente cultural do grupo, ou mesmo seu 
empresário, desempenhando importante papel de divulgador 
da arte campineira dentro e fora da cidade. Sócio da Aremar 
Viagens e Turismo, localizada na Rua General Osório, 1223 
em Campinas, dirigiu a galeria de mesmo nome e endereço, 
como relata José Armando Pereira da Silva: 

Em 8 de setembro de 1959 o Grupo Vanguarda se reuniu para 
a abertura da Galeria Aremar, em Campinas. A engenhosidade de Raul 
Porto [...] combinaria o espaço de atendimento com uma pequena galeria, 
pela qual iriam passar todos os integrantes do grupo alternadamente com 
os artistas de São Paulo.14 

12 Durante este período, eles publicaram oito edições do encarte.
13 Cf. SILVA, José Armando Pereira da. Thomaz Perina e a Vanguarda em Campinas.
Dissertação (Mestrado em Artes). Programa de Pós-Graduação Interunidades em 
Estética e História da Arte/USP, 2005.
14 Idem, p.35.
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Sua galeria funcionou efetivamente como ponto de 
encontro dos integrantes do grupo Vanguarda, local de 
palestras e debates com artistas convidados e centro 
difusor da arte abstrata na cidade. Ali expuseram artistas 
como Waldemar Cordeiro, Maurício Nogueira Lima, 
Lothar Charoux, Luiz Sacilotto e Willys de Castro. Um 
momento importante da história da Aremar foi a mostra do 
artista Willys de Castro, de 12 a 26 de novembro de 1960. 
No catálogo desta exposição, Castro publica o texto O 
objeto ativo, de grande importância para o período e para 
o entendimento das propostas do artista.15 Nele, Willys 
de Castro ressalta a importância da nova arte, da nova 
obra de arte, defendendo que “tal obra, realizada com o 
espaço e seu acontecimento (…) deflagra uma torrente de 
fenômenos perceptivos e significantes, cheios de novas 
revelações, até então inéditas nesse mesmo espaço”.

Observe-se, para concluir, que não eram apenas 
os campineiros que precisavam de amparo para se 
firmar no acirrado mercado de arte nacional. Também os 
concretistas de São Paulo necessitavam de apoio, fora da 
capital, para difundir seus ideais artísticos, promover suas 
ideias e conquistar novos defensores. Viam, portanto, o 
grupo campineiro como uma das peças importantes para 
conquistar seus objetivos. Todavia, as diferenças logo se 
fizeram sentir, o que provocou um gradativo afastamento 
entre os grupos. O poeta Décio Pignatari afirma que o 
Grupo Vanguarda “foi o maior fenômeno que houve, fora 
do grande eixo Rio-São Paulo” e declara que se eles 
15 Este texto foi republicado no ano seguinte na revista Habitat. Agradeço a Roberto 
Conduru por me chamar a atenção para este fato.
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tivessem de fato se unido ao grupo concreto paulista “teria 
tido conseqüências extraordinárias, na cultura brasileira”. 
Contudo, decidiram isolar-se:

 Nosso contato com o grupo de Campinas era muito grande. 
Durante dois ou três anos, tivemos íntimo contato, mas o Perina 
sempre muito trancado, e os outros também não falavam nada. (...) 
A verdade é que foram vítimas de alguma coisa que os prendeu. O 
engraçado é que não houve exceção, quer dizer, nenhum deles saltou 
fora, veio para o nosso grupo (...) O grupo de Campinas me lembra 
Aníbal. É um grupo cartaginês, chega às portas de Roma, e você não 
sabe por quê, Roma já estava entregue, e não ocupa. Nenhum deles 
se projetou individualmente, nenhum rompeu com seu grupo para 
ingressar no nosso ou em outro, ou no grupo carioca, enfim.... nenhum 
deles mudou sua obra. (...) Foram vitimados por um provincianismo 
inexplicável, era só desprovincianizar-se.16 

Trata-se, evidentemente, de uma interpretação pos-
sível do “recuo” do grupo Vanguarda, mas não podemos 
deixar de assinalar a sua parcialidade. Alguns dos inte-
grantes do grupo, como, por exemplo, Bernardo Caro, 
continuaram a promover seu trabalho em mostras de ca-
ráter nacional, sem precisar do apoio dos concretistas. 
Caro participou das Bienais Nacionais de 1972, 1974 e 
1976 e das edições IX, XII, XIII e XIV da Bienal Interna-
cional de São Paulo. Na IX Bienal Internacional de São 
Paulo, realizada em 1967, sua obra Mulheres X Saravá, 
da série Mulheres X Protesto, foi contemplada com o Prê-
mio Aquisição Itamarati. Vale também lembrar que muitos 
dos integrantes do grupo Vanguarda tiveram atuação sig-
nificativa em outras cidades do interior do estado de São 
Paulo. Maria Elizia Borges, hoje professora da Universi-

16 CAMPOS, Crispim Antonio. Op. Cit. Anexos, s/p.
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dade Federal de Goiás, relembrou o quanto alguns dos 
artistas aqui citados ocuparam posição de destaque no 
cenário cultural de Ribeirão Preto durante os anos 1970 
e 1980. 
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O presente trabalho procura investigar o comportamento dos mais 
importantes salões públicos de artes visuais brasileiros em diferentes 
comunidades nos anos 1960. A questão principal de nossa proposta 
é analisar os salões a partir da circulação e recorrência dos membros 
dos júris, ocupados em definir seleções, premiações e menções a 
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Uma pesquisa atenta aos acervos dos museus de 
arte brasileiros mostra-nos que uma parcela considerável 
da arte colecionada foi assimilada graças ao sistema de 
salões. Um elementar e nada corriqueiro ponto deste 
sistema é o fato de que ele permitiu uma circulação de 
obras e artistas, sobretudo, antes dos anos 1990, num 
intercambio ímpar no incipiente mercado de arte brasileiro 
(OLIVEIRA, 2010). Particularmente nos anos de 1960, 
artistas como João Câmara, Jarbas Juarez, Antonio 
Henrique Amaral, Elke Hering, Humberto Espíndola, Vera 
Chaves Barcellos, Gilberto Salvador, entre tantos outros, 
compuseram um elenco de criadores que circulou por 
diferentes modalidades de salões (regionais, nacionais 
etc). Os salões funcionaram como alavancas para algumas 
carreiras oriundas de “centros” culturais periféricos. Ao 
mesmo tempo em que legitimaram carreiras diante das 
instituições articularas da arte brasileira.

A presente comunicação traz apontamentos 
preliminares de uma pesquisa que procurou esboçar o 
comportamento dos mais importantes salões de artes 
visuais brasileiros em diferentes comunidades nos anos 
de 1960. Antes de nos atermos ao grande numero de 
artistas selecionados e premiados nos eventos, a questão 
principal de nossa proposta foi analisar os salões a partir 
da circulação e recorrência dos membros dos júris, 
ocupados em definir seleções, premiações e menções em 
diferentes eventos. Para tanto, elegemos apenas salões 
com pretensões nacionais, com participações de artistas 
distantes das comunidades mantenedoras dos eventos. 
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Critério evidentemente polêmico porque exclui inúmeros 
salões cruciais para as cenas artísticas locais. Belo 
Horizonte, Brasília, Campinas, Curitiba, Fortaleza, Porto 
Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e 
Vitória são as cidades que pretendemos investigar, numa 
abordagem inicial que pretende mapear e instituir um perfil 
para os homens e mulheres convidados a escolher a arte 
que deveria ser exposta e assimilada pelo Estado e pelas 
empresas patrocinadoras, ligadas às políticas públicas de 
gestão e circulação da cultura.

Tais salões foram palco de disputas ligadas às 
questões políticas, arenas decisivas para diferentes 
vocabulários estéticos, em contextos históricos distintos. 
Contextos estes marcados, no campo sociopolítico, pelo 
golpe militar-civil de 1964, e, no campo artístico, pelas 
discussões sobre as heranças modernistas, o legado 
concreto, as novas figurações, o abstracionismo informal, 
a ampliação dos suportes e dos gêneros, questões 
políticas, a gerência da arte pelo mercado e pela crítica 
incipientes e museus recém-criados. É evidente que 
mesmo que o perfil dos corpos jurados possa assemelhar-
se em distintas realidades artísticas, as demandas, as 
tensões e as regras de cada salão redefiniram as práticas 
de qual arte deveria ser escolhida e celebrada, num árduo 
e polêmico processo de qualificação dos criadores. 

A história dos salões de arte confunde-se com a 
própria história de sua negação, dissidências e críticas 
(LUZ, 2005). Os anos de 1960 não foram exceção, o salão 
iniciava uma longa adaptação às novas poéticas que 
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afetaram em momentos diferentes os eventos estudados, 
chegando mesmo a reservar para si a propriedade das 
revoltas e das inovações. Trata-se de uma situação 
contraditória e paradoxal que ainda vigora.

 Evento competitivo que busca selecionar e premiar 
obras de arte, o salão tornou-se um elemento essencial 
da organização institucional da arte, sobretudo a partir 
dos anos de 1950. Os salões estudados, além da ambição 
nacional já mencionada, tiveram que preencher dois 
critérios que julgamos importantes: possuir ao menos três 
edições no período estudado, salvo exceções notórias 
como, por exemplo, o Salão da Bússola, no Rio de Janeiro, 
ou o Salão da Época, em Porto Alegre, e ter produzido 
mostras públicas, que puderam ser freqüentadas pela 
crítica e pelo público. Não fizemos distinção, nesse ponto 
da pesquisa, entre os salões exclusivamente mantidos 
pelos poderes públicos e aqueles salões financiados e 
organizados por associações, fundações ou entidades 
privadas de qualquer finalidade. Assim sendo, salões 
díspares como o Salão do Estado de Pernambuco, em 
Recife, e o Salão do Grupo Seibi de Artistas Plásticos, em 
São Paulo foram incorporados ao cálculo do estudo.

 Na etapa que se encontra a pesquisa, chegamos 
a 209 nomes de jurados em 31 salões. Dividimos os 
jurados em três grupos distintos, mas não exclusivos. 
Os jurados que estavam envolvidos com a atividade 
crítica profissional, como por exemplo: Clarival do Prado 
Valladares, Antonio Bento, Edyla Mangabeira Unger, 
Lourival Gomes Machado, Nilo Firmeza (Estrigas), Pedro 
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Manuel Gismondi, Maria Eugênia Franco e Walmir Ayala, 
entre outros. Jurados oriundos dos quadros administrativos 
e políticos dos organizadores dos salões, como por 
exemplo: Eduardo Rocha Viamond (PR), José Joaquim 
Carneiro de Mendonça (BH) e Barreto Guimarães (PE). 

Por último, temos os jurados que se consagraram por 
suas atividades artísticas: Aldemir Martins, Darel Valença, 
Donato Ferrari, Fernando Velloso, Francisco Stockinger, 
Genaro de Carvalho, Geraldo de Barros, Ibere Camargo, 
Lothar Charoux, Loio Persio, Luiz Sacilotto, Manabu 
Mabe, Marcelo Grassmann, Heloysa Juaçaba, Maurício 
Nogueira Lima, Milton Dacosta, Niobe Xandó, Paulo 
Mentem, Rubem Valentim, Tikashi Fukushima, Waldemar 
Cordeiro, Poty Lazzarotto e Yolanda Mohalyi.  Uma breve 
análise na longa lista mostra-nos que ao contrário do 
que muitos dos críticos dos salões advogavam mais de 
dois terços dos ingressantes dos corpos jurados eram 
formados por artistas (CATTANI, 2006: 263). Alguns salões 
são marcadamente eventos de “artistas”, como é o caso 
Salão Paulista de Arte Moderna com forte predominância 
de artistas no período.

Há particularidades importantes nesse sentido, 
como demonstramos em pesquisa anterior (OLIVEIRA, 
2010), alguns salões operam com a regra das transições 
entre gerações de artistas capazes e preocupados 
em garantir a continuidade do sistema de mérito e 
competição que outrora os consagraram.1 Ou seja, 
artistas premiados hoje eram solicitados como jurados 
1 Analisei demoradamente a questão no Salão Paranaense de Belas Artes (OLIVIERA, 
2010, 51-64).



XXXI Colóquio CBHA 2011 - [Com/Con]tradições na História da Arte

480

depois. Muitos regulamentos dos salões eram, até pouco 
tempo, excessivamente corporativistas. Seus critérios 
dificultavam a entrada de um jovem artista no ciclo, 
mas, uma vez selecionado e premiado, as regras, em 
geral, garantiam a sua permanência, ao menos entre 
os selecionados, nos anos seguintes. Tal manutenção 
corporativa criou algumas questões que afetavam a 
legitimidade dos eventos, pois como não premiar um 
artista que fora jurado nos anos anteriores? Não premiá-
lo poderia colocar em xeque sua competência e, assim, 
a própria seleção anterior. E mais, como comprova uma 
simples lista dos jurados em sete cidades (São Paulo, 
Belo Horizonte, Curitiba, Recife, Brasília e Campinas), 
a premiação num dado salão parece ter conferido a 
certos artistas trânsito e ingresso em salões de outras 
comunidades, sobretudo quando o sentido é entre o eixo 
Rio-São Paulo em direção às demais comunidades.

Uma exceção, nada desprezível, da manutenção 
dos grupos controladores dos salões foi a Salão Nacional 
de Arte Moderna. Como salienta Mario Barata, em seu 
texto “Arte Moderna nos prêmios de viagem dos salões 
nacionais de 1940 a 1982”, publicado na ocasião do 6º 
Salão Nacional de Artes Plásticas, em 1983: 

Sabe-se que os trabalhos das comissões julgadoras e de 
organização e arrumação do Salão Nacional de Belas Artes e do Salão 
Nacional de Arte Moderna eram gratuitos, não cabendo nenhuma 
gratificação à função exercida. Isso soma-se às indicações sobre o 
prestígio que os Salões oficiais mantinham, e desse prestígio decorria 
a presença atuante da significação dos Prêmios de Viagem. Todavia 
os artistas modernos, com raras exceções como as de Pancetti e 
Guignard, foram deixando de expor no Salão, já na década de 1950, 
depois que recebiam as láureas de viagem, o que pode ser uma 
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conseqüência de vários fatores, mas na verdade contribuiu, também, 
sobremaneira para enfraquecer a grande mostra nacional. É que 
despontava a atuação envolvente e profunda de galerias particulares 
e de instituições como a Bienal de São Paulo. Instalava-se o ‘mercado 
de arte’ e a função colateralmente cultural do Salão ficava, em 
conseqüência, infelizmente, prejudicada. (FUNARTE, 1983: 13) 

Além da circularidade que certos salões cultivaram, 
alguns jurados acabaram por predominar em seleções 
específicas, como é o caso de Eduardo Rocha Viamond 
que participou de cinco júris no Salão Paranaense entre 
1961 e 1967, em Curitiba. Jacques do Prado Brandão, 
em Belo Horizonte, seguiu o mesmo sentido ao participar 
de cinco edições do Salão Municipal de Belas Artes e seu 
desdobramento (São Nacional de Arte Contemporânea) 
na década; e Raphael Galvez, cinco vezes membro do júri 
do Salão Paulista de Arte Moderna, entre 1961 e 1966. 
Há também o caso de jurados que permaneceram fixados 
a uma localidade, mesmo participando de diferentes 
eventos competitivos, cujo caso clássico é o de Antonio 
Bento, que participou de inúmeros salões no período, 
mas quase todos restritos ao Rio de Janeiro, incluindo 
neles salões de patrocinados por galerias privadas ou 
entidades empresariais como o Salão dos Transportes, 
realizado em 1969 no MAM-RJ. 

A circulação no país deu-se, sobretudo, no sentido 
Rio - São Paulo em direção aos demais centros. O 
intercambio entre os espaços periféricos é menor: Lélio 
Colucini no 15º Salão Paulista de Arte Moderna em 
1966; Maristela Tristão no 26º Salão Paranaense, em 
1969; e Humberto Espindola no 2º Salão Nacional de 
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Arte Contemporânea (BH) em 1970 configuram-se como 
exemplos do trânsito que movia artistas e obras de um 
ponto ao outro do país.

Embora os “artistas” predominem na listagem, os 
nomes que mais recorreram estavam posicionados como 
críticos e estiveram indissociavelmente presentes nos 
mais importantes salões do período. São eles: José 
Geraldo Vieira (12 eventos), Mario Schenberg, Frederico 
Morais e Walter Zanini (11 eventos), Mário Pedrosa (9), 
Jayme Maurício (8 eventos) Geraldo Ferraz e Quirino 
Campofiorito (7). A biografia individual de cada um destes 
oito profissionais da arte pode ser investigada para que se 
possa concluir o que levou cada um deles a transformar-
se numa referência na “arte de julgar” arte. Contudo, 
nosso interesse é compreender os pontos comuns entre 
estes articuladores e críticos.

Há dois pontos comuns entre eles: o acesso 
aos meios de comunicação e a Bienal de São Paulo. 
Juntos estavam responsáveis por colunas-críticas, 
mais ou menos estáveis ou ligados a projetos editoriais 
específicos. Já o vínculo entre eles e a Bienal é 
marcante e decisiva ao longo dos anos de 1960  
(e mesmo antes). Na 6ª Bienal, em 1961, estavam 
envolvidos na seleção, organização ou julgamento José 
Geraldo Vieira (ligado ao evento desde 1954) Geraldo 
Ferraz, Mário Pedrosa, Mario Schenberg e Quintinho 
Campofiorito. No evento seguinte, em 1963, junta-se a 
Vieira, Ferraz e Pedrosa: Walter Zanini. Em 1965, na 
8ª edição, além destes quatro teremos o envolvimento 



A Arte de Julgar: apontamentos sobre os júris de salões brasileiros nos anos de 1960 - Emerson Dionisio Gomes de Oliveira

483

de Mario Schenberg. Em 1967, ficam de fora Zanini e 
Pedrosa, todos os outros (incluindo Frederico Morais 
e Jayme Maurício) compõem o júri de seleção ou de 
premiação.

Salões foram recorrentemente afetados diretamente 
pelo “efeito Bienal”. Os casos mais explícitos foram as 
primeiras edições do Salão de Arte Contemporânea de 
Campinas, realizadas na segunda metade da década 
(1965-1970). Os SACCs apresentavam a arte inscrita a 
um corpo jurado predominantemente oriundo das fileiras 
da Bienal, a ponto do crítico e historiador da arte José 
Roberto Teixeira Leite – membro dos júris de 1969 e de 
1970 – definí-los como “laboratórios” para as Bienais de 
São Paulo (ZAGO, 2007: 18). As participações recorrentes 
de Mário Schenbeg (de 1965 a 1968) e José Geraldo 
Vieira (de 1966 a 1969), ao lado das edições freqüentadas 
por Walter Zanini (1966), Jayme Maurício (1967 e 1968) 
e Frederico Morais (1968 e 1970). Em 1968, na 4ª edição 
do SACC, com exceção de Aracy Amaral, o júri era todo 
proveniente da 9ª Bienal de São Paulo.

Tal presença transformou o salão campineiro, por 
alguns anos, num evento nacional, que premiou nomes 
como José Roberto Aguilar, Antônio Henrique Amaral, 
Ubirajara Mota Lima Ribeiro, Marcelo Nitsche, Sara Ávila 
Claudio Tozzi, Avatar Moraes, Gilberto Salvador, Carmela 
Gross, Antonio Manuel, Anna Maria Maiolino, Vera Chaves 
Barcellos, Emanoel Araújo, Humberto Espíndola, Wilma 
Martins, Evandro Carlos Jardim, Lothar Charoux, Amélia 
Toledo e Mira Schendel.
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Houve também momentos específicos em outros 
salões. Dois exemplos merecem destaque. Menos 
influenciado que o SACC, a história do Salão Paranaense 
de Belas Artes no oferece um momento decisivo nos anos 
de 1960. Criado em 1944, o salão foi nos primeiros anos um 
evento voltado majoritariamente para a consagração da arte 
local. Apenas no 19º SPBA, em 1962, o número de artistas 
premiados de fora do ambiente paranaense superou os 
premiados locais: 21 e 11, respectivamente. Não é casual 
o fato de que nesse júri estavam os “estrangeiros” Mário 
Pedrosa, Nelson Coelho e Frederico Morais, além dos 
artistas locais Ennio Marques Ferreira e Eduardo Rocha 
Virmond, que se abstiveram de julgar seus conterrâneos 
(JUSTINO, 1995). 

A partir de então, quase todos os salões começaram 
a premiar artistas não-locais, indicando, aí sim, uma 
certa nacionalização do evento e contando no júri com as 
lideranças de Mário Barata (1963), Walter Zanini (1964), 
Paulo Mendes de Almeida (1965; ligado à Bienal de São 
Paulo desde 1961), Geraldo Ferraz (1966, ao lado de José 
Roberto Teixeira Leite) e Clarival do Prado Valladares (1967, 
mesmo ano que integra o júri de premiação do 9ª Bienal 
de São Paulo). Lideranças que alteram as premiações do 
evento escolhendo artistas preocupados como toda uma 
nova estética naqueles anos: Anna Bella Geiger, Farnese 
de Andrade, Antonio Henrique Amaral, Rubens Gerchman, 
Antonio Dias, Anna Maria Maiolino, Regina Silveira, Avatar 
Moraes, Antonio Manuel, Vera Chaves Barcelos, Wilma 
Martins, Lothar Charoux, Sonia von Brusky e Tomie Ohtake.
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Em Belo Horizonte, o 22º Salão Municipal de Belas 
Artes, de 1967, foi o ponto alto da disputa entre artistas 
locais e artistas de fora. O júri formado por Jacques de 
Prado Brandão, Morgan Motta, Frederico Morais, Jayme 
Maurício e Walter Zanini optou por premiar Eduardo Aragão, 
Angelo Aquino e Maria do Carmo Secco (esta no polêmico 
prêmio “pesquisa”). O jornalista e crítico Wilson Frade – 
com a ajuda de Motta –, ao lado de outros artistas locais, 
colocou-se contrário às escolhas dos jurados e entrarou na 
justiça pedindo a anulação do salão. Na ocasião, atrelado 
ao discurso identitário e pouco preocupado em debater 
as novas linguagens artísticas preferidas pelo júri, Frade 
reclama que o salão deveria ser exclusivo para os artistas 
mineiros e sua arte (RIBEIRO, 1997: 187). 

O júri estava sendo acusado de ter premiado 
“pseudoartistas” de vanguarda em vez de ater-se a 
carreiras sólidas do ambiente local. Marília Andrés Ribeiro 
(1997) lembra-nos de que o termo vanguarda passava a 
designar um “movimento artístico inovador”, enquanto 
Rodrigo Vivas Andrade (2008) interpreta o termo, nessa 
ocasião, como indicativo de uma “geração de artistas 
cariocas e paulistas que se reuniam na primeira metade da 
década de 1960”. O Salão não foi anulado, mas a disputa 
entre os diferentes lados, simbolizados por Morgan Motta 
e por Frederico Morais, parecia refletir o clima político 
da época. A nova vanguarda fazia-se representar por 
meio de críticas aos costumes, à tradição da arte e à 
repressão da ditadura. Mas também, e a seu modo, 
a força dos articuladores “autorizados” pelos grandes 
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centros culturais. Para o artista e crítico Márcio Sampaio, 
o salão de 1967 marcava uma nova etapa na história da 
arte de Minas Gerais, uma vez que instituiu, contra todas 
as adversidades, um debate sobre os critérios de seleção 
e premiação, bem como discutiu o papel da crítica e dos 
jurados. 

Naquele mesmo ano, a discussão sobre o papel 
desses corpos jurados foi amplamente questionada no 
famoso episódio entre Nelson Leirner e o júri. O IV Salão 
de Arte Moderna de Brasília (SAMB) foi palco de uma 
conhecida controvérsia graças a um porco empalhado, 
enviado ao júri por Leirner. A inscrição de O porco 
empalhado, como explica o artista, tinha a finalidade de 
testar os valores de avaliação conferidos à arte. Contudo, o 
corpo jurado, chefiado por Mário Pedrosa, aceitou-o, o que 
levou o artista a questionar, em uma nota publicada em 21 
de dezembro do mesmo ano pelo Jornal da Tarde de São 
Paulo, os critérios adotados pelos jurados para incluí-la. 
Aparentemente, pela primeira vez um artista questionava 
o porquê de uma obra ter sido aceita (OLIVEIRA, 2011).

 Papel do júri diante da arte é ambíguo: premiar e 
excluir. Os corpos jurados, sobretudo desde os anos de 
1960, parecem conscientes da fragilidade de suas funções. 
Diante de parâmetros artísticos cada vez mais moventes 
e valores mercadológicos decisivos, eles muitas vezes 
parecem ler a sorte, tentar reconhecer antecipadamente 
o que será significativo. Sabem que suas decisões serão 
sentidas profundamente, e raramente aceitas sem debate. 
Decisões que começaram a ser refutadas não apenas 
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dentro de um quadro tradicional de referências críticas – 
como ocorria nos tradicionais salões oficiais oitocentistas 
–, mas também pelo enfrentamento da própria instituição-
evento.  
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A Crítica e a Gravura Artística- Anos 1950/60: 
Entendimentos da Experiência Informal
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Resumo
A arte informal no Brasil constitui produção artística plena de 
significações estéticas e históricas. A crítica de arte elaborou inúmeros 
entendimentos dessa expressão que mobilizou a gravura artística nos 
anos 1950/60 (Rio/São Paulo). Em suas avaliações, convergem para 
uma mesma análise considerações sobre o meio como linguagem e 
o métier como uma tradição. Nesta ambivalência, a crítica operaria 
numa “confusa fronteira” no processo de imprimir significados à 
gravura informal, tendência na qual os artistas-gravadores trabalham 
a expressão nos limites da experiência individual. O experimentalismo, 
condição de sua elaboração, provoca reformulações conceituais, 
solicitando da crítica um outro modo de conceber o artista-gravador e 
sua arte. 

Palavras-chave: gravura artística. abstração informal. conceituações. 
discurso crítico.

Abstract
Art Informel in Brazil consists of creating art full of aesthetic and historic 
connotations. Art critics have produced numerous understandings 
of this expression that mobilized prints in the 1950-1960s (Rio de 
Janeiro/São Paulo). In their reviews, they combine, for the same 
analysis, considerations on the language medium and the metier as 
a tradition. In this ambivalence, the critics would work on a “confused 
border” in the process of giving meanings to abstract prints, a trend in 
which the print artists work the expression on the edges of individual 
experience. Experimentalism, a condition of their creation, causes 
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conceptual reformulations, requiring critics to adopt another manner of 
understanding print-artists and their art.

Key words: Prints, abstract expressionism, concepts, critical discourse

A gravura informal no Brasil constitui produção 
artística plena de significações estéticas e históricas. A 
crítica de arte com suas análises e avaliações elaborou 
inúmeros entendimentos dessa expressão, marcada por 
um profícuo experimentalismo, questionador da própria 
tradição gráfica, nos anos 1950/60 (Rio/São Paulo). 

Nas análises que cobriram as Bienais de São Paulo, 
sobretudo a de 1959 - a bienal do Informalismo; nos escritos 
em catálogos de exposições individuais e de salões e 
nos periódicos especializados ou não, editados nesses 
dois centros urbanos, nos anos 1950/60, encontramos 
abordagens do informalismo que formulam compreensões 
de interesse para a definição dos lugares desta arte tão 
múltipla no cenário artístico brasileiro.

Nos textos pesquisados, problematiza-se a atuação 
dos gravadores na arte informal. Boa parte da crítica à 
gravura artística/original elabora sua apreciação fundada 
tanto na acolhida positiva deste meio, inserido na arte 
moderna como instrumento de criação, quanto na 
valorização e no reforço do respeito à tradição do métier, 
a ser mantida. Convergem para uma mesma análise 
considerações sobre a linguagem modernamente pensada 
e o ofício, herança da tradição. Nesta ambivalência, a crítica 
operaria numa “confusa fronteira” em suas considerações 
sobre a gravura como obra de arte. 
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Esta “confusa fronteira” não constitui uma 
situação localizada em nossa geografia, ou restrita 
aos anos 1950/60. Historicamente, a gravura carrega 
esta ambivalência inelutável. Em seu processo de 
maturidade como instrumento de criação moderna, esta 
permaneceu, para muitos, como um derradeiro reduto 
do artesanato, levando seus admiradores a evocarem os 
procedimentos e materiais próprios à faina de execução. 
A valorização dos resultados técnicos e as habilidades do 
métier, relativa à gravura identificada como um meio de 
expressão, fundamentou discursos críticos que criaram 
um desencontro com a produção de artistas modernos. 
Sofrem com esta abordagem, em especial, as tendências 
subjetivas nas quais o meio se afirma como lugar da 
constituição de visão de mundo.

Até por volta de 1750, constituiu raridade a gravura 
feita por pintores. A estampa encerrava um ofício 
habilidoso cujas virtudes na aplicação de recursos 
técnicos buscavam a perfeita aparência da obra de 
arte que interpretavam e reproduziam. Sua função 
precípua era a valorização do múltiplo. Aos poucos, 
o interesse por este meio ganhou espaço junto aos 
artistas, particularmente entre os pintores. São os 
pintores-gravadores responsáveis por esta ambivalência 
inelutável : de uma lado a gravura como meio técnico 
para a reprodução de obras de arte e, por outro, um meio 
técnico para criar obras de arte. 

Para a crítica de então, a incorporação do caráter 
expressivo passa a constituir algo à parte: “ gravam 
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água-forte com espírito”.1 O século XIX registra uma 
produção significativa de gravura, - dez mil por ano, trinta por 
dia,- produção partilhada entre as duas categorias - métier 
e meio - similares em sua materialidade e divergentes em 
sua função. Peças documentais e gravura de artistas como 
Renoir, Corot, Manet, Cézanne, entre outros, disputavam a 
atenção do mercado. No caso dos artistas, o interesse vai 
se dar pelas técnicas da água-forte e da litografia. Todavia, 
o público não compreendia a gravura dos pintores. “Todo 
mundo prefer[ia], a estes ensaios “inhábeis”, as gravuras de 
reprodução, no espírito das do século XVIII”,2 oportunidades 
de oferecer, por exemplo, um virtuoso trabalho artesanal com 
o buril, técnica mais seca e de execução mais demorada. 

As gravuras com espírito, tidas como ensaios inhábeis, 
frustravam no público as expectativas de reforço da tradição 
técnica provocando um divórcio entre o gravador-artista e o 
público. 

Em um mundo que desbancou o artesanato face ao 
interesse crescente e imperioso pela industrialização da 
imagem, os pintores possibilitaram uma sobrevivência à 
gravura, articulando as antigas técnicas de reprodução 
incorporando-lhes um caráter reflexivo, desenvolvendo 
pesquisas, encontrando lugar para a espontaneidade, 
demarcando-as como exercício instrumental de experiências 
do sujeito no mundo. 

O interesse pelo virtuose, o homem do métier manteve-
se numa realidade à parte, específica, dos produtores de selo 

1 ADHEMAR, Jean.1959, p. 186.
2 Idem, p. 187.
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ou das casas da moeda. A evolução da técnica fotográfica 
e, mais recentemente, dos procedimentos possibilitados 
pelos computadores vão responder mais eficazmente 
às demandas da impressão e reprodução de imagem. A 
gravura, pensada em outra dimensão, “passou dos ateliês 
dos impressores para os ateliês de artistas, das livrarias 
para os museus e galerias de arte”.3 

Todavia, os gestos do gravador e, sobretudo, o do 
impressor, com entintamentos e tiragens sofisticadas, 
continuam a fascinar os críticos e apreciadores, que os 
tomam no contexto de uma verdadeira liturgia. A placa 
gravada permanece como cicatriz das incisões dos 
burinistas e aguafortistas, alimentando a imaginação do 
observador na busca pelo gesto primário e primordial.
Gesto arcaico transformado em mistério que habita ainda a 
estampa original moderna. Transforma-se em um verdadeiro 
mito.4 O crítico Maria Pedrosa, manifesta esta situação ao 
afirmar: “A gravura é assim uma fatalidade artesanal [...] A 
arte da gravura tem algo de arcaico que faz o seu encanto.”5 

Impregnada desta dimensão simbólica, mas prova 
única de um exemplar de série, a gravura impõe-se na 
modernidade como instrumento para a criação artística. 
Diferencia-se das imagens produzidas industrialmente 
através da particularização das tiragens e dos diferentes 
estados, segundo o dispositivo da assinatura manuscrita, 
estratégia de singularização, tradicionalmente própria ao 
desenho e à pintura. 

3 MELOT, 2002, p. 10.
4 Sobre o assunto ver: TAVORA, 1988, p. 42-56.
5 PEDROSA, 1957. 
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Associada às concepções estéticas das vanguardas 
artísticas, a gravura artística ganha a dimensão de obra 
única a ser reproduzida e variada segundo as necessidades 
expressivas de seu autores. O valor do múltiplo perde 
a centralidade na ação do artista gravador. Este lança-
se a apropriações cada vez mais livres e audaciosas de 
procedimentos, incluindo misturas de técnicas, “uma 
espécie de profusão da raridade”,6 marca da gravura na 
modernidade.

Em um novo estágio de valorização, a gravura no 
sec. XX requer para seu reconhecimento como obra de 
arte o alargamento do conceito de originalidade atribuído 
aos desenhos e pinturas, pelas diferentes instâncias do
campo artístico. Tal conceito vai se desprender da questão 
da unicidade, abordagem que, no caso da gravura, limita-se 
a sua condição e aspecto técnicos. O reconhecimento da 
gravura original como obra de arte supõe a compreensão 
da multiplicidade e da pluralidade como modalidades de 
existência. 

Parece solucionada a ambigüidade histórica da 
gravura, provocada pelos gravadores artistas. Passa então 
a gravura original a ser confrontada com outros contextos 
teóricos, integrada ao campo da arte a partir de sua poética e 
singularidade. Singularidade construída pela “interconexão 
no processo criador entre os dois suportes constitutivos da 
obra e que são o fundamento de sua poética, quer dizer de 
seu processo de instauração como obra de arte”.7 Constitui 

6 MELOT, 2002, p. 14.
7 MALENFANT, 2002, p. 18.



A Crítica e a Gravura Artística- Anos 1950/60: Entendimentos da Experiência Informal - Maria Luisa Tavora

495

ainda singularidade da gravura, modernamente concebida, 
o fato dos artistas assumirem todo o processo de execução 
da obra, concepção, gravação e impressão da imagem, 
mobilizados pelo interesse de experimentação através da 
produção de estampas diferenciadas. Neste contexto, a 
afirmação de René Berger sobre as tiragens feitas pelos artistas 
permite a ressignificação do processo de multiplicação: “A 
reprodução não é simplesmente um fenômeno de repetição, 
como sustenta ainda um pensamento que vai buscar suas 
razões na etimologia ou no hábito. Ela corresponde a um 
conjunto de operações numerosas e complexas que fazem 
dela uma produção”.8 O processo de gravar revela-se então 
um ato criativo em todas as sua etapas.

Nessa interconexão dos suportes, a etapa de impressão 
funda-se e ampara-se conceitualmente, colocando em questão 
as técnicas de multiplicação. A partir deste entendimento, o 
gravador inaugura registros de qualidades visuais, processo 
que se desdobra até a atualidade, engendrando caminhos 
originais de inter-relação com outras práticas, como a fotografia, 
a infografia e a impressão, num processo de desconstrução 
das especificidades dos meios envolvidos. Nicole Malenfant 
resume com propriedade as exigências que pesam sobre a 
gravura original, em seu estágio contemporâneo: 

A singularidade deve de fato emergir através de u ma experimentação 
estética individual que saberá renovar não somente sua presença material 
e simbólica mas também suas relações dialógicas no lugar de exposição, 
lá, onde doravante, a estampa se manifesta como um dos campos de 
experimentação da arte contemporânea.9

8 Apud AYALA, Walmir. Lição de Ofício. Jornal do Brasil Rio de Janeiro, 04/06/1973.
9 MALENFANT, 2002, p. 19.



XXXI Colóquio CBHA 2011 - [Com/Con]tradições na História da Arte

496

Procede aproximar as considerações e reflexões 
trazidas até o momento às manifestações da gravura 
moderna no Brasil, gravuras geradas com espírito. Sua 
prática engajou procedimentos inéditos, deslocamentos e 
técnicas tradicionais buscando recursos que se ajustaram 
à elaboração de suas poéticas. Nos anos 1950/60, 
trabalhando a expressão nos limites da experiência 
individual, deu-se a contribuição dos artistas-gravadores no 
campo da arte informal no Brasil. Condição de elaboração 
das obras nesta tendência, o experimentalismo provocou 
a reformulação e ampliação dos meios e fins da gravura, 
arranhando a tradicional função da matriz e do papel-
suporte, propondo uma comunicação a partir do registro 
do gesto livre do artista, da exploração das possibilidades 
da cor e da materialidade do meio. Nestes termos, a arte 
informal afasta-se das utopias e exigências programáticas 
além de não sucumbir às exigências de comunicação 
impostas pelo mercado. 

Na produção de sentidos para a abstração informal, 
os críticos de arte, atuantes naqueles anos, mantém-se na 
histórica ambivalência de abordagem, na citada confusa 
fronteira. Conciliam em suas análises sobre o informal 
exigências contraditórias de pura lealdade às convicções 
do métier e do exercício da descoberta das potencialidades 
do meio. São duas faces de um mesmo discurso, a primeira 
descansando na experiência da tradição e a segunda 
fiando-se na experimentação propiciadora à descoberta e 
à elaboração de uma linguagem.10 

10 Sigo aqui as idéias de DE Duve, 2003, p. 92-105. 
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Quirino Campofiorito, crítico que acolhia positivamente 
“um abstracionismo consciente”,11 estabelece uma 
diferença entre pintura, escultura e a gravura moderna, 
na busca do sentido criador. Situa de antemão para a 
gravura, a criação e a técnica de execução como esferas 
distintas e independentes. Para ele, no caso da pintura 
e da escultura, estas são levadas não só a “uma quebra 
total da concepção estética mas também a uma revolução 
total da técnica, dos materiais, da função do objeto-quadro, 
do objeto-escultura”, que findam por afetar o sentimento 
em sua execução. Todavia, a seu ver, na gravura gráfica 
moderna, os processos de execução na madeira como no 
metal são mantidos pelo artista contemporâneo através de 
uma fidelidade ao aprendizado do ofício “com a mesma 
segurança de outrora”, não diferindo dos processos 
da tradição a não ser pelos recursos mecânicos que 
possibilitam as tiragens. Tal questão é apresentada pelo 
crítico como uma vantagem para a gravura sobretudo em 
sua relação positiva com o público que estranharia as 
soluções da pintura e escultura.12 O entendimento de que 
técnica e expressão/estruturação se informam mutuamente 
na criação da obra não é considerado pelo crítico. 

Além de Quirino Campofiorito, situam-se na 
problemática fronteira, críticos como Antonio Bento, Mario 
Pedrosa, Aníbal Machado, Clarival Valladares, Walmir 
Ayala, Jaime Mauricio, Mário Barata, Walter Zanini, Marc 
Berkowitz, José Roberto Teixeira Leite e Jacob Klintowitz 

11 CAMPOFIORITO, 1956
12 CAMPOFIORITO,1958.
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que elaboram entendimentos da experiência informal, 
revelando-se sensíveis ou rejeitando esta manifestação na 
gravura artística.

Aderimos ao pensamento de que são “as obras que 
engendram os critérios e não o inverso”13 e buscamos em 
nossa pesquisa identificar, a partir de quais questões, a 
crítica à gravura informal (situada de antemão na confusa 
fronteira por nós apontada) acomodou seu olhar às 
propostas dos artistas, construindo sentidos e definindo 
um lugar para esta tendência na arte brasileira dos anos 
1950/60. 

Aníbal Machado diante das obras abstratas de 1958 
de Fayga Ostrower, ano de sua premiação na Bienal de 
Veneza, destacou que se tratava de “um novo espaço 
plástico”, escrevendo:

Do entrelaçamento de linhas e equilíbrio de planos nasce então - 
realidade plástica de formas irreais - esse mundo ainda “não colonizado 
pelos sentidos”, que é o que nos abre a arte de Fayga. São arquiteturas 
do Invisível. Vê-las em demorada contemplação é deixar que se 
instaurem em nosso espírito as imagens de um mundo que amanhece 
além do nosso alcance visual.14

É de interesse também para nossas considerações, 
o texto escrito em 1959 por Antonio Bento, defensor da 
abstração informal, identificando este novo espaço plástico, 
definido por Aníbal Machado, como resultado da procura 
de outros métodos de criação. Afirmou o crítico: 

Cabe ainda notar que a arte informal possui também a sua 
estrutura própria, se assim se pode dizer, a qual se levanta no novo 

13 JIMENEZ, 1999, p. 387
14 MACHADO, 1958.
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espaço pictórico criado, graças à força proveniente das massas, de 
velocidade oriundas da mancha, da cor livre e dos signos carregados 
de dinamismo.15

Antonio Bento, ao compreender que a velocidade de 
execução fazia parte do fenômeno criativo, no caso da arte 
de Georges Mathieu, articula sentido para a improvisação 
à maneira do que se passa com o “jazz”, gênero musical 
que se estrutura no ato mesmo de sua execução, a partir 
de uma linha melódica deliberada. 

A obra informal, diz o crítico, possui estrutura e 
formulação deliberada, comandada por uma motivação 
interior, muitas vezes tributária do automatismo da ação, 
como no caso do artista francês. Segue sua análise, 
considerando pouco pertinentes as “objurgatórias dos que 
combatem a suposta desordem da abstração”.

Recorrendo ao fato histórico da rejeição à pintura 
impressionista, acusada pela crítica “clássica” de ser 
pintura sem “estrutura”, este alerta: “O tempo encarregou-
se de mostrar o erro e a puerilidade de tais apreciações. 
É o que também acontece hoje com os informais, que são 
alvo de acusações e de remoques semelhantes”.16 Urge 
assinalar que, embora manifestações de arte informal, as 
pinturas de Mathieu e as gravuras ou aquarelas de Fayga 
Ostrower são lugares distintos de temporalidades, tensão 
e leveza, estruturadas pela intuição. 

Ainda, no âmbito da gestualidade estruturante da 
arte informal, compreendendo a obra como lugar de 

15 BENTO, 1959.
16 Idem.
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mobilidade do ser, Walter Zanini analisa as gravuras de 
Rossine Perez, nos anos 60, inserindo-se nos fluxos de 
sentidos que atravessam esta tendência: 

Na dosagem apurada de luz e sombra [...] almeja (Rossine 
Perez) como que uma vibração de uma energia em expansão. Sua 
produção recente, nutrida por um sangue mais denso, coloca-se 
sob o signo dionisíaco e explora as possibilidades dos movimentos 
gráficos gestuais, em ininterrupto agitado. A pesquisa amadurece, 
complica-se, apaixona-se. Luz e sombra [...] multiplicam-se em 
interferências recíprocas. A mensagem, conservando uma aura de 
intimidade quase confidencial, sensibiliza-se dramatizando-se.17 

 
Enquanto Zanini revela-se sensível a uma 

singularidade da abstração informal, onde o individual 
assume também a face de seu tempo histórico, Mario 
Pedrosa, por seu lado, interessado em fundamentar a 
relação arte e comunicação, escreveu em 1957 que, 
“levados pela senda do borrãoismo”, os artistas informais 
(por ele sempre identificados como “tachistas”) querem 
“oferecer-se ao público” “querem ser comunicados, 
e o são, em geral”. Para ele, o que deve importar é 
a “intercomunicação” (grifo de Pedrosa) e, neste 
aspecto, afirma “A comunicação tachista é só num 
sentido. O público pode ver que há ali um cidadão 
fazendo caretas ou se estorcendo, quer dizer, um caso 
particular a ser tratado.”18

Embora no mesmo artigo, Pedrosa tenha chamado 
a atenção do leitor para o fato de que “A arte moderna 
rompe, realmente, com velhos cânones artísticos 
consagrados e exige, por isso mesmo, do espectador, 
17 ZANINI,1961. 
18 PEDROSA, 1957.
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uma compreensão mais ativa que a arte tradicional [...] 
pode exigir”, seu texto não revela a compreensão de que 
a expressão sensível e intuitiva na tendência informal 
constitui impulso gerador da obra de arte, solicitando um 
outro modo de conceber a arte e suas relações. A obra 
resulta não mais um espaço como “entidade geométrica” 
mas como “dimensão da vida”, conforme reflexões do 
historiador Argan.19

Outra questão de interesse para a gravura 
informal diz respeito ao uso de procedimentos técnicos, 
conhecidos ou criados pelo artista na estruturação de 
sua poética. Esse experimentalismo finda por ampliar os 
meios e estender os fins da gravura, problematização 
levantada, por exemplo, pela ampliação da função 
da matriz e do papel-suporte, na exploração de sua 
materialidade.

Nesse âmbito, José Geraldo Vieira reconhece 
mudanças ao destacar a notoriedade de Fayga “nessa 
arte difícil, que já não tem nada a ver mais com o 
desenho inscrito em suporte e que, aos poucos, 
adquiriu autonomia não só técnica e artesanal como 
foros de linguagem outra que não a caligráfica.”20 Mário 
Pedrosa também foi sensível à gravura de Isabel Pons, 
chamando atenção para o seu processo de gravar que 
incluía não só a superposição das matrizes mas sua 
justaposição: chapas recortadas e congregadas em 
novas composições ressurgindo em novas gravuras com 

19 ARGAN, 1988, p. 74.
20 VIEIRA, 1961, p. 49.
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relevos. Para o crítico, “sua técnica é função inseparável 
[...] de sua expressão [...] amadurecimento no plano da 
criação.[...] em nenhum momento a resultante deixou de 
ser estéticamente justificada [...]21

As matrizes recortadas e a articulação dos fragmentos 
foi um dispositivo, “esteticamente justificad(o)”, explorado 
por diferentes artistas-gravadores além de Fayga 
Ostrower e Isabel Pons como Anna Bella Geiger, Marília 
Rodrigues, Thereza Miranda,Roberto de Lamônica, entre 
outros. A matriz-forma, justaposta ou superposta, para 
estes, colaborou para a exploração da cor, variações e 
transparências, estruturação do espaço, incorporação da 
superfície do papel-suporte à imagem criada. Para outros, 
como Anna Letycia e Rossine Perez foi trabalhada em 
busca do volume,- chapa sem cor- espaço dinamizado 
pela luz, espaço “sólido, delineado com uma força que 
lhe confere uma quase tridimensionalidade.”22 

Amplia-se a presença da gravura, de sua 
materialidade expressiva, ultrapassando o preto e 
branco como suas possibilidades gráficas originais, na 
elaboração de uma espacialidade para além do domínio 
puramente visual, particularmente experimentado pela 
tendência informal. 

Podemos afirmar que nos relevos de Rossine Perez 
há um apagamento de certos gestos arcaicos da ritualística 
da tradição gráfica em prol de um silêncio histórico. Há um 
deslocamento da memória do ofício, dimensão simbólica 

21 PEDROSA,1963, p. 115-117.
22 MAURICIO, 1968, p. 32.
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que pesa sobre a gravura artística moderna. Retomando 
Walter Zanini, “uma aura de intimidade quase confidencial 
sensibiliza-se,”23 buscando a profundidade como fato 
revelador.

O experimentalismo e a liberdade da gravura artística, 
nos anos 1950/60, foi compreendido por muitos dos críticos 
aqui citados como um processo de busca e ajuste às 
necessidades expressivas dos artistas. Os entendimentos 
da arte informal ? - entre outras formulações, seria “um novo 
espaço plástico”, um mundo para além do “alcance visual”; 
“uma aura de intimidade quase confidencial”, “vibração 
de uma energia em expansão”, movimentos “sob o signo 
dionisíaco”, “arquiteturas do invisível.” 

Mas a “confusa fronteira “- (métier ? meio ?) - criou 
territórios textuais relegando a múltipla e complexa 
produção informal, a “uma moda cosmopolita”, a “uma 
onda internacional”, a “uma aventura do grafismo 
autônomo”, a “um falso virtuosismo, truques e subtefurgios”, 
a uma “sensibilidade feminina”, a um “maneirismo 
abstratizante”, a um “glutônico amor à substância”, a um 
puro “malabarismo.” Seriam então ensaios inhábeis ?

Não foi sem sentido o alerta de Antonio Bento sobre 
exigências da arte abstrata que pesavam sobre os seus 
críticos. Escrevendo, em 1958, sobre Leon Degand 
(1907-1958), crítico europeu que acabara de falecer, nosso 
crítico referiu-se à sua ação apaixonada e polêmica pela 
arte abstrata e seu empenho em prol da renovação da crítica 
de arte. Para Degand, o crítico “deveria também mudar de 

23 ZANINI, Paris, 1961.
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técnica, de metodologia e de linguagem, acompanhando o 
progresso das artes visuais em nossa época. Queria por 
isso que a terminologia da crítica, por sua vez, se renovasse 
de modo a distinguir-se daquela usada no século XIX e no 
começo do modernismo.” 24 

Bento bem sabia que era preciso abordar com 
vocabulário apropriado as gravuras abstratas de nossos 
artistas, feitas com espírito !
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Resumo
O presente estudo tem como objetivo analisar estes distintos campos 
de conhecimento, suas abordagens teórico-metodológicas e os 
debates das últimas décadas em face às mudanças de paradigmas.
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Résumé
Le présent étude a pour but d’analyser ces differents champs de 
connaissance, les approches théoriques et métodologiques et les débats 
des dernières décennies face aux changemants des paradigmes.

Mots-Clés: Histoire de l’Art, Études Visuelles, Culture Visuelle

I. Introdução

Nas últimas décadas, os Estudos Visuais e a Cultura 
Visual têm estimulado os debates no campo da arte e da 
História da arte a respeito dos pressupostos dos paradigmas 
modernos com os quais os historiadores, teóricos e artistas 
conceberam as suas práticas. Estas discussões acentuam-
se com o aparecimento de novas técnicas de imagens e 
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o desenvolvimento dos meios de comunicação de massa. 
A arte perde a sua hegemonia ao ser considerada como 
parcela minoritária das imagens visuais, no momento 
em que os EV e a CV abordam o amplo repertório das 
manifestações cotidianas e procuram superar as fronteiras 
estabelecidas pela HA e a hierarquia entre alta cultura e 
cultura popular.

A CV expande-se, sobretudo, no mundo anglo-saxão, 
oriunda dos EV, em contraposição às categorias conceituais 
da HA. Os estudiosos desse novo campo criticam as 
restrições institucionais dos métodos interpretativos da 
crítica, da história e da teoria artística. Ao expandir o foco 
de estudo a todas as imagens, algumas das premissas 
sustentadas são resultantes, em parte, das oposições 
entre pós-modernidade e modernidade, pós-estruturalismo 
e estruturalismo, hibridismo e pureza. 

II. História da Arte, Estudos Visuais e de Cultura Visual

A crise dos paradigmas científicos estimula a revisão 
dos modelos teórico-metodológicos de cada área do 
conhecimento e a ruptura de suas fronteiras. As categorias 
conceituais e o campo de estudo da HA são também 
revistas face às práticas artísticas contemporâneas e aos 
questionamentos dos artistas e pesquisadores relativos às 
limitações da disciplina e às concepções que a permearam 
na modernidade. Os artistas reivindicam a sua dívida com 
as artes populares e a cultura de massa, em oposição aos 
condicionantes dos conceitos idealistas.
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A HA é criticada por ter focalizado apenas a arte 
erudita, os grandes mestres e os estilos, em detrimento 
de estudos sobre fotografia, artes decorativas, ilustração, 
design etc. Nesse patamar crítico, a Estética, a Filosofia 
e as instituições de arte, como os museus, o ensino e os 
catálogos de exposições são colocados em xeque por seus 
enfoques idealistas, universais, formalistas e biográficos, 
com intenções muitas vezes comerciais e ideológicas. 

Os EV e a CV levantam outros questionamentos no 
que se referem às hierarquias, à pureza e à autonomia da 
arte, num momento em que os historiadores evidenciam 
esses problemas conceituais, percebem a existência 
de múltiplas histórias da arte, ao reconhecerem outras 
práticas artísticas em distintos territórios. Eles deixam de 
concentrar as pesquisas nos centros cosmopolitas, graças 
aos enfoques propiciados pelo pós-colonialismo. Face às 
interrogações que as imagens e os novos conhecimentos 
colocam, eles praticam a interdisciplinaridade e revêem o 
conceito de arte, o delimitando na atualidade a partir da 
Antropologia.

As ciências humanas, que oferecem suportes às 
reflexões sobre arte, enfrentam também um processo de 
reavaliação; enquanto as ciências sociais são retomadas 
pelos estudiosos dos EV e da CV ao acreditarem que 
elas possibilitam mais subsídios às novas acepções de 
visualidade e para pensar o papel da imagem nas mudanças 
culturais do mundo contemporâneo. Alguns estudiosos 
subestimam as ciências humanas para fornecerem 
subsídios a respeito das transformações das imagens, de 
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suas inserções no mundo social e dos sentidos que dão ao 
mesmo. Eles, ao abandonarem as categorias teóricas da 
HA, partem do pressuposto de que a imagem se constitui 
como expressão de poder e o seu campo como espaço de 
tensões políticas e econômicas. Para Nicholas Mirzoeff, a 
CV explora as ambivalências, os interstícios e os lugares 
de resistência na vida cotidiana pós-moderna.1 

É nesse contexto polêmico e de revisões do 
conhecimento, de novas tecnologias imagéticas e de 
expansão dos meios de comunicação de massa que os 
EV e a CV propõem suplantar o enfoque restrito à arte 
para abordar todo tipo de visualidade, considerando-a 
como produção de significados culturais. Os EV focalizam 
as artes como um ramo, que aborda os processos e as 
articulações sociais com os quais são elaborados os 
valores artísticos, seus mecanismos de circulação e de 
recepção. 

José L. Brea2 demonstra a importância de identificação 
dos processos de construção específicos do valor artístico, 
como “fábrica social diferente tanto nos seus mecanismos 
de circulação pública como nas formas de sua incidência 
simbólica (em sua recepção)”. A partir desta premissa, a 
publicidade e os meios de comunicação formam outros 
dois ramos dos EV e podem tornar compreensível o campo 
constituído por suas diferenças e articulações sociais, 
partilhado por crenças e valores acumulados, relativamente 
estáveis e hegemônicos. Entretanto, ele acredita que 

1 MIRZOEFF, N. Una introducción a la cultura visual. Barcelona: Paidós, 2003. p. 31.
2 BREA, J. L. Estudios Visuales. Madri: Akal, 2005. p. 9.
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os EV não podem deixar de verificar as mudanças, as 
redefinições e os embates simbólicos no interior do campo.

A mudança nos estudos das imagens emerge 
entre historiadores da arte e arte educadores, sobretudo, 
nas instituições acadêmicas que reivindicam a 
interdisciplinaridade e a renovação dos modelos científicos. 
É nos anos de 1960-70 que a HA começa a ser criticada 
pelos EC e Comunicação Visual, em parte, motivados pelos 
movimentos políticos em prol da libertação das convenções 
sociais. Na Alemanha, muitos estudiosos direcionam as 
pesquisas à Comunicação Visual e às manifestações 
cotidianas, que acreditam se constituírem como percepções e 
identidades sociais. Os estudiosos revisam os pressupostos 
da Escola de Frankfurt no que se referem à indústria cultural 
e militam em prol das culturas populares, numa tentativa 
de democratização. As artes são niveladas às distintas 
imagens da cultura de massa e analisadas por categorias 
materialistas. O fim é compreender as imagens mediáticas 
e as suas repercussões sociais, num momento em que as 
novas tecnologias intervêm e ampliam a cultura de massa, 
instaurando outras necessidades de entendimento.

Na França e na Itália, desde os anos de 1960, a 
comunicação é focalizada pela Semiologia e Semiótica, 
sob enfoque das mensagens visuais, em trabalhos 
sobre fotografia, publicidade, televisão, cinema etc. Já 
na Inglaterra, os estudiosos concentram, inicialmente, a 
atenção na Antropologia com intenções de intervir nas 
políticas culturais.3 Posteriormente, são criados cursos 
3 WALKER, J; CHAPLIN, S. Opus Cit. p. 71. Como é o caso do Centro de Estudos 
Culturais Contemporâneos da Universidade de Birmingham (1964), que tinha em vista 



XXXI Colóquio CBHA 2011 - [Com/Con]tradições na História da Arte

512

de CV orientados às artes e às imagens dos meios de 
comunicação. 

Nos EUA, as pesquisas emergem nas instituições 
acadêmicas de artes e educação artística, ao se contraporem 
aos paradigmas formalistas, e estimulam os debates e 
a criação de novos cursos. A revista October, editada 
por Rosalind Krauss (1976), exerce papel importante na 
reformulação das categorias conceituais de abordagem da 
arte moderna. Os principais estudos de CV são efetuados 
a partir das mudanças na linguística, na HA, nos EC e no 
Pós-Estruturalismo. 

John Walker, Sarah Chaplin e Mirzoeff produzem as 
primeiras publicações,4 em que estabelecem conceitos e 
delimitam o campo de estudo. Mirzoeff revisa as acepções 
e técnicas da história das imagens e da cultura nos 
mundos moderno e contemporâneo, bem como focaliza as 
problemáticas da cultura visual global e local. Ele considera a 
CV “como lugar em que se criam e discutem os significados”5 
e que a maior parte da experiência se processa no cotidiano 
e não nos lugares de observação, como museus e cinema. 
Já Mitchell6 verifica a descoberta do espectador e define o 
campo como “o estudo da estrutura social da experiência 
visual”, numa perspectiva interdisciplinar que relaciona a 
“História da Arte com a literatura, a filosofia, os estudos 
sobre o cinema e a cultura de massas, a sociologia e a 
antropologia”. Ele acredita que a CV é proveniente dos 

intervenções em políticas de raça, classe e gênero.
4 Visual culture: an introducción (1997) e Introduction to visual culture (1999).
5 MIRZOEFF, N. Opus Cit. p. 24-5. 
6 MITCHELL, W. T. Teoría de la imagen. Madri: Akal, 2009. p. 9-23. 
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novos modos de pensar as áreas de conhecimento, de 
expressão cultural e de comunicação humana, e não 
apenas resultante de mudanças de percepção geradas pela 
tecnologia, como muitos estudiosos sustentaram. Na sua 
concepção, o visual atua como espaço de interação social, 
de definição de subjetividades e abarca amplo espectro de 
experiências visuais que compõem o cotidiano. Entretanto, 
ele tem consciência de que os estudos de CV são recentes 
e abordam um campo muito extenso e problemático, que 
não comporta um componente específico. Não se constitui 
como movimento político, mas é projetado por alguns 
estudiosos como político. 

Norman Bryson delimita também a “visualidade como 
uma visão socializada” e explica que o sujeito e o mundo 
participam de discursos que a constroem. Tendo por base 
a Semiótica, ele pensa que se aprende a ver segundo os 
códigos de reconhecimento que provém do meio social.7

Para dar conta dos distintos tipos de imagens, a 
CV parte dos estudos interdisciplinares que focalizam 
as modalidades de ver, de produções imagéticas e de 
imaginário, as quais são consideradas como culturalmente 
elaboradas. Jonathan Cray defende o abandono da acepção 
de sujeito moderno, por outra, na qual a subjetividade 
é pensada de forma descentrada e móvel. Entretanto, 
ao condicionar o estudo da imagem à cultura, Josep 
Catalã observa que esta abordagem não se aproxima o 
suficiente da mesma ao não enfocar a sua constituição 
interna e as suas distinções, detendo-se prioritariamente 
7 BRYSON, N. La mirada en campo expandido. In: WALKER, J.; CHAPLIN Una 
introducción a la Cultura Visual. Barcelona: Octaedro, 2002. p p. 41-2. 
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nas convenções em que ela é criada e nos seus aspectos 
externos.8 Como conciliar na CV a diversidade de imagens, 
processos e modelos de visualização? Como pensar as 
imagens da TV, das instalações, do design, da publicidade 
sem levar em conta as suas especificidades?

As ciências sociais, ao serem privilegiadas para 
o entendimento do campo, de seus embates e de suas 
modalidades de circulação, recepção e imposições 
ideológicas, não oferecem dispositivos conceituais 
para pensar a imagem nas suas especificidades. Ana 
Guasch revela também a sua preocupação com a 
interdisciplinaridade ao salientar que não se pode praticá-
la “sem antes dominar certa disciplina.” O perigo está no 
ecletismo e na indefinição do campo da imagem e da HA.9 

Verifica-se ainda que não há entre os pesquisadores 
unanimidade. Ao contrário, muita discussão e crítica à 
arte e ao método formalista. Inicialmente, os estudiosos 
direcionam as pesquisas para gênero (feminismo), raça, 
classe e etnia. Hoje, a CV aborda as imagens do cotidiano 
e das artes na procura de entendimento das mesmas e de 
seus mecanismos para a construção do imaginário coletivo, 
porém a partir de pressupostos teórico-metodológicos 
relativamente comuns. 

Apesar das críticas e combates à HA, alguns estudos 
apóiam-se nas metodologias já testadas e revisadas pela 
disciplina, com o objetivo de compreender os processos 
de formação da visualidade e de representações, como 

8 CATALÃ, J. La imagen compleja. Barcelona: Universitat Autònoma, 2005. p. 19. 
9 GUASCH, A. Doce reglas para una nueva academia: La Nueva História del Arte y los 
Estudios Audiovisuales. In: BREA, J. Opus Cit. p. 61. 
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fenômenos culturais. Mitchell retoma a iconologia de 
Erwin Panofsky e afirma os estudos das imagens como o 
descobrimento pós-linguístico das mesmas, um complexo 
jogo entre a visualidade, os aparatos, as instituições e 
os discursos. Neste sentido, é importante também se 
considerar a arte e sua complexidade, sem ignorar as 
singularidades. Não se pode deixar de considerar que a 
arte é portadora de um pensamento que lhe é peculiar 
e distinto das imagens dos meios de comunicação de 
massa.

Para Fiz, deve-se analisar não apenas os fenômenos 
e as práticas visuais que são comuns aos grupos sociais 
no mundo contemporâneo, mas também o distinto e o 
específico que compõem a cultura. A CV deve ser pensada 
como construção visual do social e instauradora das 
especificidades de mundos.10 De outra forma, a imagem é 
concebida num cenário de renúncia, de perda do específico 
e dos meios que a formalizam como linguagem visual em 
prol do contexto. Este se constitui como premissa própria 
e hegemônica da CV e a imagem não consegue se revelar 
em sua plenitude, frente aos grandes sistemas.11 

Outra questão que se coloca é a atual estetização das 
imagens visuais que propiciam a ausência de limites entre 
arte e não arte, operando contra a arte ao minimizá-la. 
Para Fiz, a solução estaria na gradação das diferenças que 
deveria ser pensada na experiência visual e nas artes sem
romper com os vínculos cotidianos, nem com a história, 

10 MÁRCHAN F. Las artes ante la Cultura. In: BREA, J. L. Opus Cit. p. 83-90.
11 SANCHEZ, P. El arte en su “Fase Poscrítica”: la ontologia de la Cultura Visual. In: 
BREA. Opus Cit.p. 102.  
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porém capaz de se distanciar dos mesmos, para pensar 
as diferenças.

Entretanto, os estudiosos da CV ao instituir a crítica 
e os novos métodos de pesquisas a respeito do visual 
acreditam ter colaborado com a expansão de enfoques da 
disciplina de HA sobre as práticas artísticas e imagéticas. 
Outros estudiosos louvam a retomada das origens da 
disciplina e revisam Wolfflin, Riegl, Warburg para refletir 
a respeito das alternativas e das possibilidades de 
construir novos enfoques. As revisões da disciplina têm 
sido estímulos às reflexões e às experimentações entre 
os historiadores. Na atualidade, verifica-se a expansão da 
HA para outros campos do conhecimento e a pesquisa 
empírica, a partir de fontes diversificadas, também tem 
permitido reformular conceitos e metodologias de análise, 
sem deixar de focar as especificidades das práticas 
artísticas. Estas possibilitam importantes revisões 
historiográficas.



MESA-REDONDA 9
Coexistência, anacronismos, coesão e ambiguidade

Moderadora
Ana Maria Tavares Cavalcanti





Apresentação de Mesa-redonda 9

Moderador:  Ana Maria Tavares Cavalcanti
Escola de Belas Artes/UFRJ

A relação com a tradição não é unívoca, mas se faz 
em diversas direções. Para enfatizar tal complexidade, o 
Comitê Brasileiro de História da Arte propôs em seu XXXI 
Colóquio o tema das [Com/Con] tradições na história 
da arte. A proposta do eixo conceitual “coexistências, 
anacronismos, coesão e ambiguidade” foi estimular o 
pensamento sobre os caminhos não lineares da produção 
artística.

Em “Modelos para o ensino acadêmico de arquitetura: 
a coleção de obras raras do Museu D. João VI”, Denise 
Gonçalves contrapõe-se aos críticos que acusaram os 
arquitetos oitocentistas de falta de originalidade em sua 
relação com o passado. Expõe seu ponto de vista a partir 
do estudo que realizou sobre a coleção de obras raras do 
Museu D. João VI da Escola de Belas Artes da UFRJ. Nesse 
acervo, Denise levantou trezentos e setenta títulos de 
publicações do século XIX especializadas em arquitetura. 
Analisando a coleção, ressalta a imensa diversidade de 
tendências aí representadas, em consonância com os 
debates em voga entre os arquitetos do período, “fruto das 
tensões entre as instâncias tradicionais e modernizadoras”. 
A variedade das referências mostra uma ausência de 
restrições a quaisquer temas, e os mais diversos estilos 
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são contemplados. Chamou minha atenção sua citação de 
Owen Jones que, em sua Grammaire de l’Ornemet (1865), 
aconselhava aos arquitetos considerar todos os trabalhos 
bem sucedidos no passado como uma herança que serviria 
de guia para o “verdadeiro caminho”, um caminho novo e 
não uma cópia cega de modelos antigos. Nota-se que a 
relação com a tradição se fazia de forma complexa e rica. 
É também pertinente sua observação sobre a importância 
das ilustrações nessas publicações. Em todas elas, não 
há argumento que não esteja embasado nas imagens. 

O texto de Marize Malta,  “Aprender a ver: modelos 
para o decorativo nas Obras Raras do Museu D. João 
VI”, está em grande sintonia com o de Denise Gonçalves. 
Marize apresenta parte de sua pesquisa em andamento no 
acervo de obras raras do museu, enfocando as publicações 
dedicadas à decoração. Seu objetivo é entender como as 
instituições de ensino artístico no século XIX abordaram 
as artes decorativas. Até o momento, seu grupo de 
estudos levantou 165 títulos no acervo, o que demonstra 
a importância que a Academia dava a essa produção. 
Conforme Marize sublinha, a decoração ocupava um 
lugar de destaque na formação artística, e não havia uma 
separação clara entre arquitetura, belas artes e artes 
decorativas.

Assim como Denise, Marize observa que em todas 
as publicações estudadas a imagem é protagonista. É ela 
quem permite educar o artista e lhe traz o conhecimento 
necessário para seu trabalho criativo. Nesse sentido, é 
muito interessante sua citação sobre o livro de Louandre e 
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Ciappori (1858): “Esta obra é maior que cem livros, mais 
que cem bibliotecas. É um mundo que se encontra século 
a século (…) um imenso relicário histórico”. O mundo 
em suas dimensões histórica e geográfica “poderia ser 
sintetizado em coleções de figuras”.

A relação com o passado também está presente 
no texto de Maria do Carmo de Freitas Veneroso que 
escreve sobre a “Gravura em Minas Gerais: primórdios 
e desdobramentos”. Na introdução, a autora apresenta 
um breve histórico sobre a passagem da gravura como 
técnica de reprodução à gravura com autonomia artística. 
Em seguida, menciona a criação da Escola de Belas 
Artes (atual Escola Guignard) que  na década de 1940 
impulsionou o ensino da gravura inserindo-a na produção 
cultural de Belo Horizonte. A década de 1960 também 
é enfocada devido à importante atuação de artistas no 
ensino, dentre esses João Quaglia, Anna Letycia e Fayga 
Ostrower, assim como a criação de diversos núcleos, 
oficinas e ateliês livres dedicadas à gravura. O foco de 
Maria do Carmo é a apresentação da obra de quatro 
artistas mineiros contemporâneos que utilizam a gravura 
(tradicional ou ampliada) em sua produção: Clébio Maduro, 
Tânia Araújo, Tales Bedeschi e Camila Otto. Em sua 
análise do trabalho desses artistas, enfatiza as relações 
com o tempo, a memória e a nostalgia. Os resquícios, 
rastros de um passado que se apaga, são impulsionadores 
da criação e nos conectam novamente com os artigos de 
Denise e Marize que, como vimos, também trabalham a 
relação da arte com o passado. 



XXXI Colóquio CBHA 2011 - [Com/Con]tradições na História da Arte

522

Finalmente, Angela Grando apresenta reflexões 
sobre a arte de Helio Oiticica. Inicia seu texto, “A lacuna 
do objeto e/ou inter-relações no ‘habitar’ o espaço da 
obra de arte”, com uma revisão sobre as mudanças 
conceituais da arte na passagem do tempo moderno ao 
contemporâneo. Recorrendo a Argan, situa a produção 
artística das décadas de 1960 e 1970 no impulso de 
diluição da arte na vida. Estudos de Hans Belting, Arthur 
Danto, Hal Foster, Michael Fried e Anne Cauquelin são 
citados para enriquecer o pensamento sobre o rompimento 
com a ideia de obra de arte estável. O trabalho de Helio 
Oiticica aparece então como um paradigma dessa ruptura. 
Conforme Angela expõe, Oiticica nos convida a assumir 
um papel ativo, propondo a participação na obra que se 
faz quando a experimentamos. 

Ao final, Angela cita o trecho de uma carta de Helio a 
Mario Barata que nos pareceu muito significativo e dialoga 
com as pesquisas dessa mesa-redonda ao falar da 
memória. Escrevendo sobre Tropicália, trabalho ambiental 
de 1967, Oiticica comenta que “havia a sensação de que 
se estaria de novo pisando a terra”, uma  sensação de 
estar na chácara ou caminhando pelos morros, pela favela. 
Vemos que a memória sensorial é essencial para a criação 
e para a fruição no “habitar” o espaço da obra de arte. 

Na história da arte se dá com frequência a coexistência 
de produções artísticas que por uma lógica linear estariam 
distantes no tempo ou no espaço. A mesa-redonda que 
reuniu os trabalhos de Angela Grando, Denise Gonçalves, 
Maria do Carmo Veneroso e Marize Malta confrontou 
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produções de arte de períodos diferenciados. A proposta 
do eixo conceitual “coexistências, anacronismos, coesão 
e ambiguidade” é plenamente realizada nas pesquisas 
apresentadas que enfocam as ambiguidades na relação 
da arte com a tradição.





Modelos para o ensino acadêmico de arquitetura: a 
coleção de obras raras do Museu D. João VI.

Denise Gonçalves
Grupo de Pesquisa Entresséculos, EBA/UFRJ

Resumo
A coleção de obras raras do Museu D. João VI reúne o acervo da 
Biblioteca da antiga Academia Imperial e posterior Escola Nacional 
de Belas Artes; dentro dela o conjunto de obras referentes ao ensino 
de arquitetura abre um leque de possibilidades para uma reavaliação 
historiográfica tanto do sistema acadêmico oitocentista, já que os 
títulos aí reunidos permitem-nos entrever a orientação dada pela 
instituição ao ensino das artes no período, quanto da própria produção 
arquitetônica oitocentista que se encontra amplamente documentada 
em seus principais aspectos.

Palavras-chave: Museu D. João VI – coleção de obras raras – ensino 
de arquitetura – modelos culturais

Résumé
La collection d’oeuvres rares du Musée D. João VI réunit les livres 
de la Bibliothèque de l’ancienne Académie Impériale et postérieure 
École Nationale des Beaux-Arts. L’ensemble d’oeuvres destinées à 
l’enseignement d’Architecture ouvre un éventail de possibilités pour 
une réevaluation historiographique aussi bien du système académique 
du XIXème siècle – les titres qui y sont réunis nous permettant 
d’entrevoir l’orientation de l’institution au sujet de l’enseignement 
artistique – que de la production architecturale de la période qui y est 
largement documentée sous ses aspects les plus importants.

Mots-clé: Musée D. João VI – collection d’oeuvres rares – 
enseignement d’architecture – modèles culturels
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 O ensino artístico oficial esteve, desde sua 
institucionalização durante o século XIX, no epicentro 
das discussões e críticas sobre o papel do arquiteto na 
nova sociedade industrial. Dois pontos fundamentais 
constituíam o foco dessas discussões: o fato das 
academias oferecerem uma formação baseada no 
classicismo aliada à afiliação do ensino de arquitetura ao 
ensino das artes – pintura e escultura – em um período em 
que o acelerado desenvolvimento tecnológico provocava 
uma revolução no âmbito da construção. “Anacronismo” e 
“alienação” se tornaram assim as características em geral 
atribuídas às instituições oficiais de ensino de arquitetura 
principalmente quando comparadas às escolas de 
engenharia que, graças à especificidade e racionalidade 
dos conhecimentos ali ministrados, pareciam constituir 
os  pilares da modernização. Essa dicotomia se refletia 
no campo profissional : é conhecida a imagem negativa e 
o desprestígio dos arquitetos em detrimento ao respeito e 
confiança depositados nos engenheiros.

No entanto, estudos recentes sobre a arquitetura 
oitocentista e sobre o ensino acadêmico revelam outra 
situação: os arquitetos de formação acadêmica tiveram 
importante papel no desenvolvimento da arquitetura 
e da cidade modernas, o que quer dizer que, apesar 
das críticas, o ensino oficial ofereceu as bases para a 
modernização. Tanto a referência clássica/historicista 
como a proximidade com as artes devem ser entendidos 
sob outro prisma: a primeira ensina princípios e não 
modelos, a segunda ensina o principal instrumento de 
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representação, de estudo e de criação para o arquiteto, i. 
e. o desenho.

Dentre as possibilidades de avaliação do ensino 
acadêmico oitocentista de arquitetura se encontram as 
obras de referência para o aprendizado: é sabido que o 
século XIX foi palco de um incremento considerável da 
atividade editorial, e que esse amplo leque de publicações 
sobre os mais diversos assuntos fortaleceu o papel das 
bibliotecas junto às instituições de ensino. No caso da 
nossa Academia e posteriormente Escola Nacional de 
Belas-Artes, um importante conjunto de publicações 
referentes ao ensino de arquitetura se encontra no acervo 
de obras raras do Museu D. João VI. Seu estudo pode 
contribuir tanto para a compreensão da orientação do 
ensino propriamente dito como para a discussão mais 
ampla sobre modelos culturais, aspecto fundamental de 
nossa produção artística no período.

Em primeiro lugar, precisamos situar esse incremento 
da atividade editorial ao qual nos referimos acima em 
suas relações com o quadro da arquitetura do século XIX. 
Durante o período, e como resposta às consequências 
da industrialização – econômicas, sociais, políticas e 
tecnológicas – a arquitetura dá um salto simultaneamente 
qualitativo e quantitativo e de uma intensidade sem 
precedentes. Qualitativo, porque em suas mãos fica o 
papel de conceber e construir as soluções espaciais 
para os novos problemas advindos da recém-formada 
sociedade industrial, com suas necessidades individuais 
e coletivas. Isso significa a criação de novas tipologias 
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e/ou modernização das tipologias tradicionais, absorção 
e aplicação da tecnologia construtiva industrial – novos 
materiais e novas técnicas – e ainda a consideração do 
objeto arquitetônico dentro de uma escala maior, a escala 
urbana, como componente da complexa rede de relações 
que caracteriza a partir de então a cidade moderna. E 
sob o ponto de vista quantitativo, muitas vezes ausente 
das análises sobre a arquitetura oitocentista, não se pode 
esquecer que a atividade construtiva do período constitui-
se num fenômeno numérico e que a produção de edifícios 
aumenta exponencialmente se comparada ao período 
pré-industrial. Tudo isso explica a citada revolução na 
construção e na arquitetura.

O papel das publicações especializadas em arquitetura 
se insere nesse ponto. Dentro da intensificação da atividade 
editorial, esta igualmente beneficiada pelas novas técnicas 
industriais, multiplica-se a produção de tratados, manuais, 
repertórios de modelos, estudos históricos e arqueológicos e 
de periódicos sobre os mais diversos assuntos relacionados 
à arquitetura. Esse conjunto de obras é parte fundamental 
do considerável tour de force empreendido pelos diversos 
setores ligados à construção no sentido de se criar meios 
para se atender à nova demanda qualitativa e quantitativa. 
A disponibilização e divulgação dos conhecimentos 
técnicos é crucial nesse momento: não se pode esquecer 
que a atividade da construção ainda está em grande parte 
nas mãos de pessoas sem formação específica. Desde 
o início do século XIX o ensino oficial e especializado de 
arquitetura começa a se consolidar mas seu público ainda 
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é restrito; a profissão do arquiteto está apenas começando 
seu processo de definição; a instituição do diploma por 
exemplo, na École des Beaux-Arts de Paris, instituição de 
referência no período, só acontece na segunda metade 
do século e assim mesmo ele não constitui um requisito 
para a prática profissional. A construção da arquitetura e 
da cidade modernas, assim, depende da democratização 
do conhecimento: as publicações especializadas tornam-
se então o principal meio de difusão dele para um público 
amplo. 

Voltando ao acervo de obras raras do Museu D.João 
VI, é importante observar que o conjunto é bastante 
significativo dos tipos de publicações especializadas em 
arquitetura que caracterizam o período1. Contando com 
um total de mais ou menos trezentos e setenta títulos – 
número esse que pode ser desdobrado se considerarmos 
várias edições da mesma obra ou volumes de uma mesma 
publicação – a coleção constitui fonte fundamental para o 
estudo da arquitetura oitocentista já que aí encontramos 
os diversos temas que envolvem a produção arquitetônica 
do século  XIX e início do XX. As possibilidades de análise 
abertas pelo exame desse conjunto são inúmeras, 
gostaríamos aqui apenas de apontar algumas 
características da coleção e de salientar certos aspectos 
que nos parecem importantes na consideração dessas 
obras enquanto modelos para o ensino da Academia e 
ENBA. 

1 GONÇALVES, Denise. Inventário das obras raras relativas ao ensino de 
Arquitetura da biblioteca da Escola de Belas-Artes/UFRJ. Pesquisa como recém-
doutor desenvolvida em 1997-1998 com apoio do CNPq. Manuscrito.
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Começando por uma geografia dessas referências, 
cabe a observação de que a maioria avassaladora dos 
títulos é de língua francesa, seguida à distância pela 
italiana e em ordem decrescente pela alemã, espanhola 
e portuguesa. A predominância das obras francesas, no 
entanto, precisa ser parcialmente relativizada pelo fato de 
que, a partir dos séculos XVII e no decorrer do XVIII a teoria 
de arquitetura francesa se sobrepõe gradativamente à 
tratadística italiana: a sistematização dos conhecimentos 
promovida por ela torna-se referência fundamental para 
o pensamento moderno sobre arquitetura. A presença 
maciça de títulos franceses na coleção pode ser ilustrativa 
mais dessa tendência que de um sintoma de dependência 
a um modelo cultural preciso. 

Sob o ponto de vista dos autores das obras em 
questão encontramos vários dos protagonistas da 
arquitetura oitocentista: o acadêmico Quatremère de 
Quincy; arquitetos historiadores como J. J. Hittorff e 
Charles Normand; os dois principais críticos e editores do 
período, de linhas de pensamento opostas, Cesar Daly 
e Viollet-le-Duc e respectivos seguidores; os professores 
modernizadores do ensino oficial de arquitetura J.L.N. 
Durand, Léonce Reynaud e Julien Guadet; engenheiros de 
renome como Pierre Chabat, Jean Rondelet e Vierendeel; 
o reconhecido teórico do pensamento neomedieval inglês, 
John Ruskin; representantes das novas linguagens 
em artes decorativas – E. Grasset e Owen Jones – e 
em arquitetura – Henri Sauvage e Gottfried Semper –; 
o projetista da cidade industrial Tony Garnier; e muitos 
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outros além das referências setecentistas: clássicos como 
Percier et Fontaine, Winckelmann lado a lado ao pitoresco/
sublime de Piranesi. Além da indiscutível importância 
individual de cada um desses autores – enfatizada quase 
sempre por um pequeno currículo apresentando títulos, 
atribuições e filiação institucional –, considerando-os em 
conjunto temos uma riquíssima diversidade de tendências 
de pensamento que é bastante representativa das 
discussões sobre arquitetura que atravessam o período, e 
que são fruto das tensões entre as instâncias tradicionais 
e modernizadoras.

A mesma diversidade pode ser verificada no que se 
refere aos temas e tipos de publicações. O leque de temas 
é amplo: teoria, arqueologia, história antiga e moderna, 
ornamentação, arquitetura e construção, ensino de 
arquitetura, desenho, geometria e matemática, arquitetura 
contemporânea de várias tendências e de localidades 
diversas, cidades antigas e modernas. Todos esses 
assuntos se encontram reunidos em obras de vários tipos: 
livros tradicionais, como os tratados italianos de Alberti, 
Palladio e Vignola, assim como os recueils (inventários) 
setecentistas de monumentos da Antiguidade, são 
acrescidos de novos formatos. Os tratados “modernos”, 
por exemplo, versam de forma objetiva sobre construção 
em geral ou sobre temas específicos relativos a ela como 
alvenaria, estereotomia, madeira, estruturas metálicas, 
telhados, escadas, serralheria artística, etc.; assim como 
os manuais relativos às diversas técnicas relacionadas à 
arquitetura, da estrutura à ornamentação. [Figura 1]



XXXI Colóquio CBHA 2011 - [Com/Con]tradições na História da Arte

532

Além deles, encontramos um grande número 
de recueils ou repertórios de modelos oitocentistas, 
publicações bastante accessíveis ao público em geral já que 
apresentam apenas imagens relativas ao assunto tratado, 

Figura1 - Linteau. CHABAT, P. Cours de dessin géometrique. Paris: Vve. Morel et Cie 
Libraires-Éditeurs, 1885, pl. XIV.

complementadas por legendas, pequenos comentários 
ou por uma introdução explicativa. Versam sobre vários 
temas, desde ornamentação até as várias tipologias da 
arquitetura moderna oitocentista, com especial ênfase na 
arquitetura residencial e, dentro dela, chegam a abordar 
o tema da habitação operária, problema novo e complexo 
que envolve a escala urbana em suas dimensões sociais, 
econômicas e políticas. O objetivo dessas publicações 
aparentemente despretensiosas é informar sobre a 
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produção contemporânea e ao mesmo tempo mostrar 
exemplos da boa arquitetura e/ou ornamentação, como 
ilustra o prefácio do arquiteto E. Rivoalen para seu inventário 
Petites Maisons Modernes de Ville et de Campagne 
(Pequenas Casas Modernas de Cidade e Campo):

No objetivo de fazer conhecer os progressos realizados, nesses 
últimos anos, sob o triplo ponto de vista da comodidade, da elegância e 
da economia na construção de pequenas casas particulares, na França 
e até mesmo em nossos países vizinhos, nós escolhemos, organizamos 
e reunimos neste pequeno livro o que nos pareceu dever ser, seguindo 
essa ordem de idéias, útil e agradável ao leitor.2 [Figuras 2 e 3]

Esse tipo de publicação merece atenção especial 
já que está na origem de um dos motivos da crítica 
negativa aos arquitetos do século XIX, considerados 
meros “copiadores passivos” de modelos. Essa crítica 
parte de uma má compreensão: o objetivo dos repertórios 
não é incentivar a cópia mas educar o olhar através 
da observação de bons exemplos de composição 
arquitetônica ou ornamental, sejam eles históricos ou 
contemporâneos. Em geral partem do princípio de que 
os modelos, ainda que tirados do passado, devem servir 
de base para novas criações, como bem expressa Owen 
Jones na sua Grammaire de l’Ornement: “Nós devemos 
(...) considerar como nossa herança todos os trabalhos do 
passado que foram coroados de sucesso, e sem seguí-los 
cegamente, é preciso usá-los como guias para descobrir 
o verdadeiro caminho.”3

2 RIVOALEN, E. Petites Maisons Modernes de Ville et de Campagne récemment 
construites. Paris: George Fanchon éd., s/d.
3 JONES, Owen. Grammaire de l’Ornement. Londres: Bernard Quaritch, Paris: chez 
tous les libreurs, 1865, p.2.
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A história não poderia estar ausente desse conjunto de 
referências para o ensino oitocentista: além dos inventários 
sobre a Antiguidade, a maior parte deles datando do século 
XVIII e início do XIX, se encontram livros de história da 
arquitetura e das artes decorativas já formatados segundo 
o método historicista da classificação estilística, por vezes 
complementada pela localização geográfica; outro tipo 
de historiografia são as monografias sobre determinados 
monumentos ou cidades. 

Além dos livros pedagógicos sobre disciplinas 
técnicas relacionadas ao desenho – geometria descritiva, 
perspectiva, etc. – a coleção nos apresenta um tipo de 

Figura 2 - Salle de Restaurant. DALY, C. Décorations Intérieures Peintes. Paris: 
Ducher et Cie, 1877, s/p.
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publicação que tem por tema o próprio ensino de arquitetura 
na École des Beaux-Arts – avaliações ou “concursos” 
mensais, prêmios de viagem – e ainda livros escritos 

Figura 3 - Maison privée à Versailles (Seine et Oise). VIOLLET-LE-DUC, E. Habitations 
modernes. 1ère Partie. Paris: Vve. Morel et Cie Libraires-Éditeurs, 1875, pl 1.
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por professores de instituições francesas renomadas – a 
mesma EBA, École Polytechnique, etc – que publicam os 
resumos dos cursos por eles ministrados, alguns deles 
tornando-se referência teórica fundamental para o ensino 
oficial de arquitetura oitocentista. Como exemplo, os 
já citados J. N. L. Durand, do início do século,  Léonce 
Reynaud de meados e Julien Guadet, do final dele; um 
estudo comparativo das idéias desses três professores, 
por exemplo, revelaria aspectos bastante significativos dos 
direcionamentos do pensamento arquitetônico no decorrer 
do século XIX.

Concluindo os tipos de publicações, duas 
novidades características do século: os álbuns das 
principais Exposições Universais francesas, tema de 
interesse indiscutível no período, e por último as revistas 
especializadas, cuja periodicidade é sintomática da 
dinâmica das invenções no campo da arquitetura. Além 
da pioneira Revue Générale de l’Architecture et des 
Travaux Publics, fundada na década de 1840 por Cesar 
Daly, encontram-se na coleção outros títulos igualmente 
importantes como a Gazette des Architectes et du 
Bâtiment, editada por Viollet-leDuc e de tendência oposta 
à anterior e a Encyclopédie de l’Architecture. Dirigidas 
a um público amplo, de profissionais da construção a 
leigos, as revistas são as grandes democratizadoras do 
conhecimento e dos “progressos da arquitetura”, como 
costumam se expressar seus editores. Reúnem toda 
a diversidade de temas das publicações acima citadas, 
organizados em pequenas seções numa miscelânea leve 
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e atraente para o leitor comum, e por isso constituem o 
meio mais eficiente de veiculação dos princípios e das 
possibilidades da boa arquitetura moderna.

Voltando ao conjunto das obras mencionadas e 
a seu papel de modelo para o ensino da ENBA, alguns 
aspectos se destacam. O primeiro é a importância das 
imagens. Quaisquer que sejam os temas das publicações, 
do mais prático ou técnico ao mais teórico, os argumentos 
são baseados nas ilustrações. A construção do espaço 
moderno, seja ele na escala da cidade, da arquitetura, 
das estruturas ou dos interiores, baseia-se amplamente 
nos critérios da visualidade; seu reconhecimento assim 
depende de uma educação visual ampla. Esta parece ser 
a principal função das publicações oitocentistas no tour de 
force a que nos referimos no início do texto, e que inclui 
o ensino. Através delas igualmente entendemos melhor 
a importância do desenho na formação do arquiteto. O 
segundo aspecto é o caráter prático e objetivo da maior 
parte das obras da coleção, mostrando uma abordagem 
que une de forma indissociável construção, arquitetura 
e decoração. Além disso essa abordagem privilegia a 
produção arquitetônica de escala média, revelando um 
pensamento que tem como pano de fundo a construção 
da cidade moderna: é a essa escala que corresponde, 
em maior parte, o preenchimento do tecido urbano e a 
espacialização das novas funções da cidade moderna. 
Outro aspecto importante, talvez o mais significativo no 
que se refere à questão dos modelos, é a diversidade 
dessas referências: sem restrições, todos os temas, 
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tendências e idéias parecem ser passíveis de subsidiar os 
estudos em arquitetura na nossa instituição. E por último, 
voltando às imagens, o conjunto das ilustrações revela as 
diversas concepções de modernidade que convivem no 
período.

A biblioteca da Academia Imperial de Belas-Artes 
foi instituída em torno de 1844 na gestão de Félix-
Émile Taunay, sua importância é reforçada na década 
seguinte por Araujo Porto-Alegre.4 O caráter das obras 
que a constituíam, a partir do conjunto analisado, indica 
o interesse da instituição tanto pelo estudo da tradição 
quanto pelas questões contemporâneas que envolviam 
a produção arquitetônica do período. Cabe a futuras 
pesquisas específicas a exploração da coleção e o 
aprofundamento dessas questões. 
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Resumo
Pretende-se discutir como as artes decorativas e a decoração foram 
dadas a ler nas instituições de ensino artístico, resgatando publicações 
sobre o tema editadas em fins do século XIX e início do século XX, a 
partir do estudo do acervo constante nas Obras Raras do museu D. João 
VI. Os manuais de decoração oitocentistas, como as academias e liceus, 
ofereceram outras maneiras de ver a arte e a cultura, alicerçados em uma 
nova cultura da visão - o olhar decorativo - que encontrou significativa 
expressão nos livros didáticos, por meio de seus discursos, suas 
materialidades e ilustrações
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Abstract
We intend to discuss how the decorative arts and decoration were 
presented for reading in art education institutions, rescuing publications 
on the subject published in the late nineteenth and early twentieth 
century, from the constant study of the rare books’ collection at the D. 
João VI museum. The manuals on nineteenth-century decor, such as 
those in academies and colleges, offered other ways of seeing art and 
culture, grounded in a new culture of vision - the decorative eye - which 
found significant expression in textbooks, through their arguments, their 
materialities and illustrations.
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Toda instituição educacional, na sua grande maioria, 
possui uma biblioteca com obras consideradas significativas, 
visando a construção do conhecimento para o qual se destina, 
cujo acervo se constitui conforme tipo e nível de público. Tais 
obras, de cunho principalmente formativo, têm a missão de 
esclarecer questões, trazer saberes complementares às aulas, 
auxiliar mestres na transmissão de determinadas técnicas, 
percepções e discutir certos campos do conhecimento. 

No Rio de Janeiro, a Escola de Belas Artes da UFRJ (EBA-
UFRJ) e o Liceu de Artes e Ofícios reúnem obras desde os 
seus primórdios que, paulatinamente, preencheram crescente 
número de estantes de suas bibliotecas. Em virtude da idade 
das duas instituições, a primeira criada em 1816 e a segunda, 
em 1856, os acervos bibliográficos contam com exemplares 
que podem nos ajudar a esclarecer as complexidades do 
fazer artístico do passado1. É por essa vereda bibliográfica 
que pretendemos acessar alguns aspectos da produção 
artística de fins do século XIX, procurando conhecer melhor 
o acervo da biblioteca das Obras Raras da atual Escola de 
Belas Artes da UFRJ.2

Ao percorrer sua biblioteca, salvaguardada hoje pelo 
museu D. João VI, podemos vê-la como referência de um 
conjunto bibliográfico representativo do ensino acadêmico 

1 Muitos livros encontrados em uma instituição podem ser encontrados em outra. Essa 
duplicidade, observada en passant, ainda está para ser mais bem confrontada e carece 
de pesquisa sistemática, o que poderia nos trazer valiosas contribuições para o estudo 
da formação dos artistas e artífices oitocentistas. Confrontar as histórias oferecidas aos 
artífices com as lecionadas nos cursos acadêmicos seria um outro caminho para ler a 
complexidade do campo da arte quanto ao valor do artista e de sua produção.
2 Segundo Alfredo Galvão, a biblioteca da Academia, assim como seu arquivo, foi iniciada 
por Félix-Émile Taunay quando no cargo de secretário, ocupado entre 1833 e 1834. 
GALVÃO, Alfredo. Subsídios para a história da Academia Imperial e da Escola Nacional 
de Belas Artes. Rio de Janeiro: Universidade do Brasil, 1954. p.12.
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oitocentista. Como nos lembra Guilherme Simões Gomes 
Júnior: 

Na medida em que a escola possui um caráter normativo, a 
biblioteca reveste-se de autoridade e adquire o caráter de dispositivo, pois 
nela se encontram os preceitos que fundamentam a arte e seus fazeres. 

(...)
É nela [a biblioteca ] em que estão as obras clássicas, o cânone 

da literatura artística que merece figurar no currículo e participar da rotina 
dos ateliês.3 

A biblioteca das Obras Raras da EBA inclui tanto 
obras direcionadas para arquitetura,4 pintura e escultura, 
áreas tradicionalmente vinculadas às belas artes, quanto 
para artes aplicadas, artes decorativas e decoração 
de interiores, mobiliário, vitral, couro, cerâmica, têxtil. A 
separação no campo do ensino não era clara e arquitetura, 
belas artes, artes decorativas nem sempre estavam 
demarcadamente separadas, como se supôs estar algum dia. 

As diferentes concepções do decorativo são partes 
integrantes do entendimento e explanação da cultura visual 
oitocentista. A arte decorativa não é apenas uma questão de 
simples terminologia, é igualmente fruto de desigualdades, 
hierarquias que, postas no tempo, estabeleceram posições 
relativas e concederam privilégios a determinados objetos 
e profissionais. Sua complexidade e ambiguidade desafiam 

3 GOMES JÚNIOR, Guilherme Simões. Biblioteca de arte. Circulação internacional de 
modelos de formação. Novos estudos – CEBRAP, São Paulo,  n.81, Julho 2008. O autor 
direcionou o artigo mais para o campo da arquitetura e assumiu que, para a formação 
do arquiteto, havia uma miscelânea de livros que poderiam ser classificados em três 
grandes conjuntos: os dogmáticos, os técnicos e os exemplares.
4 A respeito do conjunto bibliográfico referente à arquitetura na seção de obras raras do 
museu D. João VI, veja GONÇALVES, Denise. O acervo de obras raras como fonte de 
estudo sobre o ensino acadêmico de arquitetura. In: MALTA, Marize (Org.). O ensino 
artístico, a história da arte e o museu D. João VI. Rio de Janeiro: EBA/UFRJ, 2010, 
p.44-50.
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posturas unilaterais e unidisciplinares, o que implica lidar com 
variadas fontes e abordagens. Pretendemos discutir aqui uma 
parte da sua natureza polissêmica, procurando entender como 
as artes decorativas e a decoração foram dadas a ler e a ver 
nas instituições de ensino artístico, resgatando publicações 
sobre o tema editadas no século XIX e início do século XX.  

Muitos desses livros tomaram a denominação de 
manuais, reforçando a intenção educativa para o qual se 
predispunham. Manuseá-los com frequência, consumindo 
as informações que carregam, assegura o alcance da 
transformação pelo conhecimento. Cada qual procurou usar 
os meios considerados mais eficazes para garantir esse 
acesso, utilizando-se de descrições normativas ou instruções 
expressivas,5 em que a imagem, no caso a imagem artística, 
alcançou posição protagonista.

Os manuais de decoração oitocentistas, como as 
academias e liceus, ofereciam outras maneiras de ver a arte, 
alicerçados em uma nova cultura da visão que encontrou 
significativa expressão nos livros didáticos, por meio de seus 
discursos, suas materialidades e ilustrações. Diferentes 
imagens e textos sobre objetos e ambiências estabeleciam 
estratégias de representação do decorativo e colaboravam 
para criar um elo entre a expressão plástica da pintura e a 
materialidade espacial da arquitetura. 

A diferenciação entre decoração e ornamento não era 
evidente e muitas vezes as duas categorias eram tomadas 
como sinônimas. Para efeito desta comunicação não iremos 
tratar dos aspectos diferenciadores, pois os títulos dos livros 
5 Conforme acepção de SENNETT, Richard. O artífice. Rio de Janeiro: Record, 2009, 
p.201-216.
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não registravam de forma explícita uma separação entre a 
ação de ornar e decorar ou entre motivos decorativos e 
ornamentais. Assim, obras cujos títulos exibem a palavra 
ornamentação foram incluídas no bojo da pesquisa sobre 
os manuais de decoração. Também é importante esclarecer 
que o trabalho é uma pesquisa em andamento, da qual 
apresentamos um fragmento.6

Em artigo publicado nos Anais do Museu Paulista, em 
2008, Solange Ferraz de Lima apresenta um panorama sobre 
os manuais de ornamento que circularam principalmente por 
São Paulo. Traz em anexo, em listagem intitulada “Manuais, 
repertórios, enciclopédias e guias de estilos. Acervo localizado 
em instituições brasileiras – 128 títulos”.7 Compreende o 
acervo levantado, além de coleções particulares e sebos 
em São Paulo, sete bibliotecas de instituições paulistas e 
duas cariocas. No caso do Rio de Janeiro, serviram como 
referência a Biblioteca Nacional e a biblioteca do Museu 
Nacional de Belas Artes. Ficaram de fora as bibliotecas 
do Liceu de Artes e Ofícios e das Obras Raras da EBA-
UFRJ, altamente representativas do ensino artístico não 
só do Rio de Janeiro, mas nacional, visto a condição de 
referência que a academia/escola e seus mestres tiveram 
sobre instituições relacionadas ao ensino artístico em todo o 
Brasil. Não custa lembrar que a referida Biblioteca de Obras 
6 Até o momento foram levantados 165 títulos vinculados ao campo do decorativo, tarefa 
que contou com o inestimável auxílio dos bolsistas Tiago Cardoso, no segundo semestre 
de 2010, e Fernanda Spiessberger, no primeiro semestre de 2011. Uma primeira análise 
do conjunto foi alvo de exposição temporária, realizada para integrar a Semana de 
Museus do Ibram e que se estendeu como atividade paralela ao II Seminário do Museu 
D. João VI, ocorridos em maio de 2011.
7 LIMA, Solange Ferraz de. O trânsito dos ornatos. Modelos ornamentais da Europa para 
o Brasil, seus usos (e abusos?). Anais do Museu Paulista, São Paulo, v.16, p. 151-199, 
jan.- jun. 2008. p.191.
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Raras corresponde ao acervo bibliográfico reunido desde os 
tempos da Academia de Belas Artes, quase bicentenário.8 

Os manuais, didaticamente alicerçados nas estampas 
depositadas em suas páginas, estão inseridos no bojo 
das transformações relativas à produção de imagens que 
ocorreram no século XIX, quantitativas e qualitativas, sendo 
co-responsáveis no estabelecimento da centralidade da 
imagem na construção de sentido. Ensinava-se pelas 
imagens. As gravuras, na sua maioria, não eram apenas 
ilustrações, mas evidências visuais. O mundo, na sua 
dimensão histórica e geográfica, poderia ser sintetizado em 
coleções de figuras, estampas, repertórios ornamentais, 
fazendo-se reconhecer por meio da experiência visual. 
Diverso de outros períodos, a quantidade fazia toda a 
diferença – quantidade de publicações e quantidade 
de imagens por publicação, além do grande número de 
diferentes imagens em uma mesma página. 
 Estima-se que o número de imagens impressas 
durante o século XIX tenha sido consideravelmente maior do 
que o total produzido até 1801.9

Do ponto de vista gráfico, podemos encontrar uma 
grande variedade de tipos de impressão de imagens: gravuras 
em madeira, chapas de cobres, litografias, cromolitografias, 
chegando às fotografias. Armand Guérinet,10 por exemplo, 
livreiro-editor francês, ativo entre fins do século XIX até os 
8 Igualmente representativa, a biblioteca das Obras Raras da Escola Politécnica da UFRJ 
merecia ter sido ponderada. Seu acervo reúne igualmente muitos manuais e periódicos 
referentes às artes decorativas/ornamentais.
9 IVINS JR., William. Prints and visual communication. Cambridge: MIT Press, 1973, 
p.94.
10 GUÉRINET, Armand. Mobilier national: reproduction des objects d’art réunis à la 7e 
Exposition de l’Union Centrale des Arts Décoratifs. Paris: Armand Guérinet, s. d..
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anos 1920, era especializado em artes decorativas e 
arquitetura, cujas edições por ele produzidas pautavam-se 
em representações fotográficas.

Graças à variedade e à disponibilidade de formas de 
reprodução gráfica, muitas obras procuravam reunir uma 
grande gama de exemplos visuais, tornando-se verdadeiras 
enciclopédias artísticas (ou o que julgavam como tal). O 
mundo podia ser acessado em um único livro. Podemos 
citar o livro de Louandre e Ciappori, que dissertava sobre 
as artes suntuárias, cuja apresentação chamava a atenção 
para o fato de que “Esta obra é maior do que cem livros, 
mais que cem bibliotecas. É um mundo que se encontra 
século a século (...). É um imenso relicário histórico (...)”.11

Cada publicação procurava dar sua versão de síntese 
do mundo, seja por meio de artefatos, ambientes decorados 
ou motivos ornamentais. Os motivos decorativos alçavam 
a condição de formas universais, descontextualizados 
da origem cultural e dimensão histórica. Desapegados 
de seus territórios e do lugar onde se depositavam, os 
motivos decorativos eram mais facilmente consumidos e 
apossados por diversas nacionalidades, assumidos como 
desenhos aplicáveis em superfícies para dar-lhes caráter e 
proporcionar aos seus donos prazer visual.

Os objetos decorativos eram vistos tanto isoladamente 
quanto em conjunto. César Daly, no seu Motifs Historiques 
d’Arhitecture et de Sculpture d’Ornement, dedicado a 
decoração de interiores a partir de modelos franceses do 

11 LOUANDRE, Ch.; CIAPPORI, Clus. Les arts somptuaires. Histoire du costume et de 
l’ameublement et des arts et industrie qui s’y rattachent. Paris: Hangard-Maugé, 1858. 
p.1.
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começo da Renascença ao fim do estilo Luís XVI, oferecia, 
em pranchas preto e branco e policromadas, exemplos 
do conjunto da decoração de cômodos (salões, salas de 
jantar, dormitórios, boudoirs) e de detalhes da decoração, 
tais como escadas, lareiras, portas, tetos, tremós, painéis, 
lambris, molduras de espelho. [Figura 1]

Apesar de a existência de livros em língua inglesa, 
alemã e italiana, não resta dúvida em relação ao predomínio 
dos livros em francês,12 e de autores franceses. Podemos
citar, por exemplo, Henry Havard, um dos autores 
recorrentes na área de artes decorativas. Suas obras 
pertencentes ao acervo são: 

12 O emblemático livro de Owen Jones possui exemplar em versão francesa no acervo 
das Obras Raras da EBA. JONES,Owen. Grammaire de l’ornement; illustrée d’exemples 
pris de divers styles d’ornement; cent douze planches. Londres: Bernard Quaritch, 1865.

Figura 1 - prancha de um salão em estilo Luís XVI, do livro Motifs historiques d’architecture 
et de sculpture d’ornement, de César Daly.
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- Dictionnaire de l’ameublement et de la décoration depuis de 
XIII siècle jusqu’à nos jours. Paris: Ancienne Maison Quantin/Librairies 
Imprimeris Réunies, s. d..

 - Histoire et philosophie des styles. L’architectur, ameublement, 
décoration. Paris: Librairie Génerale d’Architecture et des Arts 
Industriels/Charles Schmid Éditeur, 1900.

- L’art dans la maison (Grammaire de l’Ameublement). Paris: 
Rouyere et G. Blond, 1884. [Figura 2]

- L’art et le confort dans la vie moderne. Le bon vieux temps. 
Paris: Ernest Flammarion Éditeur, 1904.

Essa evidência reforça o vínculo do ensino artístico da 
Academia de Belas Artes brasileira ao paradigma francês, 
situação auxiliada pela predominância no comércio livreiro 
no Rio de Janeiro por casas comandadas por franceses, o 
que pode ser corroborado por algumas notas de compra 
existentes no acervo do museu D. João VI. Mesmo assim, 
algumas publicações procuravam apresentar repertórios 

Figura 2 - prancha X do livro L’art dans la maison, de Henry Havard.
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para além da geografia francesa, por mais que o filtro 
francês comandasse as escolhas.13

Para alcançar a modernidade, tão estreitamente 
relacionada à explosão de produção de imagens, era 
necessário alfabetizar-se visualmente. Os manuais 
procuravam responder a essa demanda. Partindo do fato de 
que a prática pedagógica se estabelecia pelo exemplo, como 
nos exercícios de cópia, as estampas existentes nos livros 
acessíveis à época também formavam um conjunto-tipo que 
podem ser tomados como indícios do desejo do alcance de 
uma modernidade visual, assentada na condição da aparência.

No esforço de procurar agrupar tipologias de publicações 
relacionadas ao decorativo, poderíamos apontar, em um 
primeiro momento, as seguintes modalidades encontradas no 
acervo:

- Dicionários;14 - Repertórios;15  - Gramáticas;16 - Históricos;17  - Tratados;18 
Decoração de Interiores;19 

13 HIRTH, Georges. L’art pratique. Recueil de documents choisis dans les ouvrages de 
grands maitres français, italiens, allemands, néerlandais, etc. Paris: Geoge Hirth, 1892.
14 Exemplo: VIOLLET-LE-DUC, M. Dictionnaire raisonné de mobilier français de l’époque 
carlovingienne à la Renaissance. Paris: V. A. Morel & C. Éditeurs, 1872.
15 RACINET, M. A. L’ornement polychrome; cent planches en couleurs or et argent, 
contenant environ 2000 motifs de tous les styles. Art ancient et asiatique, Moyen Age, 
Renaissance, XVIIe et XVIIIe siècle. Recueil historique et pratique. 2 ed. Paris: Librairie 
Fimin-Didot, Fils et Cie.
16 Seja a emblemática Gramática do Ornamento, de Owen Jones (op.cit.) ou, com temátia 
mais específica, a gramática de Charles Blanc. BLANC, Charles. Grammaire des arts 
décoratifs. Décoration intérieure de la maison. Nouvelle édition, ornée de 255 gravures. 
Paris: Henri Laures/Librairie Renouard, s.d. 
17 CHAMPEAUX, Alfred de. Le meuble. Vol. 1. Antiquité, Moyen Age et Renaissance. 
Nouvelle Édition. Paris: Ancienne Maison Quantin/Librairis Imprimeries Réunis, 1885.
18 L. Chauvet. Traité de peinture en batiment et de décoration. Paris: Georges Fanchon 
Éditeur, s.d..
19 DALY, M. César. L’architecture privée au XIXe siècle. Décorations intérieures peintes. 
Paris: Ducher et Cie., 1877. O segundo volume, por exemplo, tratava de gabinetes de 
trabalho, biblioteca, acesso e dependências, salas de concerto, lojas e detalhes diversos.
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Os repertórios poderiam ser oferecidos em forma de 
livros e de periódicos, como o Journal de la Décoration.20 
Também podiam estar representados por uma temática, 
de modo a aprofundar certa questão decorativa, como 
Herculanum et Pompéi, Recueil general des peintures, 
bronzes, mosaïques, etc.21 Outro exemplo, mais específico 
enquanto motivo, seria La fleur et ses applications 
décoratives.22 Os chamados tratados, por outro lado, 
costumavam se endereçar ao fazer, oferecendo 
instrumentais técnicos para atingir o paradigma decorativo 
em termos materiais.

Os livros, entretanto, não se tornaram fontes de 
interesse somente pelo conteúdo, mas pelas suas 
materialidades, por meio de trabalhadas encadernações, 
que se utilizavam de revestimentos nobres e motivos 
ornamentais aplicados, o que lhes adicionava mais 
atrativo ao manuseio. As encadernações,23 consideradas 
integrantes do campo da arte aplicada, obtiveram grande 
interesse dos produtores e consumidores em fins do século 
XIX, na Europa, e também no Brasil.

Casas encadernadoras, como a que trabalhava J. B. 
Lombaerts, encadernador da Casa Imperial e da Academia 

20 JOURNAL DE LA DÉCORATION; recueil de dessins pour les arts industriels. Figures, 
sculptures d’ornements, types pittoresques d’animaux et de plantes, trophées, armoires, 
attributs de métiers, etc. À l’usage des dessinateurs, peintres, sculpteurs, architectes, 
imprimeurs, décorateurs, etc. Paris: Armand Guérinet, s.d..
21 AINÉ, H. Roux. Herculanum et Pompéi, Recueil general des peintures, bronzes, 
mosaïques, etc. Paris: Librairie de Firmin-Didot et Cie., 1875. 
22 FRAIPONT, G. La fleur et ses applications décortives. Trente-deux planches. Paris: 
Librairie Renouard/Henri Laurens Éditeur, s.d.
23 Sobre as encadernações artísticas de fins do século XIX, veja THOMSON, Ellen 
Mazur. Aesthetic issues in book cover design 1880–1910. Journal of Design History, v. 
23, n. 3, p.229-245, 2010.
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Imperial das Belas Artes, eram referência não só para 
particulares como para instituições. Dentre outros serviços 
oferecidos por Lombaerts (venda de objetos de escritório e 
de desenho), anunciava-se oficina de encadernações ricas 
e ordinárias, além de registrar os prêmios recebidos pela 
Academia das Belas Artes, em 1860, e pela 1ª Exposição 
Nacional, de 1861, sugerindo o quanto o ofício detinha 
importância no mundo bibliográfico. [Figura 3]

Os livros cada vez mais estandardizados, impressos 
em milhares de unidades e sofrendo o processo de 
desgaste e descartabilidade, ganhavam outra qualidade 
ao receberem invólucros atrativos. Para alguns, as capas 
deveriam denunciar os conteúdos, como afirmava o 
encadernador francês Henri Marius Michel.24 Capas em 
tecido ou couro denunciavam um desejo por perenidade. 
Valorizavam o seu conteúdo, apontando para a amenização 
da sua condição serial e industrial, além do teor de seus 
escritos, digno de ser preservado e colocado em local de 
destaque nas estantes das instituições ou das casas.

Se a antipatia modernista pelos prazeres da 
decoração e da ornamentação fez com que muitos desses 
manuais fossem esquecidos, depende de nós resgatarmos 
sua história e sua importância na formação dos artistas 
oitocentistas. Longe de ser marginal ou desconsiderada, 
a decoração, a partir desses manuais, estava presente 
na formação artística institucionalizada oitocentista, 
oferecendo repertórios de modelos, prescrições de criação 
da forma decorativa, receituários do fazer e do alcance de 
24 MICHEL, Marius. L’ornamentation des reliures modernes. Paris: Marius 
Michel et Fils, 1889. Acessível em: http://fr.wikisource.org/wiki/
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Figura 3 - capa do livro La compositon décorative, de Henri Mayeux.



XXXI Colóquio CBHA 2011 - [Com/Con]tradições na História da Arte

552

uma ambiência decorativa, lembrando que as noções sobre 
decoração não estavam cristalizadas mas estavam sendo 
negociadas e ressignificadas na cotidianidade acadêmica. 



Gravura em Minas Gerais: primórdios e 
desdobramentos

Maria do Carmo de Freitas Veneroso
Professor Associado – Escola de Belas Artes da 
Universidade Federal de Minas Gerais 

Resumo
O século XX assistiu a uma mudança radical no estatuto da 
gravura. A partir dos anos de 1960, a gravura tornou-se mais 
aberta a experimentações tendo passado a dialogar com outras 
formas de expressão. Atualmente as fronteiras entre as diferentes 
mídias tem se tornado cada vez mais tênues. Isto pode ser visto 
claramente na gravura, sendo que os gravadores podem escolher 
entre as técnicas tradicionais de gravura e diferentes combinações 
entre várias formas de impressão, na criação de gravuras que 
frequentemente exploram outros suportes além do papel, além da 
utilização de mídias digitais. A intenção dessa reflexão é analisar a 
presença dessas duas tendências, presentes na gravura praticada 
no estado de Minas Gerais, desde os anos de 1960 até o presente.

Palavras-chave: Gravura em Minas Gerais. Gravura. Gravura 
ampliada. 

Abstract
The 20th century witnessed a radical change in the status of printmaking. 
From the 1960s, it became more open to experimentation and began 
to dialogue with other forms of expression. At the present time, the 
frontiers between the different media are becoming increasingly 
tenuous. This is clearly seen in printmaking where printmakers are 
now free to choose any combination of available printing means to 
create prints that often explore supports other than, and in addition 
to paper, as well as printing techniques ranging from the traditional 
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printmaking processes to the utilization of digital media. These 
tendencies can be observed in the work of printmakers of the state 
of Minas Gerais, Gerais, which is the focus of this paper.

Keywords: Printmaking in Minas Gerais. Printmaking. Expanded 
printmaking.

Apresentação

O século XX assistiu a uma mudança radical 
no estatuto da gravura, que passou de uma técnica 
de reprodução de imagens a uma linguagem 
artística autônoma.1 Esta autonomia da gravura teve 
desdobramentos, pois, a partir dos anos de 1960, 
enquanto vários gravadores continuaram fiéis às técnicas 
tradicionais de gravura, outros passaram a estender os 
seus limites além daqueles usualmente aceitos.2 Apesar 
1 Ao se libertar da função ilustrativa, no Renascimento, a gravura começa sua caminhada 
rumo à desfuncionalização. Mais tarde, ao se libertar do uso comercial, quando mapas, 
cartazes, ilustrações, marcas, rótulos passam a ser impressos por outros meios, a 
gravura completa seu processo de desfuncionalização, ganhando autonomia. É também 
a autonomia da gravura que vai assegurar a ela a possibilidade de dialogar com outras 
linguagens, se realizando plenamente como linguagem. [Este assunto já foi discutido 
mais detalhadamente no artigo VENEROSO, Maria do Carmo de Freitas. GRAVURA 
E FOTOGRAFIA. Um estudo das possibilidades da gravura como uma linguagem 
artística autônoma na contemporaneidade e sua associação com a fotografia. In: 16º 
ENCONTRO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISADORES EM 
ARTES PLÁSTICAS ANPAP), 2007, Florianópolis. Dinâmicas epistemológicas da 
pesquisa em arte. Florianópolis: ANPAP, 2007 (Anais em CD)]
2 Essas mudanças operadas no âmbito da gravura possibilitaram pensá-la a partir de 
um “campo ampliado”, trazendo para essa linguagem reflexões iniciadas por Rosalind 
Krauss, a respeito da escultura. Pode-se pensar no campo ampliado da gravura, da 
pintura, do desenho e nas interfaces dessas linguagens entre si e com a música, a 
literatura, e outras áreas. Também a presença marcante da fotografia, do vídeo, nas 
suas várias modalidades e das várias tecnologias digitais aplicadas às artes tem 
oferecido um terreno fértil para se especular sobre as relações intermídias, no âmbito 
da reprodutibilidade técnica da obra de arte. [O 'campo ampliado' da gravura foi 
discutido no capítulo A gravura no 'campo ampliado': relações entre palavra e imagem 
na gravura, gravura e fotografia e gravura tridimensional na contemporaneidade.do livro 
VENEROSO, Maria do Carmo de Freitas. MELENDI, Maria Angelica (Organizadoras). 
Diálogos entre linguagens. BH: C/Arte, 2010].
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das duas vertentes atuais da gravura serem igualmente 
válidas, elas se baseiam em pressupostos conceituais 
diversos. Na primeira delas a gravura é abordada 
a partir de suas técnicas tradicionais (xilogravura, 
gravura em metal, litografia e serigrafia), explorando 
a reprodutibilidade, gerando provas idênticas e onde a 
existência da tiragem é essencial. Já a outra abordagem, 
que pode ser considerada uma vertente ampliada da 
gravura, extrapola os limites tradicionais da gravura, 
com a utlização de novos processos de impressão, 
procedimentos mais experimentais, e em diálogo com 
outras linguagens, além de uma ênfase na cópia única 
(nesta segunda abordagem a gravura aproxima-se 
conceitualmente da idéia de “impressão”). 

 Pode-se pensar a convivência destas duas 
diferentes vertentes da gravura também a partir do 
caráter anacrônico da impressão. Pois, quando se fala 
da gravura é necessário pensar, em primeiro lugar, a 
impressão, um procedimento quase pré-histórico para 
fazer imagens. Sendo, portanto, uma das formas mais 
antigas de representação plástica: “a impressão nada 
tem de ‘novo’, sobretudo porque ela é anacrônica: 
pertencendo a um tempo que não aquele da história 
da arte, inapta por consequência a situar seus objetos 
dentro de uma lógica orientada (do tipo neo-vasariano 
ou neo-hegeliano)”.3 Como se sabe, Vasari foi o 
primeiro a sistematizar, no século XVI, o conceito de 
“moderno”, cujos valores foram estabelecidos segundo 

3 DIDI-HUBERMAN, 1997, p.113.
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ideais humanistas. Nessa teoria clássica, toda forma 
de representação deve se originar no espírito do artista 
– idea, invenzione e disegno – e não a partir de uma 
matéria já existente, como ocorre na impressão “de 
matéria a matéria”.4 Para Vasari, existiam dois tipos de
procedimentos técnicos: os de imitação e os de 
reprodução. Os procedimentos de imitazione-invenzione 
sintetizavam todo o métier do artista, e, estando ligados 
às artes liberais – o desenho, a pintura e a escultura 
–, garantiriam a autenticidade, a unicidade de caráter 
estético, pois seriam criados no espírito do artista, na 
idea. Negando a imitazione-invenzione e identificando-
se com os procedimentos de reprodução, a Impressão 
estaria fora do “saber” e do métier artístico, já que, a 
priori, não necessitaria do artista para ser realizada, 
constituindo-se, então, como arte mecânica, ao lado da 
reprodução, da multiplicação, do caráter não estético. 
Assim, as técnicas de Impressão foram remetidas à esfera 
da reprodução não artística, da não invenção artesanal,5 
o que influenciou negativamente o seu emprego até o 
século XX. “Compreender como se estruturou a ‘história 
da arte ocidental’, a partir de Vasari, torna-se, portanto, 
necessário para o entendimento do caráter anacrônico 
da Impressão, da ausência de uma história própria, 
motivo pelo qual ela foi desqualificada e não legitimada 
pela história da arte”. Porém, “possuindo uma origem 
diversificada, fora da história da arte, a Impressão pode 

4 Cf. FRANCA, 2000, p.11. 
5 Cf. DIDI-HUBERMAN, 1997, p. 21.
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constituir-se de forma flexível, o que contribuiu para 
que ela fosse aplicável a campos materiais e técnicos 
extremamente variados”,6 garantindo sua relevância na 
arte contemporânea. Assim, se por um lado, a gravura 
strito sensu, possui um alcance restrito na arte atual, 
por vários motivos, entre eles, as dificuldades técnicas 
e a falta de locais adequados para a sua prática, a 
impressão, pelo contrário, é uma prática dominante, 
apresentando-se de diferentes maneiras.7 

 Vários fatores têm alimentado as pesquisas 
que venho realizando sobre a questão da autonomia 
artística da gravura e sobre o campo ampliado da 
gravura. As discussões sobre o múltiplo, os conceitos de 
autenticidade e de original na gravura são fundamentais 
para se compreender as transformações pelas quais 
esta linguagem vem passando nas últimas décadas. 
Também o conceito de “impressão” é essencial para este 
estudo, por ser uma referência básica para se discutir a 
gravura.

 A intenção dessa reflexão é analisar a presença 
destas duas fortes tendências, a gravura tradicional 
e a gravura ampliada, na produção gráfica praticada 
no estado de Minas Gerais, desde os anos de 1960 
até o presente, buscando detectar também suas 
raízes e motivações. Enquanto os artistas-gravadores 
vinculados à primeira vertente mantiveram-se fiéis aos 

6 Cf. NUNES, 2010. 
7 Este é um assunto que merece ser desenvolvido, sob o risco de se fazer uma 
interpretação apressada da arte atual, porém este tema não será discutido neste 
momento.
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ensinamentos dos professores que vieram ministrar as 
primeiras oficinas de gravura no estado, as raízes da 
gravura ampliada podem ser buscadas, em um primeiro 
momento, na ligação de alguns artistas-gravadores 
mineiros com a imagética pop, principalmente a partir da 
matriz norte-americana. Posteriormente, aproximações 
entre a gravura mineira e a norte-americana podem ser
notadas também a partir da década de 1970, propiciadas 
por intercâmbios que possibilitaram o acesso a novos 
processos de impressão e também um maior contato 
com a produção artística internacional contemporânea. 

 Serão abordados trabalhos de dois grupos de 
artistas-gravadores: o primeiro formado Clébio Maduro 
e Tânia Araújo, professores de gravura e artistas já 
estabelecidos, e o outro por Tales Bedeschi e Camila 
Otto, jovens artistas emergentes, sendo que em cada 
um deles pode ser notada a exploração de uma das 
duas vertentes apontadas da gravura. 

 Apesar das atividades dos gravadores em Minas 
Gerais serem constantes a partir da década de 1960, 
pouco se pesquisou até o momento sobre o assunto. 
Deve ser destacada a contribuição de Márcio Sampaio, 
que narra o surgimento da litografia de arte em Minas 
e traça seus desdobramentos até a década de 19808. 
Também Zahíra Souki Cordeiro9 produziu um texto de 
referência, publicado em 1979 pela Universidade de 
Viçosa, “Roteiro didático de gravura em Minas Gerais”. 

8 SAMPAIO, 1986.
9 CORDEIRO, 1979.
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Os estudos de Marília Andrés Ribeiro10 também fornecem 
importantes subsídios para o presente trabalho. A Editora 
C/Arte, através da coleção Circuito Atelier, tem publicado 
depoimentos relevantes de gravadores mineiros, como 
Lotus Lobo,11 Thaïs Helt,12 Liliane Dardot13 e Maria 
do Carmo Freitas.14 Existem porém muitas lacunas a 
serem preenchidas, e é necessária uma atualização dos 
estudos sobre a gravura artística no Estado. Com este 
trabalho pretendo contribuir para começar a preencher 
esta lacuna. 

Introdução ao surgimento e desenvolvimento da 
gravura artística em Minas Gerais

Podemos situar apontar as primeiras manifestações 
da gravura artística em Minas Gerais entre o final do 
século XVIII e início do século XIX, através do trabalho 
desenvolvido pelo padre José Joaquim Viegas de 
Meneses. Uma vertente artística pode ser detectada 
também dentro da produção litográfica industrial no 
estado, nas bandejas, pratos e latas de mantimentos, 
nos quais existe uma preocupação com a sensibilização 
estética e não com a comunicação publicitária, 
contrariamente ao que acontece com as marcas e os 
rótulos da estamparia litográfica.15 
10 RIBEIRO, 1997.
11 RIBEIRO, 2001.
12 VENEROSO, 2005.
13 VENEROSO, 2007.
14 VENEROSO, RIBEIRO, 2004.
15 SAMPAIO, Márcio. 25 ANOS de Litografia de Arte em Minas. Juiz de Fora; Belo 
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 Porém, foi no século XX que a gravura artística 
realmente se desenvolveu em Minas Gerais, tendo 
havido dois momentos de efervescência das artes 
plásticas em Belo Horizonte que criaram um ambiente 
favorável ao ensino e desenvolvimento da gravura local. 
O primeiro deles, na década de 1940, coincide com a 
chegada de Alberto da Veiga Guignard à cidade, trazido 
por Juscelino Kubitschek. A implantação da Escola 
de Belas-Artes (atual Escola Guignard) foi o primeiro 
impulso para que a gravura fosse inserida na produção 
cultural da capital, num ambiente onde as artes plásticas 
estavam num período de ebulição. 

 Na década de 1960 houve um segundo momento 
de grande efervescência artística e cultural na cidade, 
com o surgimento de importantes manifestações 
de vanguarda, que também contribuíram para o 
desenvolvimento da gravura local. O curso de litografia 
ministrado pelo artista e professor João Quaglia em 
1963 na Escola Guignard foi marcante e colaborou com 
a renovação artística que estava ocorrendo em Minas 
Gerais. Também as aulas dadas posteriormente por Anna 
Letycia (gravura em metal) e Fayga Ostrower (processo 
criativo) na UFMG foram importantes e favoreceram o 
desenvolvimento artístico local. A vanguarda artística 
surgida neste período em Belo Horizonte teria grande 
repercussão nos anos seguintes. A partir daí, teve 
início, na própria Escola Guignard, o Grupo Oficina, que 
atuava em torno da litografia e contava entre outros, 

Horizonte: Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage: Secretaria do Estado de Cultura: 
Rede Globo - Minas, jun. 1986. [s.p.]
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com a presença de Lotus Lobo, que desenvolveu um 
trabalho emblemático a partir das marcas e rótulos da 
estamparia litográfica, de forte tendência pop.

 Dentre os artistas locais destaca-se também a 
professora Yara Tupinambá, uma das precursoras da 
gravura em Belo Horizonte. A presença de ateliers livres 
pode ser ressaltado, sendo que dentre eles destacam-se 
o ALAP, a Oficina Goeldi, a Casa Litográfica, o Atelier Rio 
Verde, a Casa de Gravura Largo do Ó e a Oficina Cinco. 
Merece menção, ainda, o Núcleo de Estudos da Cultura 
do Impresso, que funcionou junto à oficina tipográfica 
da Escola de Belas Artes da UFMG, contando com a 
participação de professores/pesquisadores da UFMG. 

 Dando sequência ao tema do trabalho aqui 
proposto serão abordadas agora produções de quatro 
gravadores ativos em Belo Horizonte e cujas obras são 
relevantes dentro do contexto estudado.

Presença/ausência na gravura de Clébio Maduro

 Para Clébio Maduro, a gravura em metal é um 
desenho que se faz no escuro, sem que se consiga 
ver exatamente os caminhos que se está percorrendo. 
Esse foi, desde o início, o ponto de encantamento da 
gravura para o artista.16 Suas gravuras presentificam 
uma ausência e podem ser aproximadas de algumas 

16 Depoimento de Clébio Maduro a Hortência Nunes Abreu (BIC/FAPEMIG) em 2010 
para a pesquisa A gravura em metal e a xilogravura em Belo Horizonte: do princípio aos 
seus desdobramentos, sub-projeto da pesquisa Gravura em Belo Horizonte, 1963/2008: 
dos primórdios aos diálogos intemidiáticos na contemporaneidade, desenvolvido por 
Maria do Carmo de Freitas Veneroso. Apoio: FAPEMIG.
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pinturas de Guignard, no trato das paisagens urbanas 
das cidades históricas mineiras. 

 O contato de Clébio com Amilcar de Castro 
parece ter sido fundamental para o trabalho que ele 
viria a desenvolver, pois pode-se dizer que foi através 
desta ligação que se deu a descoberta de Guignard 
pelo gravador. Amilcar foi aluno de Guignard e sempre 
praticou os seus preceitos, vindo daí a importância 
do desenho e principalmente da linha no trabalho do 
primeiro. Ele transmitiu aos seus alunos esta visão 
herdada de Guignard e Clébio a pratica até hoje, 
transmitindo-a também aos seus alunos. De acordo 
com Maduro, Amilcar, tal qual Guignard, também 
recomendava evitar o uso da borracha nos desenhos, 
impedindo assim o “arrependimento”. O desenho com o 
lápis duro, marcando o papel como uma ponta seca na 
chapa da gravura, era uma das orientações dadas por 
Amílcar de Castro, e seguida por Maduro. 

LEGUEDÊ e as derivas de Tânia Araújo 

 Tapumes, camelôs, placas – são essas algumas 
das referências que surgem no trabalho de Tânia 
Araújo. A artista narra sua motivação inicial: “Perceber 
as peculiaridades da região (da Lagoinha, em Belo 
Horizonte) só foi possível quando fui “fisgada” por 
um belo tapume que encobria parte das obras na Av. 
Antônio Carlos [...] O tapume estava lá, emoldurado pela 
desordem urbana”. Ele, “que tem como função impedir 
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a entrada e a visão do que está dentro, foi para mim a 
porta de entrada para a Lagoinha [...] A cidade tornou-se 
para mim objeto de trabalho – cidade-objeto”.17 

 A partir desta referência inicial, a artista 
desenvolveu fotografias e objetos que combinam 
impressões serigráficas e tipografia. São caixas em 
forma de grades que aludem ao traçado da cidade e 
às gavetas de antigos móveis usados nas tipografias 
para acondicionar os “tipos” de metal. No trabalho da 
artista essa preocupação com a memória dos lugares 
e das coisas se coloca de uma maneira lírica e poética, 
sem deixar de lado um certo tom documental, já que 
ela lida com lugares e objetos que estão lentamente 
desaparecendo, deixando somente rastros, dos quais 
ela se apropria para criar suas obras. Um certo humor 
também percorre algumas delas, que apresentam jogos 
de palavras e trocadilhos, nos quais seu olhar vagueia, 
captando mensagens com duplo sentido, enfatizando 
significados obscuros e criando outros. 

As “matrizes perdidas invertidas” de Tales Bedeschi

Tales Bedeschi vem desenvolvendo uma série de 
xilogravuras “a fio” nas quais utiliza a técnica da matriz 
perdida, em que cada nova etapa corresponde à perda 
da possibilidade de fazer uma nova impressão da etapa 
anterior. No caso de Bedeschi, Matriz Perdida é também 
17 ARAÚJO, Tânia de Castro. LEGUEDÊ: um olhar sobre a Lagoinha e arredores. Belo 
Horizonte: Escola de Belas Artes da UFMG. Dissertação de Mestrado em Artes. Linha de 
pesquisa: Criação, crítica e preservação da imagem, 2006, p.23. Orientadora: Profa. Dra. 
Maria do Carmo de Freitas Veneroso.
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o nome de uma série de xilogravuras, cuja narrativa 
envolve um jogo entre serra, céu e vento. Em cada etapa 
do processo de gravar, a negra serra vai sendo sobreposta 
por edifícios. Cada novo prédio implantado corresponde 
à subtração da chapa de madeira, fazendo com que as 
alterações na paisagem sejam permanentes e irreversíveis 
- assim como acontece na paisagem natural. 

 Em 2010, um novo experimento segue uma lógica 
contrária. Matriz Perdida Invertida faz o movimento 
inverso do trabalho anterior. Enquanto em Matriz Perdida 
a paisagem urbana vai se configurando a partir de uma 
serra “virgem”, no segundo trabalho é como se a natureza 
tomasse de volta o seu espaço. O ambiente urbano vai 
dando lugar ao “céu de antes”.

 O artista joga, pois, com o duplo sentido da matriz 
perdida, ao falar, em suas impressões, da “negra serra 
que vai sendo sobreposta por edifícios”. Ele utiliza uma 
técnica muito tradicional da xilogravura, dando a ela uma 
abordagem nova ao criar uma narrativa visual a partir 
dos diferentes estágios da matriz. Percebe-se um certo 
saudosismo, uma idealização de um passado perdido, ao 
buscar a natureza virgem, antes da sua ocupação pelo 
homem. Nota-se este mesmo saudosismo no gravador, que 
ao optar pelo trabalho com a xilogravura, que ele domina 
muito bem, fala também de um passado próximo, quando 
gravar significava antes de tudo cavar a madeira com a 
goiva, corroer a chapa de metal com o ácido ou processar 
a pedra litográfica quimicamente: Trata-se de um artista do 
métier. 
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O mundo cheirava a casa: memórias sinestésicas de 
Camila Otto

 Nesta série Camila Otto explora, poeticamente, 
diversos aspectos referentes a memórias de família e 
à memória cultural, de uma forma mais ampla. Essas 
imagens remetem, de uma forma não linear, à passagem 
do tempo, buscando revelar significados latentes, 
subjacentes às memórias de família, oferecendo ao 
espectador a possibilidade de atribuir significados 
diversos à obra, a partir de suas próprias vivências. 

 Mais um recurso vem agregar significado aos 
trabalhos de Camila: a partir da associação entre os 
textos de Mia Couto e as imagens, a artista ficcionaliza 
a memória, além de enfatizar algumas características 
presentes nas fotos. Assim, o diálogo criado entre 
os textos de Couto e as fotos exacerba, entre outras 
coisas, seu tom nostálgico, que também é reforçado 
pela utilização de imagens em negativo, impressas 
digitalmente sobre acrílico transparente, remetendo a 
algo fugidio e cambiante. Vistas, pois, sob o prisma das 
palavras de Couto, apropriadas por Camila, as fotos vão 
se transformando/desfigurando. A família é vista como 
receptáculo da idéia de passado, presente e futuro, 
envolvendo esperanças, encantamento, frustrações, 
medos e outros sentimentos comuns ao ser humano. 
Há menções à passagem do tempo e à morte. Também 
um certo humor resvala pelos trabalhos. Os “erros” 
fotográficos criam sobreposições e transparências que 
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também remetem à passagem do tempo; a falta de foco, 
assim como os enquadramentos e cortes inusitados 
igualmente possuem significado, agregando diferentes 
sentidos à obra, ao ressaltar determinadas figuras e 
velar outras.
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A lacuna do objeto e/ou inter-relações no “habitar” o 
espaço da obra de arte
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Resumo
Desde os anos 1960, as artes de vanguarda são marcadas por dois 
problemas ao mesmo tempo sociais e estéticos: o projeto ambiental 
no sentido plástico e a participação expandida do espectador. Este 
texto pretende cotejar alguns aspectos das relações e dos confrontos 
gerados pela construção da obra e pela obra em si, na relação que 
se estabelece a partir do confronto/encontro entre um novo tipo de 
espectador - chamado à enfrentar o processo de criação estética 
-, a obra de arte e o artista que escolhe propostas para espaços 
inconclusivos, abertos. Pretendo discutir sobre essas implicações, 
tomando como caso de estudo as análises do trabalho de Hélio 
Oiticica, uma vez que em seu processamento o espaço da obra é 
extremamente planejado e preparado para se retroalimentar com a 
‘vivência’ do outro.
 
Palavras-chave: arte contemporânea. espectador/participador. arte 
e vida. Hélio Oiticica

Résumé
Depuis les années 1960, les arts d’avant-garde sont marqués par deux 
problèmes à la fois sociaux et esthétiques : la notion d’environnement 
au sens plastique et la participation accrue du spectateur. Ce texte 
s’attache à situer certains aspects des relations et des confrontes 
engendrés  par la mise en situation de l’œuvre et par l’œuvre elle-
même, dans la relation établie à partir de la confrontation/rencontre 
entre un nouveau type de spectateur - qui est appelé face au processus 
de la création esthétique-, l’œuvre d’art et l’artiste qui choisit de 
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propositions en misant des espaces ouverts, non concluants. J’ai 
l’intention de discuter de ces implicites, en prenant comme étude de 
cas l’analyse du travail de Helio Oiticica, puisque son œuvre énonce 
des propositions d’environnement non conclusives, ouvertes à  la 
confrontation  de l’autre.

Mots-clés: l’art contemporain. spectateur/participant. art et vie. Hélio 
Oiticica

Em “A crise da crítica e a crise da arte”, Giulio 
Argan traz observações significativas para a discussão 
de tendências artísticas que, nas décadas de 1960 e 70, 
tentam se diluir na vida e identificar-se com a experiência 
do mundo, rejeitando qualquer sistema de valores que 
não seja o ético e político, preconizando uma arte que se 
faça pelo seu valor social ou existencial. Aponta também 
para a dificuldade aguda de se fazer crítica da arte após 
a quebra de paradigmas em relação às linguagens do 
modernismo.

Entre outras questões, estão situações que abarcam 
o ponto comum de que a arte deveria ultrapassar a 
contemplação do objeto e explorar novos procedimentos 
de ações. Com efeito, dissolvem-se pretensas essências 
definitivas no alcanço de uma rede de relações atuando no 
âmbito da dinâmica da obra. De maneira aparentemente 
inevitável, o artista, no ato de criar, delega ao “outro” a 
possibilidade de retroalimentar seu trabalho.

Tal constatação é o ponto de partida para a 
indagação sobre a problemática do universo de obras de 
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que o espectador é solicitado a participar, tornando-se 
parte da obra.1 Para tanto, concentrar-me-ei na discussão 
de algumas implicações que o trabalho de Hélio Oiticica 
atribui à participação do espectador, transpassando 
questões decisivas sobre a conceituação da arte, sua 
prática, e sua resposta às tendências homogeneizantes.

A propósito, considerando a corrente de ideias 
que, na década de 1960, marcam suas diferenças e até 
mesmo suas oposições, mas dividem a intencionalidade 
da confrontação do espectador na elaboração da obra, 
convém notar, pelas reações suscitadas, a natureza do 
conceito de “teatralidade”, desenvolvido por Michael 
Fried, posicionando-se às tendências das formas unitárias 
do espaço minimalista em sua dialética elaborada 
que ordena as relações e demanda o olhar inteligente 
do espectador.2 Fried nomearia com o conceito de 
teatralidade o efeito ou a qualidade teatral que exigiria do 
espectador uma redefinição constante “de sua percepção 
e de sua posição”, uma espécie de “presença de palco”, 
na constituição sensorial e perceptiva da obra.3 Para 
Fried, a obra de arte, ao ocupar um espaço comum com 
o espectador, perde a capacidade de ensimesmamento 
e enfraquece seu discurso aurático em favor de um 

1 Não nos propomos discorrer sobre as correntes participacionistas dos anos 1960 
ou sobre outras tendências de ideias cujo objetivo era associar o espectador à obra e 
que, apesar de suas diferenças e até mesmo possíveis oposições, dividiam a mesma 
intenção de associar mais ou menos estreitamente o espectador na elaboração da obra 
e que atravessaram uma grande parte da arte da segunda metade do século XX.
2 Vide a esse respeito: G. Didi-Huberman. Ce que nous voyons, ce qui nous regarde.
Paris: Éditions de Minuit, 1995, p. 75.
3 FRIED, Michael. Arte e objetividade.Trad. de Milton Machado. Arte & Ensaios, Revista 
do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da EBA-UFRJ, Rio de Janeiro, ano 
IX, n. 9, 2002.
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processo paulatino de autoconsciência do espectador. 
Nesse processo, a ação do espectador é tomada 
como condição de existência da obra, considerando-se 
que o objeto ali exposto se configura como obra pela 
contaminação de um corpo que libera uma disposição 
participativa. Esse efeito de teatralização engendraria 
uma ação cujo caráter reflexivo se torna o novo centro 
de gravidade. Assim, conforme aponta Didi-Huberman, 
elabora-se um dilema que

[...] põe face a face dois tipos de evidência – a evidência “ótica”, 
de um lado, a evidência da “presença”, de outro: evidências que, pelo 
próprio jogo de seu conflito, e por serem dadas, reivindicadas como 
evidências, farão perder a cada termo sua verdadeira consistência 
conceitual.4 

Essa afirmação nos leva a refletir que a eficácia 
do objeto minimalista se constitui em grande parte na 
sua deriva lógica, na sua dialética conceitualmente 
pensada em termos intersubjetivos, ou seja, na realidade 
fenomenológica ocasionada pela “reivindicação inicial 
de especificidade formal” que deve se expandir nas 
dimensões de espaço, tempo e movimento (corpo do 
espectador). Sob esse ângulo, a constituição do espaço 
imersivo que aponta para a inclusão do espectador na 
obra é desenvolvida por Brian O’Doherty, que utiliza 
dois termos para identificar o “visitante” do espaço de 
arte. O primeiro, denominado Olho, é essencialmente 
especializado e imbatível para visualizar um tipo 
particular de arte e a “[...] arte com que se relaciona 

4 G.Didi-Huberman, cit., p. 73.
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quase exclusivamente é aquela que preserva a 
superfície pictórica [...]”, o seu desejo é pelo plano. De 
modo esquemático, o que O’Doherty propõe é que a 
sensibilidade visual, linha dominante do modernismo, 
ativaria um tipo de público que é convocado somente 
em sua instância visual, não relativizando aí as noções 
de espaço e de corpo que se tornam problemáticas na 
segunda metade do século XX.5

O’Doherty descreve a noção de espectador 
associada ao estabelecimento de práticas que se 
constroem nas relações espaciais da obra. O transporte 
do plano do quadro para o espaço como, por exemplo, no 
Minimalismo, o acréscimo do fator tempo e deslocamento 
do visitante para apreensão da obra, e a literalidade dos 
materiais e obras exigiriam uma postura diferente da 
empreendida pelo observador, o Olho. Na arte minimalista 
a efetivação da proposta acontece na relação recíproca 
entre obra e lugar e entre obra e participação. Para 
O’Doherty, é nesse eixo de possibilidades de sensações 
despertadas durante o ato da percepção sensorial e 
experimental que se configurará o espectador. 

A atividade do espectador nesse âmbito de caráter 
interativo é discutida por vários teóricos e a crítica 
coreana Miwon Kwon traz uma reflexão em conjunto para 
essa experiência estética, que no dizer de O’Doherty, 
se constrói no enfrentamento da obra pelo espectador. 
Reafirmando que essa transposição se faz pela radical 
substituição do até então puro plano do quadro pelo 
5 B. O’Doherty. No interior do cubo branco. A ideologia do especo da arte. São Paulo: 
Martins Fontes, 2002.



XXXI Colóquio CBHA 2011 - [Com/Con]tradições na História da Arte

574

espaço-matéria impuro do cotidiano, Kwon assim 
conceitua o objeto de arte ou evento que passa a ser 

[...] experienciado de forma singular no aqui – agora a partir 
da presença de cada participante, em uma imediatez sensorial da 
extensão espacial e duração temporal (o que Michael Fried chamou 
de theatricality), mais do que instantaneamente “percebido” em uma 
epifania visual por um olho sem corpo.6

Diluindo fronteiras: o habitar Éden

Se pensarmos na maneira como o Neoconcretismo 
problematiza a quebra do retângulo e a espacialidade 
da obra, esclarecemos um processo que resultaria na 
inclusão do espectador na obra. Por exemplo: a base de 
formação construtiva de Hélio Oiticica acelerou o elenco 
de questões que orientou sua força reflexiva e, em uma 
rápida linha de conexão de sua produção, podemos 
verificar que sua obra parte do plano bidimensional da 
pintura, por meio de geometrias e oposições cromáticas, 
diante do qual o espectador permanece imóvel; passa, 
então, a desconsiderar a neutralidade do suporte, 
explorando sua matéria, que se desenvolve e avança no 
espaço, convidando o corpo a circundar a obra ou/e nela 
entrar;7 num reposicionamento singular de sua energia 
experimental, cria seus transobjetos8 e Parangolés (1964), 
que se abrem ao ideário do outro, isto é, transformam-

6 M. Kwon. One place after another: site-specific art and locational identity.Cambridge: 
MIT, 2002, p. 11.
7 Nos referimos essencialmente: Bilaterais (1959), Relevos Espaciais (1959), Penetráveis 
(1960)
8 Conceito para definir os Bólides (1963), como estruturas além do objeto, criado por 
Oiticica
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se na mão ou no ritmo do corpo desse outro; e cria um 
campo experimental Éden (1969), proposição aberta para 
provocar “vivências”, um além-da-arte.

Por um lado, os críticos Ferreira Gullar e Mario 
Pedrosa procuram processar com vertiginosa rapidez 
uma legitimidade teórica crítica da arte para a pluralidade 
de ações correspondentes ao fazer experimental em arte, 
entendido por Mário Pedrosa como “experimentalidade 
livre”. Nessa linha, afirmou-se em importância para toda 
aquela geração de artistas o texto de Ferreira Gullar, 
“Teoria do não-objeto”.9 O “objeto” é pensado em sua 
dimensão relacional, e existe aí a exigência da experiência 
humana, de ações que se desdobram, no sentido do 
enfretamento da obra. Por outro lado, na produção 
artística da vanguarda brasileira dos anos 1960, revela-
se uma nova dimensão de discurso crítico pela tomada da 
palavra dos próprios artistas, problematizando o campo 
estético e se posicionando contra limitações sociais e 
políticas.

Hélio Oiticica traça uma atualidade intensa em 
relação aos seus pares de geração e sua obra, para 
além de questionar o diálogo “universalista” de herança 
moderna, contamina-o com a aventura tensional da 
conjunção entre arte e vida. Não se trata apenas do campo 
expandido, que Rosalind Krauss, em 1979, chamou de 
“condição post-medium” e que atesta a conexão entre as 
formas de arte, mas de ambientes artísticos acrescidos da 
participação do espectador que interage para a valorização 
9 Originalmente publicado em dezembro de 1959. In D. V. M. Peccinini (org.). Objeto na 
arte. Brasil anos 60. São Paulo: FAAP, 1978, p. 47-52
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da situação perceptiva, compreendendo aí a percepção 
como recriação. Uma das possíveis resultantes do 
processo é o cultivo de um novo tipo de espectador que 
reflete uma alteração no seu estatuto e é convocado a 
estabelecer um “enfrentamento da obra como condição 
para entrar em seu espaço de fruição”.10 Tudo isso envolve 
estabelecimentos de nexos que surgem no processo e 
nos levam a refletir sobre a noção de “rede”, que a crítica 
Anne Cauquelin considera um novo paradigma ligado a 
um pensamento das relações, o que se sobreporia ao 
pensamento das essências que entrecruza a trama da 
espacialidade moderna.11 

Assinalemos a extensão do contexto filosófico que o 
trabalho de Oiticica engendrava, já que, nesse contexto, 
um exemplo vem imediatamente ao espírito. Trata-se, 
dentro de sua consistente produção textual, do Esquema 
Geral da  Nova Objetividade, que, tanto pela força da 
apelação de seu propósito quanto pelo estabelecimento 
de nexos que suscita, constitui um pensar a obra de 
arte numa relação com o mundo, sem se distanciar da 
condição estética que permeia todo o seu trabalho. Está 
claro, diz Oiticica,

que a “ideiação” anterior substitui a “fenomenação” de hoje. O 
artista não é então o que declancha os tipos acabados [...] mas sim propõe 
estruturas abertas diretamente ao comportamento, inclusive propõe propor, o 
que é mais importante como conseqüência.12

10 BASBAUM, Ricardo. Além da pureza visual. Porto Alegre: Zouk, 2007, p. 105
11 CAUQUELIN, Anne. Concept pour um passage, in Quaderni.N.3, Hiver 87/88, PP. 31-
40.
12 OITICICA, Hélio. Esquema Geral da Nova Objetividade. in L.Figueiredo; L. Pape; 
W.Salomão. Aspiro ao Grande Labirinto. Rio de Janeiro: Rocco, 1986, p 120.
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Em suas práticas artísticas, Oiticica propõe vivências” 
que tendem ao “caráter coletivo”, tendem a ser “cada 
vez mais abertas no sentido dessa participação [...]13 e, 
essencialmente, tendem a dar ao indivíduo a oportunidade 
de “criar” a sua obra”, diz Oiticica. A atenção aos escritos 
do artista mostra que suas investigações teóricas, 
direcionando-se para a questão sensorial da participação 
do espectador, se tornariam conciliáveis com o contexto 
social “da preocupação emergente com o ‘popular’ entre 
artistas e intelectuais” durante os anos 1960 no país. O 
grande diferencial de Oiticica foi locar sua abordagem 
estética/teórica num “mundo de recintos-experiências” e 
de intensificar sua posição vanguardista. A chegada de 
Hélio Oiticica no Morro da Mangueira pode ser apontada 
como ponto deflagrador de várias das questões referentes 
aos processos do artista como deslocado/deslocador dos 
conceitos que então regiam o campo da arte. Oiticica 
propõe-se erigir, em meio à desordenação urbana da 
favela, uma questão-base de suas propostas, em especial 
as que partem do outro para se efetivarem. Trata-se não 
somente de tornar a experiência válida para si e para os 
outros como também de ativar questões que alargam até 
mesmo o sentido de presença e pertencimento.

Com Parangolé, o artista criou um programa 
ambiental que, sem dúvida, reuniria as modalidades 
criativas – cor, palavra, dança, ação, corpo, fotografia, 
participação, etc. – e aquelas que a cada momento 
surgiriam “na ânsia inventiva do mesmo ou do próprio 

13 Ibid., p. 91.
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participador ao tomar contato com a obra”. Essa reflexão, 
feita pelo próprio Oiticica em Bases Fundamentais para 
uma definição do Parangolé,14 tanto reafirma a relação 
estabelecida entre comunidade e artista quanto aborda 
uma estrutura composta de indistinção de classes, valores 
e hierarquias. Oiticica oferece uma chave maior para a 
compreensão da noção relacional de seu trabalho:

Para mim a participação do espectador e a introdução de 
elementos sensoriais foram importantes para a introdução de uma 
nova forma de comportamento (que é muito mais dirigido à vida 
diária), e não a criar uma nova forma de arte.  Isso para mim não 
interessa, acaba virando objeto. [...] uma vez que a participação seja 
estabelecida como categoria, a distância psíquica passa a existir outra 
vez.15

Há, nos textos de Oiticica, situações que afirmam 
sua consciência criadora de interconexão instável, 
essencialmente aberta à variabilidade da ação participativa 
e capaz de nos fazer entender que, ao desenvolver 
estruturas de pensamento, o elemento principal é a ação 
deflagradora de novas possibilidades em arte, para além 
de qualquer estabelecimento de procedimento como 
categoria. Em documento de 1965, Oiticica diz 

A capa [...] é um núcleo construtivo, aberto à participação do 
espectador e que torna a coisa vital. Todos os detalhes são relativos. 
Cada obra é apenas um meio de busca de ambientes totais, os 
quais poderiam ser criados e explorados em todos os seus graus, do 
infinitamente pequeno, ao espaço arquitetônico urbano, etc.

A obra pode ter a forma de estandarte mas não representa 
um estandarte, ou a transferência de um objeto já existente para um 
outro plano. Ele teve esta natureza quando tomou forma, quando 

14 H.Oiticica. “Bases fundamentais para definição do Parangolé”. Documento 0035/64. 
Catalogue Raisonné
15 H. Oiticica. Documento 0867-70. Catalogue Raisonné.
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moldou-se ao contato com o espectador. A tenda toma sua forma a 
partir do próprio caminhar do espectador em redor dela, sua estrutura 
é desvendada através do contacto corporal do espectador.16

Provocar “vivências” é, portanto, um fator construtivo 
na obra. Em 1967, como parte de seu Programa Ambiental, 
Hélio Oiticica cria a Tropicália e organiza uma mostra 
ambiental, intensificando experiências e convidando o 
participador a percorrê-las em seu intenso campo. Além 
disso, evidencia que um elemento fundamental para se 
vencer a possível distância psíquica entre o espectador e a 
obra é a inocência diante dela. Melhor dizendo, é necessário 
estar aberto à “ânsia inventiva” no enfrentamento da obra. 
Tropicália cria um campo tropical com jardim, plantas, chão 
de pedras e areia, pássaros, e por meio de um caminho 
onde se encontra um Penetrável, construído como 
um labirinto de sensações, o participante chega a um 
dispositivo de imagens televisivas.  Vê-se aí que Oiticica 
hibridiza os espaços, estamos ao mesmo tempo dentro 
e fora do espaço tropical, imersos no eixo interativo de 
presenças do real e do virtual. Nessa liberdade de meios, 
cria tanto a expectativa do encontro como a do “não achar”, 
maleabilidade que insinua a oportunidade da escolha ou da 
experimentação de uma fruição ativa.

O acontecimento Éden, realizado na Whitechapel 
Gallery,17 em Londres, entre fevereiro e abril de 1969, 
propõe o devaneio de criar, de fazer fundir relações pela 
criação de “vivências”. Com frequência diagnostica-se a 

16 H. Oiticica. Documento 0365.69. Ibid., p. 6.
17 Vide a esse respeito:  G. Brett. L. Figueiredo. Oiticica in London. London: Tate , 2007.
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relação entre Parangolés e Éden com a experiência do 
artista na Mangueira. Recuperamos essa relação a partir 
do embate organizacional então ocorrido na obra na 
aproximação do caos “urbano” peculiar ao agrupamento 
de residências na favela.18 Desse lado, Oiticica lançou-
se na questão vital de uma consciência intimamente 
ligada a situações que convergem para o campo “da 
simultaneidade, da justaposição” em que, nas palavras 
de Foucault, “[...] o mundo se faz sentir [...] menos como 
uma grande vida que se desenvolve através do tempo do 
que como uma rede, que liga pontos e que entrecruza sua 
trama”.19

Oiticica fala de conjugar e intensificar relações mais 
simples, orgânicas, espontâneas, de “volta ao mito”20 e 
nota-se o valor de sua voz ao propor interatividade lúdica 
(jogos, ambientações, apropriações). Chega-se a Éden, 
com a proposição de participação coletiva, de vivenciar 
um

‘campus’ experimental, um tipo de taba, onde todos os 
experimentos humanos são permitidos – humanos, considerando as 
possibilidades da espécie humana. É um tipo de lugar mítico para 
sentimentos, para ações, para fazer coisas e construir em seu próprio 
cosmos interior – então, por isso proposições ‘abertas’ são dadas, e 
mesmo materiais crus para o ‘fazer das coisas’, que o participador 
estará apto a realizar.

18 Tal discussão pode ser encontrada de maneira ampliada in P. B.Jacques. Estética da 
ginga. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2001. 
19 M. Foucault. “Des espaces autres”, Conferência proferida no Círculo de Estudos 
Arquiteturais, em 14 de março de 1967. Architecture, Mouvement, Continuité, n. 5, 
octobre 1984, p. 46-47.
20 A discussão que Hélio Oiticica põe em cena com a proposição de uma “volta ao mito”, 
é estreitamente ligada ao sentido que nasceu com Parangolé e convém notar o valor de 
sua voz: “[..] participação coletiva (vestir capas e dançar) [...] participação lúdica (jogos, 
ambientações, apropriações).
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Este processo de ‘acordar’ é supra sensorial: o participador é 
alternado de seu campo habitual para um estranho que acorda seus 
campos internos de sentimentos e dá-lhe consciência de alguma área 
de seu Ego, onde valores verdadeiros são afirmados. Se isso não 
ocorre, então a participação não toma lugar”.21

Aqui, a partir deste parágrafo, encontramos 
elementos que convergem para a própria definição da 
ação do espectador no enfrentamento da obra. A via 
utilizada por Oiticica é aberta à vivência, uma espécie de 
utopia em comunidade, e apresenta-se como performação 
do espaço pelo outro. Uma expectativa, talvez, de que as 
relações estabelecidas por ele possam interagir e captar 
“sinais vitais”, numa espécie de troca solidária entre 
uma imaginação particular (espectador) e energias mais 
universais. Ainda que em Éden a disposição da maneira 
de ocupar o espaço compartilhado entre espectador e 
obra se conduza pelo projeto de Oiticica, concordamos 
com Guy Brett: 

Éden não é uma manifestação das escolhas pessoais do 
artista. Não há nada para ser decifrado. O valor destes trabalhos não é 
provado por referência a interpretações extensas. Tal como em jogos 
ou em rituais, nós os fazemos acontecer e existir, envolvendo-nos 
neles. Eles só são eficazes quando nós verdadeiramente tomamos 
parte neles.22

Nesse sentido, pensamos na reflexão de Frank 
Popper: “O essencial não é mais o objeto em si, 
mas a confrontação dramática do espectador a uma 

21 H. Oiticica. Éden. Catalogue Raisonné, Centro Cultural Hélio Oiticica. Rio de Janeiro, 
2000. Documento 0365.69, p. 1-2.
22 G. Brett. Londres, 1969. in L.Figueiredo; L. Pape; W.Salomão. Aspiro ao Grande 
Labirinto. Rio de Janeiro: Rocco, 1986, s/n.
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situação perceptiva”.23 Sem dúvida, Oiticica condiciona 
a efetivação da participação a um processo de “acordar” 
do sujeito, em que o ser relacional antecede e assegura 
relações efetivamente estabelecidas. Contudo, existe a 
possibilidade invertida, aquela do não querer do “outro”. 
Por exemplo: o crítico do The Sunday Telegraph, Edwin 
Mullins – em artigo publicado em 9/3/1969, alguns dias 
após a abertura da exposição de Oiticica na Whitechapel 
– ressalta que nesse “outro Éden desnecessário”,

[...] o espectador é chamado a “recobrar” algo presumidamente 
perdido, nomeadamente a “experiência de estar no mundo”. Agora, 
pare por um momento e reflita sobre essa proposição, e sobre a 
massiva suposição que faz sobre nós (porque, lembre-se, esta 
exposição é sobre nós, não sobre arte).

A suposição é que nossos sentidos estão tão entorpecidos 
pelo excesso de civilização, ou o que seja, que nos tornamos 
zumbis capazes talvez de pensamentos racionais mas que mesmo 
assim erram através do mundo material, inertes e indifirentes às 
suas recompensas sensoriais, e portanto aos seus significados.24 

Observe-se que na fala de Mullins a prática de 
Oiticica porta tanto uma condição aparentemente 
terapêutica quanto uma crítica à sociedade através de 
suas relações sistêmicas. Isso refuta e faz fracassar a 
possível atuação de Mullins na proposta a priori oferecida 
por Oiticica para a interação do sujeito com a obra. 
Com efeito, a via utilizada para “acordar” o espectador 
é defrontá-lo e levá-lo ao contato com materiais 
elementares que produzem uma espécie de estado não 

23 “L’essentiel n’est plus l’objet lui-même, mais la confrontation dramatique du spectateur 
à une situation perceptive.” Popper, F. Art, action et participation. Klincksieck, 1980, p. 13.
24 E. Mullins. The other – and unnecessary – Eden. In The Sunday Telegraph, 09 março 
1969. Catalogue Raisonné, H. Oiticica, nº 0807. 69 - p. 1.
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processado e transformam-se em inegável sincronia 
com a interação sensorial do participador. Já em sua 
fala, Oiticica punha em jogo uma questão fundamental 
sobre o modo de “exibir” esse espaço “ambiental” em 
galerias/museus, e escreve:

tive um vislumbre definitivo disso no experimento Whitechapel 
[...] Para mim, aquilo foi mais experimento do que uma exposição 
(eu propus coisas ao invés de expô-las). Mas toda a evolução que 
apresentei leva a essa condição: a impossibilidade de experimentos 
em galerias ou museus – os ao ar-livre ainda poderiam valer, 
dependendo de suas relações e razões.

Daí, o problema de um teatralismo psicológico 
utilizado por Fried – para os minimalistas – pode ser 
retomado na obra de Oiticica. Contudo, enquanto para 
os primeiros, o “objeto”, como defende Didi-Huberman, é 
“pensado como específico, abrupto, forte, incontrolável e 
desconcertante – na medida mesmo em que se tornava 
insensivelmente, face a seu espectador, uma espécie de 
sujeito”, o suporte principal do trabalho de Oiticica se faz 
inversamente e se dá no fluxo conceitual que não força 
uma relação, mas propõe, convida, no sentido de mover 
o “outro” para o papel ativo e singular de “ser o sujeito 
de sua própria experiência”. É algo como um processo 
de reiteração, de permanente atualização de extensões 
sensoriais, uma estratégia relacional de contato, de 
encontro, de construção e reflexão de novos modos de 
ver/ser. Partindo-se da individualidade dos sujeitos que 
comporão o espaço, quiçá novas experiências possam 
se reproduzir e, estas sim, reverberem nos sujeitos 
que operam na sociedade. Em carta a Mario Barata, o 
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artista aproxima seu espaço “ambiental” de um “fundo 
de chácara”:

 
[...] havia a sensação de que se estaria de novo pisando a 

terra. Esta sensação, senti-a eu, anteriormente, ao caminhar pelos 
morros, pela favela, e mesmo o percurso de entrar, sair, dobrar 
‘pelas quebradas’ da Tropicália lembram muito as caminhadas pelo 
morro.25  

Que tipo de transformação a compreensão 
oiticiana de que “museu é o mundo”, segundo a qual 
o mundo/cotidiano é encarado com toda a potência 
de ser e receber a arte, poderia promover? Melhor do 
que predizer resultados é considerar que no processo 
de liberar e expandir o corpo-mente, Oiticica criou 
Éden como obra ambiental, que propõe um estado de 
Crelazer, uma condição de lazer e criação, de “acordar” 
o sujeito, por meio da autoconstrução e experimentação, 
o que pode também ser visto em termo de diáspora às 
limitações sociais, políticas e culturais que marcaram 
l’esprit de l’époque. Estratégia, talvez, do trabalho de 
operar um tipo de evocação desreprimida ou, como 
escreve Oiticica, “uma ideia aberta baseada em um 
estado comportamental”, [...] ligada à percepção criativa 
do lazer não repressivo”.

Ao dirigir um sopro de utopia ao participador, 
Oiticica tanto preconiza o conceito de espaços híbridos 
característicos da arte contemporânea como esgarça 
o conceito de teatralidade – o que promove, na sua 
arte, a possibilidade de um espaço compartilhável 

25 H. OITICICA, Projeto HO, 0112/67.



A lacuna do objeto e/ou inter-relações no “habitar” o espaço da obra de arte - Angela Grando

585

nas possibilidades de ações e na vontade do outro. O 
processo transformacional da obra se apreende pela 
“vivência” e pela implosão por completo de fronteiras 
que apartavam arte e cultura, arte e instituição. Nesses 
termos, a maioria das coisas é concebida para pensar 
e habitar um espaço de retroalimentação, situações se 
ampliam e burlam barreiras para reconduzir os fluxos da 
vida como elementos da arte.
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O texto de Marília Andrés Ribeiro Frederico Morais: 

crítica e curadoria na contracultura apresenta análise 
e reflexão sobre o perfil do crítico fundado na defesa da 
liberdade de expressão e da arte experimental. Marília apóia 
sua análise na atuação de Federico Morais , nos anos 1970, 
considerando o entendimento dos referidos anos elaborado 
por Francisco Jarauta, filósofo e curador espanhol, 
especialista em estética e arte contemporânea. Para 
Jarauta, os anos 70 constituem laboratório da emergência 
de uma crítica à subversão das vanguardas modernas e 
da geração de procedimentos outros que reinventam o 
cotidiano como forma artística. 

Estudioso das recentes configurações da cultura, 
o pensamento de Jarauta, que envolve a relação da arte 
com as cidades e perspectivas de exploração do real, 
contribui para a questão central do texto de Marília, as 
propostas de movimentos artísticos materializadores de 
nova sensibilidade em outros territórios.

A autora, investida desse olhar, trata do cenário 
brasileiro dos anos 70, no qual, integram-se a guerrilha 
urbana e a guerrilha artística. É no contexto das propostas 
experimentais que se destaca o papel de Frederico Morais, 
curador engajado, organizador e estimulador de exposições 
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e eventos a céu aberto, propositor de territórios poéticos e 
políticos. A autora adensa a figura do crítico e seus conceitos, 
tais como “artista como guerrilheiro”,“arte acontecimento e 
processo” e “arte-cotidiano-espaço urbano”.

Centrada nos dois momentos do Semana de 
Vanguarda realizada em abril de 1970, em Belo Horizonte, 
com curadoria de Frederico Morais, a autora relaciona as 
experiências ali realizadas (a exposição Objeto e Participação 
e Do Corpo à Terra) com eventos internacionais, como 
por exemplo, a famosa exposição organizada por Harald 
Szeemann em Berna, no mesmo ano, Viva em sua cabeça. 
Quando atitudes se tornam forma. Ambos respondem a 
uma demanda da arte contemporânea. Para a autora, estes 
críticos-curadores se aproximam no processo de ampliação 
do conceito de espaço museológico ao estimularem ações 
e eventos no espaço urbano. Seguindo as reflexões de 
Jarauta que considera as realidades socioeconômica e 
política da sociedade como constituintes do fazer artístico, 
a autora aponta a singularidade de Morais, para além da 
expansão do espaço museológico. Situa-o no âmbito da 
“criação de um território de liberdade poética e política no 
Brasil, frente à repressão da ditadura militar”. Frederico 
Morais, a seu ver, engaja-se no processo de aproximação 
da ética e estética.

Sobre o trabalho de Almerinda Lopes, pode-se afirmar 
que suas análises e considerações a respeito da atuação 
do artista capixaba Nenna (Atilo Gomes Ferreira) traçam o 
perfil de um artista para quem, também, estética e ética se 
integram. 
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Intitulado Arte Conceitual: Ativismo e Marginalidade, o 
texto de Almerinda, apresenta um grupo de artistas atuantes 
no Espírito Santo, no final da década de 60, autores de 
proposições criativas - individuais ou coletivas-, criadas em 
espaços abertos, transformando o espaço urbano em lugar 
de questionamentos das diferentes instâncias do campo 
artístico. Para a autora, a juventude dos artistas e o atraso 
local alimentam um enfrentamento proporcionado pela obra 
Estilingue Gigante (1970) de Nenna, cuja análise ganha 
centralidade em seu texto, voltado para a problematização 
da arte conceitual e sua potência de provocação dos 
códigos culturais na cidade de Vitória.

A Praia do Canto, geografia do trânsito das 
tradicionais elites locais, constituiu o território da obra 
que, ao recodificar “na experiência artística a realidade”, 
desconstruía conceitos de obra, de artista, de crítico, de 
espaço museológico, tão caros a esse público além de se 
integrar à resistência à ordem social e política do Brasil, 
nos referidos anos.

Pendendo numa arvore desta praia, Estilingue Gigante 
motivou em seu entorno atividades múltiplas de artistas, 
músicos, muitos interlocutores, gerando um território de 
manifestações do pensamento sobre a vida da sociedade 
e as condições políticas nas quais estava mergulhada. 
Marginal no campo da produção artística local, a obra 
demanda estudos, que segundo Almerinda, venham a 
integrá-la ao campo geral das manifestações da arte nos 
anos 70, afinada que estava com os encaminhamentos da 
produção nos grandes centros Rio e São Paulo. Outras 
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propostas feitas por Nenna, tratadas na análise de Almerinda, 
contribuem para o entendimento da envergadura do artista, 
amigo de Oiticica, com quem conviveu no Estados Unidos, 
em 1973, seu parceiro na criação do periódico alternativo 
Presença. Estilingue Gigante vive na memória dos 
capixabas pelos desdobramentos que proporcionou, como 
por exemplo, o tombamento da castanheira que o acolheu. 
Segundo a autora, o legado do artista permite reconhecê-
lo, no âmbito da arte contemporânea brasileira, como um 
dos protagonistas das “chamadas pós-vanguardas”.

Ambientado também nos anos 1970, período do 
acirramento dos movimentos de contracultura, o texto de 
Marco Antonio Pasqualini centra-se na análise da arte e 
de sua desmaterialização, provocada pelas proposições 
artísticas contemporâneas, como idéias de obra ou mesmo 
seu projeto. Tais proposições vão subverter os espaços 
expositivos convertendo a cidade em galeria e os museus 
em verdadeiros ateliês, espaços de experimentações com 
o público. O autor articula-se com Victoria Combalia (1952), 
crítica e estudiosa espanhola da arte contemporânea, cujo 
livro de 1975 sobre arte conceitual, defende a idéia de que 
a rebeldia dramática dos artistas dos anos 60 em relação 
aos valores burgueses e seu sistema de valores constituíra 
uma utopia. Segundo a jovem crítica, nos anos 70, tal 
postura se agrava desaguando em proposições nas quais 
será fundamental uma atitude mental e uma consciência 
provocadoras da desmaterialização da arte. Neste caso, 
esta realidade vai requerer transformações na estruturação 
e montagem de mostras afinadas com o caráter experimental 
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das obras que expõem. Neste processo, dá-se o reforço 
da figura do curador em detrimento do papel do crítico de 
arte.

Nesse contexto de reflexão, Pasqualini destaca a 
mostra Information, organizada por Kynaston McShine, 
de julho a setembro de 1970, no MOMA, como proposta 
demolidora do próprio sistema. Seu trabalho superava 
a estruturação de exposições a partir de categorias 
tradicionais. Pasqualini traz para seu trabalho as opiniões 
de Eve Meltzer, Mary Anne, Ken Allan e Michael Archer, 
todos produzindo sentido para a mostra do MOMA, 
reconhecendo-a como inovadora da estratégia curatorial. 

Information vai acolher um conjunto de artistas 
brasileiros (Hélio Oiticica, Cildo Meirelles, Guilherme Vaz 
e Arthur Barrio), escolha de McShine a partir de sua visita 
ao Salão da Bússola, realizado no MAM, em 1969.

Pasqualini problematiza esta presença ao lado das 
representações americanas e européias, uma vez que 
os artistas brasileiros processavam uma arte relacional, 
participativa e sensorial. Ninhos, Projeto Coca-Cola, 
Solos Ardentes e as Intervenções Urbanas (Situação T/
T1) caminharam em outra direção, afastando-se do estrito 
conceitualismo cerebral e programático, mais comum nos 
europeus e americanos. 

O autor questiona e põe em discussão a natureza do 
processo de assimilação internacional da arte brasileira. 
Alerta para a necessidade de revisão das análises sobre a 
arte contemporânea no Brasil, cujas propostas deslocam 
o foco de análise habitualmente explorado na busca do 
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entendimento das proposições conceituais, podendo-se 
defini-las mais como parte da guerrilha artística, cenário 
dos nosso anos 60/70. 

Por fim, temos a comunicação de Silvia Meira, A 
constelação contemporânea (padrões ou estratégias), na 
qual a complexidade do diálogo entre o local e o global e 
as exigências contemporâneas- uma realidade pluralista-, 
postas para o crítico, para o teórico e para o historiador da 
arte, constituem o caminho de suas considerações. Para 
a autora, diante desta realidade pluralista elaborar uma 
história da arte contemporânea supõe um desmonte de 
conhecimentos, definições e heranças.

Centrando suas considerações a partir de Jean Arp, 
mais precisamente em diálogo com sua obra Formas 
Expressivas do acervo do MAC/USP, a autora identifica 
pontos inaugurais no processo vivido pelo artista que 
deixa para trás os princípios de racionalização do homem, 
aproximando-se da ordem orgânica da natureza. Arp 
cria formas ilustrando sua compreensão do princípio da 
metamorfose definidas por ele como constelações. 

Ao apontar a constelação contemporânea, Silvia 
Meira empresta de Adorno o sentido de forma de 
recompor o todo a partir de uma seqüência de complexos 
parciais, identificando nos trabalhos interativos, 
baseados em tecnologia digital e em espaços simulados 
a impossibilidades de um discurso linear, estável 
e tradicional. O debate contemporâneo, a seu ver, 
instalado em territórios de instabilidade provocados pelas 
proposições artísticas, é descrente doa idéia de absoluto.
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Respondendo a uma indagação inicial do seu texto, 
de como o passado permaneceria como referência para 
um futuro aberto a tantas indagações, Silvia afirma 
haver uma apropriação de conceitos tradicionais criando 
relações outras, explorando novos significados nos 
antigos significantes. Neste âmbito, as falas incorporam a 
diversidade de concepções, estabelecendo mais que uma 
política de diferenças, uma poética da diversidade.

Fronteira indefinida, território de negociações, 
a produção artística contemporânea força o discurso 
sobre a arte a um jogo de significados. A autora chama 
atenção para a importância da investigação do símbolo, 
sua função e referência mediática a ser realizada pelos 
teóricos, críticos e historiadores da arte. A constelação 
contemporânea constitui emblema do processo de 
combinações da atividade contemporânea revelada em 
convenções e procedimentos, a serem reconhecidas pelo 
discurso da arte.

No conjunto, os textos manifestam idéias e problemas 
relativos às estratégias de subversão e assimilação, cada 
um situando-as no âmbito das curadorias ( nacionais 
e internacionais); nos estudos teóricos e críticos e 
na produção artística contemporânea, tidas como 
constelações.

Identificam por outro lado as particularidades da 
arte brasileira, nos anos 60/70, face a sua assimilação 
no campo da arte conceitual.O capixaba Nenna e os 
quatro artistas brasileiros participantes da Information 
potencializam suas criações num jogo irônico, lugar de 
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elaboração crítica, irmanados às forças culturais no 
processo de resistência ao arbítrio político do regime 
militar. 

Os casos brasileiros descolam-se do artesanato 
cerebral, comum nas propostas internacionais, 
promovendo uma relação participativa e interativa com o 
público ( como no caso de Brasiliana, 1972, de Nenna ou 
nos Circuitos Ideológicos de Cildo Meirelles). Instauram 
uma comunicação, conjugando um experimentalismo 
estético a um compromisso de ordem ética, aproximando-
se do homem comum em seu cotidiano. 

Em todos as análises apresentadas, e diante dessa 
constelação complexa de valores das experiências 
artísticas, nos anos 60/70, no Brasil, subjaz um apelo 
para que os historiadores, críticos e teóricos subvertam 
seus respectivos discursos, na busca de assimilações 
que considerem a natureza particular dessas proposição.
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Por meio deste texto proponho pensar a atuação 
crítica e curatorial de Frederico Morais durante os anos 
de 1960/70 no contexto da contracultura. Das barricadas 
de Paris aos encontros de Pamplona na Espanha, dos 
happenings de Nova York à manifestação Do Corpo 
à Terra em Belo Horizonte, a arte de vanguarda se 
posicionou na contramão da tradição moderna. No Brasil, 
esse movimento ocorreu durante o período da ditadura, 
direcionando-se contra a política de repressão e violência 
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instaurada no país pelo regime militar. Nesse contexto a 
figura do crítico militante, atuando ao lado dos artistas no 
combate ao status quo, é complementada pela figura do 
curador, que coordena eventos artísticos nas instituições 
culturais, abrindo espaços propícios às manifestações de 
arte experimental.

Frederico Morais emerge no cenário brasileiro como 
crítico e curador exemplar durante esse período. Trabalha 
como jornalista no Estado de Minas, O Globo, Diário de 
Noticias redigindo textos e manifestos provocativos em 
prol da liberdade de expressão e da arte experimental. 
Ao mesmo tempo, atua como curador organizando 
manifestações de vanguarda junto aos Museus e Galerias, 
a exemplo da manifestação Do Corpo à Terra, no Palácio 
das Artes em Belo Horizonte (1970), dos Domingos da 
Criação, no Museu de Arte Moderna no Rio de Janeiro 
(1971) e das exposições Vanguarda Brasileira, na Reitoria 
da UFMG (1969) e A Nova Crítica, na Petite Galerie no 
Rio de Janeiro (1970). Nesse período, Morais dialogava 
com a crítica militante europeia – Pierre Restany, Michel 
Ragon – com a crítica latino-americana – Jorge Romero 
Brest, Marta Traba, Nestor Canclini – e também com os 
curadores europeus, a exemplo de Harald Szeemann, que 
na época era diretor da Kunsthalle de Berna, na Suíça. 

Em primeiro lugar, contextualizarei o movimento 
cultural que emergiu na sociedade pós-industrial, a 
partir da segunda metade do século XX, tomando como 
eixo o pensamento do filósofo Francisco Jarauta. Este 
apresenta os anos de 1960/70 como um “laboratório 
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onde se cristalizam as formas e discursos de uma nova 
cultura”, de uma nova arte e de uma nova arquitetura. 
Diante das tensões que atravessam os problemas 
políticos, econômicos e sociais da modernidade, Jarauta 
nos aponta alguns conceitos e estratégias que delineiam a 
construção dessa nova civilização pós-industrial. Afirmam-
se dois dispositivos complementares: “a crítica das formas 
e legitimações que acompanham a instrumentalização do 
Movimento Moderno” e “a busca de novos procedimentos 
para constituir novos territórios sobre os quais reinventar a 
ordem do cotidiano”.1

Na Apresentação do catálogo de exposição da Arte 
Povera Italiana na Coleção Stein Jarauta continua seu 
pensamento:

Trata-se de um questionamento que aparece igualmente nas 
colocações da arte e da arquitetura, situados agora numa distancia 
crítica que coloca em xeque os princípios do movimento moderno e 
das vanguardas históricas, dos novos humanismos ou das ilusões do 
socialismo utópico. Torna-se necessário ir mais além das confrontações 
convencionais e desvendar a cultura do projeto, entendida em sua 
dimensão mais ampla, desvendar outros territórios, tal como os 
situacionistas o haviam colocado no final dos anos 1950, exploração 
que poderia ter, em sua forma mais radical, a efêmera poética dos 
gestos.2

Jarauta aponta, além do Situacionismo, o surgimento 
de movimentos artísticos e arquitetônicos radicais, tais 
como a Pop Art, a Land Art, a Arte Povera e a Arquitetura 
Radical, que propõem “inventar novos mundos, pequenas 
utopias, jogos e situações, algumas vezes explorando a 

1 JARAUTA, Francisco. El laboratório de La coleción Stein. In: ____. Colleción Christian 
Stein. Una historia del arte italiano. Valencia: IVAM, 2010. p. 44.
2 Ibidem, p. 44.
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ironia, outras o sentido lúdico da vida, criando as bases de 
um novo radicalismo”.3

Nesse contexto de emergência de uma nova 
sensibilidade, a arte e a arquitetura buscam o 
experimentalismo, a performance, a exploração de 
novos territórios, a construção de novos projetos 
habitacionais, incluindo sempre a dimensão humana. 
Na Europa, surgem artistas como Yves Klein, Joseph 
Beuys, Mario Merz, Lucio Fontana, Giuseppe Penone e 
arquitetos como Alison, Smithson, Paolozzi e Henderson, 
que abrem caminho para novas dimensões artísticas. 

No Brasil, o pano de fundo são os “anos de chumbo”, 
dominados pelo regime militar, pela perseguição aos 
intelectuais e artistas de esquerda, tortura e violência 
contra os presos políticos e a falta de liberdade 
de expressão. Em contraposição a esse estado de 
repressão articulam-se movimentos de resistência: a 
guerrilha urbana, na sua forma política mais radical, e 
a guerrilha artística, que se constrói nas entrelinhas, 
através de manifestos, metáforas e propostas 
experimentais. Organizam-se salões e exposições 
coletivas que questionam as categorias tradicionais de 
arte: Opinião 65/66, Nova Objetividade Brasileira (1967) 
e o Salão da Bússola no Rio de Janeiro; Proposta 65/66 
em São Paulo; Vanguarda Brasileira (1966), Objeto e 
Participação e Do Corpo à Terra (1970) e o 1º Salão de 
Arte Contemporânea (1969) em Belo Horizonte. 

3 Ibidem, p. 46.
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Essas exposições tornam-se espaços de discussão 
da arte de vanguarda, em que artistas, críticos e 
galeristas propõem novas formas de pensar e fazer 
arte, construindo territórios de resistência poéticos e 
políticos. Surgem artistas como Hélio Oiticica, Rubens 
Gerchman, Antonio Dias, Cildo Meireles, Artur Barrio, 
Antonio Manoel, Paulo Bruscky, Maria do Carmo Secco, 
Wanda Pimentel, Teresinha Soares e Décio Noviello, 
que experimentam novas formas de fazer arte. E surgem 
críticos militantes, historiadores e curadores como 
Walter Zanini, Mário Schemberg, Frederico Morais, 
Márcio Sampaio, que trabalham ao lado dos artistas, 
refletindo, discutindo e abrindo espaços alternativos 
para a arte experimental. 

Dentro desse contexto contracultural, de 
questionamento político e comportamental, de luta e 
criação coletiva, de experimentalismo e expansão do 
campo artístico, configura-se a presença do curador, 
daquele que pensa, projeta e concretiza uma exposição 
ou uma manifestação artística; que cuida da obra de arte 
dentro de um espaço público, privado ou institucional. 

Focalizo, então, a reflexão crítica e curatorial de 
Frederico Morais no circuito artístico brasileiro e seu 
diálogo com o curador Harald Szeemann.4

Morais iniciou sua atividade crítica em Belo 
Horizonte, nos anos de 1960, publicando uma série de 
reportagens polêmicas no Estado de Minas, denunciando 
4 Helouise Costa sinaliza, em sua comunicação “O retrato do Curador, uma história em 
4 tempos”, a emergência, naquela época, do curador independente, daquele que não 
tem vínculo institucional com um museu ou uma coleção. (Comunicação apresentada no 
XXXI Colóquio do CBHA, Campinas, 12 a 21 de outubro de 2011.)
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a exploração do trabalho de Guignard no momento 
em que a crítica o reconhecia como um dos maiores 
pintores brasileiros. Participou da Semana Nacional 
de Poesia de Vanguarda, realizada em Belo Horizonte 
(1963), publicando várias matérias em que se discutia a 
questão da arte de vanguarda. Nessa ocasião, defendeu 
os jovens artistas mineiros, apontando o surgimento de 
uma nova geração que propunha uma arte experimental 
e uma nova figuração. Os expoentes deste debate foram 
os artistas Nello Nuno e Jarbas Juarez, cujos trabalhos 
e depoimentos provocaram polêmicas no meio artístico 
da cidade. 

Realizou sua primeira curadoria, a exposição 
Vanguarda Brasileira (1966), na Reitoria da UFMG, a 
convite de Celma Alvim, coordenadora de extensão da 
Universidade. Convidou jovens artistas cariocas para 
participarem da mostra, estabelecendo o elo entre Minas 
e Rio. Hélio Oiticica, Antonio Dias, Rubens Gerchman, 
Pedro Escosteguy, Angelo Aquino, Dileny Campos e 
Maria do Carmo Secco apresentaram aos mineiros uma 
nova figuração e realizaram happenings no espaço 
universitário. 

Vanguarda Brasileira foi acompanhada de 
catálogo-cartaz com depoimento dos artistas, além da 
reflexão crítica de Morais sobre a vanguarda construtiva 
brasileira.5 Nesse texto, Morais defende a nova geração 
de artistas cariocas, destacando a importância de Hélio 
Oiticica como elemento de ligação entre a geração 
5 MORAIS, Frederico. Vanguarda Brasileira. PARE. Belo Horizonte, Reitoria da UFMG, 
25 julho 1966.
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neoconcreta e a nova geração. Estabelece-se um 
diálogo, uma convergência de ideias entre Morais e 
Oiticica. 

Segundo as palavras do crítico:

Oiticica é o elemento de ligação, traço de união entre as 
duas gerações. Seus núcleos, penetráveis e bólides, revelam seu 
aprendizado neoconcreto – a preocupação com a estrutura-cor ou 
com o desdobramento de formas no espaço e sua reprodução em 
espelhos. Mas ampliando ilimitadamente o sentido de participação 
do espectador na obra de arte, fazendo apelo às sensações 
hápticas, explorando os materiais, o corpo e o ambiente, Oiticica vai 
além, muito além da dialética neoconcretista.6

A participação ativa de Morais junto aos artistas de 
vanguarda e seu questionamento da situação política 
repressora em que o país vivia levaram-no a tomar, 
cada vez mais, uma postura crítica radical, a favor de 
uma “arte guerrilha”, que se coloca em oposição à arte 
convencional legitimada pela sociedade afluente. 

No texto “Contra a arte afluente: o corpo é o motor 
da ‘obra’”, Morais proclama: 

O artista, hoje, é uma espécie de guerrilheiro. A arte uma 
forma de emboscada. Atuando imprevistamente, onde e quando 
é menos esperado, de maneira inusitada, o artista cria um estado 
permanente de tensão, uma expectativa constante. Tudo pode 
transformar-se em arte, mesmo o mais banal evento cotidiano.7

O crítico propõe, ainda, a abertura para as 
experimentações multissensoriais, ambientais e a 
exploração do processo, das situações, dos espaços 
6 Ibidem.
7 MORAIS, Frederico. Contra a arte afluente: o corpo é o motor da “obra”. Revista Cultura 
Vozes. Vanguarda brasileira: caminhos e situações, Petrópolis, v. LXIV, n. 1, ano 64, 
p.49, jan./fev. 1970.
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poéticos, a exemplo das propostas de Lygia Clark, Hélio 
Oiticica, Cildo Meireles e Barrio. Morais discute também 
os conceitos que apontam a imaterialidade na arte 
contemporânea:

Obra é hoje um conceito estourado em arte. Eco e outros 
teóricos da obra aberta, como Vinca Manzini, foram provavelmente 
os últimos defensores da noção de obra. Deixando de existir 
fisicamente, libertando-se do suporte, da parede, do chão e do 
teto, a arte não é mais do que uma situação, puro acontecimento, 
um processo. (...) E quanto mais a arte se confunde com a vida e 
com o cotidiano, mais precários são os materiais e suportes, ruindo 
toda a ideia de obra. Da apropriação de objetos, partiu-se para a 
apropriação de áreas geográficas ou poéticas ou simplesmente de 
situações. A obra acabou.8

Nesse sentido o pensamento de Morais aproxima-
se do ideário dos movimentos artísticos internacionais 
como a Arte Povera, o Situacionismo, o Fluxus e 
o Neorrealismo, que enfatizam os happenings, as 
performances, a apropriação de materiais precários, a 
integração da arte no cotidiano e a ocupação de novos 
territórios poéticos. 

Esse pensamento, aliado a uma postura política, 
concretiza-se na curadoria da Semana de Vanguarda, 
realizada em Belo Horizonte, no mês de abril de 1970, 
por ocasião da inauguração do Palácio das Artes. Esta 
se desdobrou em dois momentos: a exposição Objeto e 
Participação e o evento Do Corpo à Terra. A exposição 
ocupou o espaço interno das Galerias com trabalhos 
experimentais e a manifestação foi realizada no Parque 
Municipal, nas ruas, nas serras e nos ribeirões da cidade. 

8 Ibidem, p. 45.
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Participaram da exposição e do evento 24 artistas 
brasileiros e um estrangeiro. Dentro da perspectiva da 
Nova Crítica Morais insere-se na manifestação com a 
proposta “Quinze lições sobre Arte e História da Arte – 
apropriações: homenagens e equações”, apropriando 
do entorno do Palácio das Artes e instalando fotografias 
que chamavam a atenção para lugares específicos e 
homenageavam artistas e pensadores.9

Morais descreve esse evento considerando-o a 
última manifestação coletiva da vanguarda brasileira:

Na manifestação Do Corpo à Terra, que durou três 
dias, todos os trabalhos foram realizados no Parque 
Municipal, no centro da capital mineira, e para isso os 
artistas receberam uma ajuda de custo. Ou seja, pela 
primeira vez, em uma manifestação de artes plásticas, 
os artistas não apresentaram obras, mas limitaram-
se a desenvolver várias ações, eventos, rituais, 
manifestações. (...). Muitos trabalhos foram feitos sem 
a presença do
público (rompia-se igualmente com a ideia de espetáculo 
e/ou vernissage) e dela só restou a documentação 
(fotografias, filmes, gravações, depoimentos, 
reportagens, etc.). 10 

Nessa mesma época, em março de 1970, Harald 
Szeemann inaugurava, na Kunsthalle de Berna, a 
exposição Viva em sua Cabeça. Quando atitudes 

9 DRUMMOND, Marconi; SAMPAIO, Márcio; ANDRÉS, Marília. Neovanguardas. Belo 
Horizonte, 2008. (Catálogo da exposição realizada no Museu de Arte da Pampulha entre 
22 de dezembro de 2007 a 16 de março de 2008.)
10 MORAIS, Frederico. A crise da vanguarda no Brasil. In: ____. Artes plásticas. A crise 
da hora atual. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1975. p. 104.



XXXI Colóquio CBHA 2011 - [Com/Con]tradições na História da Arte

606

tornam-se forma (Obras, Conceitos, Processos, 
Situações, Informações), que constituiu um marco na 
arte contemporânea europeia. Participaram da mostra 
69 artistas europeus e americanos, e apenas 40 foram 
representados com obras, os outros apresentaram 
propostas, processos, situações. 

Na Apresentação da exposição o curador faz uma 
reflexão sobre a função da Kunsthallen enquanto espaço 
de abertura para manifestações da arte contemporânea 
e situa a exposição como herdeira do “processo de 
obra de Duchamp” e da “intensidade do gesto de 
Pollock”, herdeira também dos happenings, dos hippies, 
do rock, que ele considera manifestações de “anti-
formas-sociais”. Szeemann conceitua a mostra como a 
emergência de uma “nova arte”, pautada por “oposição 
à forma, alto grau de engajamento pessoal, substituição 
do interesse no resultado em favor da ideia de processo, 
utilização de materiais ordinários, interação entre 
trabalho e material, a mãe terra como matéria-prima, 
o cenário como trabalho e o deserto como conceito”.11 
Essa “nova arte” substituiu “a crença na tecnologia pela 
crença no processo artístico”, focalizando a atividade do 
artista, a vivência, a situação e o conceito. 

Evidencia-se uma sintonia de informações entre 
Frederico Morais e Harald Szeemann a propósito da 
curadoria das duas exposições, ambas realizadas na 
mesma ocasião e centradas nos mesmos conceitos 

11 SZEEMANN, Harald. Sobre a Exposição. In: Live in your Head. When attitudes become 
form. Works-Concepts – Processes – Situations – Information. Kunsthallen Bern. 22/3 à 
27/4/1969.
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curatoriais.12 Mas, enquanto Szeemann propiciava 
a abertura de um espaço museológico para as 
manifestações da arte contemporânea produzidas 
na Europa e na América do Norte, Frederico Morais 
propiciava a abertura de um espaço museológico e 
urbano para a arte contemporânea brasileira. 

Finalizo a comunicação com algumas palavras de 
Morais publicadas no Manifesto Do Corpo à Terra, no qual 
ele concebe a função do novo museu de arte, enquanto 
espaço lúdico aberto para a cidade e a participação do 
público.

É tarefa deste Palácio das Artes (verdadeiramente 
um Museu de arte): mais que acervo, mais que prédio, o 
Museu de arte é uma ação criadora – um propositor de 
situações artísticas que se multiplicam no espaço-tempo 
da cidade, extensão natural daquele. É na rua, onde o 
“meio formal” é mais ativo, que ocorrem as experiências
fundamentais do homem (...). Plano-piloto da futura 
cidade lúdica, o Museu deve ser, cada vez mais, um 
laboratório de experiências, campo de provas, visando 
à ampliação da capacidade perceptiva do homem, 
exercício continuado de seu instinto lúdico. Esta sala e, 
em torno, o Parque Municipal – são áreas de liberdade 
– aqui a vida se faz plenamente.13

12 Segundo a comunicação de Marco Antônio Pasqualini de Andrade, “Artistas 
brasileiros na exposição Information”, no final de 1970 realizou-se no MoMa, em Nova 
York, a exposição Information, com a curadoria de Kynaston McShine. A exposição foi 
organizada dentro de parâmetros curatoriais similares aos de Szeemann, mas com a 
inclusão de artistas latino-americanos. Os brasileiros que participaram da mostra foram 
Cildo Meireles, Artur Barrio e Guilherme Vaz, que também participaram da manifestação 
Do Corpo à Terra em Belo Horizonte. (Comunicação apresentada no XXXI Colóquio do 
CBHA, Campinas, 12 a 21 de outubro de 2011.)
13 MORAIS, Frederico. Manifesto do Corpo à Terra. In: TRISTÃO, Maristela. Da semana 
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Naquele momento, o curador e crítico militante 
Frederico Morais propõe não somente a criação de um 
novo espaço museológico aberto à experimentações 
do artista e do público, mas proclama a criação de um 
território de liberdade poética e política no Brasil frente 
à repressão da ditadura militar.

de Vanguarda. Estado de Minas, Belo Horizonte, p. 5, 28 abr. 1970.
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À mudança do epicentro artístico da Europa para 
os Estados Unidos no pós-guerra seguem-se profundas 
transformações nos diferentes campos do saber, quando 
todas as certezas são postas em xeque e ocorrem 
modificações nos modos de vida, no discurso legitimador 
das vanguardas, nos paradigmas e no estatuto da arte.  A 
partir da década de1960, a arte se desmaterializa, torna-
se experimental, efêmera, híbrida, múltipla, fragmentária, 
paródica e o conceito de obra de arte seria problematizado 
e radicalizado. 

No Brasil, a situação adversa imposta pelo regime 
militar não conseguiria dirimir a catálise criativa ou frear 
a fertilidade e a originalidade das proposições poéticas 
surgidas nos anos anteriores, de modo especial até o 
período imediato à promulgação do AI-5, quando se 
acentua a interferência da censura na produção artística e 
cultural. Sem se deixarem abater pelo desalento, desilusão 
e medo, muitos artistas revelaram inconformismo e 
assumiram uma postura de resistência e de enfrentamento 
à arbitrariedade e à opressão. Na mesma proporção que 
cresciam os reveses e atitudes repressoras acentuava-se o 
teor irreverente, crítico e subversivo das práticas criativas, 
se exacerbava a vontade dos jovens de descontextualizar 
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e desterritorializar as imagens e imprimir novos rumos às 
respectivas praxes. Como bem observou Otília Arantes, 
essas reações apenas confirmavam que “até à revanche 
do regime – boa parte dos artistas brasileiros pretendia, ao 
fazer arte, estar fazendo política”.1

Mas se em meio a esse cenário alguns pareciam 
acreditar, ainda, na potência e no caráter revolucionário 
da arte, enquanto instrumento de protesto e meio de 
conscientização e transformação da realidade político-
social, outros artistas preferiam investir em ações e atitudes 
criativas experimentais e vivenciais, que tanto convocavam 
como envolviam individual ou coletivamente o público em 
processos de interação, descoberta, participação, reflexão, 
transformação, realizadas não raramente fora do âmbito 
institucional. Por meio dessas “situações-limite” que 
propugnavam estabelecer novas relações artista/objeto/
público, artistas como Hélio Oiticica, Lygia Clak, Lygia 
Pape, Antonio Manuel, Cildo Meireles, Wesley Duke Lee, 
entre outros, diluíam as fronteiras entre arte e vida. 

 Apoiando-se na ideia de socialização e de interação 
através da arte, as propostas de expressivo número 
de jovens revelavam a investida na desmistificação e 
no deslocamento dos valores estéticos tradicionais, 
identificando-se, sobretudo, com a ironia duchampiana, 
o irracionalismo, a anarquia e o niilismo dadaísta, como 
constatou Ronaldo Brito:

Há nessa leitura jurídica do gesto de Duchamp uma espécie 
de redução moral, uma vontade de verdade que elimina sua Dor 
constitutiva. Os Objects Trouvés não são a sumária desmistificação 

1 ARANTES. Depois das vanguardas, 1973, p. 5. 
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da figura do Gênio, a sumária denúncia do arbitrário da arte, o riso 
diante da flagrante impostura ideológica. São muito mais: fraturas 
simbólicas, cicatrizes expondo à esquizoidia o sujeito moderno – a falta 
de nexos entre ele e o mundo, a confusão que o envolve e diferencia 
indistintamente. A sua dispersão essencial, resumindo o paradoxo.2

Ampliava-se e diversificava-se o naipe de materiais, 
com a substituição das tradicionais telas, tintas, pincéis, 
por detritos e objetos industriais (metal, plástico e espuma), 
papel de jornal, para não citar outros. Recorrendo a 
materiais precários, colagens e recortes de jornais e 
revistas, os jovens propunham tanto a ruptura com o 
conceito tradicional de perenidade da arte, quanto o 
deslocamento do conceito de obra acabada para o de 
objeto inacabado. Alguns buscavam nos jargões, frases de 
ordem e manchetes extraídas do anedotário político e da 
crônica policial, maneiras inusitadas de alertar ou denunciar 
as perseguições e arbitrariedades políticas, protestando 
contra a falta de liberdade. 

Não faltaram, ainda, referências críticas à 
internacionalização, submissão ideológica, dependência 
econômica do país, exploração desordenada do meio 
ambiente e às manobras do mercado de arte, expressas 
por meio de ações conceituais, propostas sensoriais e 
ambientais repletas de ironia e cinismo.  

Se parecia inevitável que os jovens artistas brasileiros 
cotejassem e se deixassem contaminar por determinadas 
manifestações artísticas internacionais, não se tratava se 
simples absorção, mas de submetê-las a um processo 
peculiar de transformação e transfiguração, sintonizando-as, 

2 BRITO, R. Experiência flutuante, 1973, p. 58.
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de alguma maneira, com a própria realidade. É nesse 
universo que transitam as emblemáticas Inscrições em 
circuitos ideológicos de Cildo Meireles (que mantinham 
alguma analogia com trabalhos antecedentes, como 
Cifrão (1966), de Waldemar Cordeiro), Porco empalhado, 
de Nelson Leirner, Trouxas de carne, de Arthur Barrio, os 
happenings: O Grande espetáculo das Artes, de Wesley 
Duke Lee e a Exposição não exposição, organizada pelo 
Grupo Rex3 para marcar de maneira ruidosa o fim das 
atividades da Rex Gallery & Sons (maio de 1967), na capital 
paulista e o Estilingue gigante de Atílio Gomes Ferreira, em 
Vitória (1970).

 Para transformar o encerramento da Rex Gallery 
num evento marcante, o público foi convocado, através 
de anúncios no jornal Rex Time, a comparecer ao espaço 
mantido até então pelo Grupo Rex, com direito a levar 
para casa as obras expostas, o que resultou na completa 
depredação da galeria. Tal proposta atestava tanto a 
dimensão do engajamento político dos artistas, quanto e 
sua intenção de transgredir a ordem, instigar e provocar 
diferentes reações do público.

Embora o motivo alegado para o fechamento da 
galeria tenha sido o prejuízo financeiro e o desinteresse do 
público, esse happening não deixava de traduzir a tomada 
de consciência do Grupo sobre a natureza dos objetos e 
proposições elaboradas por seus respectivos membros, 
que pareciam não mais se adequar às exposições 
convencionais, nem ao espaço asséptico daquela galeria. 
3 O Grupo era formado por Geraldo de Barros, Nelson Leirner, Wesley Duke Lee, Carlos 
Fajardo, Frederico Nasser e José Resende.
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Essas e outras ações conceituais permitem atinar 
tanto para o calibre criativo e crítico das proposições dos 
brasileiros, como evidenciavam a intenção de pôr em 
xeque ou sob suspeita tanto os processos tradicionais que 
alimentavam o mercado, quanto o território sacralizado das 
instituições culturais, inapropriadas às novas démarches 
artísticas. Espaços alternativos ou não institucionais 
tornavam-se, então, locais privilegiados para a realização 
de propostas de caráter efêmero e underground. 

 Se preterir as instituições culturais constituía ato 
de insubordinação e rebeldia dos jovens artistas, estes 
também iriam perceber que as novas proposições e 
intervenções em espaços públicos tendiam a não se fixar 
na memória e a se perder no tempo, se não fizessem o 
registro documental das mesmas. Recorreram para tanto, 
às tecnologias disponíveis naquela época, o que permitiu 
que propostas experimentais ou efêmeras se perpetuassem 
em arquivos de imagens visuais: fotografias, vídeos, filmes, 
que acabariam, paradoxalmente, sendo incorporados aos 
acervos institucionais, e também comercializados.

O processo de ruptura artística no Espírito Santo

A efervescência criativa supracitada foi de tal ordem, 
que mesmo no ambiente cultural periférico e retrógrado 
da capital do Espírito Santo, onde a pintura e a escultura 
convencional continuavam dominando a cena artística, 
alguns jovens artistas buscaram meios originais de refutar 
o provincianismo, o atraso cultural e a acomodação local.  
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A geração liderada por Paulo Herkenhoff, Alberto Harrigan, 
Carmen Có, Pedro Philho (Pedro José Rodrigues Filho), 
Atílio Gomes Ferreira (o Nenna) e Hilal Sami Hilal, se 
revelaria afinada com o pensamento artístico internacional 
e com as novas modalidades expressivas engendradas 
nos principais pólos culturais do país.   

Se alguns desses jovens transformaram o corpo 
em matéria, motor e caixa de ressonância dos eventos 
performáticos, de natureza conceitual e sensorial por eles 
realizados, numa época em que as tecnologias de ponta, 
por questões que deixamos de analisar, eram ainda pouco 
utilizadas pelos artistas brasileiros na produção de imagens 
e ações, alguns capixabas iriam recorrer ao Super 8,  
Vídeo, fotografia, entre outros processos.

Atuando em Vitória, ou no Rio de Janeiro - para onde 
alguns se transferiram temporária ou definitivamente, em 
busca de melhores condições para produzir e angariar 
reconhecimento – aqueles jovens artistas buscaram 
imprimir novos rumos à arte, negando os paradigmas e 
os modelos herdados do passado. Promoveram desde 
o final dos anos 60, proposições criativas (intervenções 
públicas, happenings, performances, instalações, mail-art, 
vídeotapes), ironizando ou criticando a realidade local, a 
censura e a tortura política. Para tanto, os jovens artistas 
recorreram à associação insólita de objetos e materiais, 
como a textos de jornais que se referiam a prisões políticas, 
tortura, violência e morte.

Questionaram o poder instituído e o significado 
dos espaços culturais como veículos de difusão e de 
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legitimação da arte, transformando ruas, praças e outros 
espaços públicos em locais privilegiados para a realização 
de eventos conceituais de natureza individual. Propunham-
se transformar o mundo num museu aberto, sem limites, 
livre de convenções e sem fronteiras à interatividade e 
à participação do interlocutor. Tais jovens admitiam a 
necessidade de formação de um novo público, disposto a 
deixar a posição passiva ou contemplativa, para tornar-se 
agente participativo e criativo, o que não deixava de ter um 
sentido transformador ou político. 

Na impossibilidade de abarcar nesta comunicação 
a diversidade de proposições artísticas dos capixabas 
que emergiram entre o final da década de 60 e início 
da seguinte, optamos por centrar o foco deste texto em 
algumas das ações conceituais desenvolvidas entre 1970 
e 1972 por Atílio Gomes Ferreira (1951), mais conhecido 
pelo pseudônimo de Nenna B (depois Nenna), um dos 
mais precoces, irreverentes e talentosos artistas de sua 
geração. [Figura 1]

Estratégias de subversão do tradicionalismo artístico

No início da década de 1970, o então estudante da 
Escola de Belas Artes do Espírito Santo, com apenas 
18 anos de idade, abalava o renitente conservadorismo 
artístico local, contrapondo a essa realidade, a potência 
criativa, ousadia, ineditismo e insubordinação de suas 
proposições conceituais, e o caráter irônico de imagens 
fotográficas e vídeotapes. 
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 Em perfeita sintonia com seu tempo poético e 
histórico, Nenna afrontava a pintura tradicional, mediante 
ações e intervenções públicas de caráter subversivo, que 
não encontraram na época de sua apresentação a esperada 
interlocução, nem tiveram seu teor crítico devidamente 
compreendido e redimensionado.

 A potência da ação participativa e efêmera por ele 
realizada e logo apelidada de Estilingue gigante (1970) 
deve ser redimensionada, considerando que sua realização 
ocorreu em uma capital periférica, que sequer dispunha 
de museus e galerias de arte. Esse cenário impedia que a 
informação cultural e as linguagens artísticas mais radicais 
fossem ali veiculadas e integrassem os discursos de âmbito 
acadêmico. 

Figura 1 - Atílio Gomes Ferreira (Nenna)
Estilingue, 1970 (Vitória) - Árvore, plástico, gesso
Foto: Jorge Luís Sagrilo
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Para instalar o Estilingue, Nenna recorreu a uma 
árvore (popularmente conhecida como chapéu de sol ou 
castanheira), na Praia do Canto, bairro nobre da cidade, 
local que foi por ele escolhido não por acaso. A intenção 
do jovem artista era provocar e desestabilizar o gosto 
e a concepção romântica de arte que imperava entre 
os integrantes dessa elite endinheirada, acomodada e 
conservadora. A bifurcação do tronco da árvore, a certa 
altura em relação ao plano do chão, sugeriu-lhe a forma 
de forquilha, à qual iria prender as atiradeiras do estilingue, 
após revesti-la com gesso pintado de amarelo. No extremo 
dessas alças de plástico fixou um retângulo vermelho 
(similar ao que nos brinquedos convencionais suporta o 
empuxo do arremesso dos projéteis: pedras, sementes, 
bolinhas de gude).  As cores (amarelo, vermelho e preto), 
seja pelas linhas verticais pendendo da árvore, quanto 
pelos elementos estruturadores do objeto, remetiam, de 
alguma maneira, à pintura abstrata.

 Ao incorporar na instalação elementos concretos, o 
artista ironizava a representação ilusória e postiça da pintura 
tradicional, redimensionando e recodificando o conceito de 
espaço da arte. Nenna propunha, assim, a instauração de 
um embate com a pintura de paisagem, predominante no 
gosto das elites capixabas, que naquele momento ainda 
refutavam as linguagens modernas, de modo especial as 
que rompiam com a figuração.

 Se o Estilingue gigante interferia, interagia e 
problematizava o espaço ambiental, também modificava 
a percepção da árvore e de tudo o que a circundava, 
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tornando-se uma espécie um núcleo integrador e 
diferenciador desse micro-ambiente.

Os habituais caminhantes de final de semana foram 
surpreendidos por esse objeto insólito, elaborado durante 
a madrugada de domingo, 14 de junho de 1970. Embora 
causasse estranhamento a uns e tivesse sido ignorado 
por outros, o estilingue de dimensões descomunais logo 
passaria a instigar a memória e a percepção de grande 
parte dos transeuntes que se aproximaram da árvore, 
circularam ao redor dela, fizeram suposições sobre a 
inquietante instalação, interrogaram a respeito dela e do 
seu significado, e até posicionaram a “atiradeira” sobre 
as costas, penetrando literalmente no objeto, como se o 
vestissem. O interlocutor atinava, então, que o estilingue, de 
inofensivo brinquedo, tornava-se uma armadilha perversa 
e ameaçadora, capaz de arremessar simbolicamente os 
indivíduos à distância, fazendo-os desaparecer, como num 
passe de mágica. [Figura 2]

Figura 2 - Atílio Gomes Ferreira (Nenna) - Estilingue, 1970 (Vitória), Árvore, plástico, 
gesso. Foto: Jorge Luís Sagrilo
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No ato de dialogar com o estilingue, o público 
interativo criava espontaneamente textos sonoros, visuais 
e corporais, o que remetia à improvisação teatral. O artista 
e seus amigos músicos, os irmãos Marcos e José Renato 
Moraes, tocavam violão, violino e flauta, posicionados 
nas proximidades da instalação do estilingue, como parte 
integrante do evento, que era registrado discretamente 
pela câmera do fotógrafo Jorge Luís Sagrilo. Tais atributos 
imprimiam seriedade e erudição à intervenção pública, 
isentando-a, de qualquer suspeita por parte da polícia, 
perfilada atentamente à distância. 

Contrariando a lógica dos acontecimentos e 
a expectativa do artista e de seus colaboradores - 
considerando que nos “anos de chumbo” qualquer 
agrupamento de pessoas em lugar público era logo 
debelado por levantar suspeita - os “defensores da ordem” 
não iriam interrogar ou molestar o autor ou os participantes 
do evento, por não atinarem, evidentemente, para a 
natureza e o teor crítico nele implicados. 

Certo de que a polícia iria solicitar-lhe ao menos 
uma autorização da Prefeitura Municipal para a 
realização da proposição artística em local público, bem 
como a apropriação da citada árvore, o artista redigiu 
antecipadamente um documento em papel timbrado, que 
era assinado por um pseudo José Joaquim da Silva Xavier 
(cópia da assinatura do herói da Inconfidência Mineira 
extraída de um documento do século XVIII), identificado 
sarcasticamente como funcionário do órgão competente 
da prefeitura local. Como a solicitação não ocorreu, o 
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documento permaneceu de posse do artista, o que significa 
que, de alguma maneira, o teor político e marginal do 
evento não atingiu o efeito esperado, ou se concretizou em 
sua plenitude. 

Se a idéia de happening remete a uma ação efêmera, 
que se desenrola e é finalizada num tempo determinado 
a priori pelo autor, a interação com o objeto que o 
desencadeou introduzia um novo paradigma artístico, 
punha em xeque o conceito tradicional de representação e 
a utopia da perenidade do objeto de arte. Tais prerrogativas 
não foram determinantes para que o Estilingue logo caísse 
no esquecimento, permanecendo na memória não só do 
artista e daqueles que o ajudaram a concebê-lo, como do 
público que interagiu ou simplesmente se deparou com ele, 
ao transitar pela Praia do Canto naquele domingo de 1970.4  

O significado da ação e a ironia que nela se imbricava 
também não foram devidamente compreendidos na época 
pelos articulistas da imprensa local, que iriam se limitar a 
descrever o objeto, o que impediu que o teor político do 
evento encontrasse maior amplitude e repercussão. Mas o 
Estilingue não passaria incólume à imprensa alternativa do 
Rio de Janeiro, merecendo destaque na coluna que Luiz 
Carlos Maciel, assinava no Pasquim, que observou entre 
outras coisas: 

Atílio é uma das pessoas mais incríveis que transa artes 
plásticas no Brasil. Lembro dos seus trabalhos em Vitória, onde tudo 

4 Prova inconteste disso é o memorial construído recentemente no local onde foi 
replantada, algum tempo depois, a ilustre castanheira, que serviu de suporte ao 
Estilingue. Impediu-se assim que a mesma fosse cortada, quando da construção de 
aterro, tal como ocorreu com as demais árvores ali existentes. Aventa-se também a 
proposta de tombamento dessa árvore.



Arte Conceitual: Ativismo Político e Marginalidade - Almerinda da Silva Lopes

621

estava começando, as primeiras loucuras, e o Estilingue Gigante foi 
uma coisa que aconteceu e como aconteceu...5

Após a publicação do texto de Maciel é que alguns 
articulistas da imprensa local atentaram para a importância 
da ação pública realizada pelo jovem, chamando-a de 
“primeira manifestação plástica de vanguarda” realizada 
em Vitória.

O evento teria sido referendado, também, por Hélio 
Oiticica, com quem o capixaba manteve relação de 
amizade, participando com ele da produção e colaboração 
nas edições do jornal alternativo Presença. Nenna e 
Oiticica se encontrariam em 1973, nos Estados Unidos, 
convivência que o jovem provinciano afirmara ter sido para 
ele reveladora: 

Lá, é que, em longos papos com Hélio Oiticica, em seu loft na 
Segunda Avenida, fiquei realmente conhecendo como funcionava o 
´métier` das artes. Meus sonhos adolescentes se diluíam na realidade 
mesquinha que o Hélio me apresentava. Verdadeiro aprendizado de 
choque.6

Atílio Gomes nunca ocultou a admiração pela potência 
criativa e reflexiva de Hélio Oiticica, e em depoimentos 
concedidos, na época, à imprensa revelou ter consciência 
de pertencer a uma geração mais jovem, que devia a ele 
e outros antecessores a abertura de caminhos, que lhe 
permitiram iniciar uma trajetória artística própria, sem que 

5 MACIEL, L. C. O Gigante do Estilingue, 1971. O artista capixaba aproximou-se de 
Maciel, que chegou inclusive a visitar Vitória, tornando-se colaborador do jornal 
alternativo por ele criado, Rolling Stones.
6 NENNA. Depoimento ao Projeto Taru, 2002; Id. Bíblia, 2003, s. p.
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precisasse começar necessariamente pelo exercício da 
pintura. Reafirmando sua gratidão ao amigo e descobridor 
da Tropicália, o capixaba iria render-lhe homenagem no 
livro, Vereda Tropicália (1985), de sua autoria, obra essa 
produzida com projeto gráfico bastante ousado para a 
época. 

Nenna voltava a provocar polêmica e a balançar a 
ala conservadora da Escola de Belas Artes do Espírito 
Santo, ao inscrever no I Salão de Alunos e Ex-Alunos 
promovido pelo Centro de Artes, da Ufes (outubro de 
1971), três trabalhos: Inscrição I, Inscrição II e Amor. 
Convocado para entregar as obras quando da montagem 
do Salão, desnorteou a comissão organizadora ao 
entregar nada mais nada menos que as mesmas fichas de 
inscrição, ampliadas nas medidas 20x27 cm, devidamente 
preenchidas e xerocopiadas (mencionando como técnica 
das duas primeiras obras “Xerox”, e da última, “todas”). 
Para atender às determinações regulamentares do Salão, 
e evitar ser recusado, o jovem artista tomou o cuidado de 
emoldurar as obras inscritas. 

Os embates entre alguns membros da comissão 
organizadora foram inevitáveis. Enquanto uns defendiam 
a exclusão do jovem estudante do Salão, por ignorarem o 
conceito da proposta, outros não viam como refutar a sua 
participação, por ele atender às normas preconizadas pelo 
regulamento. A polêmica iria acirrar-se ainda mais entre os 
membros do júri de premiação, presidido pelo professor 
da instituição e artista cinético, Maurício Salgueiro. Este, 
depois de prestar aos colegas os devidos esclarecimentos 
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sobre a proposta, conseguiu persuadi-los a concederem 
ao jovem participante o principal prêmio do Salão. Todavia, 
a decisão de premiá-lo iria provocar críticas, protestos e 
perplexidade. Alguns chegaram a indagar sobre os critérios 
adotados pelo júri, observando: como pode alguém 
participar de um salão de arte sem apresentar obras de 
arte, e ainda ser o premiado? 

Nenna voltaria a afrontar as trincheiras mais 
renitentes do meio artístico capixaba ao participar de outros 
eventos realizados em Vitória, no mesmo ano de 1971. No 
entanto, os trabalhos por ele apresentados deixarão de ser 
abordados por ultrapassarem o formato do texto. 

Em outra proposição conceitual denominada 
Brasiliana (1972) apresentada por Nenna em evento 
promovido pelo Serviço de Turismo da Prefeitura Municipal 
de Vitória, recorreu a um cubo minimalista branco, que 
balizava a idéia de urna vazia. Remetia, assim, tanto à 
interdição do direito de votar impingido pelo governo militar 
aos cidadãos brasileiros, quanto ao vazio e à pasmaceira 
existencial do período.

O público era estimulado a utilizar uma almofada de 
tinta e um carimbo, posicionados ao lado da caixa, para 
carimbar sobre versos de autoria do artista, impressos nas 
faces alvas do cubo, o slogan: “Amo-o & So Long”. Esse 
dístico, embora entendido pelos articulistas da imprensa 
local como aludindo à despedida do artista, que partia 
temporariamente para Nova York7 em exílio voluntário,

7 O artista viveu e trabalhou em Nova York durante todo o ano de 1973, quanto se dedicou 
principalmente à captação de instigantes imagens fotográficas do lixo depositado no 
Central Park e em outras áreas da cidade americana.
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fugindo do ambiente repressor e enfadonho da época, tinha 
na verdade outra intenção. Parodiava o lema difundido pela 
ditadura militar “Brasil, ame-o ou deixe-o”, criado em pleno 
recrudescimento do regime militar (1970),8 que embora 
mantivesse um propósito ufanista, empanava um sentido 
de advertência ou ameaça. 

 O público, ao carimbar sobre os textos poéticos o 
citado dístico irônico, modificava e obstruía gradativamente 
os signos gráficos e a sintaxe das palavras, até anular, 
inteiramente, o encadeamento, a estrutura e o sentido dos 
versos. Essa ação em que o público se revezava na utilização 
do carimbo, acabaria se desenrolando de maneira imprevista 
ou imprevisível num tempo determinando pelo autor, como 
ocorre nos happenings. Quanto mais carimbava, mais 
os dísticos iam se sobrepondo, impossibilitando assim a 
leitura e a compreensão da linguagem poética, da maneira 
como a concebera o autor ao criar e imprimir os versos. 
Mas o próprio slogan, depois de inúmeras carimbadas, que 
iam se sobrepondo umas sobre as obras, também acabaria 
se tornando ilegível. O ato de carimbar estabelecia assim 
um paradoxo semântico e visual: instituía-se como vontade 
de “anular a anulação”, no sentido de que invalidava 
simbolicamente o efeito da própria interdição de acesso à 
urna.

 Se a impossibilidade de decodificar a linguagem 
poética nas faces do cubo potencializava e (re) dimensionava 
o sentimento de vazio e de frustração, o espaço/tempo 
8 Aproveitando a euforia por ocasião da conquista da Copa do Mundo no México, pela 
seleção brasileira, o governo militar iria incentivar e apoiar a música ufanista, usando-a 
como instrumento de propaganda política, a exemplo de Pra frente Brasil e Eu te amo 
meu Brasil, gravadas pela banda Os Incríveis.
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compreendido entre o apreender o significado dos códigos 
dos poemas pulsando sobre a superfície do sólido, até sua 
total obstrução pelo dístico carimbado, estabelecia um jogo 
dúbio: presença e ausência, visível e invisível, oclusão e 
desvendamento, ordem e desordem.

 A obstrução ou a anulação da estrutura visual e do 
significado sintático dos poemas pelo ato de carimbar 
traduziam a prática imposta pelos órgãos repressores 
do regime militar para invalidar o título de eleitor, o que 
equivalia à decretação de sentença que destituía o direito 
ao exercício pleno da cidadania, tolhia a liberdade civil, 
relegando os indivíduos ao obscurantismo e ao silêncio. 

Tal como nos eventos anteriores, o caráter irônico 
da proposta também não seria devidamente absorvido e 
compreendido pelos capixabas que ainda tinham dificuldade 
de refletir sobre um gênero de proposição artística que não 
lhes era familiar, tanto pelo seu ineditismo, quanto pela 
rejeição das proposições poéticas que se desviassem da 
tradição.

 Ao propor uma participação coletiva de visível sentido 
irônico, numa época em que todas as atitudes e iniciativas 
dessa natureza eram logo desarticuladas ou coibidas, o 
artista assumia conscientemente uma posição subversiva, 
com o intuito de denunciar e se insurgir contra a ordem 
estabelecida. 

Mas Brasiliana também não deixava de pôr em relevo 
o conceito de obra partilhada ou em processo, isto é, de 
objeto artístico que se modifica, se completa e ganha 
novo significado mediante a ação interativa e participativa 
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do interlocutor que, nesse caso, interferia, transformava, 
instaurava novo sentido e se tornava uma espécie de 
parceiro criativo. O objeto, ao invés de estático, acabado 
e perene, mantinha-se em permanente transformação, 
modificava-se a cada participação de novos interlocutores. 
Considerando que esse gênero de ação se desenrola 
no aqui e agora, preconiza o imprevisto e o novo, isto é, 
transcorre como uma espécie de jogo em que as regras 
não se estabelecem a priori, mas vão se constituindo no 
ato de jogar, o artista não exerceu inteiro controle sobre 
o evento, nem poderia antever a priori o desfecho ou o 
resultado final.

Para se entender melhor a ousadia e o ineditismo 
das propostas do capixaba, em sintonia com a irreverência 
criativa das principais tendências da pós-vanguarda, talvez 
se possa afirmar que Atílio Gomes antecipou determinadas 
proposições da arte conceitual. Vale ressaltar que o 
pernambucano Paulo Bruscky, e um dos mais refinados 
e perspicazes artistas conceituais, elaborou entre outros 
emblemáticos trabalhos de arte postal ou mail art, 
“Cancelado” (1977), que consistia na cópia de seu próprio 
título de eleitor, inutilizado pela palavra do título, carimbada 
na diagonal do documento. Se tal proposta permite-nos 
estabelecer alguma relação com a citada Brasiliana de 
autoria do capixaba, a recorrência ao uso do carimbo 
com um sentido de irônico e de contestação política não 
deixa de manter algum parentesco com outros trabalhos 
conceituais realizados no país, entre o final dos anos 60 e 
a década seguinte. 
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Sem a intenção de estabelecer aqui qualquer analogia 
entre essa e outras proposições conceituais, o exemplo 
apenas ilustra como, no campo artístico, as iniciativas 
criadas e veiculadas nas diferentes localidades brasileiras, 
ainda não foram devidamente analisadas, estudadas e 
contextualizadas, o que impede tanto a construção de um 
quadro mais completo do legado, em especial dos anos 
60/70, quanto desfazer equívocos e injustiças cometidas 
contra muitos artistas que permanecem esquecidos ou 
à margem da historiografia brasileira. Embora o projeto 
poético de Nenna não se restringisse às propostas aqui 
abordadas, sem contar que ele continua ativo e produzindo 
ainda hoje, nosso objetivo não foi abarcar toda a trajetória 
do capixaba, mas mostrar especificidades de uma 
linguagem que revelou ousadia e engenhosidade no âmbito 
das propostas conceituais, o que atesta sua marcante 
contribuição à arte produzida no país a partir da década de 
1970. 
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Os últimos anos da década de 1970 trouxeram para 
a arte contemporânea uma série de novas propostas 
experimentais que, amparadas pelo movimento 
revolucionário da chamada “contracultura”, ajudaram a 
desestabilizar e, em certo modo superar, a dominância da 
idéia de uma arte moderna. 

A crítica norte-americana Lucy Lippard denominou 
tal conjunto como uma “desmaterialização da arte”, que 
poderia ser vista como encabeçada ou liderada pela 
proposta de uma arte conceitual, ou seja, a obra sendo 
substituída por uma proposição artística, a idéia da obra ou 
seu projeto.

Dentro de tal proposta, Lippard e outros críticos 
e galeristas, como Seth Sieglaub, instalaram novas 
maneiras de organizar e montar exposições, de modo mais 
democrático, processual, experimental.

Harald Szeemann, diretor do museu Kunsthalle em 
Berna, Suíça, realizou em 1969, uma grande exposição, 
remontada em várias cidades, chamada When Attitudes 
Become Form: Works-Processes-Concepts-Situations-
Information, conhecida por uma frase publicada na 
primeira página do catálogo: Live in Your Head. A mostra 
reunia sessenta e nove artistas de várias tendências, como 
anti-forma, Arte Povera, arte conceitual e Land Art, com 
trabalhos dentro ou fora do espaço do museu, materiais 
ou imateriais. O catálogo desta exposição continha 
textos críticos e uma apresentação, relatando o próprio 
desenvolvimento de curadoria da mostra, entendida como 
um período de processo, dentro do qual os artistas fariam 



Artistas Brasileiros na Exposição Information: primeiras investigações - Marco Antonio Pasqualini de Andrade

631

atividades, transformando o museu e a cidade em um 
grande ateliê de portas abertas. 

Tal nova forma de curadoria aparece em sintonia 
com o pensamento de vários artistas, para os quais, como 
Joseph Kosuth, o crítico poderia ser dispensável. 

Ursula Meyer1 explicita a razão pela qual a arte 
conceitual deseja dispensar o mediador (ou crítico) que 
interpreta a obra de arte: uma vez que as idéias ou intenções 
do artista encontram-se colocadas na própria obra, de 
modo objetivo, diferentemente de outras reduzidas à sua 
aparência, fica o juízo de valor sem sentido, na medida 
em que possibilita equívocos ou interpretações diversas 
daquelas estabelecidas pelo artista.

Dentro das premissas da arte conceitual, está inserida 
uma contestação geral ao circuito de arte instituído, e 
representado pelas galerias, museus, críticos, revistas de 
arte, colecionadores, que fazem uma intermediação entre 
o artista, sua obra e o público. Victoria Combalia2 comenta 
o fato, lembrando que, evitando a mercantilização da arte 
como produto, e sua
devoração pelas instituições, deveriam ser atacadas todas 
formas de dotação de valor, no qual o museu é visto como 
um aparelho ideológico do Estado, assim como a crítica, 
pretensamente livre, portadora das normas impostas pelo 
sistema. 

Pensando desse modo, das muitas exposições e 
mostras que apresentam tais novos postulados, uma em 

1 MEYER, Ursula. (org.) Conceptual Art. New York: E. P. Hutton, 1972.
2 COMBALIA Dexeus, Victoria. La poética de lo neutro: análisis y crítica del arte 
conceptual. Barcelona: Editorial Anagrama, 1975. 
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particular merece atenção especial, pois leva para o centro 
de um dos maiores templos da afirmação do moderno, o 
Museu de Arte Moderna de Nova York – MoMA, o debate 
e os questionamentos da profunda mudança que se 
anunciava. 

A mostra Information aconteceu entre os dias 02 de 
julho a 20 de setembro de 1970 e foi organizada por Kynaston 
McShine, então curador associado do Departamento de 
Pintura e Escultura do MoMA. McShine, um curador negro, 
nascido em Trinidad e Tobago, já havia passado dois anos 
no Jewish Museum, onde organizou Primary Structures, 
em 1967, exposição fundamental para a Minimal Art. 

Em um memorando a Arthur Drexler, datado de 05 de 
fevereiro de 1970, McShine descreve a exposição:

Como é de seu conhecimento, a exposição “Information” tem 
a ver primariamente com o forte movimento da arte internacional ou 
“estilo” do momento que é chamado de “arte conceitual”, “arte povera”,
“earthworks”, “sistemas”, “arte processual”, etc em sua mais larga 
definição. A exposição irá demonstrar a qualidade não-objetual de tal 
obra e o fato de que esta transcende as categorias tradicionais de 
pintura, escultura, fotografia, filme, desenho, gravura, etc.3

Ou seja, McShine sabia e enunciava que sua 
proposta expositiva minava o próprio sistema adotado 
pelo museu, separado em “departamentos” especializados 
nas categorias artísticas tradicionais, e que guardariam as 
especificidades identificadas por Clement Greenberg como 
tendência predominante da arte moderna.4

3 MCSHINE, Kynaston Information Exhibition Research, The Museum of Modern Art 
Archives, New York. Disponível em: < moma.org/learn/resources/archives>. Acesso em: 
06 ago. 2011.
4 GREENBERG, Clement, A pintura modernista. In: FERREIRA, Glória; COTRIM, Cecília 
(org.). Clement Greenberg e o debate critico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997, p. 101-110.
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A revisão crítica e histórica de Information tem visto 
a mostra por vários aspectos de abordagem. Eve Meltzer 
percebe na mostra os efeitos sócio-econômicos do 
processo de informatização da sociedade, cujo sonho de 
um mundo informatizado desenha um imaginário pleno de 
sensações codificadas pela transmissão de dados, e que 
criariam a fantasia de que as tecnologias de comunicação 
potencializariam uma revolução política do mundo.5 
Mary Anne Staniszewski considera Information como a 
inauguração da fase atual de um intensivo e visível patrocínio 
corporativo dos museus a artistas contemporâneos e 
experimentais.6 Já Ken Allan constata seu inédito escopo 
internacionalista e um foco geopolítico, além da mistura 
foto/textual de documentação e matérias jornalísticas 
presentes no catálogo, e a inovadora estratégia curatorial.7

Michael Archer destaca o fato de que, na apresentação 
do catálogo, McShine faz questão de ressaltar a presença 
de artistas fora do eixo EUA-Europa, citando o Brasil, 
Canadá e Argentina, e entende que os discursos dos 
brasileiros Cildo Meireles e Hélio Oiticica, impressos no 
catálogo, evidenciavam seu caráter internacional, acima de 
representações locais.8

Ao selecionar obras para Information, acaba por optar 
pela inclusão de um pequeno grupo bastante particular e 

5 MELTZER, Eve. The dream of the information world. Oxford Art Journal, 29, n. 1, 2006, 
p. 115-135.
6 STANISZEWSKI, Anne. The Power of display: a history of exhibition instalations at the 
Museum of Modern Art. Cambridge: MIT Press, 1998.
7 ALLAN, Ken. Understanding Information. In: CORRIS, Michael (org.). Conceptual 
theory, myth and practice. Cambridge: MIT Press, 2004, p. 144-168.
8 ARCHER, Michael. Arte contemporânea: uma história concisa. São Paulo: Martins 
Fontes, 2001, p. 87.
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peculiar de artistas brasileiros: Hélio Oiticica, o artista mais 
maduro e experiente, e uma nova geração, ainda bastante 
jovem, mas que se havia destacado em alguns eventos 
recentes, entre eles o Salão da Bússola, no Museu de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro.

Kynaston McShine esteve no Brasil, em dezembro de 
1969, e visitou o Salão da Bússola. Cildo Meireles declara:

Em janeiro de 70, recebi uma carta dele me convidando para a 
exposição Information. Ele viu Caixas de Brasília, [...], Volumes Virtuais 
e os Cantos Virtuais e resolveu me convidar para a mostra. [...] Enviei 
as Inserções em Circuitos Ideológicos, a Coca-cola e as cédulas.9

Promovido pela agência de propaganda do 
publicitário Aroldo Araújo, como aniversário dos cinco anos 
da empresa, o Salão da Bússola teve a participação de 
um grande número de artistas, a maioria jovens, e ligados 
às tendências neo-figurativas da época, no entanto, um 
grupo pequeno de obras destacou-se e provocou polêmica 
entre alguns membros do júri. Vários prêmios de aquisição 
e estágios foram concedidos por empresas, sendo que o 
prêmio mais importante acabou sendo atribuído justamente 
a Cildo Meireles.

Além de Meireles, McShine seleciona também 
Guilherme Vaz e Artur Barrio, também presentes no Salão 
da Bússola.

Evidentemente, em relação à representação norte-
americana e européia, presente na mostra, o conjunto 
brasileiro parecia colocar em primeira instância de suas 

 9 TEJO, Cristina. Arte tem que seduzir: Cristina Tejo entrevista Cildo Meireles. Diário de 
Pernambuco, Recife, 6 jan. 2002.
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propostas não um fator puramente cerebral e programático, 
mas uma ênfase em questões relacionais, participativas e 
sensoriais.

Oiticica e Meireles ocupam pólos opostos quanto 
à finalidade de suas proposições, ambas, todavia, 
extremamente subversivas: os Ninhos demonstravam o 
alcance de sua proposta de “crelazer”, criando um lugar de 
aconchego, “curtição”, troca de experiências, meditação, 
relaxamento, descanso, esconderijo, permissividade, 
contravenção; já as Inserções em Circuitos Ideológicos 
geravam a possibilidade de uma intervenção sutil, porém 
concreta, e eminentemente política, por parte de uma 
população mais abrangente do que o público freqüentador 
de exposições de arte. [Figura 1 e 2] 

Em abril, Cildo Meireles havia participado do debate 
“Perspectivas para uma arte brasileira”, realizado no 
Museu de Arte Moderna. Nesse encontro apresenta o texto 
Inserções em Circuitos Ideológicos.

Discutindo as idéias de Marcel Duchamp, 
especialmente a proposta de liberar “a arte do domínio 
da mão”, Meireles questiona como o problema se situa na 
contemporaneidade, em que as mãos foram substituidas 
por um “artesanato cerebral”. Contra a lógica desse 
fenômeno, propõe uma interferência, não a nível estético 
na arte, como Duchamp, mas a nível político na cultura. 
Descreve então os projetos coca-cola e cédula: gravar 
informações e opiniões e devolvê-las à circulação.10 É este 
projeto que Meireles enviará para a Information.
10 MEIRELES, Cildo. Inserções em circuitos ideológicos. In: FERREIRA, Glória; COTRIM, 
Cecília. Escritos de Artistas: anos 60/70. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006, p. 264-265.
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O fluxo das intervenções nas garrafas de coca-cola 
de Meireles independe do grau de adesão da sociedade, 
pois carrega latente, como uma faísca, sua propagação 
em escala geométrica e infinita. Não é por acaso que o 

Figura 1 - OITICICA, Hélio. Ninhos, 1970. Ambiente instalado em Information. MoMA 
– NY.
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Figura 2 - MEIRELES, Cildo. Inserções em circuitos ideológicos – projeto Coca Cola, 
1970. Proposição enviada para Information. MoMA – NY.

complemento da obra, no catálogo da exposição, seja o 
texto Cruzeiro do Sul.

Meireles escreve um texto intenso, no qual claramente 
toma posição por um território “a oeste de Tordesilhas”, 



XXXI Colóquio CBHA 2011 - [Com/Con]tradições na História da Arte

638

Figura 3 - BARRIO, Artur. Situação T/T1, 1970. Documentação fotográfica.

ao qual a cultura ocidental não atinge, o “lado selvagem”, 
isento de raciocínios e habilidades, e também de estilos e 
movimentos artísticos, quaisquer que sejam. Preconizando 
que “a selva se alastrará” até cobrir todo o lado ocidental, 
propõe que se extingam as metáforas, e em seu lugar 
fiquem lendas e fábulas, recordações de “conquistas reais 
e visíveis”.11

Guilherme Vaz e Arthur Barrio, por outro lado, situavam-
se em posições intermediárias: Vaz representando a tensão 
de um campo invisível; Barrio trazendo a efemeridade do 
precário como provocação pontual e visceral.

Vaz participa de Information com uma instalação 
chamada Solos Ardentes, na qual uma área seria 
determinada, sem limites visuais, por linhas de calor em 
altas temperaturas. Para o artista, “arte não é tarefa de 

11 MEIRELES, Cildo. Cruzeiro do Sul. In: _____. Cildo Meireles. São Paulo: Cosac & 
Naify, 1999, p. 106.
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construção de expedientes nem de objetos, ela é a tarefa 
da construção de um território”.

Barrio mostrou as intervenções realizadas no Brasil 
por meio de sua documentação fotográfica. [Figura 3]

Em uma exposição bastante controlada, de fato, 
e que se tornou conhecida como consagradora da arte 
conceitual, as propostas brasileiras ficam como que em 
suspenso, solicitando outras chaves de análise, diversas 
daquelas pelos quais se vê uma “proposição conceitual”.
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Resumo 
A criação artística desde o Dadá não pensa a arte conforme preceitos 
a priori, mas a partir de uma constelação de fatores que configuram o 
modus operandi da tradição. A cultura contemporânea integra a sua 
história, uma produção artística que inclui a expressão de histórias 
pouco narradas e fragmentadas, construindo o seu discurso a partir de 
outros princípios. 

Palavra chave: Arte Contemporânea, História da Arte séc. XX e XXI.

Abstract 
Art creation since Dada does not consider art as normatives 
engagements but a constellation of factors that reflects the modus 
operandi of the tradition. Contemporary history of art suggests an 
artistic production that includes records of short and fragmented stories 
based on others principles.

Keyword: Contemporary Art, Art History, Century XX and XXI.

Introdução

As rígidas convenções que caracterizavam os 
gêneros de arte do inicio do século XX não pertencem mais 
ao complexo mundo da atualidade. As práticas artísticas 
ilustram hoje uma habilidade em ampliar seus contextos, 
são reconhecidas pelo excesso de transgressão, por 
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aquilo que desfazem e deslocam do significante intrínseco, 
trazendo diferentes versões às categorias tradicionais. 

Desde que se constatou a natureza provisória e 
vacilante da arte, nos anos 70, tornou-se necessária a 
adoção de novos critérios para ordenar o entendimento 
da produção artística. A grande proliferação de materiais 
e procedimentos como suporte para a arte, de um lado, 
e a inserção desta arte em uma sociedade mediática, 
de extremos e desregramento, como a da cultura 
contemporânea, trouxe, ao domínio artístico, a força da 
media e a conseqüente dispersão do conteúdo artístico 
na intersecção com outros campos do saber. 

A historiografia clássica, concebida através de um 
discurso linear, característica das leituras feitas outrora, 
a partir de um modelo europeu, institucionalizou um 
sistema de representação o qual, caracteriza o termo 
“influência”, e que causa hoje, incomodo e desconforto, 
pouco considera as interações com os gêneros de arte 
locais. 

A verdadeira matriz da cultura do Brasil moderno 
e contemporâneo teria incorporado e integrado às 
culturas figurativas de origem indígena, africana e 
popular, culturas heterogêneas mantidas separadas, 
sem princípios óbvios de organização. A xilogravura do 
nordeste brasileiro, e a literatura de cordel, (ilustração de 
folhetos populares, conhecida como pequenos impressos 
de poesias narrativas do cotidiano) comove ao trazer seus 
critérios formais. Esse registro cultural torna-se emblema 
da nossa cultura, integra ao mundo contemporâneo, 
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a arte do mestiço,1 sob o tema da brasilidade, coloca 
aspectos significativos da diversidade artística brasileira, 
e evidência alguns desentendimentos. Insere o discurso 
de como perceber a sociedade humana,2 e esboça o 
lugar da produção artística pouco narrada, que não se 
enquadra dentro dos moldes tradicionais da história da 
arte. 

O grande desafio para a história contemporânea 
da arte é mapear a diversidade cultural, a tolerância ao 
desenraizamento e ao compartilhar outros parâmetros, 
fundamentar uma disciplina com diferentes princípios 
constitutivos. Registrar uma arte elaborada a partir de 
fundamentos distintos, onde os testemunhos culturais 
dispersos característicos de uma produção regional, em 
busca de identidade e de um valor simbólico, venham 
a emergir com suas especificações, delineadas e 
traduzidas, a luz de suas diferenças. 

Não se deve esquecer que a história brasileira 
da arte integra pouco ao seu espaço historiográfico a 
miscigenação e o sincretismo cultural, mas o caráter 
renovador do espírito da nossa época deve reequilibrar 
os elementos artísticos omissos devido à herança 
de uma historiografia herdada da cultura européia. O 
processo de ‘importação’ de modelos da elite brasileira, 
para Renato Ortiz,3 pressupôs uma escolha e escreve um 
circulo vicioso. Componentes expressivos de nossa arte 

1 Bazin, G. Histoire de l´histoire de l´art, de Vasari à nos jours, Paris, Ed. Albin Michel 
S.A., 1986, p. 459.
2 Michaud, Y. L´art à l´etat gazeux, Paris. Ed. Hachette, 2009, p. 17.
3 Ortiz, R. Cultura Brasileira & Identidade Nacional, São Paulo, ed Brasiliense, 2006, p. 76
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estariam sendo obscurecidos por uma visão, de certa forma 
alienada, que pouco integra outras referências.

A indumentária de nossa arte indígena, material 
reconhecido como obra de arte cuja beleza formal é de 
enorme valor, situa uma história da arte, onde a possibilidade 
estética amplia-se a outros modos de fazer arte. Os objetos 
de uso diário indígenas são testemunhos e documento da 
organização sócio-política e hierárquica das tribos, assim 
como os adornos usados em cerimoniais ritualísticos. 

A cultura contemporânea integra a produção artística 
leituras etnográficas de nossa história, o outrora primitivismo 
artístico expressa hoje, identidades artísticas e produção 
material, cujos princípios técnicos do fazer artístico, operam 
como história social, agregando à história da arte campos do 
conhecimento como a antropologia, sociologia, lingüística 
entre outros; saberes que fundamentam o entendimento 
do artístico.4 Clark menciona a necessidade de uma nova 
episteme. 

As doutrinas artísticas antigas,5 segundo Charles 
Batteux, subordinaram as artes a regras, mas a provocação 
recente é que há grande originalidade nos grupos que não 
teriam sido modelados pelo processo de aprendizagem do 
fazer artístico do mundo do ocidente dito civilizado,6 no Brasil 
tornaria-se uma espécie de reconciliação com as origens.

4 Eder, Rita La historia Del arte global y SUS provocaciones in : Anais do XXX Colóquio 
do Comitê Brasileiro de História da Arte, Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro, 
19 a 23 de outubro de 2010, p. 35 – 41.
5 Batteux, C. As belas artes reduzidas a um mesmo princípio, São Paulo, Humanitas & 
Imprensa Oficial, 2009, p. 168.
6 ANDRIOLO, A. O problema do primitivismo na arte brasileira in: Arte Brasileira 
interfaces para a contemporaneidade, São Paulo: Mac Usp, Programa interunidades de 
pós-graduação em estética e História da Arte, 2006, p. 167. 
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As grandes mostras internacionais se proliferam, várias 
Bienais se instalam através do mundo, cujo direcionamento 
tem sido o diálogo do local com o global. Descartado o 
modelo colonialista, durável e resistente, de um modelo 
de arte que espelhava um mundo no qual você podia 
copiar e se reconhecer, a história da arte contemporânea 
revela o desmanche de uma ordem definida, conhecida e 
herdada, um campo que estabelece uma nova relação com 
o passado ampliando-se para novas narrativas. Não se deve 
esquecer, no entanto, que a base de compreensão histórica 
da arte continua sendo o modelo operacional de filiações e 
aproximações criado pela academia. 

A pesquisa artística contemporânea não trata mais de 
ter informação sobre o mundo, mas de ter o mundo como 
informação num empenho de autonomia. 

A obra ‘Formas Expressivas’ de Jean Arp 

Desde os questionamentos do dadá sobre os fatores 
que atribuem reconhecimento ao pensamento artístico, 
fundamenta-se uma outra história da arte, contrária aos 
métodos e narrativas que dominaram a academia européia 
até a década de 50 e 60 do século XX. Observa-se o 
registro de uma arte conectada a outras particulariedades, 
em resposta as regras rigidas estabelecidas pela tradição.

Em 1915, Jean Arp cansado do excesso de 
inovação das técnicas pictóricas do início do século XX, 
desenvolvidas através dos diferentes movimentos de 
vanguardas europeus, os famosos ismos, inicia pesquisa 
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sobre um novo repertório para seus trabalhos, estimulado 
pelo contacto com Sophie Taeuber, que se aproximava 
da arte aplicada. O relacionamento com Sophie Taeuber, 
que se tornaria sua esposa, introduz nas pesquisas de Arp 

Jean Arp
Formas Expressivas, 1932
Madeira pintada (relevo), 84,9 x 70,0 x 3,0 cm.
Doação de Francisco Matarazzo Sobrinho
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a possibilidade de outras materialidades a sua arte. Os 
jovens artistas impressionados com a violência da guerra 
reagiram contra tudo o que era decorativo e convencional, 
e, numa atitude de negação, argumentavam em artigos 
revolucionários nas revistas de arte, contra a brutalidade 
e os absurdos que viviam. Anarquistas e ecléticos os 
dadaístas buscavam subverter a convenção tendo a seu 
favor as atividades das galerias manifestando liberdade 
de expressão principalmente através de uma arte que 
escandalizava pelo lugar comum e pelos objetos baratos. 

Hans como era conhecido, ansioso por evitar o serviço 
militar na França, logo se associou a Sophie Taeuber em 
Zurique, em 1915, ela usava lã, papel, vidro, pedra, argila, 
madeira e tecido, como meio de expressão, Arp inicia 
pesquisa de novos procedimentos de composição para 
suas telas.7 O uso da pintura a óleo revelava ainda um 
mundo restrito e pretensioso para ele. Sua vontade era de 
não mais aderir a pintura convencional, espírito semelhante 
ao dos membros do grupo.

A partir da utilização de ‘medidas’, inicialmente 
geométricas, que representavam o processo de 
sistematização do universo, o trabalho de Hans se 
expande, de 1915 a 1918, à um procedimento meticuloso 
de construção da superfície pictórica, superpondo nos 
elementos interiores que compunham a pintura, estruturas 
planas, partes independentes em interação com o todo, o 
trabalho de rigor é para Hans, exercício espiritual.8 

7 TAEUBER, S. Catalogo de exposição, Paris, Musée d´art moderne de La ville de Paris, 
1990, p. 35-36.
8 HANCOCK, J. L´art abstrait en harmonie avec la nature in: Arp 1886-1966, Paris, 
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A utilização de princípios tradicionais de organização 
da composição, baseado no desenho, é substituída 
progressivamente pela ocupação da superfície plana. A 
recusa em utilizar categorias estilísticas estabelecidas, 
levou Arp à experimentar novos procedimentos como 
a superposição concreta de planos no mesmo espaço 
pictórico. Arp como os outros membros aderentes ao 
movimento Dadá ampliaram as investigações relativas às 
regras operacionais do fazer pintura. 

Envolvido na questão de romper com o caráter 
de representação da arte, Arp se opõe a imitar seus 
contemporâneos elaborando pinturas cópias da realidade, 
ainda que de maneira deformada ou distorcida. Ele se 
posiciona de maneira reflexiva e meditativa sobre a 
temática das metamorfoses,9 frente às formas elementares 
terrestres, representadas na natureza, formas que se 
assemelhavam a fragmentos e arquétipos do todo universal. 

O Dadá significou para Arp, algo muito particular, se 
tornava a possibilidade de representação de uma arte sem 
sentido, que desejava destruir os enganos lógicos da razão 
humana, os fetiches de uma arte sacralizada, atribuída 
aparentemente às virtudes da alma, e, recuperar a ordem 
natural desencantada e banal da vida quotidiana. 

A linguagem pictórica para Arp, desde o seu 
esteticismo gasto e, com o descrédito da idéia de obra 
de arte, implantada por Marcel Duchamp, sem medidas 

Fondation Jean Arp et Sophie Taeuber-Arp, ed. Gallimard, 1986,p. 62.
9 HANCOCK, J. Arp et le sens philosophique de son langage des formes: vers une 
interpretation in: Arp 1886-1966, Paris, Fondation Jean Arp et Sophie Taeuber-Arp, ed. 
Gallimard, 1986, p. 62.
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ou propósitos, se tornava um modo de vida, um estado 
de espírito, frente aos horrores sórdidos da guerra e ao 
descontentamento com um mundo em destruição.

O artista procurava uma linguagem que pudesse 
salvar a espécie humana da loucura dos tempos de 
guerra. Arp considerava a expressão artística algo entre 
o ‘céu e o inferno’,10 encontrando nas formas do mundo 
físico, uma possibilidade para sua reflexão. Não de uma 
‘realidade de representação’: objetiva ou subjetiva, mas, o 
lugar circunstancial, onde as leis da natureza e da criação 
suprema se manifestavam, pretendendo, menciona o 
artista tornar a existência mais facilmente suportável. Arp 
declamava suas poesias sem sentido, enquanto Sophie 
Taeuber dançava alegremente. Para Hans a arte deveria 
compartilhar o sentido infinito e eterno da natureza, 
expressando através de meios definidos, o absoluto e o 
universal.11

É por meio da alusão ao crescimento orgânico e 
reprodutivo das células que Arp, elabora seus relevos nos 
anos 30, através de uma interessante investigação sobre 
‘os ciclos de transformação’, a exemplo a obra do Mac 
Usp. As ‘formas terrestres’, elaboradas a partir de relevos 
superpostos, com duas a quatro placas de madeira, que se 
expandem para uma montagem, chamavam atenção para 
a construção da superfície, não mais composição, aludindo 
à reivindicação do artista de interagir pintura com outros 

10 MICHAUD, E. Hans Jans Arp <<entre le ciel et l´enfer>> le langage de l´art est une 
ethique, Paris, Fondation Jean Arp, les editions Gallimard, 1986, p. 12.
11 HANCOCK, J. & Lehni, N. Les années d´avant-guerre, Paris, Fondation Jean Arp et 
Sophie Tauber-Arp, Ed. Gallimard, 1986, p. 36.
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meios, vocabulário que se fundamentou no biomorfismo, 
próximo a uma linguagem-objeto.12 

O espírito Dadá explodiu em Hanover em 1923, sob a 
liderança de Kurt Schwitters teve o apoio de Jean Arp. As 
pinturas colagens de Schwitters, com aversão as formulas 
e estruturas consagradas, indiciosas de modelos e chavões 
herdados, ao gosto do colecionador, direcionada ainda 
a uma vaidade humana; se tornava um protesto contra a 
regra convencional de esquemas visuais pré-estabelecidos 
da pintura, reunindo elementos retirados de livros, jornais, 
cartazes ou folhetos, referência assimilada do merzbau 
(literalmente, alguma coisa rejeitada, como lixo), num 
arranjo que até então não integrava o mundo da arte. 

As telas em relevos de Jean Arp apresentavam os 
processos de condensação e coagulação, seu estado, 
de constante transformação, concebendo o crescimento 
como um processo que compreende o nascimento, o 
desenvolvimento e a maturação, assim como a separação e 
a decomposição, ilustrando uma forma de compreensão do 
principio da metamorfose, intitulando-a de ‘constelações’.13

“As formas por mim criadas, que nomeei de formas cósmicas, 
são formas vastas que devem englobar uma multidão de formas as 
quais eu as transformei em constelações, de acordo com as leis do 
acaso do universo” (Arp).14 

12 ARP, J. Art Concret, Espace de l´Art Concret & Reunion des Musées Nationaux, Paris, 
2000, p. 102.
13 WATTS, H. Hans Arp et le principe des <<constellations>>, Paris, Fondation Jean Arp 
et Sophie Tauber-Arp, Ed. Gallimard, 1986, p. 112.
14 ARP, H. Dada est Le fond de tout art in: Baudart, A. & D´Allonnes, M. R. L´art 2. 
Philosophie et esthétique, Paris, Belin, 1984.
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A Constelação Contemporânea 

A idéia de constelação como um método 
de entendimento e interlocução para a arte na 
contemporaneidade, método observado por Adorno,15 
apresenta-se como forma de “se recompor o todo a partir 
de uma sequência de complexos parciais, todos tendo, por 
assim dizer, o mesmo peso ordenador proporcionalmente, 
de uma maneira concêntrica. Cada constelação procura 
abordar momentos importantes da história da arte e resume 
as experiências do espírito da sua época. Elas permitem o 
confronto da tradição com o novo, fazem não apenas uma 
reflexão”,16 mas trazem o modus operandi da tradição, um 
pensamento que responda às indagações postas pela arte 
em um dado tempo da história. 

O deslocamento na atualidade, das referências de seu 
contexto originário, para novos repertórios, não considera 
a sucessão de elementos, mas retrata uma constelação de 
fatores que configura as condições da aparição do conceito 
‘isto é arte ?’. Falar de uma referência diferente é falar dos 
contextos externos pelos quais um sinal/signo está ligado 
15 Adorno numa série de conferências radiofônicas, pronunciadas em 1962, explicou 
que a expressão industria cultural visa substituir a idéia de cultura de massa, pois induz 
ao engodo que satisfaz os interesses dos detentores dos veículos de comunicação de 
massa. Os defensores da expressão de “cultura de massa” querem dar a entender que 
se trata de algo como uma cultura surgindo espontaneamente das próprias massas. 
Para Adorno, que diverge frontalmente dessa interpretação, a indústria cultural, ao 
aspirar à integração vertical de seus consumidores, não apenas adapta seus produtos 
ao consumo, mas, em larga medida, determina o próprio consumo. Interessada nos 
homens apenas enquanto consumidores ou empregados, a indústria cultural reduz a 
humanidade, em seu conjunto, assim como cada um de seus elementos, às condições 
que representam seus interesses. A indústria cultural traz em seu bojo todos os elementos 
característicos do mundo industrial moderno e nele exerce um papel específico, qual 
seja, o de portadora da ideologia dominante, a qual outorga sentido a todo o sistema.
16 NOVAES, A. Constelações in: Arte Pensamento, São Paulo, Companhia das Letras, 
1994, p. 10.
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ao seu referente. O deslocamento do ‘diverso’, traz os 
entrecruzamentos, as divergências, circunscrevendo a arte 
a partir de uma montagem mais do que a partir de uma 
interpretação. 

A descrição física da materialidade do que vemos 
como método, é ponto de partida, da identificação do 
limiar do contexto arte, como sugere Allan Kaprow, um dos 
iniciantes dos environments, que nos anos 60, ambicionava 
investir na ativação do participador o sentido daquilo que 
ele era submetido in situ. A cenografia, ambiente formal 
para Kaprow direcionava as questões conceituais, dava 
lugar a prática do valor artístico postulando como estratégia 
o espaço, redimensionando o caráter expositivo da obra 
e o prolongamento da percepção na situação capaz de 
envolver sensivelmente o antigo contemplador.

Alteradas as condições de produção da arte, a 
identificação da prática artística está nos artifícios e 
atributos visuais alocados nos arranjos e linguagens 
que descrevem a situação artística. A investigação da 
especificidade da situação do dispositivo artístico, nos 
documentos e arquivos do artista, apresenta o repertório e 
o modelo da experimentação criativa. O espaço autônomo 
de atuação apresenta as matrizes que o constituem e são 
por ele constituídas. A linguagem não linear nem normativa 
encampa ‘antecedentes’ como método de estudo. 

O Paradoxo do Santo de 1994 de Regina Silveira, 
instalação do acervo do Mac, a partir da apropriação de 
conceitos tradicionais, como a perspectiva e os tratados 
da luz, instaura no espaço de 40 metros quadrados, a 



A Constelação Contemporânea - Silvia Meira 

653

sombra de uma estatua eqüestre de Duque de Caxias, 
patrono do exército brasileiro. A ‘sombra do Santo’ faz 
alusão a possibilidade de revisão do militarismo no Brasil. 
As intervenções de Regina Silveira simulam algo como 
estratégia artística, através de uma imagem crítica ou 
mesmo irônica.

As obras interativas ampliaram o sentido da 
participação do espectador, propondo uma dimensão 
expandida, a obra, ao contextualizar uma narrativa 
simulada, fruto da hibridização de técnicas entre objetos 
reais e produção virtual, signos do mundo experienciado 
do artista, não é mais um objeto em imagem, mas se 
transforma em uma (re) criação do receptor, que, ao 
reconhecer o que vê, resultado de sua interação com a 
proposta-arte e de sua disposição-presença, com uma 
certa estória, constrói com retardo, apartir da encenação 
e da dissonância do roteiro perverso, uma impressão de 
realidade em seu efeito transgressor. Se encenação ou 
simulacro, é importante avaliar o ato de transfiguração, 
a dissonância que ocorre em relação à alguma coisa, no 
sensível vinculado às operações simbólicas, que cercam e 
engajam a produção artística.

Assim, o desvio e a derivação, marcam o recurso 
lógico do entendimento da produção artística através da 
eficácia visual. A complexidade das ‘interpretações’ do 
objeto contemporâneo traz sua importância relativa e 
fundamenta a revisão de conceitos para se entender as 
dobras exteriores das linhagens, lógicas e operações da 
arte do presente. 
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O critério por meio do qual determinamos o significado 
‘isto é arte ?’ na contemporaneidade, não é assim, a priori, 
decorrente de cada obra, per se, menciona Fabbrini,17 
mas pressupõe como referência uma proposição anterior 
colhida na história da arte. É um discurso enunciativo que 
remete a um objeto concreto, mas, que opera também 
como um instrumental para analisar as condições dessa 
enunciação no presente.

A apropriação de uma convenção18 é uma operação 
muito precisa que o artista faz de escolha para dar um 
significado a poética de seu processo criativo, e de seu 
processo imaginário. Localizamos hoje a composição de 
uma série combinatória de formas artísticas que recorrem 
a ‘apropriação’ como estratégia para a efetuação do pensar 
arte na cultura contemporânea. A apropriação remete a 
arte a uma produção onde o vocabulário da linguagem 
visual é usado de maneira derivada, em técnicas mistas, 
intermeios, multimeios ou mídias experimentais. 

As proposições artísticas evocam hoje, a definição de 
símbolos que elas contém ao se apresentarem no contexto 
de arte. Associam-se por analogia a lei que as torna 
legitima, ou ao princípio constituinte do pensamento criativo, 
visto o percurso desconhecido das experimentações. O 
significado só surge através do contexto pelo qual a obra-
signo responde ao tomar o lugar de, trazer à tona, se tornar 
um paralelo, um campo de ligação com o conceito arte. 

17 FABBRINI, R. A apropriação da tradição moderna in: O Pós-Modernismo, São Paulo: 
Ed. Perspectiva, 2005, p. 133. 
18 CRIMP, D. Appopriating Appropriation, in: Documents of Contemporay Art, Cambridge, 
Whitechapel galleryand Mit Press 2009, p. 189.
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A implosão de sentidos através da mídia19 teria 
favorecido a introdução de um universo especulativo a 
arte, cada vez mais informação, e menos contextualização 
onde a expansão de falas seria fruto da necessidade 
contemporânea de entendimento. A crítica como um modelo 
operacional da obra traz o informe de seus repertórios, 
suas particularidades, introduzindo seu espaço restrito e 
diferencial, identifica o território alocado, configura o seu 
pertencimento, aspecto importante no mundo de tradições 
distintas.

Os diversos graus de relação entre crítica e teoria, se 
mesclam e trazem elementos das estratégias de introdução 
do conceito arte. A ampliação de fronteiras com a introdução 
de outras disciplinas à história da arte confere a crítica e a 
teoria, o papel de pacto com a narração diversa, estabelece 
as regras da partilha do sensível e o campo de aproximação 
da dimensão desconhecida. A estratégia contemporânea 
postula para a arte um lugar suscetível de ser circunscrito, 
algo próprio e a base de onde se podem gerir as ‘relações’. 
As estratégias modificam o lugar certo para estar encarando 
o desafio das novas ordens, pressionando o status quo 
estabelecido e situando a arte em lugares impróprios. 
Apreender a operação estratégica escolhida pela narrativa 
artística contemporânea é, sugere De Duve, esclarecer 
a noção ‘atitude-prática-desconstrução’20 adotada pelo 
artista, em sua linguagem aberta e descontinua.

19 BAUDRILLARD, J. Implosão do sentido nos media in: Simulacros e Simulação, p. 103-
112, 2007. 
20 DE DUVE, T. Quando a forma se transformou em atitude – e além, Rio de Janeiro, 
UFRJ, Arte & Ensaios n.12, p. 101. 
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No ensaio a obra de arte na época de suas técnicas de 
reprodução (1936), o filósofo Walter Benjamim já afirmava 
que, com as novas possibilidades de reprodução técnica, 
desenvolvidas entre os séculos XIX e XX, a obra de arte 
perderia a sua “autenticidade” e “autoridade”, qualidades 
que perdem o sentido diante das novas técnicas de produção 
e reprodução de obras, representadas principalmente nas 
formas da fotografia e do video. 

A demanda é de falas explicativas que forneçam 
noções ou um filtro sobre as identidades que participam 
da prática artística, propiciando a dimensão do encontro 
com o outro. As concepções que incorporam outros 
modos de representação, como ‘as impressões e 
vestígios’ dos registros fotográficos defeituosos de Carlos 
Vergara, colocam em evidência a relação da arte com a 
dessemelhança, num mundo sem fronteiras, a poética 
da diversidade está em não estabelecer uma política de 
diferenças, como menciona Carlos Vergara.

Uma investigação mais ampla de outras 
especificidades da atividade humana que se conhece 
como arte contemporânea brasileira como o design, seus 
arranjos, estruturas, e conexões do processo do tomar 
forma de nossas produções artesanais, cujo relato, como o 
da literatura de Cordel, possui trajetória parcial, de pouca 
estruturação na história da arte, cujo reconhecimento 
ganha visibilidade como referência de nossa tradição, é 
pertinente.

As necessidades da história da arte no mundo 
contemporâneo, independente de ideais econômicos, 
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enfatizam o caráter de se registrar a arte de diferentes 
culturas, a partir de contextos materiais específicos, origem 
e função, onde não há princípios de base determinados, 
nem diferenciação entre seus aspectos constituintes. 

A constelação contemporânea, como na constelação 
de Jean Arp, reflete uma lente com características próprias 
sob considerações outras da fatura da arte. O repertório 
em montagem se configura a partir de uma estratégia de 
apropriação e deslocamento de conceitos tradicionais. 
O registro diferenciado de fragmento de histórias, pouco 
narradas, contextualizam diversas tradições artísticas, 
através de aproximações e divergências com outros 
campos de conhecimento. O mundo contemporâneo, sob 
a ordem de viver juntos, procura abrir-se a uma história 
outra da arte.





MESA-REDONDA 11
Estratégias de subversão e assimilação
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Apresentação de Mesa-Redonda - 11

Angela Maria Grando Bezerra 

As quatro comunicações apresentadas discutem de 
forma diferenciada e bem particular ângulos de perceber 
o fenômeno artístico, seja na condição histórica dos 
curadores, seja na relação estabelecida entre a obra de arte 
e o espaço onde transita, seja em sua relação tecnológico-
midiática ou ainda em apontamentos sobre a estrutura de 
um artista conceitual latino-americano.

A participação de Paulo Silveira traz reflexões sobre 
a obra do uruguaio Ulises Carrión, que apresentam não 
somente a obra de Carrión, mas também as estratégias de 
uma obra madura e pouco conhecida no Brasil. Alinhado 
com as referências da arte postal, Silveira aponta a 
necessidade de se realizar uma historiografia não só da arte 
postal como das relações entre a imagem e o movimento, 
da palavra aplicada ao projeto, das estratégias culturais 
e da publicação de artistas. Ressalta a necessidade 
de um redimensionamento da presença e da influência 
qualitativa da atuação latino-americana na construção da 
arte contemporânea. Com isso, é pertinente refletir de que 
modo essa atuação se dá na influência de um contexto 
global e, principalmente, que características locais essa 
atuação carrega em sua influência.

Na busca da definição e aplicações do termo arte 
digital, Nara Cristina Santos aponta para as problemáticas 
da historiografia da arte ao tentar englobar a arte digital 
e explicita a necessidade de se pensar a história da arte 
a partir dos sistemas pelos quais ela foi escrita. Entre as 
diversas condições indicadas pela autora para potencializar 
uma história da arte sistêmica, ressalta-se a análise das 
modificações provocadas no e pelo modo de pensar a arte 
gerada por esses novos dispositivos no entorno digital 
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no contexto da arte contemporânea.Considera -se ainda 
a condição da história da arte como sistema que leva em 
conta também os cruzamentos interdisciplinares clássicos 
e tecnológicos, além da concepção de várias vozes em uma 
história que aponta, assim, para a convergência entre a 
história da arte, a história da imagem e a história das mídias 
e tecnologia. Assim, a autora indica uma historiografia que 
trata menos do trabalho do artista que dos mecanismos 
institucionais que criaram e reforçaram as distinções de 
categorias.

Ana Maria Albani de Carvalho refletiu sobre a 
problemática da instalação em tempos de modernidade 
líquida, discutindo a maneira como propostas site-specific 
problematizam a noção de espaço no campo das artes 
visuais. Carvalho utiliza como estudo de caso a Fundação 
Iberê Camargo, em Porto Alegre, e seu programa de 
exposições, para tentar inferir a problemática dessa arte 
no espaço e no tempo. A autora/comunicadora destaca o 
caráter protagonista do prédio em que funciona a fundação, 
obra do arquiteto português Álvaro Siza, utilizando 
especificamente a obra/exposição de Regina Silveira, 
realizada especialmente para tal espaço, e abordando 
criticamente os ambientes expositivos.

Por fim, a potência já historicizada do curador foi 
abordada por Helouise Costa.  A passagem histórica das 
atribuições do curador ao longo do tempo categorizou 
três dos quatro importantes curadores destacados 
pela pesquisadora, a saber, David Teniers, Dominique-
VivantDenon, Alfred Barr e Harald Szeemann, este último 
não discutido na comunicação, por constituir ainda escopo 
de pesquisa. Foi ressaltada a figura do curador, desde 
os gabinetes de curiosidades, e as modificações por que 
passaram, e não só a atividade de curador em si, como – e 
principalmente – a diferenciação na maneira de se mostrar 
as obras. Fica clara a crescente especialização pela qual 
passou a profissão, tendo como momentos-ápice o século 
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XIX, com a abertura de museus públicos vinculados ao 
Estado, e principalmente as décadas de 20 e 40 do século 
XX, quando se modifica também a maneira de olhar a 
arte. É sob a direção de Alfred Baar que o MoMA ganha 
sessões dedicadas à produção moderna, como gravura, 
desenho, fotografia e tipografia, entre outras expressões. 
Baar também está preocupado com o caráter educativo do 
museu, assim como com seus catálogos. A autora ressalta 
a condição histórica de Baar, frequentemente tomado como 
sujeito todo-poderoso, ao evocar sua relação acadêmica e 
histórica, e principalmente a maneira como conduzia suas 
decisões no cotidiano.

A visão geral é da alteridade: à distância de 
diagnósticos ideológicos, as comunicações direta 
ou indiretamente desenham as interconexões e 
contraposições, suscitando questões teóricas e relevantes 
no debate da arte contemporânea, entre elas o meio local 
e global, a expansão cultural e artística, o artista produtor 
cultural avant la lettre, e ainda convidando ao debate sobre 
o curador independente, que deve se deslocar e ter a mente 
aberta para conhecer a globalização.





Artes do Espaço em Tempos de Modernidade Líquida: 
a Instalação como Problemática

Ana Maria Albani de Carvalho
Professora adjunto na Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul – UFRGS

Resumo
Este artigo apresenta uma reflexão sobre o conceito de espaço tendo 
como foco a questão da exposição de arte contemporânea a partir de 
um comentário sobre a complexa relação entre as obras de arte que 
se apresentam como instalação - no caso, a obra in situ da artista 
Regina Silveira, “Desaparência” na exposição “Mil e um dias e Outros 
Enigmas”, - e a arquitetura de cunho autoral realizada para a Fundação 
Iberê Camargo em Porto Alegre.

Palavras-chave: Espaço. Exposição. Instalação. Arte Contemporânea.

Abstract
This paper presents a reflection on the concept of space in the context 
of Contemporary Art  Exhibitions and examines the complex relation 
between Installations and the space they occupy. Particularly it 
examines Regina Silveira’s piece “Desaparência” in the exhibition “Mil 
e um dias e Outros Enigmas” (“A thousand and one days and other 
enigmas” )  and the architecture of the Iberê Camargo Foundation 
building in Porto Alegre, Brazil

Keywords: Space. Exhibition. Installation art. Contemporary art.

O espaço, como noção e como categoria, desempenha 
um papel significativo no processo histórico e pragmático 
de constituição das artes plásticas. Ao longo da história 
da arte, artistas têm trabalhado sobre a representação do 
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espaço, com o espaço e no espaço, buscando diferentes 
contextualizações para esta primordial experiência de 
nossa condição de existência no mundo. Se no âmbito da 
filosofia e das ciências exatas a idéia de espaço atua como 
um marco conceitual para as possibilidades de delimitar 
qualquer forma ou figura; também na esfera do mundo 
sensível ela permite estabelecer distinções entre o cheio e 
o vazio, especificar localizações precisas, operando com 
noções fundamentais para a experiência visual, tais como 
escala, medida, organização e ordenação. 

Nos termos do presente artigo trabalhamos com a 
noção de espaço em um sentido específico, sem com isto 
desconsiderar a polissemia do termo ou suas múltiplas 
implicações para o campo das artes visuais. O enfoque 
considerado para a questão do espaço neste texto concerne 
ao espaço de exposição da obra, articulado a duas outras 
noções operadas como desdobramentos da primeira: 
o local, enquanto dimensão mensurável, vinculada aos 
elementos físicos e materiais que constituem o recinto 
de instalação da obra em uma situação dada; e o lugar, 
como dimensão simbólica, social e histórica, isto é, como 
o contexto específico que configura o espaço expositivo.

Na esfera da cultura ocidental, o trabalho artístico 
com a imagem assumiu um compromisso figurativo 
e ilusionista que, nos termos de uma determinada 
concepção de arte, encontrou seu ápice com o emprego da 
perspectiva linear constituindo - a partir do Renascimento - 
um verdadeiro marco para a representação do espaço no 
âmbito da cultura ocidental. Anos mais tarde, a delimitação 
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estrutural difundida por Lessing (“O Laocoonte”, 1776) 
entre as artes ‘espaciais’ (pintura e escultura’) e as 
artes do tempo (‘poesia’), embora resultasse demasiado 
rígida, fundamentou uma tradição cultural com profundas 
repercussões que perduraram ainda no advento da arte 
moderna. 

No século XIX e primeiras décadas do XX, em 
consonância aos processos de modernização nos mais 
variados setores da sociedade, o campo científico e a 
filosofia encontravam nas geometrias não-euclidianas e 
nas novas teorias da física – com Einstein e a relatividade, 
por exemplo -, outros fundamentos para costurar as 
relações entre espaço e tempo, agora como dimensões 
necessariamente articuladas, em termos teóricos e 
práticos. Neste contexto, as vanguardas artísticas do 
século XX promoveram a desconstrução do paradigma 
representacional do espaço segundo o modelo ilusionista, 
provocando um câmbio radical e irreversível no que 
concerne às relações entre espaço e visualidade, obra/
objeto e modalidades de exibição, arte e experiência 
cotidiana.

Espaço, nestes termos, configura-se como uma 
noção complexa. E como Edgar Morin faz questão de 
lembrar, a “complexidade é uma palavra-problema e não 
uma palavra-solução” (MORIN, 2005:6), entendimento 
que podemos aplicar igualmente a questão do espaço 
e às suas possíveis manifestações no campo das artes 
visuais. O que se pretende ao convocar tal noção, de forte 
caráter polissêmico, como elemento estruturador para a 
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análise de um campo artístico? Os empregos do termo 
espaço, seus desdobramentos nocionais – local, lugar, 
região, território, fronteira, margem, etc.. –, assim como 
suas variadas delimitações disciplinares, por exemplo, 
no âmbito da geografia, da física, do urbanismo e da 
arquitetura ou da matemática, exigem que a noção de 
espaço seja qualificada para tornar-se operante.

Compreender a produção artística contemporânea em 
seus limites e potencialidades requer, em muitos casos, o 
retorno ao estudo de temas bastante discutidos, mas nem 
por isso, esgotados em seus possíveis aportes ao campo 
da história e da crítica da arte. É o que podemos observar 
em relação à questão do espaço na recente bibliografia 
resultante das pesquisas em história, teoria e crítica de 
arte1. Para além do debate voltado aos aspectos formais, 
estilísticos ou estéticos centrados na obra propriamente 
dita, colocam-se as questões vinculadas aos modos de 
exibir e expor as obras de arte, as quais pressupõem uma 
concepção contextualizada das relações entre obra e o 
lugar de exposição. Nesta linha, lembramos a observação 
de Hal Foster, quando diz que o status de uma obra ou 
artista “é um efeito retroativo de inúmeras respostas 
artísticas e leituras críticas” (FOSTER, 2001: 10) das quais 
a referida obra foi e é objeto ao longo de sua existência. 

Considerando este enfoque, o papel desempenhado 
pela exposição, o discurso curatorial materializado nas 

1 Ver, por exemplo: RUGG, Judith. Exploring Site-Specific Art: Issue of Space and 
Intenacionalism (NY: Tauris, 2010), livro cujo objetivo consiste em discutir as “relações 
entre a arte site-specific e o espaço no contexto internacional, considerando o modo como 
uma teoria espacial multidisciplinar pode construir, teorizar e configurar a disposição e a 
recepção da arte contemporânea” .
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articulações entre a disposição espacial das obras no 
recinto de exposição, o texto e a edição das imagens 
no catálogo se constituem como fatores estratégicos na 
constituição de hierarquias no campo da arte, seja em 
termos de consagração, seja como valor de mercado.

Nos limites do presente artigo, convocamos uma 
situação específica para comentário: a localização da obra 
“Desaparência” na exposição “Mil e Um Dias e Outros 
Enigmas”, individual/retrospectiva de Regina Silveira 
(1939, Porto Alegre, RS), curadoria de José Roca realizada 
para a Fundação Iberê Camargo, exposta entre março e 
maio de 2011 em Porto Alegre. [Figura 1]

Através desta abordagem buscamos contribuir para 
o debate neste XXXI Colóquio do CBHA, voltado ao tema 
das [Com/com] Tradições na História da Arte, considerando 
que as obras que se configuram como instalações ou 
operam como site-specific correspondem a um modo de 
problematizar a histórica questão do espaço no campo das 
artes visuais. Como observamos mais acima, o espaço 
pode ser entendido como um problema artístico segundo 
diferentes abordagens – ainda que estas se entrecruzem 
-, seja do ponto de vista da representação ou da imagem, 
seja em relação às modalidades de espacialização da obra 
ou ainda, referente aos distintos engajamentos entre obra, 
exposição, instituição e público.

A concepção de Modernidade líquida ou fluída, 
nos termos desenvolvidos por Zygmunt Bauman em 
seu livro homônimo (BAUMAN, 2001) é convocada 
neste momento, como um ponto de referência que nos 
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ajuda a refletir sobre as articulações entre o “durável” 
e o “transitório”, seja no âmbito da própria produção 
artística – e neste caso, as obras in situ e as instalações 
são exemplares desse jogo, em contraponto à ideologia 
da permanência manifesta pela pintura no contexto da 
Modernidade -, seja no que diz respeito às estratégias 
e modos de funcionamento das redes de relações 
entre agentes, instituições e mercado, especialmente 
as operadas a partir dos anos 90’ no campo artístico 
brasileiro, sob o advento da globalização.

Como um esforço de perfeição última não está para aparecer 
no horizonte dos esforços humanos, e como a fé na eficácia a toda 
prova de qualquer esforço  não existe, não faz muito sentido a ideia 
de uma ordem “total” a ser erigida andar por andar num esforço 
controlado, consistente, proposital. (...) A continuidade não é mais 
a marca de aperfeiçoamento. A natureza outrora cumulativa e de 

FIGURA 1 - Fundação Iberê Camargo: átrio central. Vista da entrada da exposição de 
Regina Silveira “Mil e Um Dias e Outros Enigmas”, com “Desaparência” instalada ao 
fundo. Créditos fotográficos: Ismael Monticelli.
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longo prazo do progresso está cedendo lugar a demandas dirigidas 
a cada episódio em separado: o mérito de cada episódio deve ser 
revelado e consumido inteiramente antes mesmo que termine e que 
o próximo comece. Numa vida guiada pelo preceito da flexibilidade, 
as estratégias e planos de vida só podem ser de curto prazo 
(BAUMAN, 2001: 158).

Ainda que Bauman não esteja referindo-se ao mundo 
da arte2 em sua delimitação mais categórica, consideramos 
aplicável ao nosso campo a ideia de um “trabalho 
modelar”, de algo que demanda esforço – intelectual, 
por certo, mas também físico, no embate com a matéria 
plástica que caracteriza o fazer do pintor ou do escultor 
– e que gera um objeto, a Obra de Arte. Esta, por sua 
vez, almejava permanecer, não somente como conceito, 
mas igualmente como marca de um gesto, expressão de 
uma individualidade. Tal concepção, vigente no momento 
histórico representado pela Modernidade, está posta em 
crise no cenário artístico contemporâneo. 

O evento – a exposição em si ou a exposição como 
espetáculo – desempenha, nos dias que correm, um 
papel muitas vezes preponderante em relação à obra 
vista de forma isolada. Para sermos mais precisos, a 
própria obra se apresenta como evento. Por si só, esta 
opção pela temporalidade curta – aplicada aqui ao corpo 
físico da obra, veículo perceptível da proposição artística, 
especialmente no caso das obras in situ, das instalações, 
vídeoinstalações, performances, entre outras linguagens 
2 Esta citação específica consta do capítulo sobre o mundo do trabalho (pags. 150 da 
edição de 2001) e suas articulações com a noção de futuro e progresso no âmbito da 
modernidade “sólida”: “O futuro era visto como os demais produtos nessa sociedade de 
produtores: alguma coisa a ser pensada, projetada e acompanhada em seu processo 
de produção. O futuro era a criação do trabalho, e o trabalho era a fonte da criação” 
(BAUMAN, 2001: 151).
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–, não constitui, nem é vista como um aspecto de cunho 
negativo no que diz respeito à potência propriamente 
artística, estética ou conceitual de qualquer trabalho de 
arte. Assim como a dureza e a durabilidade da pedra não 
garantem a “qualidade” de uma obra. Queremos assinalar 
uma situação de diferença. E nesta diferença – entre o 
protoganismo da obra considerada autônoma em relação 
ao contexto de sua exibição e o protoganismo do caráter 
temporário, fugidio, vivencial da exibição –, refletir sobre a 
importância assumida pela exposição nas últimas décadas 
e, neste recorte, considerar o lugar ocupado pelas obras 
que se configuram como instalações, como in situ e como 
site-specific.

Consideremos a exposição de Regina Silveira 
realizada em 2010, em Porto Alegre, na sede da FIC. 
Como informação prévia sobre a política de exposições 
apresentada pela Fundação Iberê Camargo desde a 
inauguração, em maio de 2008, de sua sede localizada 
no prédio especialmente projeto pelo arquiteto português 
Álvaro Siza, essa articula-se entre mostras do acervo - 
centradas na coleção institucional da obra de Iberê -, as 
chamadas exposições temporárias, com base em acervos 
de outras coleções e ainda o projeto Átrio, este último 
com uma única intervenção até o momento, realizada por 
Iole de Freitas3. As exposições temporárias, via de regra, 

3 A Fundação Iberê Camargo inicia suas atividades em 1995 com sede na antiga 
residência do artista, em espaço adaptado para as funções de guarda do acervo, 
pesquisa e exposições.  A programação cultural da FIC contempla outras ações culturais 
além do que mencionamos aqui, o que pode ser consultado no site da instituição <www.
iberecamargo.org.br  Maiores detalhes e imagens das exposições aqui citadas podem 
ser acessados pelo site da FIC.
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estabelecem algum vínculo com a trajetória artística de 
Iberê Camargo, sem que isto signifique a inclusão de obras 
do artista gaúcho. Entre 2008 e 2011, seis exposições 
de acervo foram organizadas segundo este modelo de 
convivência com independência – no que concerne à 
curadoria e à museografia – em relação às mostras que 
incluem acervos externos e ocupam os andares iniciais da 
construção.

Neste mesmo recorte de tempo – entre 2008 e 2011 
– a FIC realizou doze exposições com curadorias que 
envolveram acervos externos à coleção local de Iberê 
Camargo. Deste conjunto, somente três mostras podem 
ser consideradas como individuais, entre as quais “Mil e 
Um Dias e Outros Enigmas”, de Regina Silveira. As outras 
duas foram “Jorge Guinle – Belo Caos” e “Dédale – uma 
filme-instalação de Pierre Coulibeuf” (artista/cineasta 
francês) –, obra elaborada a partir do espaço da Fundação, 
no prédio projetado por Siza, assumindo a idéia de labirinto 
como metáfora para os deslocamentos entre os espaços 
expositivos e a obra de Iberê.

Uma rápida análise do programa de exposições 
temporárias apresentado pela FIC, cotejando as 
relações entre as coleções às quais pertencem as obras 
apresentadas, assim como os vínculos institucionais 
evidenciados pelos currículos dos curadores, permite 
observar a estratégia – ou pelo menos, a intenção – de 
atuação com vistas à inserção em um sistema globalizado 
de exibições e instituições reconhecidas no cenário 
internacional de arte contemporânea, ainda que dentro 
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do polêmico – ou artificial, para alguns –, recorte da arte 
latino-americana.

A arquitetura de cunho autoral estabelecida pelo 
arquiteto Álvaro Siza para a FIC, ao mesmo tempo em 
que gera um ícone urbano, constitui um forte desafio para 
curadores e museógrafos. Estabelecer um fio condutor 
para o argumento curatorial e mantê-lo coerente e 
manifesto na disposição das obras no espaço expositivo 
da Fundação equivale a um embate com o Minotauro em 
seu labirinto. Espaços abertos, visuais comunicantes em 
vários eixos e pontos de vista, passagens por rampas que 
pouco a pouco articulam o que está exposto em cada uma 
dos diferentes andares, paredes de um branco imaculado, 
janelas pontuais abertas a uma paisagem sempre atraente, 
contrastando com uma iluminação artificial que parece 
não sofrer alterações ao longo do dia ou da noite. Não 
exatamente um cubo em sua regularidade, mas um poliedro 
branco. Ver e ser visto a partir de várias localizações, seja 
das aberturas, das rampas ou dos parapeitos localizados 
em cada um dos quatro pisos e do átrio central: esta é a 
experiência visual resultante do trabalho de montagem de 
uma exposição nos espaços da FIC. [Figura 2]

Optando por não contradizer o caráter in situ da obra 
de Regina Silveita, nem a potência fenomenológica da 
arquitetura, os textos institucional e curatorial abrem o livro-
catálogo de exposição afirmando o caráter protagonista do 
prédio:

A força expressiva dessa construção, seus volumes e 
seus materiais em bruto, assim como o magistral manejo da luz, a 
penumbra e a relação entre o interior e o exterior, convertem-no em 
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um protagonista ineludível no momento de conceber a curadoria. Por 
isso, contrário à prática curatorial usual – definir um eixo temático 
para ver o universo da obra de um artista com o fim de produzir 
uma listagem de obras conseqüentes que, posteriormente, sejam 
instaladas no espaço expositivo -, optou-se por um processo inverso: 
a exposição foi concebida a partir do próprio edifício, como um roteiro 
no qual vai acontecendo um diálogo entre a arquitetura a obra de 
Silveira, privilegiando aquelas que funcionam num registro metafísico, 
enigmático, paradoxal (ROCA, 2011: 7).

FIGURA 2 - Vista geral da instalação na Fundação Iberê Camargo. Regina Silveira. 
Rerum natural, 2007/2008 e Mundus Admirabilis, 2007. Plotter de recorte e vinil adesivo. 
Créditos fotográficos: Ismael Monticelli.

Das trinta e duas obras apresentadas na mostra, 
parte significativa se configura como instalações e obras 
in situ, algo não recorrente no programa de exposições 
da FIC, tendo em conta o foco na obra de Iberê Camargo, 
marcada pela pintura, gravura e desenho. A opção de 
Regina Silveira pelo uso da técnica de plotter de recorte 
de vinil para constituição de suas imagens cria uma 
exposição que se agarra, contamina e transborda pelas 
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paredes, vãos e ângulos da arquitetura estabelecida por 
Siza. Uma concepção fenomenológica do espaço e das 
redes de relações entre os lugares e pontos de vista, como 
afirma a própria artista: 

... todas as perspectivas distorcidas, as silhuetas em 
anamorfoses, e os espaços paradoxais que construí com plantas 
arquitetônicas e escadas labirínticas, (...) sempre contei com o 
espectador, ou melhor, com as posições do seu olhar, para a percepção 
do que eu estava propondo (SILVEIRA, 2011: 12).4

Entre as obras expostas, “Desaparência” é mais um 
trabalho in situ, isto é, suas condições de existência material 
dependem de um vínculo com um local determinado, tanto 
quanto sua recepção – nos termos de uma experiência de 
ordem estética plena por parte do observador – depende de 
um contato observacional direto. Embora possa ser descrita 
verbalmente no que concerne aos elementos visuais, materiais 
e formais que a configuram – um recurso geralmente necessário 
no caso das instalações, isto é, no caso de obras cujo modo 
de espacialização não permite abarcar sua totalidade de forma 
simultânea, já que envolvem vários elementos dispostos em 
locais distintos, algum tipo de percurso, etc.. – a apreciação de 
uma obra como “Desaparência” depende fortemente do ponto 
de vista do observador em seu deslocamento junto à peça no 
recinto de exposição. [Figura 3]

Na exposição “Mil e um dias...”, “Desaparência foi 
instalada no átrio, recinto de ingresso do público no espaço 
de exposição, aplicada sobre a grande parede branca de 

4 Entrevista concedida por Regina Silveira ao curador de “Mil e Um Dias e Outros 
Enigmas, José Roca. Em Roca, José. op.cit. pág. 12.
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fundo. Realizada em plotter de recorte sobre vinil adesivo, 
“Desaparência” apresenta a imagem em perspectiva distorcida 
de um cavalete com tela de pintura, um banquinho e uma 
paleta de pintura em linhas pretas tracejadas. As dimensões 
da imagem foram adequadas em escala às da parede e piso 
onde a obra foi situada, embora a visualização da obra resulte 
mais efetiva e impactante na fotografia que a reproduz no 
catálogo da mostra do que na experiência direta no recinto de 
exposição. 

FIGURA 3 - Regina Silveira. “Desaparência”, 1999-2011. Plotter de recorte sobre vinil 
adesivo. Aprox. 100m². Créditos fotográficos: Ismael Monticelli.

Um ambiente em escala mais intimista talvez 
estivesse mais em consonância com a sutileza visual das 
linhas interrompidas de “Desaparência” e com a própria 
imagem de um cavalete de pintura. Este foi o cenário 
configurado na ocasião em que outra versão da série 
“Desaparêcia” – restrita aos elementos do cavalete com 
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a tela e ao banquinho - foi instalada em Porto Alegre, no 
ano de 2001, na pequena sala destinada a intervenções 
artísticas do Torreão.5

Por outro lado, considerando a trajetória de 
Regina Silveira desde sua formação inicial em pintura, 
incluindo aqui sua vinculação ao mestre Iberê Camargo, 
compreende-se a localização de “Desaparência” logo no 
início do percurso da exposição “Mil e um dias...”, seja 
por seus componentes autobiográficos, seja pela carga 
irônica em relação ao lugar 
ocupado pela pintura – nos moldes categóricos, 
representada pelo mobiliário de um estúdio com 
seus equipamentos tradicionais – no circuito de arte 
contemporânea e no discurso da história e crítica de arte 
de cunho modernista. Tal opção de ordem curatorial e 
expográfica também abre um leque de leituras para o modo 
como a instituição realizadora da exposição concebe e 
investe no processo de ressignificação da obra de Iberê 
Camargo segundo parâmetros estéticos modernos e 
contemporâneos.

Por fim, esta exposição de Silveira é apresentada 
pela FIC como a “mais abrangente mostra da artista já 
realizada em Porto Alegre”, sendo a segunda de caráter 
retrospectivo no país. Este dado, aparentemente banal – 
Porto Alegre nunca viu uma exposição de grande porte 
de uma artista nascida e no Estado e considerada como 

5 O Torreão foi um espaço com forte atuação  no circuito de artes de Porto Alegre, RS, ao 
longo dos anos 90 e 2000, funcionando como ateliê de artistas, com uma sala destinada 
à intervenções - geralmente obras in situ, específicas para o local – e promovendo 
debates sobre temas de arte contemporânea, concebido e gerenciado pelos artistas 
Jailton Moreira e Élida Tessler.
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referência no meio artístico local, assim como não viu de 
muitos outros artistas locais em condições semelhantes 
- dá margens às reflexões sobre o papel desempenhado 
pelas instituições locais e nacionais no que concerne a 
fomentar um contato sistemático com a obra de artistas 
que já atingiram determinadas etapas no processo de 
reflexão e consolidação de suas pesquisas artísticas, 
assim como consagração em suas carreiras.
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Resumo
O estudo da atuação do artista mexicano Ulises Carrión (1941-1989) 
possibilita o acesso a uma personalidade marcante do período de 
estabelecimento da arte contemporânea, e facilita a compreensão do 
circuito simbólico alternativo internacional nos anos 70 e 80.
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Abstract 
The study of the activity of Mexican artist Ulises Carrión (1941-1989) 
provides access to a remarkable personality of the period of settlement 
of contemporary art, and facilitates the understanding of the symbolic 
alternative international circuit in the 70s and 80s.

Keywords: Ulises Carrión. Artist’s publications. Artist’s book. Mail art. 

Contemporary art.

O artista mexicano Ulises Carrión tem, hoje, o 
seu público pesquisador dividido em dois segmentos. 
O primeiro grupo é formado pelo crescente número 
de jovens artistas pesquisadores que se esforçam em 
melhor compreender as relações entre seu contexto 
sociocultural midiático e informatizado e o conceito 
histórico de rede global, organizado a partir dos anos 
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60, e que fecundou irreversivelmente ideias e iniciativas. 
Seu análogo, o segundo grupo, é formado por um 
contingente crescente de historiadores e teóricos que 
se empenham na busca e organização crítica das 
informações disponíveis sobre as circunstâncias da 
arte. Essas duas colunas metodológicas atuam como 
aparelhos de prospecção, sendo responsáveis diretos 
pelo estudo da ossatura identitária do espírito de rede. 
Apontam-se personagens, ações, obras, juízos. E assim 
restituímos ao imaginário os nossos heróis fundadores. 
O carisma de Ulises Carrión não precisaria de ajuda 
interpretativa, mas enfatizaremos a sua importância, 
constatando a justa renovação do reconhecimento de 
seu legado, bem como a ascensão de sua influência 
artística supranacional, num fenômeno com estatura 
crescente.1 

Boa parte da vida de Ulises Carrión Bogard (San 
Andrés Tuxtla, México, 1941) esteve assentada na 
mobilidade, primeiro na busca de um caminho produtivo 
próprio, mais tarde como um arauto de suas proposições. 
Percorreu países importantes que vivenciavam laços 
interdisciplinares entre visualidade e palavra escrita, 
ligações que também ajudou a formar. Saindo do seu 
país, esteve em praticamente toda a Europa (que 
passaria a ser base de suas atividades) e nas Américas 
do Norte e do Sul. Foi um empreendedor da arte, um 
divulgador das novas linguagens, um pequeno gerente 
1 Uma versão adaptada e reduzida desta comunicação foi publicada anteriormente 
em língua inglesa. SILVEIRA, Paulo. The space and time of Ulises. In: MA Curating 
Contemporary Art students at the Royal College of Art (org.). Gossip, Scandal and Good 
Manners: works by Ulises Carrión. London: Royal College of Art, 2010. p. 7-9.
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do mercado simbólico. Em Amsterdam criou, em 1975, 
com Aart van Barneveld, a Other Books and So, livraria 
e galeria pioneira em seu gênero na Europa. Sua loja 
vendia arte a preços baixos, comercializando edições 
de nomes em vias de ingressar na história. Seu círculo 
de amizades crescia, atraindo muitos artistas a seus 
arquivos. Mas a livraria atuou somente até 1978. Em 
1980 o acervo passaria a constituir o Other Books and 
So Archive, com duração até o seu falecimento, em 
1989, aos 48 anos (informações biográficas adicionais 
podem ser conferidas em Hellion, 2003). 

A qualidade de sua atividade em vida nos permite 
lamentar o cancelamento de um futuro brilhante. Com 
sua morte o fluxo de informações sofreu um abalo. 
Carrión era insubstituível. Considerava o arquivo 
como resultado das suas concepções teóricas, o que 
o habilitaria à condição de obra de arte, mesmo que 
também reunisse elementos constitutivos não estéticos. 
Desta forma, uma obra poderia conter outras, sem 
conflitos. A Other Books and So mostrava desinteresse 
pela literatura tradicional e reconhecia as artes visuais 
como estando contidas em um universo maior, a 
cultura. A importância de empreendimentos desse tipo 
(e dos bens dos quais são empresários ou curadores) 
reafirma que temporalidade e discursividade também 
são fundamentos econômicos das artes visuais. A 
geração de Carrión não tinha dúvidas quando a isso. 
Os anos seguintes confirmariam seus argumentos 
através da continuidade ou do estabelecimento de 
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entrepostos comerciais mais ou menos semelhantes. Às 
vezes mais eficientes, às vezes menos, os espaços de 
comercialização de arte acessível são simultaneamente 
alternativos e complementares ao sistema. Locais como 
Printed Matter, Art Metropole, Boekie Woekie, Florence 
Loewy, Bookartbookshop, etc., estão unidos por um 
público consumidor com interesses específicos comuns. 
No que diz respeito ao seu papel no sistema, pode-se 
afirmar que são lojas ímpares, candidatas à participação 
especial na historiografia da arte.

Carrión surge perante nossas pesquisas 
oferecendo-nos a emoção de uma descoberta que se 
ramifica. Seu discurso, ainda que se apresente como 
simples, exige reflexão. Para quem busca a mobilidade 
e a acessibilidade do livro como obra de arte ou como 
um veículo para trânsito bidirecional (matéria-prima para 
expressão artística ou uma fonte de informação verbo-
visual), o contato com os seus textos é indispensável. 
Sua obra escrita é ampla, incluindo literatura e teatro, 
mas relativamente pequena quanto aos problemas 
específicos das artes visuais. A causa pode estar em sua 
opção em abandonar o texto convencional e se voltar 
intensamente ao uso da linguagem fora dos contextos 
habituais. Apesar disso, sua produção ensaística é 
relevante. Pelo menos um encontro será inevitável para 
quem procure suas ideias, a leitura de El arte nuevo de 
hacer libros, artigo publicado na revista Plural, Cidade 
do México, e no mesmo ano em Kontexts, Amsterdam. 
Por possuir versão em inglês, The new art of making 
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books prosseguiu com trânsito internacional. Ganhou 
uma qualificada distribuição quando publicado na 
coletânea Second Thoughts, 1980, que proporcionou 
um caráter de permanência, apesar da tiragem 
moderada de exemplares. Sua divulgação efetivamente 
se intensificaria com a presença em Artists’ books: a 
critical anthology and sourcebook, 1985, organizada por 
Joan Lyons, ou em publicações internacionais diversas 
(como em catálogos de exposições). 

The new art of making books é a peça de escrita mais 
conhecida de Carrión (ver Carrión, 2011, a tradução para 
o português feita por Amir Brito Cadôr). A forma positiva 
e sem rodeios de explicar o espectro formal do livro de 
artista em geral e do livro-obra em particular ainda não 
foi superada. Sua argumentação tinha a eficiência dos 
apelos de venda. Em coletâneas e catálogos, ou de mão 
em mão, o artigo continuou a ser redescoberto pelos 
novos interessados nos problemas conceituais desse 
campo, ainda causando admiração, dando-se à leitura 
como um regulamento, a idealização de um modelo. 
Com objetividade imperativa e confiante, sem noções 
rebuscadas, suas proposições estão entre os postulados 
mais claros e precisos de sua época. Como o texto é, 
de fato, programático, parece possuir afinidades com os 
manifestos das vanguardas modernas. Nesse sentido, 
é veículo de uma construção discursiva tradicional e 
reguladora, portanto correndo o risco de ser interpretada 
como alienígena aos procedimentos contemporâneos. É 
preciso, por isso, ver o texto como uma parcela de uma 
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totalidade operativa que parte de um ex-literato, um ex-
homem de letras que pressentiu a (ou decidiu-se pela) 
insuficiência lingüística e instrumental da literatura em 
sua vida. 

Uma objetividade menos dogmática e mais reflexiva 
seria encontrada em outro texto inaugurador, Bookworks 
revisited, fruto de conferências nos Estados Unidos em 
1979 e 1980 (Schraenen, 1992, p. 123 e 124, incluindo as 
conferências de 1978 no Brasil). Também foi divulgado 
em Second thoughts. Em retórica mais coloquial e 
opinativa, mas ainda professoral, reconhece a situação 
intelectual do artista: “We are no longer innocent.” O 
esforço em construir uma demonstração se repete na 
estrutura de um vídeo com título semelhante, Bookworks 
revisited: part 1 (sugerindo uma continuação, que não 
houve), de 1986, apresentado pela frase manuscrita 
nos créditos de abertura (A selection, both limited in 
scope and quite arbitrary, but nevertheless of great 
significance of bookworks from Ulises Carrión’s Other 
Books and So Archive). Também aqui seu trabalho está 
associado às conferências que ministrava. Assim, seu 
discurso arriscava-se ao didatismo e se complementaria 
em múltiplas versões (como palestra, como artigo, como 
vídeo), portanto melhor entrosado com as estratégias 
dos veículos à disposição. Em Bookworks revisited, o 
vídeo (ou A selection...), a descrição do livro mostrado 
na abertura nem sempre aparece em transcrições 
impressas; a esse respeito, veja-se a versão intitulada 
“Other Books” em Quant aux livres/On books, coletânea 
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de textos póstuma, de 1997 (ver Carrión, 2008, reedição 
acrescida de comentários críticos). A primeira seqüência 
mostra In alphabetical order, livreto cujas páginas 
repetem a foto de um pequeno arquivo de madeira 
para catalogação de fichas. Carrión informa o critério 
da ordenação, conforme legendado em cada imagem: 
“People I’ve met. Artists. Non-artists. My best friends, 
people I love. People I admire. There has been a change 
in our relationship of late.” Eis aqui revelado um fator 
preponderante que o unia a seus amigos de diferentes 
nacionalidades: afeição e apego pelos seus semelhantes. 
No seu caso, essa qualidade era demonstrada por suas 
palavras, gestos e atitudes. Graças a essa atenção e 
empenho, ativos entre o pragmatismo e o sonho, sua 
existência profissional foi extremamente útil para a 
promoção dos artistas e das ideias de seu entorno, o 
meio ao qual servia.

Sobre sua obra plástica – chamemos assim –, ou 
sobre a avaliação plástica de sua obra, faltam estudos 
críticos. Ainda conhecemos poucos ensaios a propósito 
de sua produção. Carrión pertence a um grupo de 
artistas com vínculos na palavra ou na leitura (às vezes 
diretamente na literatura) e que firmaram suas carreiras 
na renovação das possibilidades de linguagem das 
artes visuais, portanto com complexidades estranhas 
à crítica tradicional: Dieter Roth, Robert Filliou, Marcel 
Broodthaers, Emmett Williams, Jochen Gerz, Ian 
Hamilton Finlay, Jiří Kolář, entre outros. Do ponto de 
vista visual, sua obra apresenta escassas constantes 
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estilísticas. A identidade estética confunde-se com a sua 
expressão funcional. Talvez ela possa ser localizada no 
conjunto de operações e movimentos que construíram 
sua persona cultural, seu caráter síncrono como sujeito 
e agente de um remanejamento estrutural do tempo, 
do espaço e da veiculação artísticos. Sua dimensão 
comunicativa é evidente. As suas relações com a 
informação estão metaforizadas no humor implícito em 
trabalhos-chave, como no projeto e vídeo Gossip, scandal 
and good manners, 1980-81, ou no filme em 16mm The 
death of the art dealer, 1982.

Seus amigos e as pesquisas acadêmicas mais 
recentes são as bases que vêm conduzindo seu legado 
no rumo de novas circunstâncias de apreciação. O Brasil 
oferece um exemplo dessa reavaliação. Carrión proferiu 
palestras em Recife, na Universidade Católica de 
Pernambuco, e em São Paulo, na Pinacoteca do Estado, 
em 1978, e teve trabalhos exibidos em algumas exposições 
coletivas de arte postal e temas relacionados no decorrer 
dos anos 70 e 80. Foi artista convidado do Núcleo I da XVI 
Bienal de São Paulo, em 1981. Mas apesar da admiração 
conquistada, o retorno organizado do seu pensamento e 
dos seus trabalhos ao país somente se daria em 2005, na 
5ª Bienal do Mercosul, numa participação com curadoria 
de Martha Hellion, integrada ao núcleo “A (re)invenção 
do espaço”. Foram apresentados trabalhos de literatura, 
poesia visual, livros, arte postal e vídeos.

 Apesar de Porto Alegre ser o local de nascimento ou 
de moradia de alguns de seus amigos, além de ter sediado 
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a única mostra individual no país de suas publicações, em 
1980, a presença de sua obra assumiu uma dimensão de 
descoberta. A reentrada se dava em um cenário oficial 
de consagração, um evento de recensão. A sala especial 
dedicada a Carrión e seu círculo (incluindo brasileiros) 
demonstrou a inserção histórica de sua coerência estética 
e programática, admirando pesquisadores iniciantes ou 
experimentados. Acreditamos que a surpresa (que poderia 
ser considerada injusta, tendo-se em vista o contexto 
erudito de uma exposição desse porte) viria a estimular 
ainda mais as pesquisas já em andamento no país. 
Novas indagações seriam incluídas nas investigações 
acadêmicas, entre elas sobre o redimensionamento da 
presença e da influência qualitativa da atuação latino-
americana na construção da arte contemporânea.

Essas conclusões parecerão predispostas à 
deferência e à apologia, mas permitem presumir que quem 
se aproximar de Ulises Carrión dificilmente resistirá à sua 
influência. Seus textos, seus vídeos, seus argumentos são 
admiráveis, são sedutores, com declarações cheias de 
convicção. Mesmo que não estejam isentas de discussão 
crítica (sempre existirão detalhes conceituais passíveis de 
objeção), suas proposições parecem definitivas. Para os 
pesquisadores resta o prazer do prosseguimento: a tarefa 
de redigir a historiografia da arte postal, da publicação de 
artista, da imagem em movimento, da palavra aplicada ao 
projeto e das estratégias culturais, incrementos que estão 
entre os fenômenos mais significativos na arte. A sua 
memória se agigantará espontaneamente, tornando-se 
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cada vez mais freqüente em nossos estudos. Partiremos 
do espírito de rede ou para ele voltaremos, e por isso 
nossa prazerosa viagem de retorno.
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Resumo 
A produção artística na contemporaneidade que alia arte, tecnologia e 
mídias digitais, ainda busca espaço de reconhecimento e de legitimação. 
A história da arte está, em parte, apoiada em áreas como a filosofia, 
sociologia e antropologia, mas os dispositivos tecnológicos e midiáticos 
que passam a ter uma importância diferenciada na arte contemporânea 
demonstram que é preciso estabelecer entrecruzamentos constantes 
com outras áreas de conhecimento, como a comunicação, a 
informática e a neurociência, por exemplo, para fundamentar uma 
historiografia condizente com a rede e a fluidez de informações que a 
contemporaneidade apresenta ao campo artístico.
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Abstract
The contemporary artistic production that combines art, technology 
and digital media, is still looking space for recognition and legitimacy. 
Art history is partly supported in areas such as philosophy, sociology 
and anthropology, but the technological gadgets and media that tend to 
have a different significance in contemporary art show that is necessary 
to establish constant intersections with other areas of knowledge, as 
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O desenvolvimento e o uso da ciência e da tecnologia por artistas 
sempre foi e sempre será parte integrante do processo de fazer arte. 
Não obstante isso, o cânone da história da arte ocidental não enfatizou 
suficientemente a centralidade da ciência e da tecnologia como co-
conspiradoras, fontes de ideias e/ou mídia artística. Para aumentar 
o problema, temos o fato de que não existe um método claramente 
definido para analisar o papel da ciência e da tecnologia na história da 
arte.1

O momento que compreende as últimas cinco décadas 
é importante para a produção em arte, tecnologia e mídias 
digitais no país, porque trata das disponibilidades técnicas, 
tecnológicas e midiáticas em cada período com as quais 
os artistas se deparam para produzir suas obras/projetos 
em processo. Também porque apresenta a fragilidade dos 
primeiros discursos, de artistas sobre as suas experiências 
na área sem o aporte teórico e crítico necessário, para que 
o pensamento não se organizasse somente a partir das 
questões processuais ou tecnológicas; e, de teóricos sobre 
a arte que se manifesta, e da qual seus aportes teóricos e 
críticos estavam distanciados desta nova produção em um 
primeiro momento. A partir de meados da década de 1990, 
começa a aparecer no Brasil uma contribuição teórica mais 
efetiva para tratar desta produção em arte e tecnologia 
digital brasileira. 

Mas os personagens que integram este enredo não 
são necessariamente os profissionais da área da história, 
teoria e crítica de arte, mas de áreas mais próximas ou 
afins com o contexto desta produção como, por exemplo, 
a comunicação, pois se está diante de um espaço teórico 
aberto, e de uma falta de proximidade mais direta com o objeto 

1 SHANKEN, Edward. In: DOMINGUES, Diana (org.). 2009, p. 140.
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de estudo. Nesta virada de século os artistas continuam a 
fazer a sua parte, escrevendo sobre suas experiências, 
sobre seu processo criativo, sobre as descobertas 
tecnológicas, sobre as relações que estabelecem entre 
a arte e seus desdobramentos conceituais. Nós teóricos 
precisamos tomar a responsabilidade do que nos é 
devida, e assumir nossa parte para tratar da história, da 
teoria e da crítica da arte e tecnologia no contexto da arte 
contemporânea. 

No entanto, no campo mais especifico da história 
da arte, tecnologia e mídias digitais os posicionamentos 
ainda são iniciais. É provável que isso ocorra devido 
uma postura conservadora de nós, historiadores da arte, 
diante da produção da arte digital. Afinal a tecnologia e as 
mídias digitais são recentes no contexto histórico, tratam 
dos últimos cinquenta anos se apontarmos como marco 
Waldemar Cordeiro, e inseridas no processo criativo 
atual exercem certa fascinação, o que acaba remetendo 
o historiador a um olhar mais reticente a esta produção. 
Se o uso do computador exige um conhecimento artístico 
anterior, mas em parte um conhecimento da tecnologia 
usada, o teórico precisa se aproximar desta linguagem. A 
produção em arte digital não é uma finalização, e sim uma 
etapa, pois o conteúdo da obra não é a tecnologia, pois 
“o ato de criação artística consiste em arrancar o modelo 
de sua função performativa científica e técnica, de sua 
significação primeira, para lhe dar outra finalidade, livre 
daquela instrumentalidade fatal: aquela da arte.”2

2 COUCHOT, 1988, p. 216.
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A interrelação entre arte, tecnologia e mídias digitais 
aponta para a necessidade de outra abordagem para/
sobre/na história da arte. Nesse sentido, nos depararmos 
com a urgência em tratar, pelo menos, de considerações 
para a historiografia da arte. Afinal, estamos diante da 
ausência de parâmetros para compreender uma produção 
artística que vêm se impondo rapidamente e determinando 
a revisão dos paradigmas existentes no campo da história 
da arte contemporânea.

Arte digital é um termo que não se configura 
necessariamente como uma linguagem, pois dá 
conta da abrangência de possibilidades criativas que 
permeiam o uso do computador. Nas últimas décadas 
diferentes terminologias são utilizadas para classificar a 
produção vinculada à arte, ciência, tecnologia, como arte 
computacional, arte cibernética, arte tecnológica, arte 
eletrônica, numérica, sintética, mediática, telemática, 
multimídia, genética, transgênica, robótica, ciberarte, 
artemídia, software arte, netarte, webarte, nanoarte, bioarte 
gamearte, arte virtual, arte interativa, arte digital, entre 
outras denominações. Recentemente o GT de Arte Digital 
no Ministério da Cultura/MINC (2009), reafirmou, apesar de 
muita discussão, a denominação arte digital, para designar 
boa parte da pesquisa artística que é permeada de um ou 
outro modo, pelo uso de tecnologias ou mídias digitais.3 
Esta denominação não dá conta, no campo teórico de 
abranger a variedade de toda a produção em arte, ciência 
e tecnologia, mas para fins de políticas públicas, foi uma 

3 Ata de Trabalho do GT Arte Digital. CNPC/MINC, Brasília, 15 de outubro de 2009. 
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conquista inicial. No âmbito da cultura digital, o MINC abre 
um espaço para discutir o reconhecimento, fomento e 
inserção para esta produção. 

Consideramos o termo arte e tecnologia mais 
adequado, embora se tenha que especificar de qual 
tecnologia estamos tratando, nesse caso a digital. Nesse 
sentido, convém esclarecer que vamos optar por arte digital, 
em um primeiro momento porque consideramos a concepção 
mais apropriada para tratar das relações possíveis entre 
os diferentes processos informacionais, tecnológicos, 
comunicacionais e midiáticos utilizados pelos artistas nos 
seus projetos no contexto da arte contemporânea, que em 
algum momento passam pelo computador. O conceito arte 
digital4 na sua definição mais simples vincula a produção 
artística ao computador e a linguagem numérica de 0 e 1. 
Mas a arte digital também designa as formas de produção 
que se apropriam de recursos tecnológicos desenvolvidos 
pela informática, e que disponibilizam interfaces sensoriais 
áudio-tátil-moto-visuais, propícias para projetos artísticos 
em ambientes físicos ou virtuais, aplicando recursos de 
hardware e software para a geração de obras interativas, 
potenciais, acessáveis in loco ou remotamente. 

Diante de um campo novo vislumbrado pela produção 
em arte, tecnologia e mídias digitais, como pensar a partir 
dos projetos em arte digital, o campo da história da arte 
contemporânea. E, de onde partir para fazer considerações 
para uma historiografia emergente. Acreditamos que a 
historiografia da arte não pode ser apenas uma escrita 

4 LIESER, 2010.
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da história da arte, mas uma escrita pensada em suas 
interligações com a tecnologia e as mídias digitais. Afinal, 
nas últimas décadas institui-se uma prática artística 
cujas produções apresentam entrecruzamentos com 
a comunicação e a informática, por exemplo. Nesse 
sentido é preciso que nós historiadores também façamos 
interrelações com outras áreas do conhecimento que 
não as tradicionais, filosofia, sociologia, antropologia, 
ampliando a contribuição ao campo historiográfico, 
expandindo os limites que de fato precisam ser fluídos ao 
tratar da arte e tecnologia.

O percurso inicial da história da arte e tecnologia nos 
Salões e Bienais 

A produção artística em arte e tecnologia digital no 
Brasil tem seu início nos anos 60, mais precisamente 
com Waldemar Cordeiro em 1969. Acredita-se que deste 
ponto espaço-temporal, final dos anos de 1960, pode-se 
estabelecer dois direcionamentos: um, retrocedendo no 
tempo visando reconhecer os eventos que apresentaram 
uma produção artística que surge distanciada das 
linguagens tradicionais da arte, mas dialoga com a 
tecnologia, em cada período; e, outro, mais teórico-crítico, 
apresentando artistas e obras, que contribuem para o 
percurso histórico de uma produção em arte e tecnologia 
digital no Brasil. Nesse segundo direcionamento, a 
interrelação entre artista<>obra<>espectador/participante/
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interator<>entorno<>contexto,5 pode ser analisada para 
problematizar o percurso da pesquisa que estamos fazendo 
com os outros campos de conhecimento, como a informática 
e a comunicação. Assim, acredita-se que uma abordagem 
em torno das alterações que esta produção em arte e 
tecnologia digital provoca na arte contemporânea, contribui 
para redimensionar o campo da historiografia da arte.

A história da arte, partindo do pressuposto que a 
concepção de arte pode ser revisada no decorrer do 
percurso, ou apontar, inclusive, seu fim, pauta-se entre 
outras fontes, em eventos significativos de legitimação da 
produção artística. Nesse âmbito, os Salões de arte e as 
Bienais brasileiras de São Paulo e Mercosul, assim como 
outros eventos independentes, apresentam-se como um 
espaço relevante da mostra de arte no país e apontam 
a abertura que houve para as linguagens artísticas não 
tradicionais começarem a ocupar um espaço. 

Convém destacar que dados deste estudo histórico, 
sobretudo em relação às Bienais do Mercosul de 1997 
até 2000, das Bienais de São Paulo entre 1951 a 2000, 
já foram pesquisados,6 assim como parcela de eventos 
independentes mais significativos para o estudo. Nesse 
percurso feito anteriormente não foram considerados 
os Salões de Arte, cuja contribuição para se pensar a 
arte e tecnologia no país não poderia ser negligenciada. 
Destacamos nesse momento apenas os Salões Nacionais 
vinculados a Escola de Belas Artes, sobretudo porque eles 

5 SANTOS, Nara Cristina 2004.
6 SANTOS, Nara Cristina. 2008.
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apontam uma história pregressa que trata do princípio da 
história da arte no Brasil, em 1816 com a Escola Real de 
Ciências, Artes e Ofícios e a partir de 1826 com a Academia 
Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro, onde são iniciadas 
as Exposições Gerais de Belas Artes em 1840. 

A fotografia no Brasil, por exemplo, integrou uma 
mostra de daguerreótipos em 1842, durante a III Exposição 
Geral de Belas Artes da Academia Imperial, apenas três 
anos após o invento do daquerreótipo ter sido apresentado 
a Academia de Ciências de Paris. Neste período a fotografia 
já abria caminhos em um lugar público reservado as belas 
artes, apontando um percurso para uma produção artística 
envolvendo um aparato tecnológico. As alterações que 
aconteceram e a abrangência das linguagens tecnológicas 
ainda precisam ser investigadas nos salões na sequência 
de nossa pesquisa.

Em 1890 com nova denominação, a Escola Nacional 
de Belas Artes, promove a 1ª Exposição Nacional de Belas 
Artes em 1894, seguindo com mostras até o século seguinte, 
quando é oficializada como Salão Nacional de Belas Artes 
em 1933, década a partir da qual o compromisso com a arte 
moderna se impõe. Este Salão passa a ser subordinado 
ao Conselho Nacional de Belas Artes. Mas decorre na 
sequência a divisão Moderna, em que são absorvidos os 
ismos europeus que influenciam a arte brasileira a partir do 
ano de 1941. Na década seguinte, em 1951 o Salão divide-
se em dois e surge o Salão Nacional de Arte Moderna, mas 
que efetivamente acontece somente em 1952, mantendo-
se paralelo ao Salão Nacional de Belas Artes.
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É nesse ponto a partir dos anos de 1950 que ocorre 
um forte entrecruzamento de dois polos culturais históricos 
- Rio de Janeiro e São Paulo. “O Salão Nacional de Arte 
Moderna - SNAM - tem nas Bienais um espaço competitivo 
que vai gerar uma forte tensão cultural no eixo Rio - São 
Paulo” (LUZ, 2005:128). As seções do Salão correspondiam 
às linguagens da pintura, escultura, gravura, arquitetura, 
desenho e artes gráficas, e arte decorativa.  No contexto 
das bienais, a partir da I Bienal do Museu de Arte Moderna 
de São Paulo, de 1951, há predomínio das linguagens 
tradicionais da escultura, pintura, desenho e gravura, 
mas abrem um espaço para a tapeçaria, a colagem e os 
“conjuntos de obras”. A relação entre a arte e a tecnologia, 
se entendida em um contexto mais amplo que não envolve 
a tecnologia digital, já estaria presente na obra Aparelho 
Cinecromático, de Abraham Palatnik. 

Mantendo-se no exemplo da fotografia, a partir do 
Salão de 1952, fotografia e performance passam a integrar 
as seções já existentes, de modo que se percebe uma 
abertura para novas linguagens. Na Bienal de São Paulo 
a partir da edição de 1961, as novas propostas artísticas 
que surgem são enquadradas como “pesquisa de arte”, e 
a fotografia como linguagem começa a ser reconhecida a 
partir de 1967.

No entanto, o apelo da Bienal de caráter internacional, 
começa a ofuscar o destaque do Salão na área das artes 
no país.  Em meados da década de 1970, a Fundação 
Nacional de Arte, FUNARTE, é criada em 1975, cujo objetivo 
era apoiar a área das artes, no âmbito de uma política 
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cultural do Ministério para a Cultura. Em 1977 se realizam 
os últimos salões, SNBA e SNAM e em 1978 ambos se 
tornam o Salão Nacional de Artes Plásticas, realizado pela 
FUNARTE.

Nos anos de 1990 a FUNARTE é extinta e surge o 
Instituto Brasileiro de Arte e Cultura IBAC, que vai passar a 
organizar os Salões. Em 1994 o IBAC passa a se chamar 
FUNARTE, mas a intenção de retomar o destaque dos 
Salões já não tem muito espaço. Desde então a FUNARTE 
tem aberto editais e gerado alternativas para as mais 
diferentes linguagens presentes na contemporaneidade, 
incluindo as diferentes tecnologias, não sem críticas. Atento 
ao momento atual está sendo encaminhada a Criação de 
um colegiado em Arte Digital no âmbito do Ministério da 
Cultura.

Considerações para a historiografia da arte 

Um discurso híbrido nos aproxima da possibilidade 
de utilizar uma estrutura sistêmica para pensar a 
historiografia da arte. Edward Shanken acredita que 
uma estratégia historiográfica seria a de reprogramar os 
sistemas estéticos a partir da abordagem crítica que ele 
faz, por exemplo, das publicações de Jack Burnham, para 
analisar o sistema pelo qual a história da arte está escrita.7  
Segundo Shanken é preciso demonstrar a potencialidade 
hermenêutica da abordagem de sistemas, especialmente 

7 SHANKEN, Edward. Reprogramming Systems Aesthetics: A Strategic Historiography. 
2009 
In: http://escholarship.org/uc/item/6bv363d4
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se combinada com outros métodos e aplicada ao trabalho 
do artista, de modo a contribuir para o sistema discursivo 
da arte. Concordamos com ele que, se a prática artística 
se torna incorporada e se expande, a história precisa dar 
conta desse redimensionamento. 

De fato há algum tempo, estamos nos questionando 
sobre o modo pelo qual a teoria dos sistemas poderia 
contribuir para pensar a teoria da arte e da tecnologia 
digital. Na tese de doutoramento defendida em 2004,8 
abordamos a teoria sistêmica a partir da ciência, dos 
sistemas fechados de Humberto Maturana e Francisco 
Varela e da comunicação, dos sistemas abertos de Niklas 
Luhmann. Um dos caminhos apontados por Shanken 
para a historiografia parte de sua leitura crítica de Jack 
Burham e considera os estudos de Niklas Luhmann, como 
uma estratégia para abordar a história da arte através de 
uma metodologia a partir da história dos sistemas. Para 
Shanken, nesse momento “em que se pensa estabelecer 
a história da arte midiática, ciência e tecnologia, talvez os 
artistas, críticos e historiadores, fizessem bem em expurgar 
seus preconceitos metodológicos (...).”9

Nesse sentido a construção inicial de parte da história 
pode ocorrer através das obras, de exposições, dos artistas, 
dos textos dos próprios artistas, dos textos em catálogos de 
curadores, de críticos, de historiadores a partir de eventos 
legitimadores, e daqueles não legitimados.10 No entanto, 
acreditamos que uma historiografia da arte contemporânea, 

8 SANTOS, Nara Cristina, 2004.
9 SHANKEN, Edward. In: DOMINGUES, Diana (org.). 2009, p. 144.
10 SANTOS, Nara Cristina. 2009.
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incluindo arte e tecnologia, precisaria considerar: as relações 
de espaço e tempo no lugar do acontecimento, salões, 
bienais, festivais, mostras, exposições, onde a produção 
em arte digital iniciou um percurso; os procedimentos 
técnicos e tecnológicos dos dispositivos e seus avanços 
durante o período; as condições de produção do artista 
alteradas pelo contato com outras áreas de conhecimento 
(informática, robótica, genética, etc); o questionamento 
do papel do artista/autor, artista/equipe em projetos de 
caráter colaborativo; a obra/projeto em processo que exige 
a alteração do papel do observador - de espectador, para 
participante e interator - condicionada a expansão dos 
apelos sensoriais; e, entre outras questões, as modificações 
provocadas no e pelo modo de pensar a arte gerada através 
destes novos dispositivos no entorno digital, no contexto 
da arte contemporânea. Seria necessário que historiografia 
interligasse de modo hipertextual as informações, que 
mantivesse na história da arte recente, fluídas as bordas 
entre arte, tecnologia, mídia digital, em busca de outras 
ou diferentes maneiras para tratar a história, e continuar 
sensibilizando a todos. 

Por outro lado, propor algumas considerações para 
pensar a historiografia da arte, requer uma abordagem 
para/sobre/na história da arte, articulada com a história da 
imagem e a história das mídias. De acordo com Hans Belting, 
não há nenhum modelo novo para pensar o discurso da 
disciplina, “de modo que tudo resulta no exercício paralelo 
de várias histórias da arte, nas quais cada um pode formular 
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suas perguntas.”11 Nesse sentido, a interrelação entre arte, 
tecnologia e mídias digitais trata ao mesmo tempo de uma 
construção paralela de várias histórias. Se pensarmos na 
produção artística brasileira desde os anos de 1960, seria 
preciso fazer um entrecruzamento da história da arte, da 
tecnologia e das mídias para melhor compreender a arte 
resultante dos dispositivos usados a partir deste período, 
que concorrem não apenas para a criação em arte digital 
mas, sobretudo, para a sua produção, visualização, 
disponibilização e manutenção. 

Acreditamos que uma historiografia que se proponha 
sistêmica poderia levar em conta não apenas estes 
entrecruzamentos interdisciplinares, mas também aqueles 
já apontados anteriormente sobre uma abordagem sintética 
ao colaborar para a interpretação histórica. Ainda, tratar de 
modo crítico a história, considerando as causas, os motivos 
que definiram para a arte digital um lugar paralelo à produção 
dita contemporânea, da qual se manteve afastada nos 
espaços de legitimação. Para Shanken12 a historiografia, 
de um modo geral, trata menos sobre o trabalho do artista, 
do que sobre os mecanismos institucionais que criaram e 
reforçaram as distinções de categorias. 

A arte produzida a partir da tecnologia digital levou os 
próprios artistas a escrever melhor sobre seus trabalhos, do 
ponto de vista de sua poética e aos teóricos da comunicação 
a se aventurar pelo campo da teoria da arte, com discursos 
independentes para tratar da natureza da mídia artística, 

11 BELTING, Hans. 2006, p. 141.
12 SHANKEN, Edward. 2009.
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da noção de contemporâneo que a arte digital evoca, e da 
especificidade do dispositivo. A falta de proximidade com 
esta produção leva a maioria de nós, teóricos, críticos e 
historiadores da arte a tratar, pelo menos, de considerações 
para uma historiografia emergente que situe a arte digital 
no contexto da história da arte contemporânea no Brasil.
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