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A História da Arte, em sua trajetóriade constituição como campo de conhecimento, 
percorreu caminhos diversos, aventurando-se por territórios familiares e/ou desconhecidos, 
criando modos e métodos próprios para o seu fazer. Foi estabelecendo suas próprias bases sobre 
a escolha de determinados objetos, cada vez mais ampliados para além daqueles consagrados 
ao campo artístico,que chegou a limites e fronteiras simultaneamente tênues e abrangentes. 

O lugar de origem da investigação, por sua vez, seja ele físico ou simbólico,também migrou, 
segundo o interesse e a disseminação dos investigadores, com a noção de centro único deixando 
de fazer sentido e a produção de conhecimento espalhando-se e fragmentando-se.

Na contemporaneidade chegou-se mesmo a delinear o fim dos limites territoriais. 
Pretenso fim que já foi parte das utopias modernas. Assistimos hoje, contudo, ao acirramento 
das disputas por territórios – seja entre pessoas, países, grupos sociais, religiões, culturas ou 
campos de conhecimento. A História da Arte não está imune a estes processos, sendo também 
atravessada por uma série dedisputas, nem sempre visíveis ou perceptíveis, sendo necessário 
que o historiador da arte constantemente situe e reconfigure suas práticas e métodos diante 
das tensões do território.

A proposta do XXXIV Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte, à realizar-se entre 
26 e 29 de agosto de 2014 em Uberlândia, Minas Gerais, é refletir sobre os Territórios da História 
da Arte, nos diversos espaços e tempos formados a partir das relações estratégicas nas quais 
se produz e se dissemina a História da Arte – considerando que a noção de território comporta 
acepções culturais, políticas, naturais, econômicas, materiais e simbólicas, disseminadas em 
diferentes disciplinas e áreas do conhecimentos. Territórios que podem se configurar como 
espaços de constituição de identidades, como campos de força e de disputas, como redes 
contínuas, intercaladas ou sobrepostas, como lugares de pertencimento, de conquistas e 
conflitos, de relações de poder e afetividade – existentes também na complexa geografia da 
investigação sobre o objeto de arte.Panorama diante do qual algumas questões emergem:Quem 
são os historiadores da arte? De onde vêm? O que estudam? Quais seus pontos de partida? Quais 
seus contextosde produção e de circulação? Quais suas afinidades e seus distanciamentos? 
Com quem e com o que estabelecem parcerias?

Convocamos deste modo pesquisadores da História da Arte de diversas origens, geográficas 
e teóricas, a participarem do XXXIV Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte com painéis 
e comunicações nos quais apresentem seus objetos de estudo, demonstrando como os tratam 
e percebem seus significados e valores. Esperamos assim poder, mapeando nossos territórios 
de atuação e produção de pensamento, delinear as estratégias de seus alargamentos.

APRESENTAÇÃO





COMUNICAÇÕES LIVRES
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Victor Meirelles - O Senhor do Desenho no Liceu de Artes e Ofícios

Alba Carneiro Bielinski
Sociedade Propagadora das Belas Artes/Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro

Palavras-chave: Método; Desenho básico; Aulas no Liceu 

Victor Meirelles de Lima, glorificado como pintor e retratista exímio, marcou 
sua presença na Arte Brasileira do século XIX principalmente pelas grandes telas 
que versam sobre fatos da História do Brasil. No entanto, o seu desempenho 
como competente professor e organizador de um método que facilitasse a 
aprendizagem do desenho aos alunos do Liceu de Artes e Ofícios do Rio de 
Janeiro é desconhecido no meio artístico e acadêmico.

Como membro proeminente da Sociedade Propagadora das Belas Artes - 
SPBA, associação mantenedora do Liceu, esteve sempre presente ao lado do 
colega e grande amigo Béthencourt da Silva, fundador das duas instituições, 
na árdua luta em prol da educação popular e do ensino artístico técnico-
profissionalizante no Brasil.

Esse artigo pretende evidenciar a sua estreita e profícua relação com a 
Escola do Povo e divulgar o método e a coleção de estampas, criadas por ele, e 
destinadas ao aprendizado do desenho. Estas estampas tornaram-se célebres no 
Liceu e foram usadas nos vários cursos existentes.

Na chamada Escola do Povo, desde a sua fundação, a diretoria e os 
docentes não eram remunerados. Os professores compartilhavam o ideal da 
escola resumido nessa frase de Béthencourt da Silva: “combater a ignorância é 
defender a liberdade.”

Se Victor Meirelles de Lima é apreciado por seus quadros, resta fazê-
lo por sua dedicação e participação na trajetória pioneira do Liceu de Artes e 
Ofícios de propagar a educação popular e o ensino artístico nos cursos técnico-
profissionalizantes.
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Alfredo Andersen, de pintor marinheiro a norueguês caboclo

Amélia Siegel Corrêa
Universidade Federal do Paraná - UFPR

Palavras-chave: Alfredo Andersen; Autorretrato; Identidade

Esta comunicação pretende analisar uma série de autorretratos do pintor 
norueguês radicado no Paraná, Alfredo Andersen (1860-1935), conhecido como 
pai da pintura paranaense. Com sua carreira brasileira construida às margens do 
centro e sem vínculos com a Escola de Belas Artes, Andersen – que desenvolveu 
a parte mais madura da sua produção no auge da febre modernista – tem no 
rótulo de regionalista um elemento de ganho local, mas que perde muito quando 
buscamos entendê-lo dentro do contexto da produção brasileira. O andamento 
da série de autorretratos do pintor ajuda a comprender as injunções sociais de 
definição de uma carreira artistica na periferia.

Pela construção da sua autoimagem nos autorretratos, podemos ver como 
ele buscou equacionar a complexa relação de proximidade e distância com a sua 
identidade norueguesa e brasileira. Percebe-se de fato na visualização das obras 
uma continuidade em relação à fisionomia, mas a forma como ele se representa 
se altera sensivelmente. Daí a necessidade de recorrer a um caminho oferecido 
por Ernst Gombrich: a distinção entre rosto e máscara, que serve como categoria 
alternativa de reconhecimento. É a plasticidade do homem que permite que ele 
construa diferentes representações de si, que marcam com tamanha força a 
percepção dos indivíduos, que chegam a se sobrepor à própria fisionomia, como 
resta evidente no caso de Andersen.

Seus seis autorretratos trazem as formas como o pintor buscou construir a sua 
autoimagem, que foi mudando com a passagem do tempo, e refletindo as alterações 
na forma como queria ser reconhecido. O autorretrato tinha, também, o caráter 
de uma afirmação de uma posição social, o que era fundamental na trajetória 
do nosso artista. Se pensarmos o autorretrato como um elemento autobiográfico, a 
visão que o artista constrói tem de necessariamente se conectar com a sua vida. 
Assim, sua autorrepresentação seria indicativa do seus sentimentos ou de um 
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estado de espírito quando a obra foi concebida. De marinheiro escandinavo a 
pintor brasileiro, esse conjunto ajuda a compreender como os processos sociais se 
refletiam na sua pintura e na representação de si. Aqui realidade e representação se 
confundem: trocou a boina pelo chapéu de palha, o cigarro pelo pincel, criando a 
imagem de um norueguês caboclo.
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Inventário dos ladrilhos hidráulicos dos prédios ecléticos tombados 
em Pelotas, RS: 1870-1931

Andréa do Amaral Dominguez
Universidade Federal de Pelotas - UFPEL

Palavras-chave: Arquitetura; Ecletismo; Ladrilho Hidráulico; Patrimônio

Qualquer artefato é um pequeno fragmento de uma cultura, posto que contém 
elementos peculiares à uma determinada época e local. Pode ser um objeto de 
arte ou de utilidade funcional, ou ainda reunir as duas funções. Neste projeto, 
temos como proposta de análise o ladrilho hidráulico – como bem integrado ao 
patrimônio arquitetônico eclético pelotense – em fase de inventariação. Após 
essa etapa, serão identificadas as manufaturas existentes na cidade, como 
também os materiais e as técnicas utilizadas para a elaboração ou importação 
dessas peças unitárias, organizadas em mosaicos e/ou “tapetes”, as tipologias 
encontradas nos prédios tombados em nível municipal, estadual e federal, em 
Pelotas.  

O ladrilho hidráulico é exemplo das artes aplicadas agregadas à arquitetura 
edificada. É um produto artesanal produzido à mão, peça por peça, em um 
processo de fabricação peculiar às décadas iniciais do século XIX. O artefato 
quadrangular – composto de cimento, areia e pigmentos – foi introduzido no 
Brasil por construtores imigrantes italianos. O material passou a ser utilizado 
nas áreas “frias” das residências da época. No decorrer do século, uma casa 
modesta usava ladrilho liso ou algumas peças com desenhos simples em uma ou 
duas cores, normalmente utilizando figuras geométricas ou orgânicas, formando 
“tapetes” ou mosaicos sobre os pisos. Nas casas mais abastadas, o desenho era 
mais sofisticado, com formas mais elaboradas e com maior número de cores. 

Na passagem do século XIX para o XX, o ladrilho hidráulico ganhou 
notoriedade, principalmente nas regiões do Mediterrâneo, devido à estética Art 
Nouveau desenvolvida na França ou na Espanha e em outros países. Por sua 
grande possibilidade decorativa, o artefato conquistou arquitetos e artistas, como 
Gaudi e Cadafalch.  
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O objetivo dessa comunicação, cuja pesquisa se encontra em estágio 
inicial é, então, apresentar parte do inventário proposto, cuja função original é o 
registro dos bens culturais. A inventariação, cuja sistematização concorre para o 
conhecimento real e específico dos bens, implica no reconhecimento dos valores 
dos mesmos e induz ao tombamento. Para efetuar tal registro utilizaram-se fichas 
elaboradas pelo IPHAN, plantas e fotografias realizadas durante as visitações 
aos casarões selecionados. 



28  |  TERRITÓRIOS DA HISTÓRIA DA ARTE  .   XXXIV Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte

As decorações murais dos ambientes internos dos prédios Ecléticos de 
Pelotas/RS

Fabio Galli Alvea
Universidade Federal de Pelotas - UFPEL

Carlos Alberto Ávila Santos
Universidade Federal de Pelotas - UFPEL

Palavras-chave: Ecletismo; Bens integrados; Inventário

Desde 30 de novembro de 1937, o Decreto-lei n. 25 elaborado pelos 
intelectuais modernistas norteou a questão de “seleção e esquecimento” dos 
bens patrimoniais brasileiros, que descartou os bens arquitetônicos ecléticos para 
o tombamento e para a conservação. Os arquitetos modernistas consideravam o 
estilo como “não arquitetura, cujas construções eram definidas como transposições 
acríticas impregnadas de influências europeias, modismos das elites que aqui 
tentavam imitar o Velho Mundo. No contexto da conservação dos bens históricos, 
artísticos e culturais do Brasil, muitos edifícios do final do século XIX e início do 
XX foram excluídos e demolidos. Logicamente, os bens integrados ao ecletismo 
arquitetônico também desapareceram. Na cidade de Pelotas, somente no final da 
década de 1970 foram tombados prédios do período eclético na esfera Federal 
e, posteriormente, na década de 1980, alguns outros exemplares foram incluídos 
nos tombamentos efetuados nas esferas Estadual e Municipal por intermédio de 
leis de preservação do Patrimônio. Esta tardia valorização causou um prejuízo 
irrecuperável para o estudo das técnicas de decoração dos ambientes internos 
das construções. O problema foi agravado ainda, pelo tardio reconhecimento e 
pela falta de políticas efetivas para a proteção dos bens integrados: escaiolas, 
pinturas artísticas ou de preenchimento, azulejos, papeis de paredes, tecidos. 
Colocadas em planos secundários, essas técnicas tenderam ao esquecimento 
e ao desaparecimento. Perderam-se assim, muitos exemplares da época e 
o conhecimento dos seus processos de execução. Na comunicação proposta, 
pretendemos apresentar o inventário desses bens integrados à arquitetura 
eclética pelotense. A inventariação que está sendo desenvolvida é um instrumento 
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primordial para a preservação destes bens em Pelotas. Os registros efetuados nos 
fichamentos por meio de descrições e fotografias dos exemplares ainda existentes, 
somados aos exemplos que foram destruídos, mas que fotografamos em obras 
de reforma ou de restauração dos prédios, ou que encontramos em publicações 
antigas – livros, revistas e publicidades de jornais –, são testemunhos de um 
gosto que predominou nas decorações murais dos edifícios públicos e privados 
erguidos na cidade entre as datas de 1870 e 1931. Desta forma, o inventário e 
a dissertação que será desenvolvida a partir desse instrumento, são estratégias 
para resgatar as lacunas e de valorizar as decorações murais ainda existentes.
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Pintura como documento do vestuário: a imagem ou o desejo da 
realidade

Fernanda Binotti Pereira Colla
Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Maria Izabel Meirelles Reis Branco Ribeiro
Fundação Armando Alvares Penteado - FAAP

Palavras-chave: História da Arte; História do vestuário; Obra de arte como documento histórico

O Museu de Arte de São Paulo (MASP) possui em sua coleção permanente 
cinco obras do pintor holandês Vincent van Gogh. São elas: “Natureza Morta com 
Vaso, Prato e Flores”, “O Escolar”, “Banco de Pedra no Asilo de Saint-Rémy”, 
“O Passeio ao Crepúsculo” e “A Arlesiana”. A aquisição de tais quadros, por 
Assis Chateaubriand e Pietro Maria Bardi em meados do século XX, marca a 
constituição de uma das coleções mais importantes da América Latina, dentro 
de um projeto institucional de grande relevância para a cultura brasileira. Além 
de abordar aspectos da constituição da coleção do MASP, pretendemos expor 
questões de atribuição e datação das referidas obras, a partir de informações 
obtidas no ano de 2013 por meio de publicações recentes e estudos técnicos. 

Como exemplo de tais questões, pode-se citar a rediscussão sobre a 
atribuição da pintura “Natureza Morta com Vaso, Prato e Flores” que havia sido 
rejeitada de modo controverso em um catálogo raisonné de van Gogh publicado 
em 1970. Desde a referida publicação, não foram realizados novos estudos que 
pudessem atualizar a questão. Como parte da pesquisa feita para uma dissertação 
de mestrado sobre os quadros, realizada junto ao Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas da Unicamp, coletamos informações que lançam uma nova luz sobre a 
atribuição, de modo a questionar o diagnóstico feito pelos especialistas em 1970.

Em relação aos retratos “O Escolar” e “A Arlesiana”, pudemos estabelecer sua 
procedência real e esclarecer controvérsias referentes à identificação dos modelos 
e a datas, que permaneciam em aberto. As obras “O Passeio ao Crepúsculo” e 
“Banco de Pedra no Asilo em Saint-Rémy”, embora não apresentem nenhuma 
controvérsia no que concerne sua datação ou atribuição, foram adquiridas em 
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circunstâncias específicas que esclarecem aspectos da formação da coleção do 
museu. Além de tais informações, pretendemos fazer considerações estilísticas 
sobre as obras presentes no MASP, de modo a estabelecer relações comparativas 
com outras obras do próprio artista e de outros pintores.
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Contribuições de Belém à historiografia da arte contemporânea 
brasileira

Gil Vieira Costa
Universidade Federal do Pará - UFPA

Palavras-chave: Arte contemporânea; Historiografia da arte; Belém

Neste artigo busco situar a produção artística contemporânea em Belém (Pará) 
enquanto objeto de estudo para a historiografia da arte contemporânea brasileira, 
potente para demonstrar a complexidade das relações que estabeleceram a 
contemporaneidade artística no Brasil. A partir de Belém, pode-se entrever as 
trocas culturais entre os centros e as periferias culturais brasileiras, assim como a 
destas últimas com os centros culturais estrangeiros.

O artigo surge a partir da pesquisa Artista e Amazônia em transição: história 
das artes visuais contemporâneas em Belém (1968-1994), em andamento na 
Universidade Federal do Pará, no curso de Doutorado em História do Programa 
de Pós-graduação em História Social da Amazônia, sob a orientação do Prof. Dr. 
Aldrin Moura de Figueiredo.

Busco refletir sobre as peculiaridades da arte contemporânea em Belém, 
especialmente no decorrer da década de 1970, identificando instituições e 
mecanismos sociais que projetaram determinada produção artística enquanto 
contemporânea. Trabalho com o conceito de “moderna tradição amazônica”, 
elaborado por Fábio Fonseca de Castro, e com as reflexões sobre história e 
historiografia da arte apontadas por Georges Didi-Huberman.

No artigo observo modos de interação entre Belém e as capitais culturais 
brasileiras durante o período em questão, que podem ser resumidos nas tensões 
entre o que se denominou de neocolonialismo e as respostas encontradas pelos 
artistas para negá-lo. Da mesma maneira analiso o modo como o desenvolvimento 
de um panorama artístico identificado como contemporâneo gerou tensões entre 
gerações de artistas durante o período pesquisado, e exemplifico por meio de um 
caso: a polêmica, nas páginas de jornal do ano de 1979, entre os artistas Osmar 
Pinheiro (1950-2006) e José de Moraes Rego (1926-1990). Ambos buscaram, 
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no campo do discurso, afirmar para sua própria geração a origem (no sentido 
genealógico) da contemporaneidade artística paraense.

Por fim, neste artigo também procuro apontar algumas perspectivas para 
a historiografia da arte contemporânea, dadas as limitações que os métodos 
convencionalmente usados na História da Arte apresentam para o estudo das 
práticas artísticas contemporâneas.
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Athos Damasceno: um discurso fundador da historiografia da Arte do 
Rio Grande do Sul

Joana Bosak de Figueiredo
Universidade Federal do Rio Grande do Sulv- UFRGS

Palavras-chave: Athos Damasceno Ferreira; Historiografia da arte; Arquivos

Athos Damasceno Ferreira (1902 - 1975), foi um poeta, romancista, tradutor, 
crítico da cultura e historiador da arte do Rio Grande do Sul. Seu volume “Artes 
Plásticas no Rio Grande do Sul”, publicado em 1971, pela Livraria do Globo 
constitui-se em um estudo pioneiro até hoje, seja na amplitude, seja na proposta 
de abarcar uma história da arte no Rio Grande do Sul, do período missionário 
(cerca de 1750), até o início do século XX (1903) em fontes ainda não totalmente 
evidenciadas.

Como articulista em jornais de Porto Alegre, como no Diário de Notícias, 
Athos Damasceno Ferreira também deixou valiosa contribuição aos estudos 
de um panorama das artes e da cultura do Rio Grande do Sul; marca ainda 
presente em suas publicações como “História Caricata do Rio Grande do Sul” 
(1962), sobre a caricatura na imprensa dos Oitocentos no RS e “Palco, salão 
e picadeiro”(1956), sobre a cena musical e teatral do Rio Grande no mesmo 
século. Na série “Fundamentos da Cultura Rio-Grandense”, em diversos volumes 
publicados pela antiga Faculdade de Filosofia da UFRGS, o estudioso se dedicou, 
também, ao estudo da imprensa literária no estado e à indumentária dos primeiros 
colonizadores, por exemplo.

Mas é no estudo sistemático das artes visuais e na produção historiográfica 
que se quer enfatizar a inserção do autor: na constituição de uma história da arte 
do Rio Grande do Sul, não totalmente inserida no volume anteriormente citado.

O acervo Athos Damasceno Ferreira, hoje depositado no Instituto Histórico 
e Geográfico do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, apresenta-se como rico 
arquivo de fontes primárias deixadas pelo intelectual, permitindo o estudo das 
bases documentais desse crítico. O acervo ainda se encontra “inédito” como 
fonte aos estudos em história e historiografia da arte, não tendo sido consultado 
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para outros fins, ainda que Athos Damasceno tenha sido objeto de estudo em 
teses e dissertações da área da Literatura Compara, como poeta; e da História 
do Rio Grande do Sul, como historiógrafo dessa mesma. A presente comunicação 
pretende apresentar resultados parciais da “descoberta” desse acervo, ainda 
desconhecido em sua totalidade, mas que já permite se pensar em uma escrita 
da história da arte do Rio Grande do Sul.
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As apropriações de Laocoonte por Maria Lassnig e Eva Hesse

Manoel Silvestre Friques
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC-RIO
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO

Palavras-chave: Laocoonte; Arte Contemporânea; Mulheres Artistas

A comunicação analisa as apropriações de Laocoonte realizada por duas 
artistas contemporâneas: a alemã Eva Hesse (1936 – 1970) e a austríaca Maria 
Lassnig (1919). 

Encontrado em Roma no ano de 1506, o grupo estatuário original é atribuído 
aos escultores gregos Aguesandro, Polidoro e Atenodoro. O fato de a obra ter sido 
criada no período helenístico – provavelmente entre os anos 42 e 40 a.C – revela 
dois fatores complementares: seu tema literário (também descrito por Virgílio em 
sua Eneida) e o vínculo com a história. Ambos aspectos singularizam a fase tardia 
do desenvolvimento histórico da arte grega.

Produzida em 1966 por Eva Hesse, Laocoon, é formado por uma estrutura de 
seis cubos empilhados verticalmente. De faces vazadas, os polígonos de lado 60 
centímetros formam uma torre de base quadrada, com altura aproximada de 3,3 
metros. Preenchem e percorrem a sua extensão, de modo disperso e desordenado, 
emaranhados de fios acinzentados, conferindo à obra uma unidade cromática. 
Considerado um desastre pela própria artista, o trabalho será investigado tendo 
em vista dois eixos analíticos antitéticos: a ausência de pathos apontada por 
Robert Smithson, bem como o caráter excessivamente representativo observado 
por Rosalind Krauss.

Dez anos após a produção de Hesse, a pintora Maria Lassnig criou Woman 
Laocoön, figurando a si mesma na situação do sacerdote troiano. A imagem da 
artista surge centralizada, sentada e de pernas abertas, lutando solitariamente 
com uma única serpente, sem haver nenhum vestígio dos filhos. O duelo com 
a cobra é de tal ordem que gera um hibridismo corpóreo, com a sugestão de 
uma substituição do braço esquerdo da artista pela carcaça do animal. Como é 
recorrente em sua produção, a pintura revela um auto-retrato prenhe de um estado 
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emocional tumultuoso. De fato, a obra de Lassnig pode ser considerada uma 
enciclopédia pessoal de sua imagem corporal, um catálogo de formas e poses 
por meio do qual ela toma consciência de si e do mundo. A tortura, tanto figurativa 
quanto pictórica, revela traços característicos a sua pesquisa, denominada por 
ela de “consciência corporal”.

Em conjunto, os trabalhos de Hesse e Lassnig serão perquiridos a partir de 
duas indagações: O que significa a retomada da temática grega por mulheres 
artistas contemporâneas? Como o grito de Laocoonte, objeto de inúmeras 
reflexões teóricas ao longo da história da arte (Winckelmann, Lessing, Goethe 
etc.), ecoa nos trabalhos aqui analisados? 
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Tradição e modernidade no pensamento crítico de Manuel de Araújo 
Porto-Alegre

Marcos Florence Martins Santos
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ

Palavras-chave: HIstória da Arte; Manuel de Araújo Porto-Alegre; Século XIX

Na primeira metade do século XIX, a consolidação da idéia de Nação se 
revela como política de Estado interferindo diretamente no desenvolvimento 
das atividades culturais no Brasil. Neste contexto, atuando como principal 
incentivador das artes, o mecenato estatal se impõe como importante força 
motriz deste processo articulando instituições, artistas e intelectuais em torno 
deste projeto. Atentando para esta aparente “orquestração” e conferindo 
destaque especial ao papel desempenhado pela crítica artística publicada 
entre os anos de 1830 e 1840, o objetivo desta comunicação é identificar as 
matrizes conceituais e filosóficas que servirão como embasamento teórico 
para o desenvolvimento de um projeto estético pretensamente nacional 
apontando alguns aspectos do diálogo entre críticos nacionais e estrangeiros 
que indiciam, no contexto do romantismo brasileiro, a existência de diferentes 
estratégias de rompimento com o exclusivismo dos referencias estéticos 
lusitanos e eclesiásticos que, desde os tempos coloniais, haviam tutelado o 
desenvolvimento das atividades artísticas no país. 

 Buscando identificar os possíveis ecos do embate que, na Europa 
dos anos de 1830, havia colocado em lados opostos críticos e artistas 
filiados à preservação da tradição acadêmica e entusiastas das inovações 
propostas pela “moderna escola” romântica esta comunicação se propõe a 
analisar os primeiros textos relacionados à produção artística nacional tendo 
como principal intuito a identificação de paralelismos e dissonâncias entre 
o debate artístico europeu e as primeiras tentativas de apreensão teórica 
da produção plástica brasileira levadas à cabo por Manuel de Araújo Porto-
Alegre que, atuando como professor de pintura histórica da AIBA, historiador 
e comentador do cenário artístico nacional se caracterizou incialmente 
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pela crítica contundente à “moderna escola” mas que, destacando-se como 
periodista e literato, acabou sendo apontado por estudiosos da história a 
literatura brasileira como um dos responsáveis pela introdução dos preceitos 
românticos no Brasil.
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A legislação do patrimônio cultural brasileiro: a questão da 
exportação de obras de arte

Marcus Tadeu Daniel Ribeiro
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

Palavras-chave: Lei 4.845; Circulação de bens culturais

O Brasil possui uma importante legislação destinada à preservação do 
patrimônio artístico nacional. Desde o Decreto-lei n. 25, de 30 de novembro 
de 1937, até a criação do Decreto 3.558, de 4 de agosto de 2000, que institui 
o registro do patrimônio imaterial, vários mecanismos normativos têm sido 
utilizados para concorrer na preservação dos objetos artísticos do país.

A legislação destinada à circulação de bens de interesse cultural tem 
demonstrado a necessidade de regulamentação mais eficaz. A proteção 
obtida com a lei do tombamento para o caso dos acervos artísticos particulares 
demonstra-se ineficiente com relação à salvaguarda dessas coleções, 
algumas das quais ameaçadas pela cobiça do mercado internacional. A lei 
4.845, de 19 de novembro de 1965, que institui a proibição de exportação 
de obras de arte produzidas no Brasil até o final do período monárquico, 
necessita de alterações que visem sua adequação aos tempos atuais. Esse 
dispositivo legal é imprescindível para a proibição da exportação de obras de 
arte brasileiras, mas apresenta algumas falhas de concepção que necessitam 
ser corrigidas urgentemente. 

Preocupados com a falta de proteção de todo o acervo da arte moderna 
brasileira, bem assim com as brechas que o citado diploma legal apresenta 
em sua concepção, deixando de fora ainda algumas obras de arte produzidas 
mesmo dentro do período histórico previsto na lei, foi elaborada, por um 
conjunto de pesquisadores do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional), uma proposta de alteração da lei 4.845/65, com o objetivo 
de permitir a atualização de seu texto legal de maneira a facilitar, ao Estado e 
à sociedade, uma salvaguarda mais eficaz do acervo artístico móvel brasileiro.  

A comunicação a ser apresentada nesse Colóquio objetiva apresentar 
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tais falhas e abrir um espaço de discussão sobre a proposta que se encontra 
por ser encaminhada pelo IPHAN ao Poder Legislativo. 



42  |  TERRITÓRIOS DA HISTÓRIA DA ARTE  .   XXXIV Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte

Razões estético-ideológicas reveladas na arte brasileira

Silvia Miranda Meira
Universidade de São Paulo - USP

Palavras-chave: Território da arte no Brasil

A cultura brasileira diversificada e descompromissada compartilha múltiplas 
realidades com crenças e valores que se aproximam e se distanciam num jogo 
abrangente de identidades culturais. Hoje é necessário ampliarmos o nosso olhar 
para essa relação de coexistência e de interação na nossa produção artística, 
provocada pela convivência e pelo cruzamento de diversas filiações. Cabe na 
Historia da Arte feita no Brasil um trabalho mais rigoroso de mapeamento dos 
testemunhos materiais das diferentes culturas que aqui habitam, dos estilos que 
se compõem enquanto expressão, no contexto como interconexão, em símbolos 
e signos distintos, interconectados e heterogêneos que aqui se desenvolvem. 
O lugar do discurso dessa fala de compreensão implica os diferentes no que 
são, sem ambiguidades ou discrepância, e, uma visão redimensionada para o 
conceito de arte. Modalidades híbridas de organização com espaço para o outro, 
com disposição e presença efetiva de entendimento. O processo implica em 
aceitarmos que vivemos uma cultura feita de traduções, dublagens e legendas, 
onde não há raízes que suportem formas e bases culturais. O objetivo da pesquisa 
é propiciar um debate sobre o possível entendimento das identidades regionais, 
locais e globais, que aqui existem, e se misturam, no conceito contemporâneo 
de brasilidade. Pesquisar entornos para a ampliação da compreensão de nossa 
cultura e de suas interações com o intuito de promover entendimento do que é a 
nossa diferença. 



SESSÕES TEMÁTICAS





Limites e perspectivas da história da arte do século XIX





XXXIV Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte  .  TERRITÓRIOS DA HISTÓRIA DA ARTE  |  47

Nos últimos trinta anos, o campo da história da arte do século XIX tem sido por 
excelência um terreno para a experimentação de novas abordagens teóricas, estudos 
e interpretações. No caso brasileiro, por exemplo, esta expansão vem se beneficiando 
de novas informações de contextualização histórica e cultural; da revisão de uma ampla 
variedade de obras, artistas e instituições ligadas ao ensino artístico; e da ampliação do 
cânone a produções de artistas, técnicas e regiões geográficas outrora negligenciadas. 
Toda esta atividade tem tido efeitos positivos: a história da arte do século XIX tornou-se 
uma área excitante e desafiadora para se trabalhar, o que explica a escolha de tantos 
jovens investigadores em se debruçar sobre o período. 

Hoje seria possível, portanto, traçar um panorama dos principais temas, momentos, 
artistas, obras, críticos etc., que foram privilegiados pela historiografia da arte do século 
XIX, nas últimas décadas. Todavia, parafraseando P. Gauguin, se sabemos de onde 
viemos, onde efetivamente estamos? E para onde vamos? Qual o território atual da 
história da arte do século XIX? Que perspectivas ainda não exploradas tem potencial 
para orientar futuros estudos sobre o período? 

Procurando respostas para essas e outras perguntas, a presente sessão temática 
propõe um mapeamento dos estudos contemporâneos sobre a arte do século XIX, e 
busca, igualmente, discutir potenciais novos caminhos para as investigações. Os tópicos 
abaixo são sugestões de eixos de debate, visando aglutinar as propostas de comunicação.

- Os limites do “século XIX”: afinal, o que se privilegia e o que ainda se mantem à 
margem dos interesses dos investigadores, quando falamos de história da arte do 
século XIX?; 
- Por uma “geografia” da história da arte do século XIX: centros de investigação, 
suas relações hierárquicas e/ou de intercâmbio, fluxos de investigadores e ideias, 
silêncios;
- A posição da história da arte do século XIX nos sistemas educativos atuais: 
qual a sua presença nos cursos de graduação e pós-graduação, mas também na 
educação básica, secundária etc.?;
- Novos temas e métodos de escrever e ensinar a história da arte do século XIX;
- As contribuições (efetivas ou potenciais) da história da arte do século XIX para as 
utopias da história da arte “global”;
- As interfaces da historiografia da arte do século XIX com relação a outras 
disciplinas, e. g., a sociologia, a economia, a geografia, as relações internacionais, 
o turismo, etc.
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Ausências, permanências. Três histórias da arte sobre a Colômbia do 
século XIX

Alejandro Garay Celeita
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP

Palavras-chave: Historiografia; Arte colombiana 

A presente comunicação tem como objetivo a análise de três textos sobre 
arte colombiana do século XIX: La miniatura, la pintura y el grabado en Colombia 
de Gabriel Giraldo Jaramillo (1916-1978), publicado no 1980, mas divulgado 
originalmente nos anos de 1946 e 1948; Temas para la historia del arte en 
Colombia de 1970, também publicado pela primeira vez em 1965, escrito pelo 
historiador Eugenio Barney Cabrera (1917-1980); e Manual de arte del siglo 
XIX en Colombia, da historiadora da arte Beatriz González (1938-), do ano de 
2013, que se trata de uma coletânea de seus escritos sobre a arte do século 
XIX, publicados pela autora desde a década dos anos noventa.  Sem dúvida, 
tanto os autores quanto os livros são avaliados pela comunidade acadêmica 
como os escritos mais relevantes sobre a arte do século XIX na Colômbia. 

Apesar da temporalidade distantes entre eles, esta pesquisa busca 
uma leitura crítica sobre como estes autores criaram categorias, conceitos 
e interpretações particulares. Buscamos ainda discutir como cada um deles 
vão privilegiar temas, artistas, artefatos artísticos e uma narração especial, 
criando uma maneira de escritura da história da arte. Da mesma maneira, 
pretende-se encontrar as diferenças e as transformações que tinha ocorrido 
desde o texto do historiador Giraldo (1946) até o livro da historiadora González 
(2013). Como, por exemplo, a importância que teve nos final do século XX 
o colecionismo e a descoberta de muitas peças, que vão permitir novos 
olhares e percepções para o pesquisador. De um modo geral, a comunicação 
espera debater conceitos criados pela historiografia da arte na Colômbia e 
sobre como muitos deles vão permanecer ao longo do tempo construindo uma 
maneira particular, as vezes, reduzida, limitada e positivista de conceber as 
arte durante o século XIX.
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Ciência, indústria e arte” e o aperfeiçoamento da sensibilidade 
artística no século XIX

Alice de Oliveira Viana
Universidade de São Paulo - USP

Palavras-chave: Artes; Indústria; Ensino das Artes

Na vasta literatura que trata da Grande Exposição Universal de Londres 
de 1851, em meio a figuras expressivas que tiveram envolvimento com o 
evento, pouco ou quase nada menciona a participação do arquiteto e teórico 
alemão Gottfried Semper. Do mesmo modo, a historiografia das artes do 
século XIX insuficientemente investigou o texto “Ciência, indústria e arte”, 
escrito por Semper em sequência ao encerramento da grande exibição e que 
resume suas impressões sobre o evento. Assim como muitos contemporâneos, 
preocupava ao autor não somente as condições de recepção das obras e 
produtos artísticos - em um momento em que os cânones tradicionais das 
belas-artes haviam-se enfraquecido enquanto formadores e legitimadores de 
padrões de gosto -, mas também o afligiam suas condições de produção, nas 
quais o processo de divisão de tarefas acirrava cada vez mais a distância 
entre a concepção e execução da obra, separando arte e indústria enquanto 
pólos distanciados e praticamente incomunicáveis. Visto este estado geral, a 
constatação a que parece chegar Semper, era a de que se fazia necessária 
uma reforma na sensibilidade artística. 

O subtítulo do texto, “Propostas para o estímulo de uma sensibilidade 
artística nacional no encerramento da exposição industrial de Londres”, revela 
o viés programático assumido pela obra, que ao final apresenta uma espécie 
de proposta de currículo para as Escolas de Desenho de Londres. A necessária 
melhora dos padrões artísticos dar-se-ia principalmente por meio de uma 
reforma da educação, em que, através da associação de instrução teórica 
com a de ateliê e do reconhecimento do papel fundamental das instituições 
museais, pretendia a educação não somente de quem produz, mas também 
daqueles que consomem e apreciam os objetos artísticos. “Ciência, indústria 
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e arte”, objeto de investigação deste artigo, não só traça um lúcido panorama 
crítico geral das condições artísticas de meados do século XIX, como também, 
em suas proposições, antecipa muitas questões que viriam à tona décadas 
mais tarde com as primícias do Movimento Moderno.
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A recepção crítica das obras de arte e o entendimento da modernidade 
no século XIX

Ana Maria Tavares Cavalcanti
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

Palavras-chave: Recepção da arte; Modernidade; Século XIX

O debate sobre a modernidade é um tópico inevitável para os historiadores 
que se interessam pela arte brasileira dos Oitocentos. Novas abordagens e 
metodologias tem sido exploradas nas pesquisas recentes sobre o período. 
No entanto, ainda perdura no senso comum a visão depreciativa propagada 
pelos defensores da arte moderna que acusaram os artistas precedentes de 
terem passado ao largo da revolução que se operava na arte europeia do 
final do século XIX. Os brasileiros teriam se mantido tímidos e convencionais, 
trabalhando segundo uma concepção retrógrada da arte. Diante dessa 
acusação, algumas alternativas se oferecem aos pesquisadores. Há os que 
divulgam resultados de estudos aprofundados sobre artistas e obras, sem 
se preocupar com a exigência de modernidade, percebida como descabida, 
inapropriada e anacrônica. Há também os que procuram defender certos artistas 
apresentando-os como precursores do modernismo, seja por terem privilegiado 
a representação de tipos regionas e populares, ou por terem absorvido os 
procedimentos impressionistas. Esta última visão mantem a compreensão 
da história da arte como uma sucessão evolutiva de movimentos em direção 
à arte moderna, e continua a acusar os demais artistas nacionais de terem 
ignorado ou se oposto às vanguardas. No intuito de perceber se tal acusação é 
merecida, interessa-nos entender a produção dos brasileiros dentro do mundo 
artístico no qual atuaram. Inseridos numa rede de relações sociais, a que 
informações tinham acesso e a que demandas respondiam? Para investigar 
essa questão, é útil revisitar a recepção crítica das obras expostas nos Salões 
parisienses, reveladoras das expectativas do público da época. Compreende-
se que é impossível estudar a arte nacional desvinculada da arte europeia, 
mas quando se aprofunda a pesquisa, observa-se que o mundo da arte no 
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século XIX era bem mais diversificado do que a leitura modernista propôs. 
Algumas perguntas são úteis para guiar a investigação: Que questões artísticas 
estavam em evidência e polemizaram as discussões? Realismo, romantismo, 
neoclassicismo, academismo, como circulavam esses conceitos? É possível 
constatar a valorização da originalidade? Através do estudo das exposições 
artísticas parisienses e da leitura das críticas aos Salões, procuramos entender 
como se apresentava o conceito de modernidade artística na segunda metade 
do século XIX. Pretende-se, assim, enfrentar o debate sempre presente quando 
se trata da apreciação da produção artística do período.
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Limites e perspectivas da história da arte do século XX

Arthur Gomes Valle
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ

Camila Carneiro Dazzi
Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro - CEFET/RJ

Palavras-chave: Studio studies; Atelies de artista; Fotografia

Os studio studies (literalmente, estudos do estúdio, ou do ateliê) parecem 
constituir um campo de investigação emergente em diversas disciplinas, que 
propõe a análise sistemática do que acontece nos mais diversos espaços 
de prática criativa. Métodos e modelos para estudar a criatividade-em-ato 
vem sendo atualmente desenvolvidos por disciplinas tão díspares como os 
estudos de design e artesanato, a antropologia ou a história da ciência. No 
caso específico da história da arte, os studio studies podem nos ajudar a 
melhor entender os processos de produção e de recepção das obras de arte; 
além disso, a análise das representações do ateliê pode fornecer indicações 
valiosas para a compreensão do modo como as diferentes  autoimagens 
dos artistas são construídas. Esse último tema constituirá o foco de nossas 
discussões na presente comunicação. 

Sabemos que, no Ocidente, a representação do ambiente de trabalho do 
artista se afirma simultaneamente ao processo de sua pretensa dissociação 
do trabalho manual, momento de “libertação” do mundo essencialmente 
artesanal das botteghe. Progressivamente, o ateliê foi compreendido como 
um reflexo do temperamento e singularidade do artista, como uma espécie 
de sinédoque capaz de exprimir a sua personalidade e o conjunto de suas 
realizações. No século XIX verificou-se um aumento expressivo das imagens 
retratando esses espaços de criação, que foram codificadas em topoi mais ou 
menos padronizados como, por exemplo: o ateliê austero do artista dedicado 
exclusivamente ao seu trabalho; o sótão miserável do artista rejeitado por 
um público filisteu; o “ateliê-salão”, espaço marcado pela sociabilidade e 
memorável pela opulência de sua decoração; entre outros.
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Alguns desses topoi ressurgem nas fotografias de ateliês de artistas 
brasileiros que pretendemos discutir na presente comunicação, cujo objetivo 
é verificar o potencial dos studio studies, aplicando-os ao caso da arte no 
Brasil. Nos deteremos em fotografias datadas das primeiras décadas do 
século XX, provenientes sobretudo de álbuns de particulares, como o pintor 
Helios Seelinger ou o crítico de arte M. Nogueira da Silva; mas também 
analisaremos fotos que circularam na imprensa do Rio de Janeiro, como 
aquelas da série de reportagens sobre ateliês de artistas brasileiros publicada 
na revista Illustração Brasileira, durante a primeira metade dos anos 1920. 
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Sessão das Cortes de Lisboa, de Oscar Pereira da Silva: percursos de uma 
investigação
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Oscar Pereira da Silva (1867 – 1939) foi, entre outros artistas, como 
Henrique Bernardelli e Rodolpho Amoedo, recrutado por Afonso d’Escragnolle 
Taunay (1876 – 1958), na década de 1920, para realizar telas de temática 
histórica destinadas ao Museu Paulista, cujo interior, naquele momento, era 
remodelado para as Celebrações do Centenário da Independência a serem 
realizadas em São Paulo no ano de 1922. O esforço de se recuperar a atuação 
de Pereira da Silva enquanto pintor de história nesta Instituição só se foi 
possível a partir do levantamento de um escopo de documentos variados que 
permitiu não apenas elucidar as negociações travadas entre o artista e seu 
comitente (Taunay), como também, compreender o processo de produção de 
tais pinturas no que tange o modo de se representar os variados episódios 
históricos selecionados para serem retratados para o Museu. 

Entre tantos quadros assinados por Pereira da Silva pertencentes à 
Instituição, Sessão das Cortes de Lisboa, obra que rememora a atuação dos 
deputados paulistas nas Cortes em 9 de maio de 1822,  entregue pelo artista 
em 1922, foi uma das obras que, dada a quantidade de vestígios preservados, 
possibilitou que se compreendesse os bastidores de sua produção. 

Tem-se por objetivo com a comunicação apresentar, a partir desta tela, 
os meandros desta pesquisa, que se deparou, em muitos momentos, com 
silêncios e algumas lacunas. Busca-se, inclusive, mostrar os empréstimos, 
as adaptações de outras imagens, ou seja, as fontes visuais e textuais que 
nortearam os pincéis do artista quando foi preciso recriar uma “agitada 
Sessão das Cortes”, nas palavras do próprio Taunay. A tela, dentro do 
discurso museológico, legitima o papel decisivo atribuído aos paulistas nos 
momentos que antecederam o “7 se setembro de 1822”, ato imortalizado por 
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Pedro Américo em sua tela Independência ou Morte! (1888), disposta, vale 
notar, à frente de Sessão das Cortes de Lisboa, de Pereira da Silva, no Salão 
de Honra do Museu Paulista. 
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Sincretismo temático e ressignificação do sagrado em “Recompensa 
de São Sebastião” de Eliseu Visconti

Christian Conceição Fernandes
Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC

Palavras-chave: Eliseu Visconti; Leitura visual; Semiótica discursiva

Neste artigo pretende-se estabelecer relações entre conceitos oriundos 
da semiótica discursiva de extração greimasiana, e práticas da historiografia da 
arte oitocentista. Enfoca-se notadamente o conceito de isotopia – propriedade 
dos textos visuais e verbais de estabelecerem sua coesão e coerência internas 
a partir do princípio da iteratividade, recorrência dos elementos morfológicos 
que geram efeitos de sentido - e procura-se demonstrar sua aplicabilidade na 
leitura de uma obra pictórica de 1898, Recompensa de São Sebastião, de Eliseu 
Visconti. Criado por Algirdas Julien Greimas, o conceito de isotopia vem sendo 
empregado proficuamente no âmbito dos estudos da discursividade textual 
verbal desde os anos 80 e mais recentemente vem sendo aproximado dos textos 
visuais não verbais, especialmente os sincréticos, nos campos das artes gráficas 
e da publicidade. No âmbito dos estudos das artes plásticas, entretanto, esse 
conceito é quase inexplorado, o que suscita o interesse em experienciar sua 
potencialidade no ensino de leitura de imagens, em especial na abordagem da 
arte brasileira oitocentista. No processo de leitura do texto visual enfocado – a 
pintura Recompensa de São Sebastião, de 1989, de Eliseu Visconti, as relações 
entre as dimensões formal e conteudística da imagem estão imbricadas num 
jogo linguístico onde os papéis da iconicidade, e da figuratividade concorrem 
para gerar, no chamado Plano da expressão, os sentidos que se condensam 
e traduzem o significado da obra no seu Plano do Conteúdo. A imagem de São 
Sebastião, sobretudo nas últimas décadas, foi fortemente associada a uma cultura 
visual homoerótica. Apropriada pelos ativistas dos direitos civis dos grupos de 
orientação sexual diversa, tornou-se verdadeiro ícone gay. Isto por que desde o 
final da Idade Média sua iconografia explorou com forte ênfase seu desnudamento 
e consequente sensualização. Na composição viscontiana de 1898, contudo, a 
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nudez masculina revela-se em diálogo com a semi-nudez feminina, que é sutil e 
delicadamente apresentada, gerando-se um novo ponto de vista sobre o corpo 
nu sensualizado e o olhar a que este corpo se expõe. Pretende-se então neste 
ensaio repensar a iconografia pictórica de Sebastião apropriada por Eliseu Visconti 
como um manifesto poético da heterossexualidade e entendendo-a como uma 
representação simbólica da sacralização do erótico associando-a em sua leitura 
e ressignificação a conceitos fundamentais da semiótica discursiva.
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A arquitetura do Rio de Janeiro no século XIX: um outro olhar
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O objetivo desta comunicação é analisar a produção arquitetônica do 
século XIX no Rio de Janeiro, aproximadamente até 1860, considerando 
duas linhas de investigação: as iniciativas do governo, e o mecenato da 
burguesia, através das ordens terceiras e demais associações do período, 
procurando compreender as tendências estilísticas observadas. Para tanto, 
o trabalho considera os artistas, suas origens, formação e  experiência 
prática, porque entende que a obra realizada fala sobre o encomendante, 
o projetista ou riscador, o construtor, a sociedade a qual se destina. Dentro 
do programa construtivo, voltado para o aparelhamento da cidade a partir 
dos preceitos do iluminismo, centrado nas suas prementes necessidades de 
organização sócio-econômica (bancos, hospitais,  edifícios administrativos, 
residências nobres)  e de saúde, higiene e bom gosto, pretende destacar 
alguns exemplos significativos. Por esse motivo, ao  observar a existência 
de iniciativas oficiais e  independentes (aquelas que resultam do interesse 
particular e da participação de artistas estrangeiros na cidade, além daqueles 
formados pela Academia) identificar outras influências na orientação desses 
projetos. Assim sendo, sem desconsiderar as lições da escola francesa e 
dos seus mestres na AIBA, observar a existência de influências italianas, 
presentes em Portugal, revelada nas obras dos artistas italianos e discípulos 
que trabalharam para o governo português (influências que chegaram ao 
Brasil através dos artistas migrados ou chamados pelo governo). Considerar 
ainda as influências italianas via Inglaterra, isto é, o Neopaladianismo inglês, 
desenvolvido no norte de Portugal, região de intensa migração para o Brasil 
no século XIX. O que se pretende construir é uma outra forma de ver o século 
XIX, a par da influência francesa, que inegavelmente se destacou através 
da Academia. Identificar a importante atuação da burguesia comerciante e 
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esclarecida que, em várias iniciativas, deu oportunidade a artistas portugueses 
e de outras nacionalidades, em projetos de grande significação para a cidade, 
e entender ainda como a tradição portuguesa colonial, identificada em alguns 
exemplares, pode ser entendida como resistência, caminhando ao lado das 
influências francesas, inglesas, italianas, na arquitetura do período, no Rio 
de Janeiro. 
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Do pintor Willem Roelofs e a paisagem no século XIX
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No Museu Mariano Procópio, há um importante quadro da carreira do 
pintor holandês do século XIX Willem Roelofs, cujo trabalho é comumente 
associado à tendência realista da paisagem que ficou conhecida como Escola 
de Haia. A tela, conhecida pelo nome com a qual foi exibida na Exposição 
Universal de 1889, Après-midi en Hollande, representa uma planície holandesa 
ocupada por gado bovino. Nela, o artista pôde combinar diversos elementos 
recorrentes em sua obra de forma harmoniosa e preservando o sentido de 
unidade, que se mantém através da repetição de notas cromáticas em todo 
o quadro.

A produção de Roelofs parece se sustentar sobre certo aspecto 
sentimental e uma grande intimidade com a natureza, ligados a sua admiração 
pela tradição descritiva holandesa. Em uma de suas cartas um aluno, o artista 
menciona que o estudo feito a partir da natureza deveria ser recriado pelo 
pintor no quadro, em um processo no qual algo de seus sentimentos seria 
acrescentado à obra. A paisagem pintada seria, assim, uma recriação do todo 
harmonioso da natureza, sem sequer um matiz copiado do real. 

Em Après-midi en Hollande é possível recuperar esse processo, longo e 
bastante consciente, através de cinco estudos produzidos pelo artista antes 
da obra. O primeiro deles, um pequeno óleo sobre tela produzido em Gouda 
em 1886, é feito com quase nenhum detalhamento e uma pincelada rápida 
e vigorosa. Os quatro estudos subsequentes, bem mais detalhados, revelam 
as decisões tomadas pelo artista na sua busca por uma paisagem, em suas 
próprias palavras, composta como música. 

Ao adotar essa posição, o artista caminha um pouco na contramão de seus 
contemporâneos impressionistas. Confere à paisagem a mesma importância 
que eles, mas não busca pintar impressões diretamente da natureza: sua 
pintura é um trabalho de ateliê.  
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No entanto, a historiografia da pintura novecentista não foi, em geral, 
muito generosa com os holandeses da Escola de Haia. Além da escassez de 
monografias, é comum serem considerados como precursores ou uma versão 
holandesa do movimento impressionista. Exemplo disso é a exposição do 
acervo permanente do Gemeentemuseum Den Haag, que exibe um estudo feito 
por Roelofs bastante descontextualizado junto com quadros impressionistas, 
ao passo que suas obras finalizadas se encontram em reserva técnica.

Esta comunicação pretende discutir o lugar atribuído (ou negado) a este 
pintor na História da Arte, através desta pintura, que até agora a academia 
holandesa considerara desaparecida. 
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“Aumentando a nascente escola brasileira”: a exposição de Almeida 
Júnior na AIBA em 1882
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O campo da história da arte do século XIX no Brasil vem recentemente dando 
atenção a áreas de estudo que despontam como problemáticas interessantes 
para a compreensão da constituição e da transformação do sistema artístico 
brasileiro. Se na historiografia da arte em língua inglesa e francesa a história das 
exposições já se configura num campo de estudo suficientemente adensado, no 
Brasil apenas recentemente tem havido a preocupação em investigar fenômeno 
das exposições de arte como um campo fértil para a compreensão da articulação 
entre artistas, obras, instituições, crítica e público, como um todo constitutivo 
do sistema de arte. A partir dos anos 2000, pesquisadores têm se dedicado a 
reconstituir exposições significativas para a história da AIBA e da ENBA, em 
especial as exposições gerais, compreendendo os debates suscitados pelas 
obras expostas ou por sua organização, as permanências e transformações de 
gêneros e linguagens, além da contribuição desses eventos para a constituição 
das coleções da instituição no período imperial e republicano.

As tarefas metodológicas não são pequenas: a documentação é esparsa e 
dispersa, exigindo que o pesquisador percorra e cruze uma quantidade variada 
de fontes, dos documentos oficiais produzidos pela AIBA/ENBA e por aquelas 
às quais foi subordinada, às fontes da imprensa, passando pelas informações 
de proveniência e aquisição de obras eventualmente disponíveis nos acervos 
documentais do Museu D. João VI e MNBA. A presente comunicação visa 
contribuir para esse campo de estudo, fazendo uma abordagem pontual 
de um episódio significativo da história das exposições da AIBA ainda não 
suficientemente explorado pela bibliografia: a mostra de Almeida Júnior na 
Academia, em 1882, e a subsequente compra de três das telas expostas pelo 
governo imperial, a partir de uma oferta feita pelo artista.
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Partindo da análise de fontes primárias ainda pouco conhecidas pela 
historiografia da AIBA e do pintor, a comunicação visa compreender as estratégias 
que Almeida Júnior lança mão para tentar ter suas obras incluídas na “Galeria 
Nacional” da escola brasileira de pintura. Reconstituindo a exposição de 1882, 
fazendo uma síntese da sua apreciação pela crítica de época, bem como 
observando a tentativa de inserção das obras ofertadas no conjunto da “galeria 
nacional”, a comunicação visa também qual seria o aporte do artista para o 
enriquecimento da “nascente”, e controversa, “escola brasileira de pintura”.
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Augustus Earle: Pintor Viajante.Cenas de Gênero e Paisagens 
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A presente comunicação aborda aspectos da vida e obra do pintor inglês 
Augustus Earle (1793-1838) durante duas passagens pelo Brasil no início do 
século 19. 

Nome pouco debatido pela historiografia brasileira, o pintor teve 
participação discreta, porém interessante, na construção da iconografia do 
país durante o processo de independência em 1822, especialmente por suas 
paisagens e pinturas de gênero no Rio de Janeiro. 

Earle é mais conhecido por ter sido o primeiro artista oficial da expedição 
do Capitão Fitzroy a bordo do HMS Beagle, que contou com Charles Darwin 
na função de naturalista. Sua biografia, de interessante valor histórico, é 
parcialmente encoberta pela sombra do famoso autor da teoria da evolução das 
espécies e por outros pintores mais debatidos pela história da arte brasileira, 
como Debret e Rugendas, que estiveram no Brasil no mesmo conturbado 
período. 

Sua atuação ulterior na Oceania é consideravelmente melhor documentada 
e valorizada pela história da arte australiana e neozelandesa. Porém, sua 
primeira passagem no Brasil ainda permanece um tanto quanto obscura, apesar 
de rica e produtiva.

Pintor viajante e aventureiro independente, Earle empreendeu jornada de 
proporções épicas pelos mares do sul, tendo visitado, além do Brasil, Chile e 
Peru, a remota ilha atlântica de Tristão da Cunha, onde permaneceu isolado 
por nove meses, a Oceania, a Índia e outras localidades relevantes como a ilha 
de Santa Helena, onde visitou o túmulo de Napoleão Bonaparte. 

Sua obra brasileira, particularmente a produzida em sua primeira 
passagem pelo país (1820-1824), contribuiu para engrossar a lista de cenas 
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de gênero e paisagens deixadas por artistas europeus no primeiro quartel do 
século XIX, como Debret, Rugendas, Thomas Enders, Florence, Adrian Taunay, 
entre outros.

 O olhar inglês acostumado com a tradição pictórica da Royal Academy 
e da pintura de viajem se deparou nos trópicos brasileiros com questões 
interessantes que variavam desde problemas sociais, como a instituição da 
escravidão, a retratos de personagens históricos relevantes como Dom Pedro 
I, Lord Cochrane e Maria Quitéria. 

Finalmente, suas paisagens cariocas são abordadas à luz da tradição da 
pintura de viagem, a exemplo da obra de William Hodges, pintor da segunda 
viagem do Capitão Cook ao Pacífico, e também das estéticas que permearam 
obras de nomes consagrados como Cotman, Constable e Turner no contexto 
do Romantismo inglês.
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A presente comunicação objetiva discorrer sobre a representação do 
mar na pintura brasileira, a partir da Exposição Geral de Belas Artes de 1884, 
em especial as obras dos artistas vinculados ao Grupo Grimm. 

A justificativa para o estudo se encontra na premiação de Giovanni 
Castagneto, Hipólito Caron, Domingos Garcia y Vasquez, França Jr., e do 
próprio Georg Grimm, pois isto acabou por consagrar historicamente, um 
tipo de pintura de paisagem, cuja orientação artística primava pela prática 
da pintura ao ar livre e pelo interesse em representar novos recantos do Rio 
de Janeiro. No primeiro caso, os debates críticos da época ressaltaram um 
frescor na iluminação e no uso da cor, agora mais radiantes. No segundo caso, 
esses pintores abandonavam a tradicional iconografia da Baía de Guanabara, 
em favor de novos locais do Rio de Janeiro como modelo paisagístico, ou 
mesmo fora dele, por exemplo, Niterói, incluindo, retratar uma vida cotidiana 
à beira-mar, que tem no personagem do pescador, especial interesse.

Simultaneamente, podia-se ver na mesma exposição, artistas como 
Antonio Firmino Monteiro, José Villas-Boas, Francisco Aurélio de Figueiredo e 
Mello, Francisco Carlos Pereira de Carvalho, Émile Rouède e Victor Meirelles, 
apresentarem obras que, de alguma maneira, vinculava-se ao tema do mar. 
Ao lado das cenas à beira-mar do Grupo Grimm, soma-se uma produção 
que inclui cenas de cais com a presença dos barcos, cenas de mar aberto 
e até uma batalha naval. Pelo menos, é o que se pode concluir, a partir das 
ilustrações presentes no catálogo da exposição. 

Ao lado das obras produzidas pelo Grupo Grimm, esses trabalhos são 
exemplos significativos do tipo de sensibilidade sobre o mar presente no 
ambiente artístico carioca àquele momento. E este é “ponto de chegada” 
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do trabalho que discorrerá sobre como convivem simultaneamente, obras 
com premissas artísticas diferentes quanto a representação do mar e quais 
parâmetros guiaram o juízo artístico das escolhas da Academia na exposição 
de 1884.



70  |  TERRITÓRIOS DA HISTÓRIA DA ARTE  .   XXXIV Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte

Diálogos Inverossímeis na Poética Utópica de Modesto Brocos y 
Gomez (1852 – 1936

Heloisa Selma Fernandes Capel
Universidade Federal de Goiás - UFG

Palavras-chave: Poética utópica; (re)figuração; Modesto Brocos

A comunicação objetiva discutir a poética utópica do pintor espanhol radicado 
no Brasil e professor da Escola Nacional de Belas Artes Modesto Brocos y Gomez 
(1852-1936). Por meio de duas representações visuais oitocentistas (Engenho 
de Mandioca/1891 e Redenção de Cã/ 1895) e de sua novela utópica Viagem a 
Marte (publicada em Valência/1930), pretende identificar na produção imagética e 
textual do autor, elementos que se depreendem do pensamento de sua obra, bem 
como de sua construção cultural. Na trilha dos historiadores culturais, o cultural 
seria parte integrante do todo social e a análise do real não poderia ser tomada 
como elemento absoluto, mas como âncora dinâmica e em constante processo 
de interpretação. Com múltiplas clivagens entre a ideia e o gênero utópico, entre a 
sociedade do final do século XIX e as representações do pintor, a pesquisa busca 
investigar formas e motivos culturais que atuam à revelia do autor, ao mesmo 
tempo em que dialogam com interesses e posições assumidas no texto e na 
recepção de suas expressões artísticas. O esforço parte do princípio que um 
tratamento “cultural do social” seria necessário para compreender as complexas 
relações que atuam na produção e recepção das utopias de Modesto Brocos, em 
confronto com pensamentos e ideias circundantes nos meios artísticos e políticos 
do final do século XIX. Objetiva-se, desse modo, discutir as aproximações 
com a noção de realidade e figuração na poética do artista, temas tão caros à 
historiografia da arte do século XIX. Afirmando-o como intérprete da realidade 
social e por meio de fragmentos de sua obra e ideais de verossimilhança considera-
se que, em Brocos, o real é ora figurável, ora interpelado por meios ficcionais 
que o subvertem para provocar estranhamento e reflexão. Parte-se da hipótese 
que como intérprete, Brocos manipulou sentidos em explícitas (re)figurações e 
imaginou diálogos inverossímeis, expondo resultados não raro assinalados pela 



XXXIV Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte  .  TERRITÓRIOS DA HISTÓRIA DA ARTE  |  71

ironia e pelo anedótico. Se por um lado, estas opções marcaram sua intenção de 
crítica social, por outro, revelaram-no como um leitor imerso na tradição de seu 
tempo. Seria, portanto, necessário mergulhar em um universo cultural mais amplo 
para compreender as nuances que se depreendem de seu pensamento expresso 
em palavras e imagens. A comunicação é parte do plano de pesquisa e estágio 
pós-doutoral realizado junto ao Núcleo de História Social da Arte e da Cultura 
(NEHAC)/UFU e conta com apoio da CAPES/FAPEG.
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A presente comunicação buscará discorrer sobre o lugar reservado ao 
negro na constituição de um registro iconográfico da Guerra do Paraguai 
(1864-1870), tendo por fundo o debate sobre a questão racial que permeava o 
contexto político e intelectual no Brasil em meados do século XIX a partir das telas 
“Batalha do Avahy” (1872-77), de Pedro Américo, e “Batalha do Riachuelo” 
(1872) de Victor Meirelles.

Acreditamos que a profusão de imagens produzidas a partir dos campos de 
batalha e o consequente agenciamento destas imagens nos permitem realizar uma 
análise que pode indicar o quanto esta produção iconográfica determinou e 
foi determinada pelo debate racial em curso no respectivo contexto.  

Em um momento em que as tensões em prol da abolição da escravidão 
se avolumavam, a presença de negros libertos nas telas sempre será das mais 
ambivalentes. Eles evidenciavam,  entre outros, os difíceis processos de lutas 
sociais que começavam a se abrir. O tema da presença e da representação dos 
negros libertos no contexto da Guerra era delicado e ambíguo e merece uma 
detida análise sob o viés histórico e antropológico que os perceba a partir da 
alteridade que apresentam. Trata-se de refletir como tais representações operam 
como marcadores sociais de diferença. Por outro lado, pretende-se analisar o 
impacto de tais imagens na formação de discursos nacionais.

O objeto de análise desta pesquisa consiste, portanto, em representações 
que retratem cenas da Guerra do Paraguai produzidas no Brasil no contexto do 
conflito, tendo como perspectiva que a arte é sempre uma arte “como” e uma 
arte “para”, na maneira como nos mostra Clifford Geertz. Sem que se pretenda 
fazer do objeto artístico reflexo imediato, vale lembrar sua capacidade de criar 
realidades, como mostrou Ernest Gombrich, para outros contextos, ou se 
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comportar como realidade. Nesse caso, as telas que traziam projeções e projetos 
nacionais evidentes, foram lidas como etnografia, como resumo da realidade. Na 
falta de outras técnicas e com a entrada ainda acanhada da fotografia de guerra, 
a pintura acadêmica a óleo feita em formatos agigantados, se apresentava como 
documento senão único, ao menos fundamental. Para que possamos realizar a 
análise pretendida, ao longo desta pesquisa nos movimentaremos em uma área 
de fronteira disciplinar entre a história, a historia da arte e a antropologia.
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Territorialidade da história da arte baiana oitocentista

Luiz Alberto Ribeiro Freire
Universidade Federal da Bahia - UFBA

Palavras-chave: Arte; Bahia; Século XIX

A arte baiana oitocentista, aquela que atendeu as demandas religiosas da 
Igreja Católica se estendeu a territórios muito mais amplos, que extrapolaram em 
muito os limites da capital, abrangendo o recôncavo da Bahia.

As trocas comerciais e as relações culturais entre Salvador e as cidades 
do recôncavo da Baía de Todos os Santos foram intensas a ponto de Kátia 
Mattoso abordar o fenômeno como uma “hinterlandia”, ou seja a baía de Todos 
os Santos como um mar interno que possibilitava trânsito fluente de produtos, 
gêneros alimentícios e pessoas em fluxos e refluxos da capital para esse 
interior fisicamente distante, mas muito aproximado  da capital pelo tráfego de 
embarcações, sobretudo dos saveiros, viabilizado pelos rios que desaguam na 
baía.

A integração econômica havida nesse território de terras, mar e rios garantiu 
sempre um mercado alargado para a atuação dos artistas especializados 
na ornamentação dos templos católicos. Desde o século XVII em que foram 
implantados os engenhos de açúcar, movidos à queda d’água e que escoavam 
sua produção para o mercado europeu e asiático pelo porto de Salvador, que 
houve a necessidade do emprego de artistas na edificação e ornamentação das 
capelas senhoriais e das igrejas matrizes das vilas que surgiam e dos conventos 
que se instalavam na região.

No século XVIII esse movimento se intensificou, graças ao crescimento das 
cidades e a proliferação das irmandades e ordens terceiras, que ao adquirirem 
robustez econômica, construíam e ornamentavam seus templos e muitas vezes 
ao longo desse século, empreendiam reformas ornamentais para renovar 
estilisticamente a decoração, adotando sempre o “gosto moderno”.

No século XIX o movimento de re-ornamentação dos templos com bases 
neoclássicas e em uma nova moral filosófica, o iluminismo, foi empreendida a 
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partir da capital e  se desdobra pelo recôncavo da baía, pelos sertões baianos, 
sergipanos e alcança outras localidades fora da província, como a cidade paulista 
de Campinas.  

O fluxo de artistas, oficinas, de modelos da arte sacra na Bahia do século 
XIX ainda não foi suficientemente estudado. Percebemos que sua territorialidade 
é muito ampla e que a história dessas manifestações artísticas precisa incluir 
esses múltiplos espaços, distantes dos grandes centros irradiadores do gosto 
artístico, mas unidos pela familiaridade estilística que compreende a influência 
de tradições e o poder interpretativo dos artistas que se deslocam para atender a 
encomenda e dos artistas autóctones.
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A representação da vida moderna: Jardin des Plantes de Jules 
Scalbert no acervo do Museu Mariano Procópio

Maraliz de Castro Vieira Christo
Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF

Palavras-chave: Museu Mariano Procópio; Vida moderna; Jules Scalbert

No rico acervo do Museu Mariano Procópio encontra-se, entre várias cenas 
de gênero, a tela Jardin des Plantes, do francês Jules Scalbert (1851-1928). A obra 
chama a atenção, não por seu autor, praticamente desconhecido, ou por inovação 
técnica, mas pelo tema que aborda. Nela vê-se, em primeiro plano, o fosso dos 
ursos no zoológico, situado no Jardin des Plantes, em Paris. Acima da murada, 
atrás do gradil, encontra-se o público, revelando variedade no comportamento, 
trajar, idade, sexo e classe social. Pouco se sabe sobre a trajetória da obra e sua 
incorporação ao museu, a pesquisa apenas identificou sua presença no Salon de 
Paris de 1892. O quadro, embora simples, permite levantar uma série de questões 
sobre a vida moderna, assim como, as formas de representa-la, principalmente 
quando isso é visto quase como monopólio dos impressionistas. Percebem-se, no 
conjunto da produção de Scalbert, duas preocupações: o corpo feminino, explorado 
a partir de temas clássicos, algo comum no Salon de Paris, e a representação 
de assuntos contemporâneos, principalmente o lazer. Nesta segunda vertente, 
menos numerosa, o pintor apresentou em suas telas sofisticados piqueniques às 
margens do Marne, prestativos remadores a conduzirem senhoritas em passeios 
pelos rios, ou grupos risonhos, em vestes coloridas, enfrentando os primeiros 
banhos de mar. A existência de outras obras sobre o zoológico, a exemplo do 
quadro de Henry Jules Jean Geoffroy, que, em 1911, representou a mesma cena do 
fosso dos ursos, sob o ângulo oposto, enfatizando a atenção das crianças perante 
os animais, revela o interesse sobre o tema. O Jardin des Plantes, constituído em 
1626, tornou-se Museu Nacional após a Revolução, ganhando posteriormente 
um zoológico, para onde foram levados os animais exóticos de Versailles. Criou-
se, assim, uma nova forma de laser público, num momento em que o próprio 
conceito moderno de lazer se construía. Os animais exóticos, agora tão próximos, 
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tinham suas imagens divulgadas em cartões postais, com atenção especial aos 
ursos, sendo possível não só vê-los em seu fosso, mas também saber o nome 
de um deles: Martin. Para o zoológico dirigia-se não apenas o público no lazer 
dominical, mas artistas desejosos do contato seguro com os animais. De seus 
pincéis proliferaram inúmeras imagens das bestas selvagens, representadas em 
supostos habitat naturais. Também os escritores a eles se referiram, a exemplo de 
Victor Hugo, que, em 1877, escreveu o Poème du Jardin des Plantes. 
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A pintura e a fotografia de retrato - A coleção D. João de Orleans e 
Bragança no IMS

Márcia Valéria Teixeira Rosa
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO

Palavras-chave: Pintura de retrato; Fotografia de retrato; Coleção D. João de Orleans e Bragança

Pretendemos apresentar neste XXXIV Colóquio do Comitê Brasileiro de História 
da Arte, “Territórios da História da Arte”, algumas consideraçõessobre a pintura de 
retratos e a fotografia de retratos no século XIX,destacando os principais retratistas e 
fotógrafos que atuaram na cidade do Rio de Janeiro no período imperial, e portanto, 
contribuir com a discussão sobre uma “geografia da história da arte do século XIX”, 
da seção temática“Limites e perspectivas da história da arte do século XIX”.

No período compreendido entre 1850 e 1889, a grade curricular daAcademia 
Imperial de Belas Artes era composta por disciplinas quepreparavam o aluno para 
uma produção baseada na criação de umimaginário nacional e portanto, enaltecedor 
dos acontecimentos históricosdo país. Consequentemente, exaltava-se a retratação 
de importantespersonagens da sociedade, posto que legitimava de certa maneira 
onacionalismo vigente.

Por outro lado, não podemos excluir a relação entre a produção de pinturade 
retratos no Brasil e o cenário artístico internacional, principalmente ofrancês, de 
extrema importância no processo de aprendizagem do artista brasileiro.

Pretendemos também abordar a prática da fotografia na cidade do Rio 
deJaneiro, destacando principalmente sua utilização como procedimentotécnico 
para a execução da fotografia de retratos e pintura de retratos,verificando a relação 
existente entre elas. Para tanto, tomaremos comoestudo de caso a coleção de 
fotografias de retratos D.João de Orleans eBragança, pertencente ao Instituto 
Moreira Salles.

Neste particular, interessa-nos, sobretudo, abordar a prática do processo de 
fotopintura, destacando o trabalho de fotógrafos e pintores de retratos na cidade do 
Rio de Janeiro, principalmente para execução de retratos da família imperial e da 
corte.
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Alguns destaques do acervo oitocentista italiano do Museu Nacional 
de Belas Artes do Rio de Janeiro (RJ) e sua importância para a história 
da arte brasileira do século XIX 

Maria do Carmo Couto da Silva
Universidade de São Paulo - USP

Palavras-chave: Museu Nacional de Belas Artes, Arte italiana - séculos XIX e XX; Arte Brasileira - séculos XIX e XX

O acervo de arte italiana do Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro 
possui trabalhos bastante significativos de arte italiana oitocentista. Grande parte 
de sua coleção foi constituída em estreita ligação com a atividade de professores 
e diretores da antiga Academia Imperial de Belas Artes ao longo do século XIX, 
funcionando como galeria daquela instituição. Após a Proclamação da República 
brasileira, por meio da atuação da nova direção da Escola Nacional de Belas Artes 
- ENBA, que passou a adquirir com frequência obras nacionais e estrangeiras de 
artistas contemporâneos, a galeria cresceu bastante, ampliando aquele que era 
considerado o único museu de arte local. Nesse espaço eram exibidos também 
quadros de alunos e professores da antiga Academia e aqueles adquiridos nas 
Exposições Gerais de Belas Artes. 

Em nossa comunicação pretendemos analisar como a formação histórica do 
acervo de um museu, oferece novos subsídios não só aos estudos museográficos, 
mas também à história da arte brasileira. É uma linha de pesquisa que se apoia 
em estudos como os da historiadora Letícia Squeff, que afirma que estudar a 
política de aquisição de obras para um museu é interessante para o historiador 
da arte porque permite “recuperar os sentidos que fundamentaram a aquisição”, 
vinculando-se a uma pesquisa que busca “caminhos alternativos ao de uma 
história da arte presa a trajetórias artísticas”, abordando temas como o mercado, 
o colecionismo ou os padrões de gosto.

Podemos assinalar a presença no acervo do Museu Nacional de Belas Artes 
de obras do pintor Antonio Mancini, adquiridas nos anos 1890, assim como de 
Fabio Fabbi, em 1895. Posteriormente foram adquiridos os quadros de Angelo 
dall’Oca Bianca, Carlo Stragliati e Giacomo Favretto, no início do século XX. 
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Importantes pinturas italianas oitocentistas foram doadas pelo colecionador Luiz 
de Resende. Em termos de escultura, destacamos as obras de Luigi Preatoni, 
Giuseppe Renda e Eugenio Maccagnani. Eles são basicamente escultores ligados 
à figura de Rodolfo Bernardelli e à escultura verista. As obras adquiridas para a 
Galeria da ENBA podem ser pensadas como modelos ou referências deste tipo 
de esculturas e merecem também uma análise mais aprofundada.
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Trajetórias da “Fundação de São Paulo” de Oscar Pereira da Silva
Michelli Cristine Scapol Monteiro
Universidade de São Paulo - USP

Palavras-chave: Representação; Imaginário; São Paulo (cidade); História urbana; Pintura história

Esta apresentação, que sintetiza os resultados da minha dissertação de 
mestrado, objetiva percorrer o circuito social de uma pintura, a tela Fundação 
de São Paulo, de Oscar Pereira da Silva, concluída em 1907 e pertencente ao 
Museu Paulista da USP. Tal circuito – composto por sua produção, exposição, 
aquisição, circulação e reprodução – permite compreender uma obra de 
arte desde sua concepção formal até as diferentes formas de apropriação e 
interação social que a configuram como resultado e vetor das práticas sociais 
e culturais que a produziram, como propôs Ulpiano Bezerra de Meneses. A 
pintura histórica foi um instrumento amplamente utilizado também em São 
Paulo para construir mitos e heróis, transmitir-se valores cívicos, legitimar-
se o poder e fixar narrativas históricas. As elites republicanas paulistas 
fomentaram diversas encomendas a artistas, que se valeram do caráter 
didático das pinturas de história para idealizar cenas do passado e compor 
um imaginário social, atribuindo glória e grandiosidade ao passado paulista 
e paulistano. A tela de Oscar Pereira da Silva, Fundação de São Paulo, 
realizada em 1907, inseria-se nesse contexto de afirmação de uma identidade 
paulista, de construção visual da origem de São Paulo, tornando-se suporte 
de formulação e retenção da memória coletiva. 

A pesquisa reviu as escassas certezas que se tinham quanto a sua datação 
e aquisição pelo Estado, examinou suas matrizes formais e as relações de sua 
composição visual com os debates historiográficos e políticos relacionados 
ao contato interétnico quinhentista e ao papel da igreja como civilizadora, 
debates esses estimulados pelos choques derivados das novas frentes de 
contato com populações indígenas em função da expansão da cafeicultura 
no território paulista. Analisou-se também a experiência de musealização da 
obra e o papel do Museu Paulista na consagração social da tela durante o 
Quarto Centenário de São Paulo. 
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Imagens na “construção de territórios” latino-americanos: Argentina 
e Brasil

Rosangela de Jesus Silva
Universidade Federal da Integração Latino-Americana - UNILA

Palavras-chave: América Latina; Imagem; Século XIX

A configuração do espaço latino americano em Estados Nacionais começa 
a ser gestada e organizada no século XIX.  Essa constituição, que ainda implica 
em debates e reivindicações, foi trabalhada em longos e conflitivos processos 
com embates de projetos socioeconômicos e político-culturais bastante distintos. 
As estratégias de construção e afirmação desses territórios buscaram apoio na 
política, na literatura, na imprensa, na arte, entre outros, sendo que cada um 
destes, a seu modo, aportou contribuições relevantes. O pesquisador interessado 
em investigar o século XIX se depara com um enorme manancial de fontes que 
o levará a escolhas, sejam estas em virtude do enfoque que se queira dar, ou do 
material que se queira pesquisar. Essa eleição poderá exigir do pesquisador um 
olhar interdisciplinar, é o caso da proposição deste texto, cujo interesse aponta 
para aportes no plano visual, mais precisamente para as imagens publicadas 
em periódicos na segunda metade do século XIX no Brasil e na Argentina em 
revistas como Revista Illustrada (1876-1898) e El Mosquito (1863-1893). Não 
é possível se debruçar sobre a análise dessas imagens apenas de um ponto 
de vista iconográfico, os aportes da História, da História da Arte e também dos 
Estudos Visuais parecem apontar caminhos para exploração desse material.

Nesse texto propõe-se discutir a “construção de territórios” na América 
Latina a partir de uma reflexão em, pelo menos, dois âmbitos: um que olha para 
a utilização das imagens como material de construção de discursos acerca dos 
próprios países e o de suas aproximações e distanciamentos com os vizinhos. 
Outro acerca dos desafios metodológicos não apenas no tratamento do material 
– revistas ilustradas onde a política, o humor, a crítica e a divulgação estão 
presentes – mas também em pensar esse material a partir de sua inserção latino-
americana. Embora se identifique nessas publicações um desejo e busca do “ideal 



XXXIV Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte  .  TERRITÓRIOS DA HISTÓRIA DA ARTE  |  83

civilizacional europeu”, eles se deparavam com situações bastante particulares 
como, por exemplo, o enfrentamento da questão indígena na conformação do 
território, o papel da igreja na sua relação com o Estado e, no caso brasileiro, 
a questão da escravidão e depois o lugar do negro naquela sociedade. Assim, 
essa comunicação propõe a análise de imagens gráficas publicadas na Revista 
Illustrada e El Mosquito, que exemplifiquem alguns dos temas acima citados, bem 
como busca um diálogo com a proposição do colóquio de pensar os desafios da 
História da Arte.
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1906 e 1984 – Dois anos, duas histórias para Belmiro de Almeida

Samuel Mendes Vieira
Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF

Palavras-chave: Belmiro de Almeida; Historiografia da arte; Modernidade

Duas exposições aproximam duas datas em torno do artista Belmiro Barbosa 
de Almeida Júnior (1858-1935), uma é a Exposição Geral de Belas Artes de 1906, 
a outra, é a Mostra Belmiro de Almeida, realizada no Rio de Janeiro pela Acervo 
Galeria de Arte, em 1984. 

A exposição geral de 1906, mesmo sendo apontada como controversa, por 
parte da critica, acabou destacando-se como o “salão dos novos”. Isso porque, 
nomes como Carlos Oswald, Arthur Timótheo da Costa, Carlos Chambelland e 
outros, foram tratados pela imprensa como a nova geração de artistas formados 
na escola reformada em 1890. Mas, assim como se percebeu o domínio dos 
novos nomes, sentiu-se a falta dos “velhos” mestres, a abstenção de nomes 
como Rodolpho Amoêdo, Henrique e Rodolpho Bernardelli, também foi motivo 
de críticas. A participação dos artistas “maduros” foi garantida apenas por nomes 
como o de Modesto Brocos, Rafael Frederico e de Belmiro de Almeida, que levou 
quatro obras para aquela ocasião, mas duas se destacaram nos comentários 
dos articulistas, Dame à la rose e Amuada. Interessa-nos esses comentários, 
por revelarem o tratamento e as expectativas da crítica da época com relação ao 
artista, os temas e as técnicas que empregou nas duas obras. Belmiro acabou 
se consolidando como um dos mestres da Escola Nacional de Belas Artes, essa 
visão contribuiu para que os primeiros manuais de História da Arte (Gonzaga 
Duque, Acquaronne, Carlos Rubens, Laudelino Freire) corroborassem sua 
imagem como a de um artista inovador, responsável por apresentar propostas 
modernas, sobretudo, por suas experimentações plásticas. Mas não foi assim ao 
longo de todo século XX, obliterado pela crítica modernista, a visibilidade de suas 
obras passou por revisões a partir das décadas de 1970 e 1980. 

Em 1984, sua imagem foi reabilitada numa vasta mostra de suas obras e na 
publicação de uma biografia, escrita por José Maria dos Reis Júnior. Tal iniciativa 
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gerou comoção na imprensa, recaindo sobre o artista novas interpretações, 
valores e conceitos. Dessa forma, nos interrogamos sobre alguns caminhos 
trilhados por nossa historiografia da arte, principalmente no que se refere às 
produções e artistas do século XIX e começos de século XX. O interregno de 78 
anos do recorte nos serve como um pretexto revelador de posições, construções 
e discursos em nossa História da Arte. Portanto, o principal objetivo deste artigo 
é analisar as relações que as obras de Belmiro guardam, ou não, com essas 
diversas interpretações. 
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O estudo dos acervos e a historiografia da arte brasileira do século 
XIX: os desenhos do Museu D. João VI

Sonia Gomes Pereira
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

Palavras-chave: Estudos de acervos; Historiografia; Desenhos

Acredito que uma das perspectivas para avanços futuros na historiografia 
da arte brasileira do século XIX é o estudo mais sistemático dos acervos. De 
maneira geral, o difícil acesso a esses acessos – tanto públicos quanto privados 
– tem isolado historiadores da arte dos profissionais de museus e mesmo dos 
colecionadores, provocando uma divisão artificial desse campo de estudo e de 
suas fontes. Tem, ainda, resultado em pesquisas focadas em obras isoladas, 
dificultando o entendimento de sua significação, que, em muitos casos, toma corpo, 
quando inserida em sua lógica de coleções. Naturalmente, a mudança nesse 
cenário necessita de uma política mais ampla no campo cultural, mas imagino 
que ela deva ser iniciada por uma estratégia metodológica dos pesquisadores. 

Para analisar essa questão, tomo como estudo de caso o acervo de desenhos 
do Museu D. João VI da Escola de Belas Artes da UFRJ – mais especificamente 
a sua Coleção Didática, que reúne obras referentes aos exercícios e provas de 
concurso da Academia de Belas Artes, depois Escola Nacional de Belas Artes do 
Rio de Janeiro.

Constituída por 837 obras, essa coleção de desenhos pode parecer, à 
primeira vista, de pouco interesse, pois a temática é muito repetitiva – a maioria 
estudos de modelo vivo – e em boa parte sem data e assinatura. No entanto, 
uma maior aproximação ao seu estudo revela uma grande riqueza como fonte 
para uma compreensão mais aprofundada, não apenas do processo de ensino do 
desenho, mas também da teoria e da prática artísticas do período. 

Vamos, assim, examinar essa coleção de desenhos. A grande maioria 
refere-se ao estudo da figura humana – que é realmente o grande desafio de 
aprendizagem numa tradição artística figurativa e narrativa. Neste grupo, incluem-
se desde os estudos anatômicos iniciais de partes do corpo até o domínio da 
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figura inteira, seja nas cópias de estampas e de moldagens de gesso, quanto nos 
exercícios de modelo vivo. Outra temática, embora em número bem menor, é o 
desenho de ornatos – em geral cópias de estampas ou de moldagens em gesso – 
assim como estudos de árvores, que constituíam etapas iniciais para o ensino da 
paisagem. Há, ainda, alguns estudos de composição. Em meio a essas obras de 
caráter mais didático, há alguns desenhos com temática diferenciada, tais como 
Rodolfo na ante-véspera de seu falecimento, de Henrique Bernardelli, desenhos 
de Raul Pederneiras para o Salão Cômico de 1918 e uma surpreendente Carteira 
escolar, de Cunha Figueiredo.
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Indagações quanto à obra Sem pão, de Maria Pardos

Valéria Mendes Fasolato
Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF

Palavras-chave: Maria Pardos; Exposições Gerais de Belas Artes; Pintura de Gênero

Maria Pardos (186?-1928) pertence ao grupo de mulheres que exibiram 
suas obras nas Exposições Gerais de Belas-Artes (EGBA) desejosas de 
serem reconhecidas pelos seus pares, das quais pouco se conhece, e que 
trabalharam fora das fileiras do modernismo. Sem ocupar lugar de destaque, 
a artista colaborou, segundo relato de seu companheiro Alfredo Ferreira Lage 
(fundador do Museu) por meio de homenagens póstumas, na constituição do 
Museu Mariano Procópio, para o qual doou uma considerável parcela de sua 
produção artística. O museu possui 47 pinturas, 201 desenhos entre avulsos 
e os inseridos em pequenos cadernos de artista. É importante destacar 
que hoje vários estudos vêm mostrando a importância das parceiras na 
constituição das coleções. A artista, de origem espanhola, em 1891, fixou-se 
no Brasil, destacando-se como discípula de Rodolpho Amoedo, ao lado de 
Regina Veiga. Participou por seis vezes consecutivas das EGBA, entre 1913 
e 1918, recebendo quatro prêmios. Neste artigo, deteremo-nos na obra Sem 
Pão, exposta no salão de 1914 e premiada com a Medalha de Bronze. Sem 
pão apresenta um velho sentado à mesa acompanhado por uma criança, e, 
incapaz de atendê-la, fixa o olhar em algum ponto perdido. O tema da miséria, 
tratado por Maria Pardos, tem forte ligação como a obra Sin pan y sin trabajo 
(1894), também conhecido como A greve, de Ernesto de la Cárcova. A obra 
reflete a escolha política de seu autor, membro do Centro Obrero Socialista. 
Possivelmente teve contato visual com a pintura quando de sua viagem a 
Buenos Aires, em 1913, no Museu de Belas-Artes argentino. Outra pintura 
importante para esta investigação é Tempo de Chuva, lar sem pão, exposta 
em 1906 no Brasil por José Malhoa, artista aclamado amplamente pelo cenário 
cultural nacional e crítica do período. A semelhança entre os dois quadros não 
é coincidência; certamente, Maria Pardos o conhecia. Ao cruzarmos algumas 
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fontes escritas e aproximarmos Sem pão das obras de Cárcova e Malhoa, 
surgem indagações quanto aos objetivos da artista: estaríamos diante de uma 
denúncia social? De uma incorporação da moda naturalista que inundara os 
salões europeus? De uma forma sentimental feminina de ver o mundo? Era 
uma estratégia para obtenção de medalhas? Estaria motivada por ascensão 
na hierarquia do grupo de amadores para o grupo de artistas?
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Um olhar sobre a construção de uma História da Arte das mulheres

Viviane Viana de Souza
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

Palavra-chave: Mulheres artistas; Arte brasileira;

A partir da segunda metade do século XX um esforço relativamente recente 
de historiadores e historiadoras da arte tem buscado escrutinar a atuação de 
artistas mulheres em variados contextos artísticos. No Brasil, essas ações são 
ainda mais pontuais no que tange a escrita da produção e atuação da mulher 
artista desde o período colonial até as duas primeiras décadas do século XX.  
Na tentativa de contribuir para o estreitamento dessa lacuna na historiografia 
da arte brasileira, nossa pesquisa de Mestrado buscou resgatar a produção de 
duas artistas brasileiras atuantes no século XIX e analisá-la primeiramente como 
objeto artístico, atentando-nos à obra de arte, intentamos desconstruir os pré-
conceitos incutidos pelo tempo, e revalorizar este conjunto de obras, assim como 
suas artistas, permitindo-as adentrar ao lugar da arte acadêmica oitocentista 
legitimada. A contribuição de outras áreas do saber foi importante para possibilitar 
a construção dessas trajetórias, como a Sociologia, a Antropologia, e a História 
Social. Esses novos olhares nos ajudam a contextualizar e problematizar algumas 
questões com as quais nos deparamos e em um primeiro momento dificultaram a 
escrita daquele trabalho como a raridade de fontes documentais sem que usem 
o anonimato para as mulheres, a dualidade da referencia ao marido artista como 
seus mestres e a falta de autonomia de sua produção derivada dessa relação, 
a impossibilidade de acesso às obras presentes em coleções particulares e 
não em espaços públicos de exibição, a dificuldade do próprio levantamento e 
conhecimento dessas obras por falta de registros de sua trajetória e paradeiro, 
e por outro lado a descoberta de outros lugares de exposição, de atuação e de 
intercambio de artistas, obras e ideias no cenário artístico oitocentista. Portanto, 
esta proposta de comunicação tem por objetivo a narrativa da construção daquele 
trabalho biográfico e critico dessas duas artistas mulheres, bem como expor as 
questões que surgiram no decorrer da pesquisa ao reavaliar e reescrever uma 
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parte antes velada ou pouco conhecida da história da arte oitocentista no Rio de 
Janeiro, e os caminhos encontrados que ainda possuem muitas possibilidades 
de estudo, na espera de um diálogo com os outros pesquisadores que também 
se propuseram a trabalhar com temas anteriormente tidos como esgotados de 
significações.





História da arte comparativa:
perspectivas teóricas, métodos e práticas
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A ideia principal desta sessão temática é pensar a história da arte a partir de 
uma questão que se coloca de imediato nos estudos da área: a noção de semelhança 
e os métodos comparativos. A proposta para esta sessão destina-se a pensar, em 
claves teórica, de método, mas também de aplicação – ou de prática, se se quiser – os 
problemas vinculados aos procedimentos de comparação dentro dos estudos em história 
da arte. Portanto, no campo da história da arte existe uma abordagem comparatista que 
visa, antes de tudo, o embate direto com as imagens. Uma confrontação formal que 
tem implicações diversas, passando pela história dos métodos em história da arte e, 
sobretudo, pela história da cultura. Um dos pontos essenciais que desejamos abarcar é 
o de uma efetiva prática comparativa.

Com efeito, se as questões puramente teóricas têm sido exploradas (Michaud, 
Didi-Huberman, Belting, Wind entre outros), as consequências e efeitos de uma prática 
comparativa empregada como método por um grupo é muito mais rara. Nesta perspectiva, 
pesquisadores do Centro de História da Arte e Arqueologia, vinculados à graduação e à 
pós-graduação em História da Arte da UNICAMP, vêm de modo sistemático tateando 
tais questões. A aplicação enfática que suscita uma abordagem teórica e metodológica 
pode ser vista nos esforços consagrados ao banco de imagens intitulado WARBURG: 
Banco comparativo de imagens (a consulta pode ser feita a partir do endereço: www.
unicamp.br/chaa/warburg.php). A proposta principal do site é associar e relacionar as 
formas que se repetem de uma imagem à outra, sem hierarquia nem temporal, nem de 
natureza. Propomos a partir dessas premissas alguns objetivos: 1) Estudo teórico dos 
autores que construíram suas obras em termos comparativos. 2) Interrogações sobre as 
possibilidades de um método que se funda no silêncio do olhar, e que tenta construir um 
discurso. 3) Experiência de trabalho prático em eixos de temas, privilegiando o corpo, e 
ampliando-se para além dele.
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A imagem persistente: representações visuais de migrantes em Lasar 
Segall, Tarsila do Amaral e Candido Portinari

Alexander Gaiotto Miyoshi
Universidade Federal de Uberlândia - UFU

Palavras-chave: História da Arte; Migração; Candido Portinari; Lasar Segall; Tarsila do Amaral

No século XX, o tema das populações migrantes foi recorrente em 
diferentes manifestações artísticas. Ele se concentra e multiplica entre os 
anos de 1930 aos 60, talvez como em nenhum outro período, quando as 
sensibilidades sociais o acolhem com amplidão nas representações visuais.

No Brasil, Candido Portinari é o pintor mais conhecido e prolífico do 
assunto, embora não seja o único a tratá-lo de forma incisiva. Lasar Segall 
concebeu, por exemplo, Os eternos caminhantes (1919), Emigrantes III (1936) 
e Navio de emigrantes (1939-41). Tarsila do Amaral fez a notável Segunda 
classe (1936). Há na pintura de Portinari, contudo, mais do que a circunscrição 
ao retirante brasileiro, uma continuidade sistêmica e mudanças também em 
resposta às demais soluções pictóricas, que devem ser vistas com atenção. 
Os tratamentos artísticos e temáticos, as recepções e ressonâncias dos 
quadros constituem elementos importantes. A comunicação os abordará em 
paralelo com as imagens literárias dos romances O quinze (1930), de Rachel 
de Queiroz, e Vidas secas (1938), de Graciliano Ramos, com as gravuras 
de Renina Katz, Poty Lazzarotto e Aldemir Martins, e com as imagens 
fotojornalísticas de Henri Ballot, entre outras.

A comunicação se pautará na abordagem comparativa de imagens 
visuais, por serem portadoras privilegiadas de sentidos muitas vezes 
ambíguos. Pois a despeito dos inúmeros textos sobre os retirantes de Portinari, 
devido especialmente ao seu impacto, à sua popularidade e difusão, cabe 
submetê-los, textos e quadros, à pergunta: até onde a pintura se manifesta 
enquanto denúncia social e postura política, para além de artística? As forças 
geoclimáticas, a mecanização e a urbanização aceleradas, sobretudo a 
“indústria da seca” são causas para o flagelo retratado. Mas a que ponto os 
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quadros as exacerbam? Em torno a tais questões, a comunicação buscará 
também redimensionar o lugar dessas obras na história da arte e na iconografia 
brasileiras da migração.
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As Representações Escultóricas de Iracema na Cidade de Fortaleza, 
Ceará 

Camila Andrade Lima
Universidade Federal de Uberlândia - UFU

Palavras-chave: Iracema; Escultura; História da Arte; Artes Visuais; Fortaleza

A personagem Iracema foi concebida pelo escritor José de Alencar nos 
anos de 1860 e inspirou diferentes manifestações artísticas. Esta comunicação 
dará enfoque aos monumentos escultóricos na cidade de Fortaleza, Ceará, 
que conta com pelo menos seis exemplares ligados ao tema. Dentre as 
esculturas, sobressaem três: 1) Iracema do Mucuripe, do artista pernambucano 
José Corbiniano Lins, inaugurada em 1965 e localizada na praia do Mucuripe; 
2) Iracema Guardiã, feita pelo artista Zenon Barreto e inaugurada em 1996, 
localizada na Praia de Iracema; e 3) Iracema, desenvolvida por um grupo de 
mais de 220 desenhistas e escultores para a comemoração dos 278 anos de 
Fortaleza e dos 175 anos de José de Alencar, inaugurada em 2004, localizada 
na Lagoa da Messejana. Em fevereiro de 2012, foi publicada a lei que instituiu 
oficialmente a personagem do romancista cearense como símbolo cultural da 
capital do estado.

A partir de abordagens da história da arte e de comparações de imagens 
visuais, nos moldes de propostas inspiradas nos estudos de Aby Warburg, 
entre outros, a pesquisa confrontará as esculturas com diversas obras de 
arte para investigar suas referências, alusões e sentidos. Serão abordadas 
as primeiras representações pictóricas da “virgem dos lábios de mel”, feitas 
pelos artistas José Maria de Medeiros em 1882 e Antonio Parreiras em 
1909, além de gravuras produzidas para as reedições do romance no século 
XX, observando-se tanto os aspectos em comum quanto aqueles que se 
alteram. Também serão feitas relações iconográficas com outras esculturas 
e representações artísticas, não necessariamente de mulheres indígenas, 
notando-se os valores incorporados por plasticidade e concisão, mais do que 
por obediência à fonte literária.
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Esta comunicação é parte da dissertação de mestrado A representação 
de Iracema nas artes brasileiras, na linha de Fundamentos e Reflexões em 
Artes, em desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação do Instituto de 
Artes da Universidade Federal de Uberlândia desde 2014.
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Uma composição textual a partir do estudo do método Warburgiano 
de análise de imagem

Caroliny Pereira
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP

Palavras-chave: Imagem; Movimento; Wargurg

Esta proposta de artigo parte, do ensejo de refletir sobre o método 
warburguiano de análise de imagem, levantando questões que corroborem 
com a discussão metodológica oriundas do próprio Warburg, assim como de 
seus ulteriores como Georges Didi-Huberman, Giorgio Agamben e Philippe 
Alain Michaud.

Tomando como eixo axial do artigo o método de Warburg sobre e análise 
de imagem, pretende-se apresentar um estudo de imagens que utiliza desse 
método, e que as quais se relacionam com a proposição duchampiana de 
“Inframince”. 

O Inframince é a denotação dada por Duchamp para designar uma série 
de 46 notas escritas por ele praticamente no mesmo período (1912 a 1920) 
em que ele criava seu trabalho intitulado: O grande vidro. Nessa perspectiva, 
o Inframince seria o estado de potência da criação de uma imagem, seja ela 
visual, verbal, olfativa ou sonora. O Inframince designaria a zona limítrofe 
entre o movimento de virtualização e de atualização de uma imagem. 

Utilizando como o elemento propulsor para a investigação das imagens o 
Inframince, busca-se abarcar nesta análise, imagens que de alguma maneira 
tragam duas questões: o movimento e o virtual, a fim de construir com elas 
uma relação intrínseca com o “Inframince”.

Conjuntamente a essa investigação imagética – o estudo das imagens 
– e o estudo teórico do método, efetuar-se-á uma reflexão filosófica desse 
método de análise das imagens estudadas. Tendo em vista o texto do teórico 
Michaud sobre Warburg e seus painéis que trazem a imagem em movimento, 
pretende-se relacionar esses painéis e a discussão suscitada por Michaud 
sobre Warburg, com o conceito de imagem-movimento proposto por Gilles 
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Deleuze, criado a partir de reflexão de Deleuze sobre o estudo bergsoniano 
sobre o cinema e seu conceito de mecanismo cinematográfico.    

Por fim, esta proposição de artigo pretende construir um texto que 
privilegie tanto a composição textual verbal, oriunda das reflexões teóricas 
sobre as imagens e o próprio método warburguiano; quanto à visual, precedente 
da composição das imagens estudadas. Ou seja, a partir do movimento, 
ponto nevrálgico que suscita tanto a investigação teórica quanto a aplicação 
do método warbuguiano, constrói-se um texto que metaforicamente quase 
desenha uma “coreografia” textual entre as imagens e as palavras.
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Curitiba e seus artistas: o silêncio do olhar

Clediane Lourenço
Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC

Palavras-chave: Cidade; Silêncio; Prática comparativa

Esse estudo propõe a relação das obras de cinco artistas paranaenses 
que tiveram a cidade de Curitiba como fonte de pesquisa. Helena Wong, Miguel 
Bakun, Leonor Botteri, Nego Miranda e Mazé Mendes, trazem um trabalho não 
contaminado pelo caos do real; apresentam a cidade de Curitiba na sua dimensão 
física, mas também e principalmente, como cidade invisível, que aparece pelas 
dobras, pelos avessos, pelo que não está dito de forma explicita, mas sim através 
do silêncio do olhar. 

Essas imagens da cidade se configuram como espaços de curvas, becos, 
quintais, portas e janelas, espaços estes que se relacionam e, por isso, ocasionam 
infinitas possibilidades de conexões e de olhar. Assim, as associações visuais, 
feitas nesse trabalho, possuem por finalidade tentar construir um discurso através 
da prática comparativa, ou seja, entender a obra de arte como sujeito, onde o 
processo de interpretação se baseia na compreensão da obra pela relação com 
os trabalhos de outros artistas, que de acordo com Jorge Coli, é a melhor forma 
de interrogá-las. Ainda segundo o autor, uma obra condensa um pensamento, e é 
necessário dar voz a pintura. Por essa perspectiva, o encontro do trabalho desses 
artistas resulta em uma trama de olhares, onde a cidade engendrada de um se 
desdobra na cidade do outro.

Há uma certa “mistura” de tempos também no processo de produção das 
obras aqui apresentadas. O que me refiro aqui é ao fato desses artistas se 
voltarem a um momento anterior a eles, onde caminham de um fragmento a outro, 
para construir suas próprias tessituras.  Eles foram no “antes” para tecer o fio 
do seu próprio passo. Esse fio tecido pelos artistas, por sua vez, acabaram se 
entrelaçando neste estudo a partir de alguns pontos de acesso direto ao que é 
inexprimível, que no caso, é dado, com maior ênfase pelo silêncio. Assim, entende-
se que o silêncio aparente nessas obras é o sentido poético resgatado da cidade 
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de Curitiba, resultado de uma contemplação também silenciosa, esta, por sua 
vez que conduz o artista à uma vibração do olhar. Assim, Helena Wong, Miguel 
Bakun, Leonor Botteri, Nego Miranda e Mazé Mendes constroem uma ideia de 
cidade que leva ao inexprimível; é o silêncio encontrado não como identidade da 
cidade, mas como imagem acontecimento, sensação e percepção. E o que fica 
deste embaralhamento de imagens e tempos, é o silêncio do momento único da 
contemplação que jamais cessa as possibilidades do ver. 
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Anacronismo e sobrevivências na luta do herói contra o dragão

Fabio Fonseca
Universidade de Brasília - UnB

Palavras-chave: Sobrevivências; Anacronismo; São Jorge e o dragão

Em 1962 o pernambucano Gilvan Samico produziu duas xilogravuras com 
o título “Juvenal e o dragão”. O artista partiu da epopeia “A história de Juvenal 
e o dragão” que ouvira na infância de um empregado da família. Na produção 
da segunda gravura o artista operou um processo de modificação na forma e 
no tratamento das texturas, simplificando-as e acrescentando um dos cães, que 
havia esquecido de representar na primeira. A comparação, tanto temática como 
formal, da segunda gravura com uma das pinturas do florentino Paolo Uccello, 
que tem como tema São Jorge e o dragão, pintada aproximadamente em 1470, 
situada na Galeria Nacional de Londres, evidencia diferenças e semelhanças 
notáveis entre ambas. A partir de uma confrontação direta com as imagens, 
relacionando-as tanto do ponto de vista da forma como do conteúdo, o objetivo 
desse texto é analisar as questões do método em história da arte apoiado em um 
procedimento de comparação entre imagens. Essa proposta visa contribuir com 
as pesquisas teóricas e metodológicas nessa disciplina, procurando compreender 
os resultados obtidos da relação dialógica entre as obras. Nessa maneira de 
abordagem, parte-se de um processo descritivo e analítico do que se observa em 
cada imagem. Ao relevar não somente o tema e a forma, entendida em um sentido 
amplo, mas também o espaço de representação e a organização das figuras, o 
diálogo entre as imagens revela uma série de semelhanças e diferenças, que 
possibilitam a construção de um discurso apoiado no que cada obra contém. Ao 
se perguntar sobre o que sobrevive nas imagens e como sobrevive, percebe-se 
que as mudanças tem um papel fundamental; na medida em que as formas e os 
conteúdos são adaptados a novas circunstâncias, lugares e épocas, conforme 
são produzidos por novos grupos. Esses deslocamentos não apenas ocorrem a 
partir de processos tensivos, como também os provocam. Tensões, nesse caso, 
entre continuidade e interrupção, entre tradição e transformação, entre matéria e 
pensamento. Tensões observadas pelos anacronismos de uma época, ou uma 
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obra, ou seja, pensamentos distintos, que pertencem a temporalidades diferentes. 
A fundamentação teórica desse trabalho se apoia, principalmente, sobre os 
conceitos de sobrevivência que Georges Didi-Huberman elaborou a partir da obra 
de Warburg e de uma expansão nas fronteiras da disciplina.
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Os Anos de Formação de Edgar Wind no Círculo de Hamburgo (1927-
1933)

Ianick Takaes de Oliveira
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP

Palavras-chave: Edgar Wind; Wargurg Institute; Aby Warburg; Iconografia

Esta proposta de comunicação visa abordar questões relativas ao 
pensamento de juventude do historiador da arte Edgar Wind (1900-1971), cuja 
obra tardia, “Art and Anarchy” de 1963, é objeto de pesquisa do proponente 
sob orientação do Prof. Luiz Marques. Se temos nesse livro uma análise crítica 
das causas e configurações do pensamento artístico moderno, assim como 
um posicionamento polêmico no debate teórico dos anos de 60 do século 
XX, é possível perceber ali imbrincadas as linhas mestras do pensamento do 
historiador, que remontam aos anos de sua formação.

Durante a década de 1920, Wind esteve intimamente ligado ao círculo 
humanístico de Hamburgo, tendo se doutorado sob orientação de Erwin 
Panofsky (1892-1968) em 1922 e obtido a habilitação como Privatdozent em 
1929 sob a supervisão de Ernst Cassirer (1874-1945). Os tópicos abordados 
em ambos os trabalhos foram de cunho sobretudo filosófico; no segundo caso 
abordou questões de filosofia kantiana e no primeiro a disjunção entre estética e 
teoria da arte, cujas resoluções aludem a posicionamentos críticos posteriores 
de Wind, que em termos gerais defendem a necessidade de conhecimento 
para a fruição artística. Entretanto, foi através da amizade iniciada com Aby 
Warburg (1866-1929) em 1927 que o jovem historiador iria se interessar pelo 
estudo dos símbolos e pela análise iconográfica, área que o notabilizaria. Seu 
método, como ficaria patente em seu livro mais célebre, “Pagan Mysteries 
of the Renaissance” de 1968, consistiria na análise de imagens a partir das 
correntes subterrâneas de significação e influência. Salienta, portanto, a 
necessidade do historiador em ter um abrangente conhecimento contextual 
do ambiente cultural que engendra a obra, visto que essa emerge de um todo 
cultural e desse não se aparta.



108  |  TERRITÓRIOS DA HISTÓRIA DA ARTE  .   XXXIV Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte

Dessa forma, propõe-se situar o pensamento tardio de Wind e seu 
posicionamento a respeito das potências anárquicas da imaginação presentes 
em “Art and Anarchy” sob a luz desses estudos iniciais, em especial a partir 
dos métodos de análise iconográfica e dos estudos dos símbolos, assim como 
da influência da kulturwissenschaft warburguiana. O círculo de Hamburgo da 
década de 1920 é, portanto, um eixo paradigmático, pois a fim de compreender 
o pensamento tardio de Wind não como um excurso relativamente isolado 
(e certamente não enquanto palinódia) mas sim como continuidade dessas 
discussões de juventude, faz-se necessário pontuar em que medida ele foi 
herdeiro ativo desse cenário profundamente humanístico.
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A Gênese da Arte Islâmica segundo Warburg

Katia Maria Paim Pozzer
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS

Palavras-chave: História da Arte Islâmica; Arte do Oriente Próximo; Memória Cultural

A presente comunicação visa apresentar o projeto de pesquisa, em fase 
inicial, que tem por objetivo principal investigar a transmissão da memória cultural 
na gênese e desenvolvimento da arte islâmica, tendo em vista as tradições 
mesopotâmicas no território muçulmano da Mesopotâmia, Síria-Palestina, 
Península Ibérica, Egito e norte da África, Pérsia e Ásia Menor, delimitada aos 
seus principais componentes arquitetônicos: a mesquita, a madrasa e o palácio, 
englobando seus componentes formais e iconográficos. O recorte cronológico 
do estudo está situado entre os grandes impérios mesopotâmicos da Babilônia e 
da Assíria até o século XV, que marca o advento do império otomano. Partimos 
do pressuposto de que a arte islâmica está enraizada em tradições culturais que 
remontam à babilônios e assírios, e que estes fatores renovam-se e permanecem 
ativos como princípios desta arte. Tomemos o exemplo das mesquitas, onde há 
um cenário mimético que inclui o local em uma referência maior, o universo das 
mesquitas e dos grandes centros de peregrinação. Nisto tudo há fenômenos que 
refletem um tempo vivido coletivamente e se realizam como memória cultural 
expressa em acervos de arte e arquitetura. Um sistema simbólico comum permite 
a formação da identidade coletiva, isto é, a consciência de pertencimento a um 
grupo social, que depende de um saber e de uma memória comuns. Segundo 
Assmann é possível incluir neste sistema simbólico não só a linguagem, mas 
também “ritos, motivos e ornamentos, monumentos, imagens. Tudo pode tornar-
se signo para codificar este caráter comum.” Neste sentido, entendemos que o 
estudo de ícones, símbolos e estruturas presentes na arte islâmica é representativo 
de uma memória coletiva, de uma memória cultural que necessita ser explicitada, 
desvendada e que assim, possa explicar sua gênese e seu desenvolvimento. 
Propomos uma investigação warburguiana da história da cultura onde é necessário 
entender quais são os elementos constitutivos mais relevantes no espaço, nas 
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linguagens, na tradição artística e religiosa do mundo islâmico. Como aponta 
Michaud, a “iconologia dos intervalos” criada por Warburg introduz a diferença e 
a alteridade no interior da identidade e estabelece uma cartografia da história da 
arte e discute as relações entre as figuras, mais do que suas significações.
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A obra de arte como artífice do medo: citações plásticas no cinema de 
Dario Argento

Letícia Badan Palhares Knauer de Campos
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP

Palavras-chave: Cultura visual; Cinema de horror; História da Arte

Desenvolvida a partir de uma pesquisa de mestrado realizada no Instituto 
de Filosofia e Ciências Humanas da UNICAMP, sob orientação do Prof. Dr. 
Jorge Coli, esta comunicação pretende apresentar os filmes do diretor italiano 
Dario Argento e os diversos usos das obras de arte que permeiam a produção 
do cineasta. Visa-se abranger sua produção cinematográfica de modo plural, 
analisando não apenas seus filmes, mas relacionando-os com diversas obras, 
por vezes referenciadas diretamente, por outras aludidas em objetos, cenas 
e até personagens. Dario Argento é um dos grandes expoentes italianos do 
subgênero do horror, giallo e trabalha constantemente com o tema das artes 
plásticas como catalisadoras do medo. Alguns de seus filmes, como Profondo 
Rosso (1975), propõem releituras de pinturas, como o caso de Nighthawks, 
óleo sobre tela de 1942, de autoria de Edward Hopper, que ao longo do filme 
é recriado como Blue Bar. Os figurantes dentro dele, estáticos e o ambiente 
exibido trazem à mente a obra, que pode ser posta lado a lado àquela de 
Argento. O bar, que no longa-metragem é construído ao lado da Piazza C.L.N. 
em Turim, não parece ser apresentado de maneira gratuita. Fica evidente a 
vontade do diretor em recriar meticulosamente a obra pertencente à coleção 
do Art Institute of Chicago. A atmosfera noturna e solitária, elementos 
próprios à pintura de Hopper, invadem o filme e ganham novos contornos. 
Não apenas a ideia do bar, mas certo sentimento de privado/público, permeia 
Profondo Rosso. Para além das recriações picturais, há ainda uma vontade 
latente de trazer o universo artístico para a tela de cinema, por meio das 
citações plásticas. Em Suspiria (1977), vê-se incrustrados em um edifício 
de ornamentação extrema, referências à obras de Escher, Aubrey Beardsley 
entre outros. Em cada produção cinematográfica, o cineasta banha-se de um 
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espírito específico das artes. Fator que reforça o quão amplo é seu espectro 
cultural. La Sindrome di Stendhal (1996) apresenta o poder das obras de arte 
em impulsionar em seus personagens sensações de torpor e agonia. Este 
trabalho se baliza, desta forma, na leitura e compreensão de seus filmes e 
das obras cujas relações são propostas, a partir do estudo da reverberação 
de imagens da cultura visual nos três filmes acima citados.
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Contribuições do Conceito de Nachleben de Aby Warburg para a 
Historiografia da Arte

Luciana Marcelino
Universidade Federal da Bahia - UFBA

Palavras-chave: Nachleben; Aby Warburg; Sobrevivência das imagens

Este artigo pretende refletir sobre o conceito de nachleben presente 
nos estudos de Aby Warburg visando uma aplicação metodológica para 
historiografia da arte. Referindo-se aos modos possíveis de transmissão 
das formas artísticas, nachleben pode ser traduzido como sobrevivência, 
conforme um dos seus comentadores, Georges Didi-Huberman, em “A 
imagem sobrevivente”. Trata-se de investigações a respeito da sobrevivência 
anacrônica das imagens contra uma noção de progresso evolucionista dos 
estilos da arte ou da história das formas segundo seus apogeus e suas 
consequentes extinções. No âmbito da nachleben, as formas sobrevivem como 
“fantasmas”, recalcadas sob o solo fértil da cultura; podendo reaparecer em 
diversas outras temporalidades. As tentativas de encontrar as manifestações 
das imagens sobreviventes assemelham-se às tarefas da arqueologia, onde 
se empreende uma busca por rastros e vestígios que permitem construir 
um saber histórico a partir da montagem dos seus fragmentos. Também 
há uma aproximação com o procedimento psicanalítico de investigação do 
subconsciente da cultura, onde as imagens transitam entre a consciência 
e a memória inconsciente coletiva, cujos modos de expressão podem ser 
analisados pelos seus sintomas. Seguindo o pensamento warburguiano, é 
percebendo-se a força dos detalhes e fragmentos esquecidos por conta da 
opressão das formas dominantes da cultura que se encontrarão os sintomas 
das imagens sobreviventes. Admitindo-se que as formas concentram em 
si um poder de sobrevivência, identificável por seus pontos sintomáticos, 
permite-nos relacionar tempos históricos e modos de expressões a princípio 
divergentes entre si. Este artigo surge da intenção de apreender um método 
warburguiano de historiografia da arte que permita traçar outras possibilidades 
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interpretativas que escapam a lógica vigente da sucessão ou evolução estética 
da arte, reconhecendo assim a importância do historiador Aby Warburg para 
a disciplina em questão, como também contribuindo para expansões no domínio 
teórico da arte. 
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Redesenhos e reflexões em Amador Perez: uma iniciação ao olhar

Ludmila Vargas Almendra
Centro Federal de Educação Tecnológica - CEFET/RIO

Palavras-chave: Visualidade; Amador Perez; Desenho

Pensar os territórios da História da Arte, se entendermos território como área 
demarcada de conhecimentos sobre a qual a disciplina exerce soberania, requer 
interrogar a ordem que a valida e sustém.  Considerando que o sentido da História 
da Arte, expresso na conexão entre seus termos, repousa na dependência da 
história em relação à arte, e sendo a arte da ordem do olhar, vamos tomá-lo como 
ponto de partida para nossas questões. 

No intuito de investigar o olhar como experiência primeira e deflagradora 
de consciência da arte e dos discursos que a abordam, recorremos à poética de 
Amador Perez (1952) e aos modos como se endereça ao mundo da arte e ao 
imaginário que ele detém, especialmente através de suas coleções de desenhos. 
Baseando-se em obras recolhidas da cultura visual e artística – como Gioventù, de 
Eliseu Visconti – Amador Perez as redesenha repetidas vezes com grafite, abrindo 
imagens pré-existentes, construindo outros percursos, transfigurando-as para tentar 
decifrá-las. Desse modo, o artista evidencia a experiência visual proporcionada pela 
arte, espécie de iniciação ao mundo percebido. Oferece-nos, assim, procedimentos 
interpretativos, comentários visuais sobre a imagem geradora, conferindo, então, 
às suas coleções de desenhos (e de olhares), o estatuto de intérpretes. 

Em diálogo com Maurice Merleau-Ponty e Georges Didi-Huberman, 
pretendemos refletir sobre essas questões, que Amador Perez percorre pelos 
caminhos próprios da arte visual e não do discurso, o que nos parece esclarecedor. 
Uma vez que, forçosamente, é na ordem do olhar que este artista ingressa (e nos 
faz ingressar) quando opera as imagens pelo desenho, somos convidados a pensar 
a insurgência do fenômeno artístico frente a limites conceituais e enquadramentos 
disciplinares, bem como a sua filiação ao mundo percebido. Excursionando pelas 
imagens através de desenhos, Amador Perez oferece-nos reflexões visuais ou 
visualidades reflexivas.
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Afinal, o que o historiador da arte pode extrair dessa experiência que sirva de 
reflexão sobre seu próprio encontro com as imagens e os saberes elaborados em 
seu campo de atuação? 
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Jardins privados dos casarões ecléticos polotenses

Mariane D`Avila Rosenthal
Universidade Federal de Pelotas - UFPEL
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A comunicação apresenta os resultados parciais referentes à pesquisa 
“Espaços verdes de Pelotas no final do século XIX e início do XX: arborização 
e ajardinamento de locais públicos, semipúblicos e privados – 1870/1931”. A 
investigação utilizou como metodologia a bibliografia especializada na área e 
os jornais da época, os registros fotográficos realizados nas visitas aos espaços 
verdes da cidade e aos casarões construídos ao redor da Praça Coronel Pedro 
Osório. A presente comunicação enfoca as antigas residências do Conselheiro 
Francisco Antunes Maciel, do Barão de São Luís e do Barão de Butuí. Os dois 
primeiros palacetes ecléticos foram edificados nos perímetros frontais dos 
terrenos e guardaram espaçamentos – laterais ou frontais – em relação aos limites 
dos lotes, que foram organizados em jardins fechados por muros de alvenaria 
com gradis e portões de ferro. Esses vãos iniciais das edificações ecléticas 
traduziram a postura de construtores e arquitetos na conquista e incorporação 
da natureza à arquitetura residencial, e determinaram a extinção das antigas 
alcovas do período colonial. O sobrado do Barão de Butuí foi erguido no entorno 
de um pátio central, transformado em jardim. Na casa assobradada do Barão 
de São Luís, parte da edificação foi também elevada ao redor de um espaço 
ajardinado. Os jardins criados embelezaram as construções e permitiram melhor 
aeração e iluminação aos ambientes internos voltados para esses recintos. Esses 
espaços verdes obedeceram à harmonia simétrica, marcada pelos elementos 
estruturais dos canteiros em formas geométricas e definidas por bordaduras 
executadas em alvenaria de tijolos e massa de cimento, cujas texturas imitam 
as nervuras e os nós de troncos de árvores, ou simulam pedras. Os caminhos 
foram revestidos com ladrilhos hidráulicos, com mosaico português e placas de 
mármore. Os espaços organizados receberam espelhos d’água, fontes, estátuas, 
vasos e floreiras de características clássicas, como também bancos ornados com 
embrechados. Escadarias com degraus de mármore e corrimãos de ferro fundido 
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permitem a circulação entre os espaços internos e externos das moradias. Os 
espaços verdes semipúblicos ou privados responderam às recomendações de 
urbanistas e técnicos da saúde na busca de qualificar o ar da cidade – poluído 
pela implantação das fábricas erguidas nos bairros periféricos – se constituíram 
em lugares pitorescos para as construções, em mais um requinte da arquitetura 
historicista eclética erguida em Pelotas.
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Aquela de braços erguidos

Martinho Alves da Costa Junior
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP

Palavras-chave: Iconografia; Mulher; Nu

Esta comunicação tem por objetivo apresentar a pesquisa acerca da 
representação da mulher nua com os braços erguidos. Este traço iconográfico 
aparece com notoriedade, sobretudo no século XIX. A constituição deste modelo, 
que é repetido de maneiras diversas ao longo do século tem uma sobrevida 
inegável no mundo contemporâneo. O modelo contrasta evidentemente 
com aquele da Vênus pudica, entretanto diferentemente deste, a aparição do 
modelo feminino que levanta os braços para se secar ou pentear os cabelos é 
praticamente inexistente antes do século XIX. Para esta apresentação partiremos 
do quadro de Henri Gervex, Une séance de jury de peinture, de 1885c. A vontade 
de Gervex parece, de fato, a apresentação de uma típica sessão do júri de pintura, 
mostrando de modo bastante indicativo os membros que compõe aquela reunião, 
contudo o júri quase integralmente concentra-se na frente de um quadro no qual 
podemos notar a presença de uma mulher nua. A posição da mulher no quadro 
contemplado, que lembra tantas Vênus ou academias de Nus deste período, 
é conhecida. Levantando as mãos, segurando sua vasta cabeleira, a mulher 
exibe as linhas de seu corpo. Em seu rosto é sugerido um discreto sorriso e sua 
enorme cabeleira que escorre entre seus dedos e atravessa suas costas é ruiva, 
escaldante. Seu corpo exuberante e resplandecente se destaca do fundo escuro 
e sombrio. É preciso perceber que se trata de uma forma que ganha notoriedade 
no século XIX. É evidente que a imagem da Vênus de Botticelli está presente 
hoje. A forma pudica da mulher que esconde os seios e o sexo (ou, por outro 
lado, caprichosamente seus cabelos caem para esconder suas partes intimas) 
é largamente difundida e conhecida, tal qual a imagem da Vênus de Milos que 
está de certa forma incrustada no imaginário. No entanto, quando se pensa na 
imagem tal qual apresentada no quadro de Gervex a lembrança não é tão clara 
se quisermos um modelo estabelecido antes do século XIX. O fato é curioso, a 
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incidência dessas imagens, caso exista, é por certo apresentada com raridade. 
A predileção à representação da mulher no quadro de Gervex nos servirá como 
síntese à compreensão da exploração deste modelo que a comunicação propõe.
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O método comparativo no estudo da obra de Visconti 
Mirian Nogueira Seraphim
Instituto Federal de Mato Grosso - IFMT
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As mais recentes pesquisas sobre Eliseu Visconti começaram pela 
investigação de sua carreira, em especial os seus estudos em Paris, no período 
de aperfeiçoamento. A tese desenvolvida por Ana Cavalcanti, defendida em 
1999, debruçou-se sobre seu prêmio de viagem, aprofundando-se em sua breve 
passagem pela Ecole des Beaux-Arts; a dissertação de José Luiz Nunes, em 
2003, investigou sua formação artística, trazendo à tona documentos de sua 
prática na Académie Julien. A partir daí, as pesquisas seguintes se detiveram mais 
especificamente em sua obra: a princípio uma única, quer pintura de cavalete ou 
grande painel decorativo; na sequência, um início de catalogação do conjunto das 
pinturas a óleo; e hoje se encontram em andamento várias outras sobre grupos 
de obras, tais como o de temática religiosa ou de suas paisagens, e novamente 
uma única, a pintura Recompensa de São Sebastião. 

Todas essas pesquisas voltadas para a obra viscontiana se utilizaram e 
se utilizam, em diferentes medidas, da análise comparativa, a partir da noção 
de semelhança. Notadamente o trabalho de catalogação não pode prescindir 
desse método, tanto para identificar possíveis estudos, inspirações, elementos 
recorrentes, personagens em retratos, localização em paisagens, como para a 
datação e a atribuição. Assim também, o trabalho ininterrupto da Comissão de 
Autenticação das Obras de Eliseu Visconti, constituída em dezembro de 2008, é 
totalmente fundamentado no princípio do embate direto entre as imagens, embora 
use também, como ferramentas de apoio, o cotejo com documentos diversos e 
a observação da matéria do objeto artístico, através de instrumentos tais como a 
lâmpada de ultravioleta.

Mas a efetiva prática comparativa, usada como método de estudo para 
a História da Arte, requer muita perspicácia e habilidade, adquiridas através 
do tempo dedicado a esse processo. Em outras palavras: somente o exercício 
sistemático e cuidadoso treina o olho para torná-lo rápido e preciso na identificação 
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das semelhanças. É interessante observar como mesmo imagens já conhecidas 
e estudadas há muito tempo revelam detalhes nunca antes notados, a partir 
da experiência conseguida em trabalho constante, como no da catalogação e 
relacionamento de obras no banco comparativo de imagens WARBURG. Assim, 
a proposta aqui é o relato dos principais resultados já obtidos no estudo da obra 
de Visconti, através da sua confrontação formal.
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O método comparativo como único recurso: os retábulos da Catedral 
de Campinas
Paula Elizabeth de Maria Barrantes
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP
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Esta comunicação pretende demonstrar a importância na prática do 
método comparativo para a catalogação do acervo de retábulos da Catedral 
Nossa Senhora da Conceição de Campinas, resultado da dissertação 
de mestrado defendida pela autora em 2014. O conjunto de retábulos de 
Campinas foi formado com a obra de quatro entalhadores diferentes: 
Vitoriano dos Anjos (1854-1862), Bernardino de Senha Reis e Almeida (1862-
1865), Raffaelo de Rosa (1879-1883) e Marino Del Fávero (1909-1910). A 
harmonia e consistência visual apresentada pelo conjunto dos retábulos, 
assim como a ausência de documentos primários, tornava uma catalogação 
baseada apenas no método documental inviável, foi necessário estabelecer, 
para a definição de autoria de cada retábulo, uma metodologia de análise e 
comparação iconográfica, usando como fontes de comparação os próprios 
entalhadores que trabalharam no conjunto e os detalhes marcantes da técnica 
de cada um. Com o comparatismo foi possível não somente fazer atribuição 
de cada obra de arte como também estabelecer os pontos em que os artistas 
procuraram manter a ideia central do conjunto. Ideia esta que não  fugiu ao 
estilo determinado pelo retábulo mor, cujo risco Vitoriano elaborou em 1854, 
após sua chegada à Campinas. O entalhador Marino Del Fávero, autor do altar 
do Santíssimo Sacramento, em 1909, tem a autoria deste altar confirmada 
por documento, base sólida para que, novamente, o método comparativo 
fosse usado em outras obras de arte do escultor no acervo da Catedral. A 
Catedral de Campinas constitui singular obra de talha na produção brasileira 
do séc. XIX, único exemplar com a talha toda em madeira natural, elaborada 
por entalhadores com origens e formações diversas. O conjunto de talha 
possuía como acabamento apenas cera natural até 1923, quando recebeu, 
pela primeira vez, a aplicação de verniz. O método comparativo impulsiona 
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a formação de uma bagagem visual importante ao historiador de arte. Esta 
bagagem será relevante ferramenta para processos de análise e atribuição 
de autorias, podendo mesmo funcionar como meio único em investigações 
onde fontes documentais sejam inexistentes.
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Em nome da fé: a iconografia judaica na Europa cristã entre os 
séculos XIII e XVI
Rafael Augusto Castells de Andrade
Pesquisador independente
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A História, juntamente com a História da Arte aponta que a demonização ou 
desumanização da figura do judeu não é um advento da ideologia nazista, tampouco, 
é um fenômeno exclusivo do século XX.

O objetivo central desta comunicação será demonstrar, através da análise de 
imagens, como a Europa, a partir da chamada Idade Média, passou a utilizar um 
intrínseco código visual para distinguir o cristão do judeu. Também veremos, que 
tais códigos sobreviveram a este período e influenciaram nitidamente as artes da 
Primeira Época Moderna.

Ao menos desde o século XIII, reinos cristãos da Europa Ocidental – 
principalmente na atual Alemanha e Grã-Bretanha – já haviam desenvolvido um 
aparato iconográfico distinto para representar toda e qualquer comunidade judaica. 
Uma prova disso é a figura da judensau, que consiste em uma porca amamentando 
vários judeus. A imagem é recorrente em muitas cidades europeias, principalmente 
na Alemanha e é duplamente ofensiva: primeiro porque retrata seres humanos sendo 
amamentados por um animal, no caso uma porca, animal por sua vez que remete à 
sujeira e ambiente não saudável; segundo porque o porco é considerado um animal 
imundo e proibido na dieta judaica, o que vem do Torá, o livro sagrado do Judaísmo.

O foco principal de um estudo recente da pesquisadora Ruth Mellinkoff, 
denominado Outcasts, é dedicado à identificação e discussão de um código 
pictórico específico comum às representações medievais de judeus. Neste estudo, 
Mellinkoff reuniu um rico vocabulário de signos que foram regularmente utilizados 
em obras de arte, especialmente na pintura norte europeia entre os séculos XII e 
XV. Além dos familiares chapéus pontudos, estes signos incluem distorções físicas 
ou deformidades, cabelos ruivos e pele avermelhada, manchas, emblemas, e a cor 
amarela.



126  |  TERRITÓRIOS DA HISTÓRIA DA ARTE  .   XXXIV Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte

Analisaremos nesta comunicação como, nas obras de arte que justapuseram 
os judeus com outras pessoas, estas características iconográficas efetivamente 
segregavam os judeus de outros seres sociais de uma forma eficaz. As imagens são 
ofensivas, pois os retratavam como seres fisicamente repelentes, maus e anormais; 
a caracterização medieval teológica dos judeus como aqueles que rejeitaram e 
assassinaram o Cristo incentivou tais representações. Este era um sistema visual 
destinado a representar os judeus em todos os meios artísticos, tanto privados como 
públicos e fazia parte de uma campanha de propaganda muito maior que ajudaria a 
alimentar o anti-semitismo em toda a Europa.
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Gino Severini e a crítica de arte brasileira e italiana nos anos 1940-
1950

Renata Dias Ferraretto Moura Rocco
Universidade de São Paulo - USP

Palavras-chave: Crítica de arte brasileira e italiana; Gino Severini

O objetivo desta comunicação é explorar alguns pontos de convergência e 
divergência entre o discurso da critica de arte italiana e brasileira nos anos 1940-
50. Para tal operação será tomada como ponto de partida a produção do artista 
italiano Gino Severini, o qual é bastante conhecido entre nós por sua produção 
junto aos primeiros futuristas italianos. Os dois críticos brasileiros a serem 
discutidos nesse contexto serão Mário Pedrosa e Sérgio Milliet. 

O momento histórico é aquele do pós-Segunda Guerra Mundial em que 
há um esforço para se eclipsar os acontecimentos ocorridos sob os regimes 
totalitários na Europa, o que no âmbito das artes plásticas está, de forma 
emblemática, relacionado ao resgate das linguagens artísticas propostas pelas 
vanguardas artísticas do início do século XX. Um evento importante nesse sentido 
foi a Bienal de Veneza de 1948. Isso porque a mostra, dirigida pelo historiador 
da arte Rodolfo Pallucchini, apresentava de forma sintética a evolução artística 
passando do impressionismo às vanguardas artísticas à arte contemporânea. 
No Brasil, tomadas às devidas proporções, ocorre algo um pouco análogo, se 
considerarmos que a segunda edição da Bienal de São Paulo, dirigida por Sérgio 
Milliet, teve também esse caráter didático e trazia os movimentos de vanguardas, 
assim como o futurismo italiano na sala especial. Nesse cenário podemos situar 
a figura de Severini, que foi representado nesta sala com suas obras futuristas, 
muito embora suas produções mais recentes fossem aquela em que retomava as 
vanguardas artísticas francesas dos anos 1940, e a anterior, dos anos 1920-30, 
em que desenvolveu uma linguagem em concordância com o espírito do “Retorno 
à Ordem”. Ou seja, a produção de Severini que “cabia” nesse novo discurso pós- 
guerra, que idolatrava as experiências do início do século XX, era justamente 
aquela em diálogo com o futurismo, e jamais sua produção do entreguerras. 
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Não é demais lembrar que grandes compêndios de história da arte italiana 
foram publicados na Itália entre os anos 1940-50, sendo duas referências 
primordiais a publicação de Lionello Venturi (1948) e a de Umbro Apollonio (1950). 
Em ambas, a produção de Severini mais valorizada é precisamente a futurista, 
mas também a cubista.

É fato que os críticos brasileiros estavam a par das movimentações artísticas 
e críticas do estrangeiro, o que nos faz crer que haja uma sintonia com a narrativa 
de história da arte que estavam procurando constituir entre nós.

Tendo em vista os aspectos mencionados, pode-se dizer que um artista 
multifacetado como Severini permite que se faça uma ampla reflexão acerca da 
relação entre as críticas de arte italiana e brasileira.
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O Inferno Musical: Reflexões Sobre o Autorretrato de Hieronymus 
Bosch 

Tiago Varges da Silva
Universidade Federal de Goiás - UFG

Palavras-chave: Imagem; Autoretrato; História; Hieronymus Bosch

O referente trabalho tem a intenção de refletir sobre as possíveis relações 
formais e sociais de dois autorretratos e um retrato produzidos no decorrer do 
século XVI, em Flandres, o autorretrato do pintor flamengo Hieronymus Bosch 
(1450-1516), pintado no Inferno Musical, lado direito tríptico O Jardim das Delícias 
(1500); o segundo trata-se de um desenho chamado O pintor e o Comprador (1565), 
um autorretrato do Pieter Bruegel, O Velho (1525-1569); e o terceiro se refere ao 
Retrato de Hieronymus Bosch (15??), desenhado supostamente por Bruegel. 

O momento histórico em que estas imagens foram feitas compreendia ainda, 
em Flandres, um período de transição da Idade Média para o Renascimento. 
Novas formas de pensar e compreender a vida foram sendo construídas; logo, 
os conflitos com as práticas já existentes se intensificavam, mesclando-se e, 
consequentemente, dando formas e contornos a um novo tempo histórico, o 
Renascimento. 

Estudar imagens exige do pesquisador uma análise que transcende os 
aspectos formais, sociais e históricos, bem como disse Didi-Huberman (2012), 
“para saber é preciso imaginar-se”. Partindo destes elementos é necessário 
também questionar, observar e ouvir a imagem.   

As discussões que permeiam esta reflexão, parte dos seguintes 
questionamentos: Por que Hieronymus Bosch ao se retratar o fez em primeiro plano 
entre os danados do Inferno Musical? E por que Pieter Bruegel se autorretratou 
como um velho, sendo que quando o retrato foi feito o mais provável é que ele não 
era tão velho como parece?  E, quais as possíveis influências do autorretrato de 
Bosch, no retrato pintado por Bruegel? 

A hipótese de uma relação entre os retratos se sustenta, inicialmente, 
considerando os aspectos formais e sociais, tanto o autorretrato de Hieronymus 



130  |  TERRITÓRIOS DA HISTÓRIA DA ARTE  .   XXXIV Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte

Bosch quanto de Pieter Bruegel são retratados inferindo uma relação estreita com 
a finitude humana. Bosch se pinta no Inferno e Bruegel no final da vida; no retrato 
que o faz de Hieronymus Bosch, ele também o desenha com uma aparência de um 
velho. Enfim, os retratos apresentam pontos de reflexão que apontam para uma 
inter-relação, sobretudo, formal e compreende em uma importante possibilidade 
para o conhecimento histórico. 



Conectando histórias da arte (1):
desdobramentos da tradição clássica em contexto global
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Historiadores e historiadores da arte têm nos recordado com frequência que a 
globalização não é um fenômeno contemporâneo, e que o estabelecimento de sólidas 
conexões artísticas supranacionais ocorreu, de distintas maneiras, em muitos momentos 
históricos. Durante o Renascimento - mas também em outros contextos - idiomas clássicos 
puseram-se em diálogo com tradições provenientes de variadas regiões europeias 
e extra europeias, criando movimentos de cristalização, transmissão, transmutação, 
transposição, empréstimo, apropriação e transformação dos modelos herdados da assim-
chamada antiguidade clássica. Nessa sessão serão aceitas propostas que procurem 
investigar esses movimentos em uma perspectiva internacional. Não se exige que os 
textos trabalhem em coordenadas espaço-temporais específicas. Podem ser abordadas, 
por exemplo, as seguintes questões: 

- Formas de interação entre a tradição clássica e tradições artísticas não-europeias;
- Tradição clássica: identidade, universalidade e alteridade;
- A reinvenção da tradição clássica no “Novo Mundo”;
- Entre a tradição clássica e idiomas locais: produções visuais “híbridas”;
- A recepção da tradição clássica pela historiografia não-europeia;
- Discussão do modelo “centro/periferia” no âmbito dos estudos da tradição 
clássica: Itália/Flandres, Itália/Península Ibérica, Europa/colônias, entre outras 
possibilidades.

Esta sessão temática interliga-se às outras duas sessões de mesmo título: 
“Conectando histórias da arte”. As três articulam em seu conjunto reflexões e 
direcionamentos de pesquisa desenvolvidos nos últimos anos na Unifesp, na UERJ e 
na Unicamp em parceria com o Instituto Getty de Los Angeles, através do programa 
“Connecting Art Histories”.
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O classicismo na imagem escultórica do índio brasileiro durante o 
Império

Alberto Martín Chillón
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ

Palavras-chave: Escultura; indianismo; classicismo

O indianismo é um dos temas mais estudados e repetidos na historiografia 
brasileira, abordado em suas mais diversas vertentes, desde a história, a 
antropologia, a sociologia ou a literatura. No campo das artes, existe uma grande 
variedade de estudos, por múltiplos pontos de vista, olhando para o indianismo 
desde o conhecido como “projeto civilizatório”, como imagem do nacional e também 
desde um ponto de vista do acadêmico, entre outros, mas, majoritariamente, 
dedicados à pintura, com exceção de alguns notáveis trabalhos sobre a escultura 
indianista. 

Na presente comunicação trataremos de entender como o classicismo opera 
na construção da imagem indígena na escultura do Império. Com este intuito, 
estudaremos os referentes que os artistas tomaram, suas escolhas, e as relações 
de suas obras, aprofundando e colocando em questão seu classicismo. Assim, 
contemplaremos as seguintes obras: o frontão do Cassino Fluminense, 1856; 
o grupo  Família de selvagens atacados por uma serpente, que atribuímos ao 
escultor Leon Després de Cluny, de 1862; o monumento a Dom Pedro I, de Louis 
Rochet, de 1862; o rio Paraíba do Sul, de Almeida Reis, envio desde Paris em 
1866/1867; a medalha de comemoração do Ventre Livre, de 1871; a Alegoria do 
Império do Brasil, de Francisco Manuel Chaves Pinheiro, de 1872; Saudades da 
tribo, de Rodolfo Bernardelli, de 1874; e as alegorias fluviais anônimas enviadas 
à Exposição Universal de Paris, de 1889.

Através desta genealogia de obras, vemos que existem duas vertentes na 
construção da imagem indígena. Uma, mais inovadora, inaugurada por Louis 
Rochet, seguida por Almeida Reis, que não tem muita continuidade na escultura. 
Estudaremos este último escultor com mais detalhe para ver como é mais moderno 
na concepção do que na forma. Por outra parte, a imagem do índio é muito mais 
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definida pelo classicismo, que pode ser dividido em duas categorias: a decorativa, 
em que o classicismo responde a uma finalidade estética; e outra, que podemos 
chamar de representativa, que responde a uma tentativa oficial de institucionalizar 
uma imagem do Império e se distingue fortemente das outras representações como 
uma tipologia própria. Assim, as figuras de maior classicismo, em geral, estão 
ligadas a uma intencionalidade política, transmitindo uma mensagem bastante 
diferente do caso da pintura, e utilizando o dito classicismo como linguagem para 
transmitir uma mensagem clara. 
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A transferência de teorias práticas artísticas da Itália para o Peru

Alexandre Ragazzi
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

Palavras-chave: Maneirismo; Pintura italiana; Pintura ibero-americana

O pintor Matteo Perez de Alecio é conhecido por ter afrescado, na 
capela Sistina, a cena com a Defesa do corpo de Moisés. Depois disso, atuou 
em expressivas comissões do Maneirismo romano, destacando-se por suas 
contribuições no Oratorio del Gonfalone. Improvisamente, no entanto, o artista 
deu início a uma série de viagens, e então suas obras conduzem-nos a Valeta, na 
ilha de Malta, a Sevilha e a Lima.

De fato, o artista dirigiu-se para a Espanha já com a intenção de obter 
permissão para transferir-se para o Vice-reinado do Peru. Contudo, tendo chegado 
a Sevilha em 1583, não conseguiu autorização imediata para a viagem, de modo 
que até 1589 permaneceu na cidade atuando como pintor.

No período sevilhano, Matteo de Alecio conheceu o jovem Francisco Pacheco. 
Anos depois, no livro sobre a arte da pintura, Pacheco lembrava que havia visto 
o artista realizando obras com o auxílio de estatuetas de argila ou cera, as quais 
eram utilizavas por ele como modelo para suas pinturas. Isso posto, perguntamo-
nos se seria possível que essa prática artística, tipicamente italiana, tenha sido 
introduzida na América da Sul por meio desse pintor. Poderiam esses modelos 
plásticos ter feito parte do processo intercontinental de circulação de ideias?

Além de Matteo de Alecio, chegaram à América do Sul naquele final de 
século outros dois pintores italianos, Bernardo Bitti e Angelino Medoro. Diversos 
historiadores da arte têm tentado criar a partir daí uma espécie de escola de 
pintura maneirista na região, algo que, embora tenha durado pouco, teria 
servido de base para a transformação dos modelos europeus em algo original 
e revelador de características regionais. Contudo, sobretudo no que se refere a 
Matteo de Alecio, quão distantes estão as obras peruanas atribuídas a seu círculo 
das que ele produziu na Europa! Acaso não seria então mais acertado pensar 
que esse maneirismo sul-americano, desde seu início, na verdade representou 
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essencialmente a expressão de um temperamento local? E, sendo assim, também 
não seria mais útil se assumíssemos esse período como algo independente do 
intelectualizado Maneirismo europeu?

A partir dessas questões, que oscilam entre práticas e teorias artísticas, 
esperamos poder contribuir para aprofundar o debate sobre a transferência de 
modelos europeus para as assim chamadas periferias. Sem negar a importância 
da circulação de gravuras e conceitos típicos da Contrarreforma, gostaríamos 
com esta comunicação de ampliar as possibilidades a serem consideradas.
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O crânio. Uma reflexão sobre suas representações na Arte Colonial

Andréia de Freitas Rodrigues
Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF

Palavras-chave: Crânio; Arte colonial; Morte; Vanitas

A comunicação apresentada traz uma reflexão sobre a recorrência de um 
elemento específico presente em diferentes obras artísticas do período colonial 
brasileiro e sobre as possibilidades de interpretação que tais composições 
suscitam. Para além de um significado anatômico categórico do crânio (ou da 
caveira), é preciso considerar que sua imagem simbólica contém ainda uma série 
de implicações, que remontam à tradições antigas, diversas vezes manifestadas 
artisticamente e em diferentes períodos. 

Examinando variadas influências e salientando alguns topoi filosóficos e 
morais, como o memento mori (lembrança da morte) ou as vanitas (vaidades), 
será possível delimitar um campo de relações entre a figura esquelética e outras 
como a ampulheta ou a vela ou a bolha, e como tais elementos se inserem no 
universo de questões sobre a passagem do tempo e iminência da morte. Essa 
noção sobre a efemeridade de todas as coisas foi e ainda continua sendo tema 
de investigações desde a Antiguidade, exaustivamente debatida em incontáveis 
textos ou iconograficamente, mas que durante o período analisado esteve 
fortemente influenciado por um rigoroso controle religioso. O interesse da reflexão 
aqui proposta, está em recuperar algumas dessas implicações às quais o crânio 
pode estar relacionado e como elas foram sendo processadas e transmitidas, 
ampliando o entendimento das abordagens luso-brasileiras sobre a passagem 
do tempo, sobre a morte e suas representações na arte colonial. Para tal, a 
análise considera obras diversificadas quanto aos suportes, realizadas ao longo 
do século XVIII e em diferentes regiões do Brasil, tratando pinturas reconhecidas 
de Manuel da Costa Ataíde ou do pintor português José Gervásio de Souza, em 
Minas Gerais, azulejos do claustro do Convento de São Francisco, na Bahia ou 
desenhos a bico de pena, do escravo Antônio Teles, no Rio de Janeiro, apenas 
para citar algumas dentro de um amplo e rico conjunto artístico.
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Tratados de Arquitetura no Livro dos Regimentos: uma sutil referência

Angela Brandão
Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP

Palavras-chave: Tratados de Arquitetura; Livro dos Regimentos; Exames de ofício

O projeto universalista de colonização por parte de Portugal, a partir do 
século XVI, resultou na transposição de modelos de trabalho artesanal para 
suas colônias, entre elas Brasil. O modelo de organização do trabalho artesanal 
que se mantinha em Portugal desde a Idade Média, com características das 
corporações de ofícios, manteve-se e foi aplicado no Brasil, numa série de regras 
que determinaram a produção artística, com suas devidas variações. Estas leis se 
reuniram no manuscrito de 1572: Livro dos Regimentos dos officiaes mecanicos 
da mui nobre e sëpre leal cidade de Lixboa, cujo original se encontra no Arquivo da 
Câmara Municipal de Lisboa, acrescentado, em distintas datas, por modificações 
até começos do XVIII. No entanto, em sua totalidade, manteve-se como o conjunto 
mais geral de regras para o exercício das atividades artesanais no contexto 
luso-brasileiro. A execução de uma série de tarefas específicas para o exame 
de cada profissão era estabelecida pelos Regimentos. Pode-se pressupor que a 
aplicação dos exames contava com desenhos ou modelos de peças que teriam 
que ser copiadas pelo artesão. Alguns exames exigidos aos aspirantes a oficiais 
indicavam as possíveis aproximações de trabalhos artesanais e a produção de 
peças detentoras de princípios artísticos eruditos. Outro estatuto, publicado em 
Lisboa em 1767, o Regimento do Officio de Carpinteiro de Moveis e Semblage 
determinou exames em que se deveria executar “um retábulo de sete palmos (...) o 
qual levará suas colunas e será feito dentro do preceito da Arquitetura, ordenando 
os juízes de qualquer das cinco ordens, e desta ha de fazer a obra de exame”. 
Parece haver, desde os Regimentos de 1572, uma sutil referência aos Tratados de 
Arquitetura como os de Vignola e Serlio. Ambos exerceram enorme influência sobre 
o mundo ibérico, ensinando “a maneira” de projetar. Supõe-se que, além do ensino 
prático, os mestres transmitiam a seus aprendizes, para que se apresentassem 
aos exames, um conhecimento teórico: um certo domínio dos tratados italianos e 
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suas derivações que, com gravuras, seguramente circularam pelo mundo ibérico 
e chegaram até as distantes colônias. Julius Schlosser indicou a existência de 
uma transmissão dos conhecimentos dos grandes tratados de arquitetura, por 
meio de livros simplificados, publicações populares entre carpinteiros, ebanistas 
e entalhadores, capazes de reduzir os elementos arquitetônicos às dimensões 
de retábulos e móveis.Enquanto se revitaliza a zona portuária do Rio, a discussão 
sobre a arte é também revisitada em novos modelos e conceitos, em narrativas 
alternativas que desejamos apresentar ao XXXIV Colóquio do Comitê Brasileiro de 
História da Arte. 
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A Retratística na Academia Brasileira - A Recepção na Tradição e a 
Glória Nacional

Elaine Dias
Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP

Palavras-chave: Retrato; Félix-Émile Taunay; Academia

Félix-Émile Taunay espera, através da produção de retratos de d. Pedro 
II e da exposição de  bustos de homens ilustres, exaltar a virtude humana e a 
história da nação, construindo e glorificando a memória nacional. Sua intenção 
em produzir e expor retratos e suas diversas menções a Plutarco e a seus 
homens ilustres, como Alexandre, o Grande, e Péricles, reforçam uma ideia 
que perpassa a década de 1840 no Brasil, em estreita relação com o Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro e com a publicação O Plutarco Brasileiro, de 
João Manuel Pereira da Silva, em 1847. Plutarco é entendido como modelo 
aos literatos brasileiros, uma vez que sua “As Vidas dos Homens Ilustres” 
será um exemplo ligado à construção histórica e literária de diversas nações. 

A valorização dos homens ilustres se intensifica na Europa desde o 
Renascimento, quando a Itália se torna exemplo para a França no culto a 
seus virtuosos, por meio de publicações e da produção de gravuras, e a 
posterior execução de bustos para a decoração das galerias palacianas, 
sobretudo após a fundação da Academia real francesa, no século XVII. No 
século XIX, os bustos são fortemente retomados, especialmente à maneira 
antiga, na exaltação dos homens ilustres. Na Itália, Canova colocou, no 
Campidoglio, uma série de bustos dos grandes homens; na Alemanha, o 
templo clássico de Walhalla, em Regensburg, na Baviera, seguiu este mesmo 
conceito. Comprovando a recepção da tradição relativa à retratística, aos 
bustos e seu caráter clássico e a exaltação da virtude, já evidenciada na 
Europa, Taunay realizou, no Rio de Janeiro, um projeto semelhante – embora 
menos ambicioso – para promover a exaltação dos homens, mostrando ao 
público uma variedade de exemplos, incluindo os personagens brasileiros. Na 
exposição de 1847, ele mostrou os bustos de Homero, Alexandre o Grande, 
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Napoleão, Platão, Cícero, entre outros, oferecendo personagens heroicos a 
serem imitados em seus atos de virtude. Esperava educar seus espectadores 
e formar os exemplos de glória por meio dos retratos daqueles ligados à 
história do Brasil, como D. Pedro II e outros personagens. 

Pretende-se, nesta comunicação, destacar algumas questões relativas 
à retratística e seus modelos europeus adaptados à realidade brasileira, 
analisando as intenções de Taunay na exposição dos bustos e na execução 
de diversos retratos do Imperador d. Pedro II, entendendo a importância 
deste gênero artístico como instrumento da virtude e da construção da glória 
nacional.
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A fábrica da Villa Adriana: a imitatio aegyptiaca e a aemulatio graeca

Evelyne Azevedo
Universidade de São Paulo - USP

Palavras-chave: Fotografia; Museu de Arte; Coleção

Pretendemos analisar comparativamente as assimilações das imagens 
produzidas pelos fotógrafos Horacio Coppola (1906-2012) pelo Museo Nacional de 
Bellas Artes de Buenos Aires (MNBA) e Theodor Preising (1883-1962) pelo Museu 
de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP). Interessa-nos compreender 
como as fotografias foram institucionalizadas e de que maneira se relacionam 
com as narrativas da história da arte.

As duas fotografias de autoria do argentino Horacio Coppola que integram o 
acervo do MNBA foram doadas pela Fundación Antorchas em 1999. Por sua vez, 
as sete fotografias de autoria do alemão naturalizado brasileiro Theodor Preising 
foram adquiridas pelo MASP em 2004 na ocasião da 13ª edição da Coleção Pirelli/
MASP de Fotografia, sendo provenientes do arquivo do fotógrafo sob custódia 
dos herdeiros.

Horacio Coppola produziu as imagens em 1935 quando a prefeitura de 
Buenos Aires o encarregou de documentar fotograficamente a cidade para a 
edição do livro “Buenos Aires 1936. Visión fotográfica”, publicado no ano seguinte 
e reeditado em 1937. No Brasil, Theodor Preising produziu as fotografias entre 
as décadas de 1920 e 1940 e uma parte das imagens foi publicada na forma de 
cartão-postal, outras integraram séries realizadas para a revista S. Paulo (1936).

A partir da reconstituição das trajetórias das fotografias, do contexto 
de produção à incorporação institucional, este estudo comparativo pretende 
também identificar as diferentes posturas adotadas pelos museus em questão. 
Na catalogação em ambiente digital, por exemplo, nota-se uma abordagem mais 
próxima a um discurso contextualizante no caso do MNBA e mais ligada a um 
discurso formalista (ou modernista) em relação ao MASP. Por meio da análise dos 
modelos de interpretação das instituições, observaremos como se processaram 
as relações dos objetos musealizados com as narrativas da arte empreendidas.
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Perspectivas vertiginosas - O primitivo de Lionello Venturi e o 
Renascimento Global

Fernanda Marinho
Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP

Palavras-chave: Historiografia artística; Primitivismo; Lionello Venturi

À luz dos atuais debates relativos aos trânsitos das linguagens artísticas e 
trocas culturais na história da arte, têm-se considerado o Renascimento menos 
enquanto fenômeno mediterrâneo e mais a partir das influências externas, 
assimilações e transformações. A ideia corrente de Renascimento Global 
pretende ser aqui abordada a partir de uma particular revisão da historiografia 
artística italiana: Lionello Venturi e sua então original proposta conferida em Il 
gusto dei primitivi, publicada pela primeira vez em 1926. Numa Itália abalada pelo 
pós-guerra, a construção da arte nacional estabelecia-se como um dos principais 
programas a serem combatidos pela militância antifascista, da qual Venturi fazia 
parte. É, portanto, a partir do prisma da expansão das fronteiras culturais que seu 
livro deve ser pensado.

Os primitivos, aos quais o autor se refere, remontavam não apenas 
às primeiras constituições da arte renascentista italiana – os mestres do 
Trecento e Quattrocento -, mas sugeriam também um deslocamento do modelo 
artístico de caráter mais anticlássico e longe das premissas vasarianas, por 
vezes consideradas pelo autor como um dos “prejuízos” da crítica de arte. Tal 
deslocamento do modelo, estimulado pela resistência ao programa nacionalista 
do Fascismo, acabou conferindo às suas investigações um franco-centrismo 
nunca antes verificado nas produções da historiografia artística italiana, cujas 
bases teóricas eram estimuladas pela sensibilidade ao Impressionismo francês. 

Pretende-se, portanto, investigar a proposta de Venturi a partir das formulações 
do que hoje tratamos por Renascimento Global. Para esta análise, basear-
nos-emos no uso do termo primitivo enquanto uma perspectiva historiográfica 
vertiginosa. Vertigem essa a ser aqui compreendida como a desorganização 
dos conhecimentos edificadores da história em prol da modernização do 
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pensamento. O moderno vislumbrado por Venturi através dos primitivos almejava a 
desestabilização do modelo clássico e a reorganização dos fenômenos artísticos, 
distantes das premissas basilares conferidas em formulações cronológicas e 
evolutivas da história da arte. 
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Os retratos de Carlos V por Tiziano Vecellio: a construção da imagem 
do imperador

Gabriela Paiva de Toledo
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP

Palavras-chave: Retratística; Tiziano Vecellio; Carlos V

Pretendo apresentar nessa comunicação parte de um trabalho que desenvolvi 
ao longo da graduação - sob orientação do prof. Luiz Marques - no qual realizei 
um estudo sobre os retratos de Carlos V feitos pelo pintor veneziano Tiziano 
Vecellio, a partir dos quais se deu início uma nova tipologia da representação do 
soberano dentro do círculo da corte espanhola que se estendeu até Felipe IV. A 
partir do ano de 1525, momento em que ocorre a batalha de Pavia e que marca 
o início da hegemonia espanhola sobre a península itálica, pode-se verificar um 
estreitamento entre as cortes italianas e espanholas, e consequentemente, um 
contato mais intenso das cortes espanholas com o ambiente cultural e artístico 
italiano, principalmente no que diz respeito às cortes de Ferrara e Mântua: é por 
meio delas que Carlos V conheceria Tiziano e suas obras na década de 1530. 
Nesse período, Tiziano realizou o primeiro retrato para o imperador o cativando 
de tal maneira que, além de receber uma grande compensação financeira, seria 
enobrecido pelo imperador ganhando um título de cavaleiro e nomeado o pintor da 
corte de Carlos V. Um ponto importante a ser ressaltado é que esse primeiro retrato 
foi uma cópia realizada por Tiziano a partir da obra do pintor da corte austríaca 
Jakob Seisenegger, o que coloca em questão a origem da tipologia do Retrato de 
Corte. Contudo, foi Tiziano o responsável por sua consagração e divulgação, e 
sua importância na questão é inegável. Com esse retrato, Tiziano inicia uma nova 
tradição na forma de se retratar o soberano, além de ser representante de um novo 
status do artista, o artista de corte. Diante disso, o foco da minha apresentação 
será a análise dos retratos de Carlos V que restaram e a discussão dos problemas 
que giram em torno deles, a fim de compreender os discursos da corte habsburga 
espanhola na construção da imagem do imperador por meio de sua composição 
formal (o Retrato de Corte) e de seus componentes iconográficos.  
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El ojo y las ideas: Una indagación acerca de las representaciones 
filosóficas del Renacimiento

José Emílio Burucúa
Universidad Nacional de San Martín - UNSAM/Buenos Aires

Palavras-chave: Alegoria; Símbolo;Clases de representación; Ideas filosóficas,  Renacimiento

La alegoría es una fórmula simbólica que articula, según receta pre-
establecida, los detalles de una imagen con las partes o facetas de una idea, 
tomada del mundo filosófico, religioso, moral e incluso científico, a la que se desea 
aludir o se intenta explicar en términos visuales. Una alegoría es siempre compleja 
(al contrario del símbolo unívoco y propiamente dicho) y exige un ejercicio de 
búsqueda de equivalencias de sentido entre los elementos sensibles y eidéticos 
que se corresponden. La escuela iconológica de la historia del arte, con figuras 
como las de Panofsky, Gombrich y Wittkower a la cabeza, ha centrado buen parte 
de sus mejores investigaciones en la desconstrución de las verdaderas máquinas 
alegóricas que constituyen muchas obras de arte del Renacimiento y de la época 
barroca. Esos historiadores creyeron haber demostrado sistemáticamente la 
plenitud de una semiosis visual que, en dichos períodos, definió el horizonte 
de intelección del mundo entre letrados e iletrados en la civilización occidental. 
Walter Benjamin, por su parte, al abordar filosóficamente el problema de aquel 
tipo de simbolización, mostró hasta qué punto la experiencia de la muerte podía 
descubrirse en el pliegue más recóndito de las operaciones metafóricas que daban 
lugar a la construcción de alegorías. El propósito de nuestra ponencia consiste en 
explorar las posibilidades de una representación explícita y no simbólica de las 
ideas, nociones o partes de un sistema filosófico, de fines del Quattrocento hasta 
el Siglo de las Luces. Hasta ahora, sólo tres ejemplos nos habilitan para afirmar 
que tales posibilidades existen, aunque en diferentes grados: 1) Los nudos de 
Leonardo y Durero, proyectados en el techo de la Sala delle Asse y convertidos 
en una bóveda vegetal, no aluden sino que son una transferencia mimética de 
la organización íntima del mundo viviente según la filosofía natural de aquellos 
artistas. 2) La visión del Antrum Platonicum en un aguafuerte de Jan Saenredam 
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de 1604 es la representación directa, la puesta en escena de la alegoría 
filosófica de la caverna, no una alegoría per se. 3) La miniatura de Reginaldus 
Piramus Metropolitanus que ilumina la primera página del manuscrito de la Ética 
de Aristóteles, antigua propiedad del duque de Atri, hoy en la Biblioteca Nacional 
de Viena, es una representación explícita e inmediata de la teoría platónica de 
las ideas, sin intermediarios simbólicos, un caso realmente único en el campo de 
las aproximaciones y referencias visuales a los sistemas filosóficos. El análisis 
de estos ejemplos y el hallazgo de otros desconocidos, que podrían colocarse 
dentro de las clases hasta aquí enunciadas o bien dar lugar a la definición de 
nuevas categorías en nuestra primera clasificación, serán las metas principales 
de nuestro texto. De todos modos, este trabajo empírico se inscribe en la amplia 
teoría de la dialéctica entre el hacer visible lo visible y el hacer visible lo invisible, 
que recorre toda la historia del arte occidental desde el medioevo tardío hasta la 
revolución estética del siglo XX. 
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Três Lucrécias francesas: caracterizações do suicídio na tragédia do 
século XVII

Juliana Ferrari Guide
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP

Palavras-chave: Teatro francês; Suicídio; Lucrécia

O suicídio de Lucrécia é tema de inúmeras representações ao longo 
da história da arte, desde suas aparições primordiais na História de Roma 
de Tito Lívio e nos Fastos, de Ovídio. A partir de meados do século XVI, o 
ressurgimento da tragédia no teatro renascentista traz consigo uma expressiva 
quantidade de textos em que o suicídio é central, mobilizando grande gama de 
suicidas célebres. No teatro clássico francês, especificamente, essas figuras 
de grande pathos eram bastante freqüentes, em especial ao longo do século 
XVII. Dentre elas, estava Lucŕecia. Não obstante a retomada de narrativas 
que envolviam suicídos e sacrifícios Antigos, tais tragédias francesas eram 
norteadas por princípios gerais (via de regra depreendidos da leitura da Poética 
aristotélica), sendo um deles justamente o de bienséance, que impedia que 
fossem encenados momentos chocantes das histórias, como mortes, duelos, 
assassinatos. Embora não pudesse estar em cena teatral, o ato do suicídio 
em si foi bastante recorrente na pintura de meados do século XVI ao  século 
XVII. No caso de Lucŕecia, a recorrência é  marcante. Tal diferença entre os 
dois universos artísticos, o da pintura e o do teatro, num período em que são  
próximos, chama atenção para o complexo problema das questões morais e 
estéticas envolvidas na representação do suicídio antigo no momento histórico 
apontado. A comunicação proposta busca ser o primeiro passo de uma 
investigação nesse sentido. Para isso, tem como proposta expor uma análise 
comparativa da caracterização de Lucrécia em três tragédias francesas que 
a tem como protagonista: Lucrèce, de 1566, de Nicolas Filleul, La Lucresse 
Romaine, de Urbain Chevreau, e Lucrèce, de Pierre Du Ryer, ambas de 1637. 
Pretende-se prestar particular atenção ao tratamento dado pelos autores à 
morte da personagem principal, pensando em continuidades e rupturas em 
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relação às narrativas antigas, e buscando estratégias e tensões dos autores 
da tragédia francesa para/com os princípios do teatro clássico (em particular 
a já citada bienséance), de maneira a tentar  possibilitar reflexões posteriores 
sobre as questões citadas.



152  |  TERRITÓRIOS DA HISTÓRIA DA ARTE  .   XXXIV Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte

As primeiras representações dos índios: um problema de circulação 
internacional de imagens e de artefatos na Europa do Renascimento

Luciano Migliaccio
Universidade de São Paulo - USP

Palavras-chave: Tradição clássica; Índios; Circulação

A primeira representação dos índios brasileiros é uma ilustração de 
Johann Froschauer para a edição do Mundus Novus de Américo Vespúcio 
publicada em Augsburg em 1505. O Mundus Novus é um texto latim composto 
a partir de uma carta, escrita em Sevilha em 1500, relatando a primeira 
viagem do navegador italiano à América no ano anterior, e dirigida a Lorenzo 
di Pierfrancesco de’Medici. Vasco Fernandes na Adoração dos Magos do 
retábulo de Viseu (1501-6) representa um tupinambá entre os sábios do 
Oriente. Ainda na primeira metade do século XVI, em Rouen, capital do 
comércio do pau brasil em direção do mercado têxtil flamengo e inglês, 
aparecem relevos figurando indígenas. Escultores normandos, da região 
de Rouen, e picardos serão entre os principais trâmites da cultura figurativa 
renascentista em Portugal. Focando estes fenômenos, a conferência visa 
contribuir para o estudo da circulação de materiais figurativos e artefatos 
procedentes da América na Europa da época
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Sibilas do Tijuco, século XVIII: reinvenção do mito antigo na arte luso-
brasileira

Maria Cláudia Almeida Orlando Magnani
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM

Palavras-chave: Arte luso-brasileira; Sibilas; Mito

As sibilas, figuras pagãs, babilônicas e posteriormente clássicas, são mais 
conhecidas pela mitologia greco-romana: sacerdotisas de Apolo, cuja função é 
dar a conhecer os oráculos deste deus. São mencionadas na literatura latina em 
Virgílio (Éclogas e Eneida) e em Ovídio (Metamorfoses). Ainda Cícero (Sobre a 
Adivinhação) dá a conhecer a obra desaparecida de Varrão que estabelecia em 
dez o número das sibilas. Estas figuras mitológicas que vaticinavam os destinos 
de reinos sofreram um processo de cristianização no qual suas profecias foram 
associadas a vaticínios da vida, morte e ressurreição de Cristo. O imperador 
Constantino, na sua mensagem para o I Concílio de Niceia, interpretou a 
passagem das Éclogas como uma referência à vinda do Cristo. Os oráculos 
sibilinos pertencem a uma forma particular de literatura apocalíptica e tornaram-
se propaganda político-religiosa. Isso propiciou a conversão desses oráculos 
em propaganda anti-romana no meio judaico-cristão. Vaticínios ameaçadores e 
anúncios de horrores do juízo final apelam à conversão e ao fortalecimento do 
monoteísmo.  Os cristãos adotaram oráculos sibilinos adaptados pelos judeus na 
metade do século II d.C. para a autoafirmação religiosa. Em 1481 surgiu na Itália 
o livro: Discordantiae nonnullae inter sanctum Hieronymum et Augustinum de 
Felippo Barbieri. Este autor estabeleceu doze sibilas (incluindo Agripa e Europa) 
em um modelo concreto para os artistas ao atribuir-lhes idade, aspecto, costume 
determinado e atributos. Isto possibilitou a correspondência aos doze profetas. 
Esta foi a fonte iconográfica para Michelangelo e Rafael, por exemplo.  A partir 
de Barbieri as sibilas foram representadas em correspondência com os profetas 
do antigo testamento. Em Portugal as únicas pinturas de sibilas estão em Nossa 
Senhora de Machede, no Alentejo. São afrescos que fazem correspondência com 
os profetas. No Brasil, as únicas pinturas de sibilas que se conhecem são as 
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do arraial do Tijuco. São quatro sibilas: Frígia, Délfica, Líbica e Tiburtina. Não 
correspondem a profetas, nem a evangelistas. Contornam o descendimento da 
cruz. Seus atributos não correspondem às bases iconográficas mais comuns, 
ainda que atributos de sibilas variem enormemente.

A base iconográfica destas representações não foi ainda identificada. A 
partir da reinterpretação artística cristã destes mitos pagãos que especialmente 
ali anunciam e invocam a morte e ressurreição de Cristo, dá-se reinvenção da sua 
representação na arte colonial luso-brasileira.
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Giuliano Della Rovere e a transmissão de modelos artísticos no 
Renascimento
Patricia Dalcanale Meneses
Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF

Palavras-chave: Tradição clássica; Arquitetura; Giiuliano Della Rovere

Esta comunicação trata do mecenatismo cardinalício durante o 
Renascimento. A historiografia tem considerado os cardeais como veículos 
privilegiados da difusão da cultura do Renascimento pela Europa. A nova 
situação do colégio cardinalício após o retorno da corte papal a Roma, 
em 1415, teria contribuído para o desenvolvimento deste papel difusor. A 
presença constante destas personagens na cidade eterna e suas frequentes 
viagens criavam condições particularmente propícias para a circulação de 
ideias e obras de arte. Outro fator fundamental a ser considerado é que, com 
o aumento da prática do acúmulo de benefícios eclesiásticos ao longo do 
século XV, os cardeais passaram a ter muitas prebendas e títulos espalhados 
por toda a Europa. Não raro tais benefícios eclesiásticos eram usados como 
moeda de negociação e passavam de mão em mão até mesmo antes que o 
beneficiário anterior tivesse tempo de mandar colocar um simples brasão na 
sede religiosa, marcando a sua autoridade. Temos, no entanto, vários casos 
conhecidos de obras e edifícios realizados, por ordem de cardeais, para sedes 
desde a península ibérica até o leste europeu, resultando com frequência em 
obras híbridas.

Nesta comunicação argumento que esta circulação de ideias descrita 
pela historiografia não pode ser vista como um processo automático e 
uniforme, mas que dependia de interesses pessoais e políticos dos cardeais.  
Tais interesses condicionavam a escolha do local e o grau de intervenção, 
ou seja, para onde e como os modelos clássicos circulavam. Para tal fim, 
tomarei em consideração o caso de Giuliano Della Rovere, papa entre 1503 e 
1513 com o nome de Júlio II. Seu caso é emblemático, não só porque ele foi 
considerado na sua época como um modelo de cardeal, mas também porque 
a historiografia tende a situar o início da difusão dos modelos culturais do 
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Renascimento para além da península itálica a partir de seu papado. A fim de 
comparar os diversos resultados da circulação de idéias e formas artísticas, 
pretendo analisar três casos de seu mecenatismo cardinalício: o claustro da 
Abadia de Montserrat em Barcelona, o Petit Palais de Avignon e a Catedral 
de Ostia. 
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A Aula de Nu e o Gênio Nacional - o Estudo do Desenho em Portugal 
Setecentista

Raquel Quinet Pifano
Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF

Palavras-chave: Tradição humanista; Teoria da arte lusitana; Desenho do corpo humano

Ao longo da reflexão humanista sobre pintura na Itália, o desenho adquiriu 
estatuto teórico que garantia à organização do quadro uma origem liberal, tendo 
o  desenho do corpo humano tornado-se central naquela reflexão. O estudo e 
exercício do desenho tornaram-se imprescindíveis à formação do pintor, que 
deveria conhecer bem o corpo humano para representar sentimentos invisíveis 
segundo Alberti. Um século depois, Vasari insistia sobre a necessidade do treino 
da mão para assegurar a boa representação da invenção que o desenho tirava do 
intelecto.  Tal importância conferida ao desenho e ao desenho do corpo humano 
encontra-se numa extensa literatura do período. Encontra-se também na teoria 
artística lusitana, herdeira desta tradição humanista. O entendimento da pintura 
como desenho e a ênfase na necessidade do domínio do desenho pelo artista 
perpassa tanto os escritos de Francisco de Holanda, quanto os de Filipe Nunes, 
como os de Felix da Costa e mesmo os de Wolkmar Machado que escreve em 
fins do século XVIII. Entretanto, quando nos voltamos à pratica artística efetiva 
em solo português  o mesmo não se verifica. No embate com as pinturas, flagra-
se com frequência certa falta de domínio do desenho do corpo humano por parte 
dos seus pintores. Mas não só, percebe-se  a ausência do exercício do desenho 
como criador de obras originais, como representação da ideia do artista. Se os 
teóricos portugueses reconheciam o desenho como elemento central na invenção 
da obra, na prática  dos pintores o mesmo não ocorria, a presença dominante da 
cópia servil na produção pictórica lusitana e colonial do período nos sugere que 
aqueles artistas não inventavam. Ao que tudo indica, o exercício do desenho se 
dava através da cópia das gravuras que reproduziam obras de grandes mestres. 
Houve em Portugal algumas tentativas de funcionamento de aulas de desenho que 
não lograram êxito como atestam alguns testemunhos. Por trás de tais tentativas 
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havia o desejo de se criar em solo lusitano uma academia de desenho ou pintura. 
Entre 1780 e 1788, o pintor e teórico português Cyrilo Wolkmar Machado viu abrir 
e fechar por  três vezes sua Aula de Nu. Em projeto posterior de criação de uma 
Academia de Pintura tomou o cuidado de adaptá-lo ao que ele próprio chamou de 
gênio nacional.   Assim, proponho refletir sobre a prática do desenho no cenário 
artístico lusitano setecentista através dos projetos de Wolkmar Machado das 
aulas de desenho  do corpo humano e sua adaptação ao “gênio nacional”. 
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A presença clássica no território urbano contemporâneo: Belo 
Horizonte e suas esculturas

Rita Lages Rodrigues
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

Palavras-chave: Escultura; Cidade; Clássico

A presente proposta visa refletir sobre a presença de idiomas clássicos no 
território da cidade, a partir de esculturas presentes nos canteiros e praças da 
cidade de Belo Horizonte. De 2003 a 2005 foi realizado um levantamento das 
obras escultóricas presentes no Perímetro da Avenida do Contorno, parte central 
e planejada da cidade de Belo Horizonte. Além do levantamento, realizou-se uma 
pesquisa acerca dos significados de tais esculturas para os funcionários do Serviço 
de Limpeza Urbana da Prefeitura de Belo Horizonte. Neste levantamento, foram 
mapeados vários bustos, esculturas de corpo inteiro, monumentos na acepção 
primeira do termo, conforme proposta de Françoise Choay, construídos no sentido 
de celebrar, rememorar determinados eventos da história, esculturas abstratas, 
entre conjuntos escultóricos e obras individuais. Várias dessas obras presentificam 
características clássicas no solo da cidade. Nosso objetivo é relacionar essa 
presença clássica às ruas da cidade, refletindo sobre sua dupla dimensão, a 
presença física, material das esculturas, e o significado atribuído a elas pela 
população. Essa pesquisa insere-se em um novo momento de coleta de dados 
sobre essas obras presentes na cidade, que está sendo realizada no ano de 2014 
pela proponente. O enfoque será dado, então, às obras que possuem atributos 
clássicos, com destaque especial aos bustos e a representações de personagens 
da história da cidade e do Brasil. Existem bustos de políticos mineiros, de poetas, 
de D. Pedro II, de Anita Garibaldi. Essas esculturas são, em sua grande maioria, 
tombadas pelo poder público. Constituem parte integrante da cidade e, como tal, 
devem ser constantemente repensadas. A estética da cidade deve se relacionar 
à ação política, em uma leitura possível da obra do filósofo francês Jacques 
Rancière, considerando-se uma luta de significados e de ocupação efetiva da 
cidade, tal qual abordada por Antônio Augusto Arantes ao trabalhar o território da 
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cidade. Rancière, ao trabalhar com o sentido de partilha, leva-nos, ao associar 
suas reflexões ao objeto cidade, à necessidade de se refletir sobre o modo como 
a própria cidade é partilhada por diferentes grupos, por distintos indivíduos, em 
escalas diversas. Nessa perspectiva, os diversos estilos se encontram na cidade 
construída em sentido de partilha, daquilo que é comum, partilhado, mas também 
daquilo que é dividido por habitantes da urbe pertencentes a grupos distintos.
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As Alegorias de Roma no Álbum das Antigualhas de Francisco de 
Holanda

Rogéria Olimpia dos Santos
Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF

Palavras-chave: Francisco de Holanda; Álbum das Antigualhas; Renascimento

Francisco de Holanda nasceu em Lisboa em 1517 e teve sua iniciação 
artística junto ao pai. Foi criado na casa do Infante D. Fernando e lá permaneceu 
até por volta de 1534, ano da morte do Infante. Seguiu então para a cidade de 
Évora onde foi colocado a serviço do Cardeal Infante D. Afonso como Moço 
de Câmara. D. Afonso devotava profundo amor às antiguidades romanas e 
em seu convívio Francisco teve a oportunidade de aprofundar seus estudos. 
Permaneceu a seu serviço até 1537, contava a idade de 20 anos e já era um 
pintor experiente. Dentre as linhas norteadoras da sua orientação artística 
encontramos a fidelidade à sua própria capacidade criadora e a não imitação 
dos outros; a fidelidade à natureza e às obras da antiguidade. A produção 
artística da antiguidade era sem dúvida o ponto mais alto atingido pela arte, 
por isso, ir a Roma era fundamental para o complemento dos seus estudos.

Em 1537 foi acordada a sua viagem à Itália, participando da comitiva 
do embaixador D. Pedro de Mascarenhas, com uma missão bem específica: 
ver e desenhar as fortalezas e as obras mais insignes e ilustres da Itália. 
Os desenhos que Francisco de Holanda fez em sua viagem, registro de 
‘tudo’ o que o inspirava e de que necessitava para completar seus estudos 
compõem um conjunto do qual fazem parte, obras de arquitetura antiga e 
da Renascença, esculturas, pinturas, estudos de territórios e fortalezas, 
indumentárias, costumes e lembranças daquilo que de melhor poderia 
interessar à corte portuguesa. Esses desenhos foram organizados em um 
álbum alguns anos mais tarde, sendo ofertados ao Infante D. Luís e passando 
posteriormente às mãos de seu filho D. Antônio, prior do Crato. Acredita-se 
que tenha sido confiscado junto com os bens do prior por Filipe II, sendo 
colocado na biblioteca do Mosteiro do Escorial, onde ainda se encontra.
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Duas leituras são passíveis com relação às imagens. A que deriva da 
organização das imagens no álbum e aquela fundamentada na escolha 
daquilo que deveria ser retratado ou não quando da viagem. Nossa proposta 
é analisar qual o projeto do Renascimento italiano que Francisco de Holanda 
queria para Portugal através da leitura do álbum e das imagens que o 
compõe. Nesta comunicação especificamente, pretendemos analisar as duas 
alegorias: Roma Triunfante e Roma Desfeita que se encontram no Álbum das 
Antigualhas, pensando-as como um resumo de todo o projeto pensado por 
Francisco de Holanda.
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A Coleção Greco-Romana do Museu Nacional e a Identidade Feminina

Sandra Ferreira dos Santos
Universidade Federal do Rio de Janeiro

Palavras-chave: Coleção; Arte; Identidade

A coleção Greco-Romana do Museu Nacional do Rio de Janeiro, 
também conhecida como “Coleção Tereza Cristina”, começou a ser formada 
no século XIX, a partir de objetos trazidos pela Imperatriz Tereza Cristina, 
esposa de D. Pedro II, na ocasião de seu casamento e vinda para o Brasil. 
Posteriormente, a Imperatriz, tendo grande interesse pela História, pela Arte 
e pela Arqueologia, organizou escavações em propriedades de sua família e 
solicitou ao seu irmão, Ferdinando II de Nápoles, que também lhe enviasse 
algumas peças pertencentes ao Museu Bourbônico, atual Museu de Nápoles, 
para aumentar a sua coleção.  As peças da coleção, cerca de 700, são 
provenientes de diversos sítios da Itália, mas em sua maioria, foram retiradas 
das proximidades das cidades de Pompéia e Herculano.

Naturalmente, esta coleção se formou dentro da tradição que vigorava 
no século XIX e a partir do fascínio despertado por estes objetos nos mais 
diversos grupos.  Também nesta época surgia a Arqueologia como disciplina, 
fortemente ligada ao nacionalismo e ao ideal de encontrar uma origem para 
os diferentes povos.  A Grécia e a Roma antigas se tornaram conhecidas e a 
grandiosidade de sua arte e de sua cultura fascinou e envolveu os europeus 
na ideia de que seriam herdeiros daquela cultura magnânima.

No entanto, um detalhe a mais nos chama a atenção nesta coleção.  A 
sua observação nos remete à ideia de uma escolha.  Praticamente todas as 
peças possuem representações femininas e/ou dizem respeito ao universo 
feminino. São vasos mostrando o cotidiano da mulher, peças de toalete e 
cosméticos, enfeites, estatuetas femininas, afrescos do templo de Isis em 
Pompeia. Terão sido fruto de uma escolha da Imperatriz? Seria a temática 
feminina importante naquele momento do século XIX? Tendo sido uma escolha 
ou mera coincidência, os itens presentes na coleção nos fornecem uma 
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ideia bastante clara da vida cotidiana e dos espaços ocupados por aquelas 
mulheres.  Foi esta observação que me levou à pesquisa que realizo e que 
tem trazido revelações surpreendentes sobre as mulheres na Antiguidade, 
seus papeis e realizações, desfazendo a ideia negativa que paira sobre as 
mulheres daquele período histórico.
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O Juízo final na tradição cristã: desdobramentos iconográficos na 
América espanhola

Tamara Quírico
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ

Palavras-chave: Iconografia; Juízo final; América espanhola

O Juízo final é um dos temas mais importantes para o Cristianismo. 
Consequência derradeira da Paixão, ele encerra a história cristã com o retorno 
de Cristo no último dia para julgar toda a humanidade. A dimensão teológica 
do evento – que deve recapitular toda a história do universo, de acordo com 
as crenças cristãs – justifica a sua evocação desde os primeiros séculos do 
Cristianismo (através da figuração de Cristo como o Pastor separando as 
ovelhas dos bodes, ou seja, os eleitos dos condenados, conforme trecho do 
Evangelho de São Mateus), e a popularização de suas representações visuais 
a partir do século XI e particularmente do XIII. A relevância do estudo dessas 
obras se justifica quando se considera que o tema do Juízo final se torna um 
dos grandes instrumentos de conversão e doutrinação dos fiéis, não somente 
através de imagens, mas também por meio de sermões, peças e textos de 
cunho mais popular. Em todos os casos, percebe-se que, a partir do século 
XIV, as instâncias ultraterrenas – Inferno e Paraíso – são minuciosamente 
representadas ou descritas, visando à ênfase das consequências das ações 
humanas por toda a eternidade.

Em função de sua importância, representações visuais do Juízo final são 
encontradas em todas as regiões em que houve penetração do Cristianismo. 
Diversos exemplos, desse modo, sobrevivem também nos antigos territórios da 
América espanhola (em áreas, por exemplo, dos atuais Bolívia, Chile e Peru), 
principalmente pinturas decorando o interior de igrejas, não raro englobadas 
dentro do tema mais amplo das Postrimerías (os Novíssimos da tradição 
cristã – Morte, Juízo final, Inferno e Paraíso). A proposta desta comunicação 
é analisar algumas dessas representações, executadas especialmente entre 
os séculos XVII e XVIII, comparando os seus elementos iconográficos com 
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os da tradição europeia de figurações do Juízo final, de modo a se perceber 
aproximações e divergências entre eles. Nesse sentido, a comunicação 
se deterá particularmente em alguns dos elementos mais recorrentes e 
fundamentais dessas representações: o Cristo juiz, a ressurreição dos corpos, 
a separação da humanidade, Paraíso e Inferno.



Conectando histórias da arte (2):
desdobramentos das tradições modernas
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O tema central da sessão é investigar o trânsito de objetos artísticos e discursos 
históricos no campo das artes visuais a partir da discussão do problema da modernidade, 
ou das modernidades, em diferentes momentos, do século XVI ao XXI. A sessão objetiva 
discutir a modernidade enquanto território do desdobramento de valores, ideias, práticas, 
instituições, modos de ação e recepção em arte em um mundo globalizado. O conceito 
de "desdobramento", portanto, como entendido aqui, envolve o de recepção, em sentido 
amplo, levando em conta várias formas de circulação do saber e dos valores visuais, tais 
como cristalização, transmissão, transmutação, transposição, empréstimo, apropriação 
e transformação. 

A sessão pretende, portanto, articular trabalhos que pensem a questão da 
modernidade e suas manifestações artísticas e culturais, em contexto ampliado, incluindo 
seja a chamada primeira época moderna, seja a modernidade dos séculos XIX, XX e 
XXI.  A ideia é examinar, a partir de estudos de casos variados em termos temporais e 
geográficos, as fontes e premissas da modernidade, especialmente no que tange à sua 
difusão mundial.

A questão central gira em torno do problema da definição e da circulação de 
tradições modernas em regiões e culturas ditas periféricas ou fora do eixo da chamada 
arte ocidental. Ou, colocado de outra forma, da estreita relação das modernidades com 
sua qualidade global, envolvendo conflitos e acomodações dentro do quadro local das 
diferentes culturas.

As propostas de comunicação podem tratar de temas como:

- A tradição, o novo e o outro no desdobramento da História da Arte na modernidade.
A primeira época moderna e a mundialização: Renascimento e Barroco globais;
- Identidades e modernidades: o global e o local no desenvolvimento das visualidades 
modernas em regiões dependentes ou periféricas;
- Arte e Ciência no contato da Europa com o Novo Mundo: os problemas de 
representação e tradução nos relatos e imagens de viagem através dos séculos;
- Desdobrando as tradições modernas: recepção e interpretação de movimentos 
artísticos e estilos históricos ao redor do globo;
- Circulação de artistas, objetos, ideias e discursos: os sistemas visuais modernos;
- O futuro do moderno: práticas e discursos no campo ampliado da História da Arte.

Esta sessão temática interliga-se às outras duas sessões de mesmo título: 
“Conectando histórias da arte”. As três articulam em seu conjunto reflexões e 
direcionamentos de pesquisa desenvolvidos nos últimos anos na Unifesp, na UERJ e 
na Unicamp em parceria com o Instituto Getty de Los Angeles, através do programa 
“Connecting Art Histories”.
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Há muito mar por detrás de nós

Amanda Reis Tavares Pereira
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ

Palavras-chave: Poesia; Ilustração; Modernidade

Essa investigação propõe uma reflexão sobre artistas submetidos à 
experiência de deslocamento forçado ou turístico entre Portugal e Brasil na primeira 
metade do século XX. Interessa-nos problematizar não só as apropriações da 
tradição portuguesa que esses deslocamentos impulsionam mas também o modo 
como as compartilham a poeta brasileira Cecília Meireles (1901-1964) e a artista 
plástica portuguesa Maria Helena Vieira da Silva (1908-1992). Investigando 
o diálogo artístico entre Brasil e Portugal na primeira metade do século XX, 
privilegiamos duas artistas que se deslocaram por esses espaços, compartilhando 
apropriações e ressignificações da tradição portuguesa que fundamentais para 
suas trajetórias artísticas, inseridas contextualmente na tradição moderna. É 
o que ocorre, por exemplo, na crônica “Evocação lírica de Lisboa”, escrita por 
Cecília Meireles em 1945 e ilustrada por Vieira da Silva. A força imagética e 
sinestésica da lírica ceciliana se põe, nessa crônica, a serviço de Lisboa, que 
se dá a conhecer por uma evocação e não por um simples deslocamento pelas 
ruas.  O êxtase provocado pela evocação do imaginário português, que guia o 
passeio, reforça a potência lírica dessa visita à qual responde Vieira da Silva com 
quatro ilustrações. O olhar para o mundo lusitano como uma evocação estética 
e afetiva está presente no repertório da poeta e da artista plástica e se cruzam 
nesse trabalho em que “conversam” texto e imagem. Elas compartilham esse 
imaginário cujos símbolos – o mar para Cecília Meireles e os azulejos para Vieira 
da Silva, por exemplo – são edificados por um olhar que, ao invés de representa-
los objetivamente, evoca-os, convertendo o olhar simbólico em representação. É 
a partir da análise dessas representações, e dos elementos recorrentes nelas, que 
apostamos remontar um imaginário que nos permita tanto ampliar o mapeamento 
dessas relações artísticas entre Brasil e Portugal como problematizar as escolhas 
que fundamentam suas apropriações. 
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Gesto afirmado, gesto mediado: considerações sobre a gestualidade

Ana Cândida de Avelar
Universidade de São Paulo - USP

Palavras-chave: Gesto; Gestualidade; Informalismo; Expressionismo abstrato

Tendências expressivas, no segundo pós-guerra, primordialmente no 
campo da pintura, aquilo que se convencionou chamar de abstração lírica, 
informalismo e expressionismo abstrato, promoveram um discurso que 
associava gestualidade e subjetividade. Essa combinação, frequentemente,  
carregava um sentido de compromisso ético do artista com a arte, além de 
reforçar a autoria como elemento essencial do fenômeno estético. 

Esse complexo de idéias envolvendo a comunicação, por meio do 
gesto, entre o mundo interior do artista e aquele do espectador vai orientar 
grande parte do pensamento sobre a arte não-geométrica pós-1945. Além 
da centralidade do pensamento de Kandinsky, propostas de experiências 
surrealistas, como a escrita automática, também foram fundamentais para o 
pautar a gestualidade no âmbito da abstração expressiva.

Por outro lado, aproximações formais que tem no gesto um aspecto 
privilegiado podem constituir uma espécie de continuidade, dirigida para 
um sentido oposto àquele da procura pela “boa forma” da arte européia, um 
termo utilizado largamente por expressionistas abstratos para defender a 
evidenciação maior do processo na obra. 

Após os anos 1960, a valorização do gesto único e “espontâneo” é 
problematizada e mesmo ironizada, embora os ready-made de Duchamp já 
tivessem apontado nessa direção, ainda no início do século XX. Criticando as 
idéias que compunham o discurso dos informalismos, Yves Klein desenvolve 
as Antropometrias do Período Azul, 1960, cujas modelos nuas cobertas 
encobertas em tinta azul desenvolviam ações dirigidas pelo artista sobre um 
papel colocado embaixo delas – seriam “pincéis humanos” – enquanto uma 
orquestra interpretava uma peça de 20 minutos de uma nota só. Seguindo 
na mesma direção, Robert Rauschenberg, em colaboração com John Cage, 
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propõe um “gesto mediado” ao dirigir um carro sobre tinta e depois sobre 
papel, gerando uma estampa (Impressão de Pneu Automotivo, 1951). 

Nesta comunicação, propõe-se investigar idéias sobre gesto e 
gestualidade entre os anos 1950 e 1960, localizando-as em discursos de 
artistas e da crítica, bem como buscando trazer uma apreciação dessas 
formulações que constituem um ideário ainda pouco examinado, tanto local 
como internacionalmente.
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Ocupando lugares incomuns: as guerrilhas stores comme des garçons

André Ribeiro de Barros
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP

Palavras-chave: Lojas de guerrilha; Comme des Garçons; Moda

No ano de 2004, a marca de moda de origem japonesa Comme des 
Garçons lançou a primeira de uma série de guerrilla stores, empreendimentos 
que fazem referência a pequenos grupos independentes que lutam por suas 
ideias, um conceito de boutique que nasce com data marcada para morrer, 
uma estratégia de marketing com sucesso comercial, um franco diálogo com 
a arte da contemporaneidade e referência mundial em modo de produção do 
espaço na arte contemporânea. Este texto pretende então abordar algumas 
das ações acerca da criação e ocupação das guerrilla stores entre os anos de 
atividade/ocupação destes espaços.

 Sendo esta uma ocorrência que trafega e dialoga entre duas distintas 
disciplinas – arte e moda - pretende-se explorar de que maneira a Comme des 
Garçons e sua criadora Rei Kawakubo travam no campo da experimentação 
um laço indissociável, e presente em toda a produção da marca, entre arte e 
moda através do espaço da boutique como diagrama progressivo da prática 
cultural, um intermédio ou mistura de múltiplos gêneros de roupa, arquitetura, 
negócio, gráficos, arte, música, publicidade, urbanismo e etc. 

Examinaremos neste ensaio o fenômeno guerrilla store Comme des 
Garçons sob a chave de duas problemáticas: (1) a construção de um modelo 
transitório e efêmero (guerrilla store) com aproximações, porém não somente, 
às obras ‘Factory’ de Andy Warhol, ‘Food’ de Gordon Matta-Clark, ‘The Street’ 
e ‘The Store’ de Claes Oldenburg e às lojas Biba de Barbara Hulanicki, 
Paraphernalia de Betsey Johnson e Paul Young e SEX de Vivienne Westwood 
e Malcolm McLaren e como estas se relacionam com o que podemos chamar 
de estruturas flexíveis correspondentes à realidade comercial em termos de 
mobilidade de situações que mudam. E, (2) do chamado ‘urbanismo’ aplicado 
pela marca de caráter invisível a partir da rua. ‘Urbanismo’ este que enfatiza a 
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interiorização das intervenções de trincheiras que precisam ser descobertas, 
e lugares para não serem vistos que alargam os limites entre o que está 
para ser vendido e exposto, da tensão gerada entre o espaço da galeria e da 
totalidade do espaço em si como objeto e evento.
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A construção de um cânone para arte latino-americana: a análise de 
uma narrativa em comum dos anos 1970 aos 1990 

Carla Guimarães Hermann
Universidade Estadual do Rio de Janeiro - UERJ

Palavras-chave: Panoramas; Século XIX; Paisagem

A comunicação propõe a comparação de dois panoramas de cidades latino 
americanas expostos em Londres em um curto intervalo de tempo: Cidade 
do México em 1826 e Rio de Janeiro, em 1828. Enquanto o primeiro levava o 
espectador no topo da catedral do zócalo da capital mexicana, local considerado 
o centro daquele país, o segundo colocava o espectador numa mirada tomada 
de um navio ancorado na Baía de Guanabara, de frente para a cidade do Rio 
de Janeiro.  Quando colocados lado a lado, nos vemos diante de vistas muito 
distintas . Buscando  relacionar os aspectos formais de cada um dos panoramas, 
como seus arranjos espaciais e a valorização ou não de determinados elementos 
ou características das duas cidades retratadas, nos damos conta de que apesar 
das diferenças, ambos estão condicionadas à mesma lógica: aquilo que Robert 
Aguirre identifica como “informal empire”, a política imperialista britânica do 
século XIX. Trata-se de um conjunto de ações expansionistas que significaram 
uma colonização cultural de países com as quais a Inglaterra mantinha relações 
comerciais ou possuía interesse em fazê-lo. Os motivos comerciais ou políticos da 
escolha para que as duas cidades fossem exibidas se refletem na conformação 
espacial de cada uma, bem como no enfoque paisagístico. A comunicação 
pretende analisar a relação entre paisagem e poder partindo das imagens dos 
dois panoramas.

Outro aspecto importante da relação entre paisagem e poder a ser abordado 
na comunicação é a própria conformação espacial das rotundas de exibição dos 
panoramas. Ao mesmo tempo em que buscavam cercar o observador da ilusão 
de uma vista totalizante, cada panorama também o colocava numa posição 
superior àquela da paisagem representada, utilizando artifícios psicológicos como 
a altura, já que o posto de observação deixava o olho de um homem de estatura 
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mediana na altura da linha do horizonte. O observador era posto em destaque, 
e a visão promovida era a de que tudo aquilo que se descortinava à sua frente 
estava sujeito à sua dominação e seu controle. O panorama, assim, simbolizava a 
relação entre centro e periferia, essencial para o Império Britânico. Colocava uma 
centralidade dupla: a da plataforma de observação – tanto do indivíduo quanto 
a cidade de Londres como centro do mundo – da qual se via todo o resto. Ao 
aproximar cidades longínquas e desconhecidas do público inglês como a Cidade 
do México e o Rio de Janeiro, dava a ele a impressão de que o Império não tinha 
limites e de que o exótico estrangeiro estava ao seu alcance.
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Uma transfiguração além-mar: trânsito de imagens entre Europa e 
Brasil Colonial

Clara Habib de Salles Abreu
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

Palavras-chave: Pintura Colonial; Estampas; Circularidade; Iconografia

A célebre “Deposição de Cristo” de Caravaggio foi pintada entre os anos de 
1601 e 1603. Aproximadamente uma década depois, entre 1611 e 1612, Rubens 
realiza uma “cópia” da obra de Caravaggio. Sintomático é o fato de Rubens, um 
grande pintor, ter realizado uma “cópia”. Esse fato, por si só, nos sugere que 
a “cópia” não era condenada naquele universo. De que outro modo Rubens se 
submeteria a tal procedimento? O pintor flamengo realiza poucas modificações 
diante do modelo de Caravaggio e nenhuma delas caracteriza propriamente 
uma “novidade”. Rubens não modifica os elementos principais da composição, 
aqueles que contam a “história” da deposição de Cristo. Ele não altera, portanto, 
a “invenção” de Caravaggio. O elemento mais importante, a figura de Cristo morto 
permanece quase inalterada. Os modelos para a figura de Cristo na “Deposição” de 
Caravaggio, por sua vez, remontam à “Pietá” de Michelangelo e a “Deposição” de 
Rafael. Todas essas obras mostram Cristo que acabara de morrer, caracterizado 
pelo braço que pende com o peso de um corpo sem vida. Alberti, em seu tratado 
“De pictura”, louva o pintor que sabe representar um corpo morto. Tais exemplos, 
portanto, evidenciam certa “circularidade” não só de imagens, mas também de 
preceitos teóricos e doutrinas artísticas. Assim, teoria e prática influenciavam-se 
reciprocamente constituindo as referências artísticas daquele ambiente. 

Essa “circularidade” não é exclusiva dos territórios europeus de modo que 
encontramos, por exemplo, a célebre “Transfiguração” de Rafael repetida além-
mar, nas paredes da capela-mor da Igreja de Nossa Senhora do Carmo em 
São João del Rei. Provavelmente, o desconhecido artista teve contato com a 
composição de Rafael através da gravura de Raffaello Morghen que reproduz a 
pintura italiana. A pintura da Igreja de Nossa Senhora do Carmo é uma “cópia” da 
parte superior, e principal, da “variada” e “copiosa” composição de Rafael, aquela 
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vital para o entendimento da “história” da Transfiguração. Nela figura Jesus entre 
os profetas Moisés e Elias; abaixo deles, em uma montanha, os apóstolos Pedro, 
Tiago e João testemunham admirados o acontecimento. A pintura de São João 
del Rei, portanto, assimila a partir de uma “cópia” doutrinas artísticas e iconografia 
religiosa. Assim, por meio de um trânsito de imagens, a tradição europeia é 
assimilada além-mar conectando o “velho” ao “novo mundo”.



180  |  TERRITÓRIOS DA HISTÓRIA DA ARTE  .   XXXIV Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte

A fotografia na História da Arte: um lugar no IPHAN
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O problema da representação de obras de arte através do suporte fotográfico 
e, também, do uso da fotografia no cotidiano de trabalho dos historiadores da 
arte foram extensamente debatidos por historiadores e críticos na passagem 
do século XIX para o século XX. Heinrich Wölfflin tratou do tema de maneira 
acurada, especialmente no que se refere à boa representação de esculturas. 
Bernard Berenson e Erwin Panofsky salientaram a importância do uso corrente do 
suporte fotográfico pelos historiadores da arte, o que passava a ser não só uma 
questão de sobrevivência, mas também de disputa interna no campo disciplinar. 
Aby Warburg não só se apropriou de fotografias em seu cotidiano de trabalho, 
mas fez deste suporte o próprio meio de reflexão para seu Atlas Mnemosine. 

No interior deste debate, uma série de instituições dedicadas à formação 
de arquivos fotográficos são criadas. O Kunsthistorisches Institut in Florenz, o 
Bildarchiv Foto Marburg, a Fototeca da Bibliotheca Hertziana e, mais tardiamente, 
o The Index of Christian Art e o arquivo fotográfico da Hispanic Foundation 
são algumas destas instituições criadas em torno da organização de arquivos 
fotográficos. A compreensão deste movimento em torno da fotografia revela 
não só uma transformação no interior da disciplina da história da arte, mas, 
fundamentalmente, uma rede de debates e diálogos que se estabelece a partir 
de parâmetros legíveis entre os historiadores. Parâmetros que destacam uma 
ciência, um conhecimento, um saber moderno em torno da visualidade, bem como 
uma linguagem que se estabelece no trânsito de problemas, ideias e reflexões. 

A partir deste contexto global, envolvendo países e continentes, este artigo 
pretende apresentar como estas questões ligadas à representação de obras de 
arte através da fotografia marcaram o cotidiano do Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional, o IPHAN. Neste cotidiano pode-se destacar a aquisição de 
fotografias, a sua regulamentação, os pedidos de produção, bem como o seu uso 
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corrente nos processos de tombamento. Processos que, em muitos casos, foram 
realizados através da leitura exclusiva de documentos fotográficos e não de uma 
avaliação presencial diante do objeto. Finalmente, a fotografia localiza o IPHAN 
numa rede internacional de instituições ligadas à preservação e à história da arte, 
salientando a importância do uso desse suporte na afirmação de seu lugar como 
instituição moderna e internacional. 
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A problemática da exposição dos Presépios Napolitanos nas coleções 
mundiais
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Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
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Os presépios consolidaram-se como gênero escultórico após os 
acontecimentos da noite franciscana de Greccio. Paulatinamente, diversas 
cenas e grupos foram introduzidos e os cenários ganharam variadas tipologias 
expositivas.

Dado o aumento de personagens e cenas, os conjuntos passaram a tratar 
dos aspectos laicos, ligados ao cotidiano. Dessa forma, muito além de meras 
encenações da Natividade, os presépios podem ser vistos como mediadores da 
cultura local. Diversas escolas e centros presepiais apresentam esta particularidade 
inerente a esse gênero. O mesmo ocorre com os presépios napolitanos.

Considerando o presépio dentro dos aspectos ligados à diversificação cênica 
e à incorporação de pormenores regionais, a solução napolitana do século XVIII é 
uma referência, devido a sua tendência naturalística e teatral de representar, em 
um amplo cenário, diversas cenas do cotidiano. Todavia, a produção napolitana 
traçou um longo percurso antes de consolidar essa estrutura e continuou a se 
transformar com o colecionismo.

Avaliando os estudos existentes na literatura a cerca da história dos 
conjuntos napolitanos e de sua expografia, é notável como os colecionadores 
sempre atuaram diretamente nas mudanças impetradas nos modelos expositivos. 
Sua entrada no âmbito doméstico favoreceu a miniaturização dos exemplares e 
a ampliação da representação dos episódios laicos. A competição no ambiente 
da corte fez com que os cenários ganhassem proporções suntuosas. Por outro 
lado, com o declínio da produção de corte, os núcleos passaram a ser valorizados 
pelos os colecionadores particulares que adquiririam conjuntos e figuras isoladas 
pertencentes a grandes complexos desmontados e trataram de exibi-los em vitrines 
isoladas para dar maior visibilidade a sua coleção. Após o final do século XIX, o 
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presépio napolitano deixou de ser objeto específico do colecionismo particular 
para integrar acervos públicos, dentro e fora da Itália. Sua introdução em uma 
localidade alheia à cultura que o produziu levou a interpretações locais singulares.  
Assim, a medida que se inseriram em diversas coleções mundiais os presépios 
napolitanos ganharam novas configurações e identidades que os aproximaram 
da cultura local. Nesse sentido, o presente estudo procura elucidar em parte esta 
questão através da análise de algumas coleções mundiais sobre o ponto de vista 
de sua expografia, avaliando quais os modelos seguidos e levantando hipótese 
sobre as prováveis influências das transferências culturais ocorridas. 
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O exótico moderno e o moderno exótico
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O processo de interpretação do objeto artístico se constrói a partir das 
relações que este estabelece com o contexto em que é percebido. As narrativas 
da história da arte, consideradas também como estruturas discursivas, situam 
cada obra em um território e em um tempo histórico, nos quais a compreensão 
de seus valores parece ser plena. Ainda que seja possível associar um mesmo 
objeto a tempos que o antecederam, cujas influências parece expressar, bem 
como a locais distantes de seu território de origem, o reconhecimento de sua 
relevância diminui na medida em que passa a ser visto como reminiscência ou 
mero clichê. Com essa perspectiva, procedimentos de apropriação são recursos 
técnicos considerados relevantes apenas na medida em que reiteram relações 
hierárquicas, que encontramos no modo como segmentos da cultura popular são 
valorizados, ou hegemônicas, que permitem confinar fenômenos artísticos em 
segmentos definidos no sistema da cultura.

Se para Algirdas Julien Greimas o conceito “contexto situacional” não 
corresponde a uma realidade exterior ao objeto, mas sim a um conjunto de 
marcas e qualidades identificadas apenas no processo interpretativo, uma 
oposição binária simples, verdadeiro-falso, pode ser desmembrada em relações 
de contrariedade na análise de gradientes de autenticidade atribuídos aos objetos 
artísticos. Considerada como condição intrínseca do moderno, a contaminação 
entre culturas diversas é apresentada tanto em situações íntimas, como os 
gabinetes de colecionadores europeus formados a partir do século dezesseis, 
quanto em eventos recentes como as exposições “Exhibitions, l’invention du 
sauvage (Musée du Quai Branly, 2011-2012) e “La Triennale, Intense Proximité” 
(Palais de Tokyo, 2012), em Paris.  

Neste trabalho analisamos situações de insubordinação, em que o discurso 
da modernidade se mostra incapaz de traduzir e acomodar tudo o que não pode 
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ser reduzido à definição de outsider. No lugar de afirmar o fracasso do projeto 
moderno que se constata ao confrontar os ideais de Alberti, Le Corbusier ou 
Lucio Costa a situações reais de ocupação urbana, apresentamos um conjunto 
de exposições nas quais a atração e a repulsa pelo que poderia ser confinado 
a acervos etnográficos dá origem a uma complexa reflexão sobre o espírito 
moderno.
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A modernidade em Eliseu Visconti: uma lição apontada por Mário 
Pedrosa
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No texto Visconti diante das modernas gerações (1950), Mário Pedrosa, 
afirma que os primeiros artistas modernos brasileiros deveriam ter aprendido a 
comunicabilidade entre homem e natureza com as pinturas de Eliseu Visconti 
e não apenas importar ideias da Europa, pois no Brasil já possuíamos na obra 
deste artista aprendizados para o nosso modernismo. Neste sentido, procuramos 
entender qual seria o ensinamento de Eliseu Visconti aos modernistas. Como 
hipótese de trabalho, entendemos que o ensinamento de Eliseu Visconti se 
concentra na compreensão da modernidade na sua pintura de paisagem. 
Observando as discussões sobre a modernidade ou as modernidades e tendo em 
vista uma noção de história de longa duração, a abordagem histórica que adotamos 
incorpora uma reflexão estética sobre a pintura de paisagem de Eliseu Visconti a 
partir de uma discussão filosófica e suas relações no campo artístico. Entendemos 
a relação homem e natureza na modernidade como uma discussão iniciada 
pelo pensamento filosófico do romantismo e que se desdobrou até a primeira 
metade do século XX. Para abordar a modernidade na transição entre séculos, 
considera-se que para Merleau-Ponty a arte moderna surge da aproximação entre 
o homem (o pintor) e a natureza (o mundo percebido); e que Baudelaire entende 
a modernidade como um processo em descobrimento ou inventado, tendo a 
modernidade um empate com o anterior – o antigo ou o clássico. A estética do 
mundo percebido oferece às pinturas de paisagem de Eliseu Visconti uma análise 
sobre a modernidade centrada no tema da comunicabilidade entre homem e a 
natureza. Deste modo, procuramos ampliar os significados que a obra de Eliseu 
Visconti agrega ao estudo da modernidade no contexto nacional, considerando o 
momento de transitoriedade entre academicismo e modernismo. É interessante 
pensar a modernidade na obra de Eliseu Visconti porque ele foi um artista que 
teve uma experiência anterior às primeiras manifestações da arte moderna 
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brasileira, que vivenciou experimentalmente a arte moderna no contexto francês 
e que também testemunhou a modernização, a construção da modernidade e do 
modernismo no contexto brasileiro. Eliseu Visconti viveu mais de duas décadas 
após a Semana de 1922 e, mesmo excluído do movimento, via com bons olhos a 
movimentação dos jovens artistas, de acordo com relatos de sua biografia, pois o 
pintor sempre defendeu o direito a pesquisa no campo artístico.
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“espelho” do Batista
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Na Septuaginta, a palavra éremos aparece como tradução de termos 
hebraicos que podem ser abarcados pela noção mais geral de midbar. Na Vulgata, 
é traduzida como desertus, recebendo várias traduções em línguas vernáculas, 
como wüste, na versão de Wittenberg; wilderness, na King James Bible, ou 
deserto, tal como aparece na maior parte das variantes em línguas neolatinas. Do 
grego, vem o radical de eremita (latim) e de variações vernáculas tais como ermite 
(francês), heremiet (holandês), eremiten (alemão)...

Na iconografia bizantina, o éremos é identificado ao Thebaid: partes mais 
altas do Vale do Nilo, conforme conhecidas durante a dominação romana. Entre os 
séculos III e V d.C., o Thebaid constituiu-se como espaço de reclusão monástica 
e, logo, lugar privilegiado para a vida contemplativa. É neste espaço místico que 
convencionalmente são representados os anacoretas na iconografia “medieval”. 
É o que acontece com São João Batista. Sua iconografia é simbolicamente 
inseparável do espaço do éremos, sob o paradigma do Thebaid, e chega na Itália 
(especialmente na Toscana, em cidades como Siena, Lucca, Pisa e Florença) a 
partir do século XIII, por meio de diálogos com o Oriente bizantino.

A partir dos séculos XVI e XVII, o espaço simbólico do éremos sofre 
transformações no que se refere à iconografia de São João Batista. Em holandês, 
wildernis apareceria como tradução particularmente relevante para o novo 
conceito. De raiz germânica, a palavra wildnis tem uma conotação de “espaço 
selvagem”, “natural”, no sentido mais próximo do que poderíamos entender como 
“não modificado pelas mãos humanas”. Trata-se, portanto, de uma conotação 
distinta daquela de midbar, que supõe local de pastoreio. Mantém-se a noção 
de “lugar ermo” (similar ao de éremos), mas enfatiza-se o seu caráter de não 
cultivado (pela arte).
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O objetivo da comunicação é demonstrar as implicações teológicas e 
filosófico-morais desta transformação, levando em conta a sua elaboração no 
norte da Europa em diálogo com o sul católico no século XVII. Perceberemos 
que ela permitiu um trânsito de imagens entre contextos religiosos conflitantes, 
entretanto, sob princípios gerais de entendimento compatíveis entre si a respeito da 
natureza como “segunda escritura”: princípios ligados a releituras do estoicismo e 
a teorias artísticas sobre a “eloquência muda” das imagens e sobre a visualização 
de conteúdos invisíveis da fé.
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O interesse de críticos, acadêmicos, instituições e do mercado internacional 
pela arte construtiva brasileira realizada no segundo pós-guerra é um dos 
fenômenos mais marcantes do cenário artístico contemporâneo. A atenção 
conferida aos trabalhos de Lygia Clark e Hélio Oiticica, desde a década de 
1990, fez com que essas diferentes instâncias se voltassem, pouco a pouco, 
mas de maneira abrangente, para a arte concreta e neoconcreta do país. No 
cenário europeu e norte-americano, essa produção tem protagonizado estudos 
acadêmicos e grandes exposições de vocação revisionista cujo intuito é ampliar 
o escopo de uma historiografia de caráter hegemônico, centrada na arte europeia 
e norte-americana.

Essa situação contrasta enormemente com a recepção dessa mesma 
produção na época em que foi realizada. Em 1957, por exemplo, artistas que hoje 
integram o acervo do MoMA de Nova York – tais como Aloísio Carvão, Lygia Clark, 
Waldemar Cordeiro, Milton Dacosta, Hermelindo Fiaminghi, Maurício Nogueira 
Lima, Almir Mavignier, Hélio Oiticica, Luiz Sacilotto, Ivan Serpa, Sérgio Camargo, 
Franz Weissmann, Hércules Barsotti, Lothar Charoux e Lygia Pape –, tiveram suas 
obras consideradas como “Bauhaus exercizes” pelo crítico norte-americano Alfred 
Barr Jr., então Diretor de Coleções daquele museu. Seus trabalhos integravam a 
ala brasileira da IV Bienal de São Paulo, da qual Barr participou como membro do 
júri internacional e como curador de uma sala sobre Jackson Pollock.

A partir do parecer de Alfred Barr, a comunicação analisa diferentes aspectos 
da recepção internacional da produção construtiva brasileira ao longo dos anos 
1950. Na época, as atenções da crítica norte-americana e europeia se voltavam 
sobretudo para as diversas vertentes da abstração informal. Por outro lado, no 
contexto latino-americano, onde o Brasil desempenhava um papel de liderança 
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cultural, a arte abstrato-geométrica do país era considerada como o que havia de 
mais avançado no cenário contemporâneo. Além de apresentar fontes de pesquisa 
e documentos pouco relacionados ao tema, a comunicação discute exemplos de 
mostras de arte brasileira realizadas no exterior ao longo dos anos 1950 com o 
objetivo de observar como o país se apresentava no contexto internacional. O 
panorama analisado permite concluir que a recepção em debate é mais variada, 
nuançada e contraditória do que se poderia supor a partir da opinião de Alfred 
Barr em 1957.
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O objetivo da comunicação é compreender como a crítica de arte 
interpreta o conjunto da obra do artista italiano radicado no Brasil, Frei 
Nazareno Confaloni (1917-1977). Investiga a apropriação de Confaloni como 
ícone de modernidade e o associa ao mito fundador da cidade de Goiânia: O 
Batismo Cultural. Analisa a conjuntura da Marcha para o Oeste, as primeiras 
décadas da construção da cidade, as atividades relacionadas à criação da 
Escola Goiana de Belas Artes (EGBA) e o debate de intelectuais e artistas 
em torno de uma campanha modernista. A pesquisa parte do princípio que o 
artista é peça fundamental na construção do discurso do novo fundado em 
bases culturais. A construção de Goiânia só pode ser entendida a partir da 
política Varguista. A nomeação de Pedro Ludovico Teixeira como Interventor 
e a deposição de antigas oligarquias que ocupavam o poder no Estado foi 
imprescindível na viabilização do projeto de mudança da capital. Com a 
inauguração, o grupo que se instalara no poder, apresentava a jovem capital 
como feito do ideário moderno. O Batismo Cultural, realizado em 05 de 
Julho de 1942, representou a certidão de nascimento de Goiânia. Fundada a 
partir de um ato de intelectuais, artistas e políticos, a criação de instituições 
culturais teve papel relevante. A chegada de Nazareno Confaloni a Goiânia 
na década de 50, sua atuação como artista e religioso, complementa e amplia 
esse processo. Fundador da Escola Goiana de Belas Artes, Frei Nazareno 
Confaloni foi apropriado como um arauto do moderno. Em contraposição ao 
atraso, ao isolamento e à dinâmica político-social baseada na rusticidade 
de Goiás, a pintura de Confaloni, sua reinterpretação visual do sagrado e 
sacralização do homem sertanejo, são maneiras de refundar e legitimar uma 
história já escrita, de apontar novas formas de pensar a sociedade, a política 
e a religião. Sua militância artística associada a uma nova visão de mundo 
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era adequada aos novos tempos vividos por Goiás e Goiânia na década de 
50, primeiros anos de uma capital jovem, estabelecida sob a onda do Estado 
Novo e seus ideais de modernização e modernidade. A comunicação explora 
as imagens-sintoma da modernidade no pensamento do artista, em especial 
em suas obras associadas à arquitetura moderna: os paineis da Estação 
Ferroviária em estilo art déco, e o afresco do altar-mor da Igreja São Judas 
Tadeu, idealizada e construída pelo Frei.  
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A Transmutação Iconográfica na Obra Religiosa de Benedito Calixto 
em São Paulo

Karin Philippov
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP
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Benedito Calixto recebe em 1907 a encomenda do bispo de São Paulo, Dom 
Duarte Leopoldo e Silva para executar cerca de dez telas religiosas para a Paróquia 
de Santa Cecília, localizada na cidade de São Paulo. A partir desse momento, 
o artista itanhaense dá início a uma intensa pesquisa histórica e arqueológica 
para cumprir sua encomenda que consiste em representar os episódios do 
martírio de Santa Cecília e de seu “marido espiritual” São Valeriano, além de duas 
cenas concernentes à conversão e martírio de Pedro Correa e mais dois paineis 
representando Santa Symphorosa e São Tarcísio, igualmente santos mártires do 
Cristianismo primitivo. Dessa maneira, o artista que nunca esteve na Itália dá 
início a sua obra pictórica, fazendo um franco diálogo com a tradição italiana e 
trazendo para a Paróquia de Santa Cecília uma imagem transmutada à realidade 
da Igreja do início do século XX em São Paulo. Dessa maneira, salienta-se o 
quanto Calixto desenvolve seu próprio sistema visual inserindo o ciclo de vida e 
morte de Santa Cecília cotejando-o ao Martírio de Pedro Correa, cuja temática 
não existe na Europa. Há um discurso evidente na produção calixtiana que se 
refere à política da elite cafeeira da Primeira República, bem como da Igreja 
Romanizadora, no que tange aos temas escolhidos e no modo como o artista os 
desenvolve em sua encomenda. Por exemplo, na iconografia de Santa Cecília 
martirizada, Calixto dialoga abertamente com a escultura homônima de Stefano 
Maderno da Igreja de Santa Cecília in Trastevere, Roma. Além disso, o artista 
ainda emprega elementos arquitetônicos oriundos da arte e arquitetura clássica. 
Ou seja, a partir desses elementos, Calixto elabora seu sistema visual em perfeita 
harmonia com suas pesquisas arqueológicas e com o discurso bandeirante, no 
qual Pedro Correa é exaltado e elevado à categoria de santo católico, igualmente 
martirizado pelos índios tão pagãos quanto os soldados romanos que martirizaram 
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Santa Cecília, Santa Symphorosa e São Tarcísio. Assim, Calixto cria sua versão 
romanizada para a Paróquia de Santa Cecília, em diálogo franco e aberto com 
a elite cafeeira paulista daquele período, elite essa que abastecia a Igreja com 
recursos financeiros para a construção e decoração de igrejas, além de favorecer 
a escolha de temas caros a sua tradição de glorificação bandeirante. Portanto, 
pode-se propor que a transmutação de temas páleo-cristãos que Calixto elabora 
seguindo a tradição italiana, também é fiel aos preceitos da elite cafeeira.
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Dissenso historiográfico e pragmatismo do gosto

Luís Edegar de Oliveira Costa
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS
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Em sua configuração recente a crítica e a historiografia da arte no Brasil 
possuem setores e demarcações que se definem pelo dissenso, apesar da 
pouca visibilidade. Exemplo é a nota de rodapé que pode ser lida no ensaio 
“Ingres e as perversões do classicismo”, de Jorge Coli, republicado no livro 
O corpo da liberdade (São Paulo: Cosac Naify, 2010, p.131). Nela, Coli 
afirma que as imagens realizadas por Debret no Brasil foram conduzidas pelo 
realismo neoclássico, que lhe fornecia os meios necessários para representar 
quaisquer mundos. Essa compreensão discorda da interpretação que vê 
nessas imagens uma “ruptura” atribuída ao impacto produzido pela paisagem 
brasileira nos procedimentos artísticos de Debret – na referida nota o intérprete 
da “ruptura” não é nomeado. O propósito da minha comunicação, a partir de 
exemplos como esse, é pensar os dissensos como sinal de amadurecimento 
da historiografia da arte brasileira, pressuposto para explorá-los com a 
finalidade de expor e aprofundar as diferenças que eles representam. Mas 
como tratá-los, sob que perspectiva? Analiso os textos de autores que os 
representam com o objetivo de identificar concepções sobre as imagens e 
os usos que delas são feitas para orientar juízos de valor, para ensaiar ou 
formular cânones. Esses usos permitem o reconhecimento de “teorias da 
arte” na historiografia da arte brasileira, que serão analisadas tomando como 
referência o ponto de vista do John Dewey sobre “o problema das teorias 
existentes”. Para Dewey, no livro Arte como experiência (São Paulo: Martins 
Fontes, 2010), essas teorias “partem de uma compartimentalização pronta 
ou de uma concepção da arte que a ‘espiritualiza’, retirando-a da ligação 
com os objetos da experiência concreta. A alternativa a essa espiritualização, 
entretanto, não é a materialização degradante e prosaica das obras de arte, mas 
uma concepção que revele de que maneira essas obras idealizam qualidades 
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encontradas na experiência comum. Quanto mais reconhecermos esse fato, 
mais nos descobriremos diante de um problema, e não de uma solução final” 
(p.73). Segundo esse ponto de vista, explicar o modo como divergem as 
ideias sobre a arte requer esclarecer a qualidade artística e estética que os 
posicionamentos historiográficos atribuem às obras, considerando para isso 
a hipótese da existência de um inerente pragmatismo do gosto que dá origem 
ao dissenso.
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A conquista de território das artes decorativas na Escola Nacional de 
Belas Artes
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Em Arte Moderna, Giulio Argan inicia o capítulo sobre modernismo 
assinalando-o como termo genérico para as correntes artísticas de fins do 
século XIX e início do XX vinculadas ao desenvolvimento industrial. Este 
campo da modernidade, que inclui as artes aplicadas à indústria, se expande 
ao longo do século XX, configurando diferentes modernidades dentro da 
modernidade. O movimento inclui ainda a busca pelo rompimento com os 
cânones clássicos e a diminuição da fronteira entre as ditas “artes maiores” 
e “artes menores”.

A busca por uma funcionalidade decorativa e pela aplicabilidade artística 
através das novas tecnologias industriais possibilita um desenvolvimento das 
artes decorativas na modernidade da virada do século XIX-XX. No entanto, 
o território da arte decorativa não se define claramente. Se durante o século 
XIX esta arte está vinculada à ideia de cópia e repetição de modelos de estilos 
antigos, no século XX, ela se volta para questões ligadas ao pensamento 
moderno de valorização do processo criativo, inspiração na natureza e 
aplicabilidade técnico-construtiva.

No Brasil e, especialmente, na Escola Nacional de Belas Artes (ENBA), 
a história da arte decorativa ainda possui lacunas, sobretudo no que tange 
as questões modernas. De acordo com Mario Barata, em artigo publicado 
nos Arquivos da ENBA (1966), “em 1890 os ‘modernos’ (assim chamados 
na época) tentavam modificar o sistema de ensino, mas sem adequá-lo 
inteiramente à época (...) Todavia só a partir da década de 30 aguçaram-se as 
divergências entre acadêmicos e modernos”. Barata refere-se aos conflitos 
gerados após a polêmica entrada de Lúcio Costa na direção, em 1930, e a 
partir das discussões em torno do Salão Revolucionário, que ocorre no ano 
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seguinte. É neste período que o ensino de arte decorativa se institui na ENBA 
como disciplina oferecida para os alunos de Pintura, Escultura e Arquitetura, 
tendo mais adesão do último curso.

Nossa investigação busca reconhecer a dimensão do território que as 
artes decorativas passam a conquistar dentro da Escola a partir dos anos 
1930, como disciplina, e depois de 1950, quando se transforma em curso 
de graduação, com dez especializações em caráter de pós-graduação. Com 
discurso modernizante, o catedrático de Arte Decorativa, Quirino Campofiorito, 
é responsável por um conjunto de textos e artigos que refletem sobre a 
condição das artes decorativas no país e analisam seu papel dentro da ENBA.



200  |  TERRITÓRIOS DA HISTÓRIA DA ARTE  .   XXXIV Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte

Poltronas para o Dois Candangos – Relato de um canteiro 
experimental na nova capital do Brasil (1962-1965)

Marcelo Mari
Universidade de Brasília - UnB
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Ainda que se atribua tanto a Anísio Teixeira como principalmente ao empenho 
pessoal de Darcy Ribeiro, a iniciativa de Alcides da Rocha Miranda foi muito 
importante para a criação da Universidade de Brasília. Foi justamente para simbolizar 
esse novo momento de transformação da História do Brasil, com a inauguração de 
Brasília, que surgiu o projeto ousado de construção do conjunto arquitetônico da 
Faculdade de Educação e seus anexos, abrigando a reitoria da UnB. 

O edifício principal foi concebido em monobloco com dois mil e quinhentos 
metros quadrados (2500 m²), cuja característica principal foi a introdução de uma 
solução arquitetônica da casa colonial brasileira: a varanda. O segundo edifício 
do conjunto arquitetônico da Faculdade de Educação foi concebido por Alcides da 
Rocha Miranda como parte destinada à administração. Nesse caso, ele pode ser 
considerado um espelhamento, com qualidades às avessas do edifício principal: a 
abertura e total disponibilidade do edifício principal para o público em geral é, por 
assim dizer, compensada pela concentração no interior do aspecto visual e das 
funcionalidades do edifício. 

O terceiro edifício do conjunto arquitetônico é composto de saguão de 
entrada, auditório e conjunto de salas de aula separadas do auditório por vão com 
pergolado. Pode-se dizer que o edifício fecha-se em forma arquitetônica simples e 
elegante com espaço de ajardinamento interno e tem na sua entrada escultura de 
Brecheret, intitulada Bartira. O auditório Dois Candangos foi construído primeiro 
para a inauguração do Campus da UnB e recebeu esse nome como homenagem de 
Darcy Ribeiro aos operários mortos na construção. Sérgio Rodrigues e sua equipe 
de estudantes e voluntários ainda estavam a terminar a montagem das duzentas e 
cinquenta poltronas do Auditório, a poltrona candanga, quando tudo foi concluído 
poucos momentos antes da cerimônia de inauguração no dia 21 de abril de 1962. 
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Alfredo Volpi e o retorno à ordem internacional
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Esse trabalho se volta para o período de 1944 e 1957, quando o estilo do 
pintor Alfredo Volpi (1896 – 1988) passou de telas mais pictóricas e figurativas 
para lineares e geométricas. O objetivo é flagrar uma metabolização de valores 
próprios do “Retorno à ordem” internacional em solo paulistano. 

Não é novidade a influência do retorno à ordem internacional sobre os 
críticos modernistas. E uma das principais características desse movimento 
é o apego às tradições nacionais. Dessa maneira, a obra de Volpi foi lida 
como consequência de características mentais típicas de personagens 
populares brasileiras. Nessa chave de compreensão, diluiu-se a importância 
das exposições e debates paulistanos ao redor do abstracionismo geométrico 
e ressaltou-se a similaridade daquelas telas com as dos artistas “ingênuos” 
ou “naifs” brasileiros. 

Longe de descartar essas chaves de interpretação, tento nuançá-las 
e tomo as pinturas de Volpi em uma sequência cronológica. Expostas no 
tempo, essas telas revelam as mesmas formas cada vez mais simplificadas: 
paisagens marinhas que dão lugar a planos; janelas que são decompostas 
até se tornarem formas arquetípicas repetidas em diversos contextos; ou 
mesmo paredes que derivam quadrados e retângulos.  Dessa maneira, a 
transformação pode ser lida como um desenvolvimento peculiar influenciado 
por valores típicos ao Novecento (retorno à ordem em sua vertente italiana). 
Este movimento italiano encarava o Renascimento como o grande momento 
das artes e visava o que seria uma síntese formal, a busca de uma forma 
exata e atemporal que, a exemplo do Quatroccento italiano (caro a Volpi), é 
absolutamente linear.

Volpi se formou, enquanto artista, no contato com pintores imigrantes 
italianos que traziam para este lado do oceano as águas de seu país de origem. 
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Em solo paulistano, viveu um contexto onde o nacionalismo era valor central 
à pintura e acompanhou o desenvolvimento brasileiro do abstracionismo 
geométrico. Suas pinturas são então testemunhas da adaptação em solo 
nacional de tradições modernas internacionais, sejam nos valores adquiridos 
com imigrantes italianos, sejam na acomodação às expectativas dos críticos, 
sejam na metabolização das vanguardas geométricas. 
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Informais  na Bienal de São Paulo: gravura premiada e o olhar  crítico
Maria Luisa Luz Tavora
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Nossa pesquisa, em andamento, busca identificar e analisar as manifestações 
da tendência informal  e suas especificidades através da gravura artística, produzida 
no Rio de Janeiro, nas décadas de 1950/60. Nestes anos,  a gravura   é ativada 
como meio de expressão moderno, explorada como  instrumento de criação 
artística. Na historiografia da arte, no Brasil,  paira um silêncio ou uma reduzida 
referência  às questões conceituais  e ao papel histórico desta produção. Além 
de mapear esta produção, nossos estudos voltam-se para  os textos críticos,  na 
busca do entendimento gerado pelo embate contemporâneo com as obras. Neste 
processo, aderimos ao pensamento de Pierre Bourdieu  para quem o  discurso 
sobre a obra é mais um momento da própria produção da obra, construção de seus 
sentidos. Nesta perspectiva, acreditamos  poder formular um quadro mais amplo 
das experiências informais e seu entendimento nos anos 1950/60. Interessa-nos 
a análise e seleção dos textos relativos às obras mapeadas como significativas  
no agenciamento das questões próprias à arte informal. Nesta comunicação, o 
campo de nossas considerações  vai se estender  à crítica aos artistas premiados 
com gravura, na Bienal de São Paulo, produção destacada como significativa. Da 
quarta a oitava Bienal, nesta sequência, Fayga Ostrower, Arthur Luiz Piza, Isabel 
Pons, Roberto De Lamônica e Maria Bonomi  conquistaram, respectivamente,  o 
grande prêmio  da gravura  nacional. De 1957 a 1965, portanto por quase uma 
década, as escolhas  recaíram sobre artistas que potencializaram a expressão 
gráfica no viés subjetivo, intuitivo da arte abstrata. O que se pode pensar ou se 
pensou  desta  sequência de premiações ? Este recorte considera simbolicamente 
a Bienal como um território de conflitos, tensionado, onde se instalam relações de 
poder. Com a visibilidade  nacional e internacional que   esta premiação outorgou, 
a gravura  informal foi alçada para o campo de lutas e disputas no âmbito da 
política cultural. Questões de identidade local versus aportes internacionais, arte 
de raízes  e estrangeirismos, estilos “verdadeiramente” nacionais, entre outras, 
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atravessaram os textos  da crítica da arte. Neste pequeno cenário,  concentraremos 
nossas análises  no interesse de identificar  as considerações dos críticos   para 
a  (in)definição, ou para a  (in)compreensão da gravura  dos artistas citados, suas 
singularidades, a despeito da produção  americana e europeia.
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Universidade de São Paulo - USP
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O trabalho proposto aqui é um desdobramento de minha pesquisa iniciada no 
estágio de mestrado realizado no Museu Bourdelle, em Paris, em 2013.  Pretendo 
analisar como o escultor brasileiro Celso Antônio de Menezes (1896-1984) vale-
se de sua curta estada de formação em Paris junto ao escultor francês Antoine 
Bourdelle (1861-1929) como um meio de estabelecer sua reputação e validar sua 
obra no Brasil. 

Celso Antônio inicia sua formação artística na Escola Nacional de Belas 
Artes, no Rio de Janeiro, e frequenta primeiramente o ateliê de Rodolfo Bernadelli. 
Consegue uma bolsa do governo do Maranhão para estudar em Paris, onde cursa 
a Académie de La Grande Chaumière de 1923 a 1926 e trabalha como assistente 
no ateliê de Bourdelle, provavelmente durante 1925. Mesmo antes de seu retorno 
ao Brasil, jornais brasileiros já exaltavam seus feitos na França. Nesses textos, 
o nome de Bourdelle sempre é mencionado visando legitimar os progressos do 
escultor brasileiro. De volta ao país, diversos artigos sobre Celso Antônio são 
publicados relacionando seu nome ao do escultor francês, com o objetivo de 
angariar encomendas ao primeiro.

Para essa discussão, serão analisados artigos de jornais e revistas brasileiros 
da década de 1920 que façam menção aos dois escultores, bem como o artigo de 
Celso Antônio em homenagem a Bourdelle publicado em ocasião de sua morte. 

Refletir sobre o uso do nome de Bourdelle como uma das estratégias 
utilizadas pelo escultor Celso Antônio para conquistar reconhecimento no Brasil 
permite trazer novas nuances para abordar questões como centros e periferias 
nos sistemas artísticos e sobre o “moderno” na escultura dos anos 1920. Também 
permite levantar mais dados para a compreensão de como se deu a circulação da 
obra, das ideias e do nome do escultor Antoine Bourdelle no meio artístico brasileiro.
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Neste artigo, retomamos os principais aspectos que marcam a trajetória 
do casal de artistas Maria Helena Vieira da Silva (1908 - 1992) e Arpad Szenes 
(1897 - 1985) no contexto do modernismo brasileiro, na década de 1940. Com 
o início da 2ª Guerra Mundial (1939-1945), os dois artistas, representantes da 
moderna Escola de Paris, irão deixar o ambiente de efervescência artística e 
cultural da capital francesa, para exilarem-se em solo brasileiro, devido à origem 
judaica de Szenes. Tendo vivido no Rio de Janeiro entre 1940 e 1947, o casal 
irá atestar a complexidade de atuação profissional no cenário artístico em vigor, 
e será nas amizades que aqui constroem, principalmente com Cecília Meireles, 
Murilo Mendes, Athos Bulcão, Carlos Scliar e Ruben Navarra, que encontrarão 
sustentáculo frente às contingências do exílio.

Esse grupo de artistas e intelectuais, entre outros nomes atuantes na época, 
irá fomentar um ambiente de intercâmbio entre as artes, – sobretudo, pintura, 
poesia e música –, trazendo nuances singulares para o contexto da história 
da arte moderna brasileira, no tocante ao período da 2ª Guerra. Como figuras 
centralizadoras, Vieira e Szenes irão residir nas dependências do conhecido 
“Hotel Internacional”, em Santa Teresa, onde ocorrerão encontros habituais entre 
artistas refugiados e personalidades nacionais, no espaço intersemiótico que 
marca o convívio artístico-cultural da época. Parte desse convívio fica atestada 
na correspondência que, por toda a vida, o poeta Murilo Mendes envia a Vieira e 
Szenes, configurando o testemunho da amizade solidificada no tempo de exílio.

Ao observarmos o legado que o casal de artistas deixa para o modernismo 
brasileiro, destacam-se duas questões fundamentais: a primeira envolve o 
aspecto fragmentário dos documentos referentes ao período, que nos levam a 
refletir sobre as relações entre História e Memória. A segunda questão refere-
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se ao “abstracionismo” que marca a poética de Vieira e Szenes no contexto 
internacional, fazendo contraponto ao teor figurativo e nacionalista da pintura 
brasileira na década de 1940, quando estavam em voga, sobretudo, os trabalhos de 
Portinari. Nesse sentido, a poética de Vieira e Szenes é consoante ao pensamento 
cosmopolita que encontramos na crítica e na poesia de Murilo Mendes.



208  |  TERRITÓRIOS DA HISTÓRIA DA ARTE  .   XXXIV Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte

Contradições Milionárias : Visões do Modernismo Brasileiro e além
Patricia Dias Guimarães
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

Palavras-chave: Modernismo brasileiro; Neoconcretismo; Historiografia da arte brasileira

A comunicação examina discursos emblemáticos da crítica e historiografia 
da arte brasileira das últimas décadas do XX, em sua tendência a considerar 
como características da visualidade modernista local a “contradição”, a 
“incipiência”, a “timidez fomal”, “o lirismo ingênuo”. Marcado pelo tema da 
brasilidade e foco na imagem do nacional-popular, de acordo com tais visadas 
críticas, nosso modernismo periférico não se conforma à ênfase na linguagem 
formal e à dicção internacionalista atribuídas às produções destacadas da 
arte moderna européia e do alto-modernismo norte-americano. Em contraste 
com a tradição literária estruturada no país desde o XIX, a arte modernista 
- e mesmo produções plásticas imediatamente anteriores e posteriores, a 
saber, o academicismo e o neoconcretismo de Oiticica, Clark e Pape-, são 
tratados por Rodrigo Naves como incapazes de estabelecer uma “forma 
forte” e de “caráter público”, associada à visão positiva da ordem social e à 
ação afirmativa do indivíduo-artista na sociedade. Escapa dessa avaliação 
negativa apenas a figura do Aleijadinho, “único talento incontestável”. Em 
posição menos exemplar, o viés construtivo de Amilcar de Castro é legitimado 
por Naves em contraste com o caráter “solipsista” que tem por comum às 
melhores expressões do nosso modernismo (Guignard, Volpi) e à vertente mais 
experimental do neoconcretismo. Por sua vez, Ronaldo Brito respeita Castro 
e vê na gravura de Goeldi a realização mais moderna do nosso modernismo, 
ainda que esta última encarne precisamente o oposto do exemplar: a 
condição marginal. A inadequação da arte brasileira modernista ao paradigma 
moderno tem sido creditada a fatores de base: a nossa origem lusa, de fraca 
tradição plástica; ao incipiente desenvolvimento tecno-científico; ao ambiente 
político-cultural que remonta à situação colonial. Aos expedientes do “jeitinho 
brasileiro”, Brito atribui, desde a Semana de 1922, a simulação da presença 
de uma arte moderna local, entendido que o “moderno” só faria entrada nas 
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artes locais com as tendências construtivas dos anos 1950, ainda que, para o 
crítico, sua vigência seja problemática. A comunicação considera o discurso 
de Sergio Buarque de Holanda, centrado na noção de “cordialidade” enquanto 
comportamento social arcaico típico do Brasil – noção que parece informar as 
leituras críticas & historiográficas que enxergam no meio artístico brasileiro 
do século XX a persistência de uma modernidade (e pós-modernidade) 
problemática. 
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Linguagem moderna, apropriações contemporâneas: o efeito cinema 
nos espaços expositivos
Patricia Ferreira Moreno
Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF

Palavras-chave: Filme de artista; Efeito cinema; Exposições

A partir de meados do século XX as mais variadas modalidades artísticas 
passaram a discutir sobre questões como o deslocamento, as construções 
processuais e suas temporalidades. No caso das artes plásticas, a compreensão 
da obra como processo, discussão iniciada por Marcel Duchamp, impulsionou 
os artistas a adotarem meios e suportes que relacionem a questão do espaço-
tempo, buscando possibilitar a apreensão do processo artístico em “tempo 
real”. Nesse sentido, uma modalidade em particular contou com recursos 
facilitadores para tais exercícios: os filmes e vídeos de artista. 

No Brasil verificamos a emergência das produções em película ou vídeo 
a partir dos anos 1960 e uma reflexão sobre o discurso dos artistas que 
adotaram a imagem em movimento como suporte pode elucidar questões 
importantes sobre as concepções acerca da apropriação da linguagem 
cinematográfica na produção artística, bem como das mudanças nas formas 
como tais obras foram sendo expostas ao longo das últimas décadas. 

A intenção dessa pesquisa é perceber as transformações no uso desses 
suportes e nas formas de exposição dessa modalidade da produção artística 
nos últimos quarenta anos. Para isso, partimos da investigação sobre o discurso 
de artistas pioneiros no uso da imagem em movimento no Brasil como Hélio 
Oiticica, Ligya Pape, Antonio Dias e Iole de Freitas em 1973, quando ocorreu 
a primeira grande exposição de Filmes de Artista no país, a Expo Projeção, 
organizada por Aracy Amaral. Procuramos, então, verificar, primeiramente, 
como fizeram uso da linguagem fílmica e o tipo de apropriação que 
empreenderam, considerando o momento histórico, cujo discurso priorizava 
a questão experimental e a quebra da estrutura de exibição cinematográfica 
tradicional. Posteriormente, propomos a investigação dos desdobramentos 
dessas concepções na atualidade. Tomando como referencial os estudos 
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de Philippe Dubois sobre o que chamou de “efeito cinema”, buscamos 
compreender as mudanças no atual uso do suporte e nas formas expositivas. 
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A Atualização do Discurso Pictórico na Produção Fotográfica de Joel-
Peter Witkin
Paula Cristina Dolenc Cabral Tacca
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP

Palavras-chave: Fotografia expandida; Pintura; Arte Contemporânea

A presente comunicação possui como objetivo apresentar, refletir e debater 
algumas imagens produzidas pelo fotógrafo norte-americano Joel-Peter Witking 
(Nova Iorque, 1939). 

O foco da apresentação será especifica e essencialmente a produção 
fotográfica do artista que resgata, expande e atualiza construções e discursos 
pictóricos das artes clássicas e moderna a partir de referências claras a pintores 
e obras de diversos períodos, movimentos e estilos artísticos; aduzidos na 
construção da imagem a partir de sua produção cênica, posicionamento dos 
personagens, angulação, enfim, na encenação rigorosa de toda uma construção 
que remete e resgata as obras referenciadas.

Não necessariamente homenageando as obras que chama ao diálogo, Witkin 
está além de uma representação fotográfica ilustrativa e remissiva da História da 
Arte. Ao invés disso e partindo fundamentalmente de fontes pictóricas europeias, 
o artista interpreta, reconstrói e atualiza discursos artísticos, desde elementos e 
debates que fundamentam e regem sua própria produção autoral: religião, morte, 
corpo, erotismo, beleza e o grotesco. 

Trazendo à tona, a partir das imagens que produz, questões humanas de 
ordem ética e moral, Witkin demanda de seu interlocutor olhar e pensamento 
crítico, além de um certo repertório pictórico, mitológico e literário, alocando-se, 
enquanto artista contemporâneo, para além de uma discussão sobre estilos e 
técnicas, quando apresenta, a partir das fotografias que produz, uma ação artística 
que envolve e coloca em xeque questões universais das Histórias da Arte e do 
Humano. 

Assim, além de atualizar de maneira antropofágica o discurso pictórico 
europeu de diferentes momentos da história da pintura, a partir de uma produção 
artística original, Joel-Peter Witkin também atualiza e debate eternos e recorrentes 
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temas que tangem à vida social, cultural e individual humana, em todas as épocas 
e territorialidades. 

Sua produção também retorna à luz o velho debate sobre o lugar da fotografia 
na História da Arte, quando rompe com a representação mecânica e maquínica 
do real e constrói a partir dos elementos cênicos mais improváveis e bizarros 
imagens que dependem de uma artesania peculiar e árdua, nos processos de pré 
e pós produção, para que possam se fazer obra,  referenciando as mais belas 
produções pictóricas, mas também expandindo discursos, quando se apresentam 
essencialmente originais e atuais, enquanto imagem e significação.
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A obra de Cícero Dias nas décadas de 1920/30: surrealista?

Priscila Sacchettin
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP

Palavras-chave: Surrealismo; Cícero Dias, Modernismo; Regionalismo

A estadia no Brasil do poeta surrealista Benjamin Péret entre 1929 e 1931 chamou 
a atenção de críticos e artistas do país, dentre eles, Oswald de Andrade, que, quando 
da chegada de Péret, tratou de acolhê-lo junto às fileiras do Movimento Antropofágico. 
É necessário observar que, no final dos anos 20, a divulgação e a circulação de 
informações a respeito do movimento surrealista são, no Brasil, bastante limitadas, 
fazendo com que o surrealismo fosse praticamente desconhecido naquela época. 
Por isso, chama a atenção, por exemplo, o modo como a Revista de Antropofagia 
– da qual Oswald de Andrade foi membro ativíssimo - vincula os ideários surrealista 
e antropófagos, apresentando o movimento francês como precursor do movimento 
brasileiro. 

O surrealismo, no entanto, esteve presente nos debates da crítica de arte brasileira 
ainda alguns meses antes da chegada de Péret ao Brasil. O ensejo residia nas artes 
visuais e não vinculava-se diretamente à Antropofagia: o artista pernambucano Cícero 
Dias fazia sua primeira exposição, no hall da Policlínica do Rio de Janeiro, em junho 
de 1928. A atmosfera onírica observada nos desenhos e pinturas expostos faz com 
que Dias seja associado ao surrealismo. Além disso, é importante observar que, assim 
como nas pinturas da fase antropofágica de Tarsila do Amaral, nestas obras de Dias a 
relação com o surrealismo aparece mediada pela ideia do nacional.

A produção artística de Cícero Dias inicia-se, portanto, na década, de 1920, 
período de introdução das vanguardas europeias na cena artística brasileira, devido, 
em grande parte, ao impulso dado pela Semana de Arte Moderna de 1922, em São 
Paulo. Em resposta a esse evento, ganha corpo o Movimento Regionalista do Recife, 
do qual participam os escritores Graciliano Ramos, José Lins do Rego e João Cabral 
de Melo Neto, entre outros. Mesmo vivendo no Rio de Janeiro, Dias não fica indiferente 
ao movimento pernambucano de 1926, em muito devido a sua amizade com Gilberto 
Freyre.
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O propósito desta comunicação é, portanto, trazer uma reflexão sobre o ambiente 
de recepção do surrealismo no Brasil, tratando a primeira fase da obra de Cícero Dias 
como um caso em que elementos surrealizantes vêem-se confrontados aos ideários 
regionalistas e modernistas. 
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Reflexões sobre o desenho nos escritos de Mário de Andrade

Renata Oliveira Caetano
Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF

Palavras-chave: Desenho; Mário de Andrade

O debate acerca do grau de importância do desenho enquanto prática artística 
foi uma tarefa realizada em diferentes momentos da História da Arte. Ao longo de 
muitos anos foram inúmeros os estudiosos que se debruçaram sobre o tema, 
para entendê-lo em toda a sua complexidade. Aqui no Brasil, Mário de Andrade 
dedicou algumas linhas para refletir sobre o assunto. O escritor de múltiplas faces 
em sua atuação tanto literária quanto cultural, pretendia aparentemente, conhecer 
e se aprofundar  por meio da reflexão teórica  sobre a “tão complexa natureza 
do desenho”. Para tanto, se alinha com o posicionamento dessa prática artística 
como algo distinto da pintura. Tal característica observada em seus escritos 
reflete um dos fluxos de ideias sobre o tema inserido em um trânsito muito maior 
de questões que podem ser posicionadas com mais força a partir do século XVI 
e que se desdobram principalmente até o século XIX. Portanto, quando Mário 
de Andrade escolhe refletir sobre o desenho, entra em um amplo debate teórico 
da arte que aparentemente fora superado no século XX, por uma diversidade de 
outras questões. 

Dessa forma, a presente proposta de comunicação visa observar e debater 
as ideias de Mário de Andrade sobre o assunto a partir de 2 textos específicos, 
ambos intitulados “Do Desenho”, sendo, no entanto, de épocas diferentes. 
O primeiro, com data provável de 1937 e o segundo de 1943 buscam fazer 
o aprofundamento da reflexão que, para ele, ainda não estava encerrada, 
principalmente no que diz respeito à predominância da pintura sobre o desenho. 
Ainda que em alguns momentos a contraposição entre o traço e o pictórico fosse 
utilizada em seu texto, o tratamento para o assunto busca posicionar os fazeres 
no mesmo patamar. O que está em questão não são relações de importância, 
mas as características específicas, e particularmente o encantamento que o traço 
exerce no escritor. É famosa sua coleção de obras de arte, que não por um acaso 



XXXIV Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte  .  TERRITÓRIOS DA HISTÓRIA DA ARTE  |  217

demonstra ecos de seu interesse pelo tema pois está repleta de desenhos, muitas 
vezes oferecidos como presente ou adquiridos por meio de pedidos pessoais de 
Mário aos amigos artistas. Portanto, o que pretende-se aqui é extrair das grafias 
artísticas e literárias, diferentes formas de enfrentamento com o mundo, sendo 
mais uma possibilidade de compreender Mário de Andrade e seus escritos para 
além percursos já estabelecidos e consolidados acerca de sua obra.



218  |  TERRITÓRIOS DA HISTÓRIA DA ARTE  .   XXXIV Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte

A República de Don Quixote: anacronismos e classicismos na 
modernidade do novo Estado nacional

Rogéria Moreira de Ipanema
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

Palavras-chave: Jornal Don Quixote; Personagem literário d. Quixote; Alegoria da República

Em 1895 foi lançado, na capital federal do Rio de Janeiro, Don Quixote: 
jornal illustrado de Angelo Agostini. Uma folha independente e de opinião que 
cobriu os primeiros anos da Primeira República no Brasil.

A problemática proposta pelo artista foi discutir a política nacional em um 
cenário onde a ação heroificada de d. Quixote é recuperada para o enfrentamento 
de luta contra a introspecção imobilista do recém-eleito governo civil republicano, 
regulamentando assim, um novo estatuto inverso e deslocado em defesa da 
República nacional.  E nesta ordem contraditória habita o aprofundamento político 
e estetizado da arte visual satírica transposta ao fidalgo, de coração e alma da 
tradição de cavalaria, a avaliação da conjuntura do novo Estado e a salvação da 
pátria brasileira.

A representação alegórica da República na folha é apresentada corporificada 
nos códigos próprios adotados, salvadas acomodações, do projeto neoclassicista 
político francês que instituiu a Primeira República em 1792. A personificação da 
Razão codnominada de República fora feita para a realidade pós-revolucionária 
de construção da nova forma de governo adiante ao Antigo Regime. Assim 
como a França tornara-se o exemplo institucional e histórico para novos Estados 
nacionais oitocentistas, fez fluir também o seu ideário simbologizado, incluindo-se 
a imagem, nos bens simbólicos de circulação até à iconografia oficial republicana 
brasileira. 

Da arte como objeto de política, como da ação social de se fazer política pela 
arte visual da imagem de imprensa, o jornal Don Quixote levanta questões que 
se imbricam com a literatura parodial cervantina de 1605, do Cavaleiro da triste 
figura e sua performance extemporal nos modernos Seiscentos, à possibilidade 
protagonizadora da personagem no discurso crítico do cotidiano dos movimentos 
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do poder, em meio ao processo de modernização política brasileira nos conturbados 
últimos anos de 1800. 

O anacronismo que se estabelece no encontro destas duas figuras na 
imprensa agostiniana, ficcional e de representação - d. Quixote e alegoria da 
República -, a partir de várias temporalidades em jogo e exposto em imagens de 
um complexo hibridismo cultural, constrói um campo de reflexão no plano local, 
sobre as categorias, moderno, clássico e tradicional, frente às modernidades 
transformadoras impostas, pretendidas e/ou alcançadas ao longo do século XIX 
na Europa e nas Américas.
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Unheimlich: Ilustrações de um navegador contemporâneo
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Walmor Corrêa (Florianópolis, 1961), a partir do uso da técnica de pintura, 
cria um próprio e fantástico universo que propicia questionamentos a respeito 
da relação entre arte e imaginário. Em sua série Unheimlich, o artista retrata 
seres presentes nas tradições folclóricas brasileiras: Ondina, Ipupiara, Capelobo, 
Curupira e Cachorra da palmeira. Esses seres são dissecados e analisados pelo 
artista com o auxílio de textos, tornando-os possíveis visualmente. Suas imagens 
remetem a um atlas de História Natural, como os produzidos durante os séculos XVI 
e XVII, baseados nos relatos de viajantes ao Novo Mundo. Nesses relatos, o Novo 
Mundo é tratado como um universo possuidor de seres estranhos e misteriosos 
que construíam o imaginário moderno europeu. Os discursos fantásticos de 
viajantes, reminiscentes do pensamento místico medieval, explicavam o Novo 
Mundo na tentativa de ilustrar seus receios diante de novos territórios. Ao mesmo 
tempo, nativos das Américas também tentavam entender a chegada de outros 
seres humanos em suas terras. Nesse contexto, surgem confluências de relatos 
na tentativa de  domar-se o desconhecido, que permaneceram e desencadearam 
histórias e tradições folclóricas as quais se armazenaram em uma memória 
coletiva. É a partir desta que Walmor cria as imagens da série Unheimlich, 
destituindo as certezas do homem contemporâneo. Ao mesmo tempo em que os 
seres representados parecem familiares, percebe-se que são pertencentes a um 
universo fantástico e inverossímil, mas que se consolidou com o desenrolar dos 
processos culturais no Brasil. Sendo assim, o objetivo desta proposta é buscar 
estabelecer relações entre a série Unheimlich e os relatos dos séculos XVI e XVII, 
colocando Walmor no papel de um “navegador contemporâneo”.  Dessa forma, 
ao se lançar um olhar anacrônico no estudo da história da arte, considerando-se 
heranças, sobrevivências e rupturas, esta proposta fornece possibilidades para 
reflexão e entendimento a respeito de como diferentes sociedades exploram um 
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mesmo tema: o imaginário fantástico. Para isso, propõe-se a análise da série 
Unheimlich como uma forma de entrecruzamento do moderno e o século XXI. 
Como apoio a essas questões, faz-se pertinente considerar os trabalhos de 
Georges Didi-Huberman, no que concerne a investigação das imagens diante 
do diálogo entre transmutações temporais, apoiadas no conceito de memória 
coletiva proposto por Maurice Halbwachs. 
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Entre o Próximo e o Distante: Modernidade e Tradição na Produção 
de Alberto da Veiga Guignard

Taisa Helena Pascale Palhares
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Reconhecido como um dos mais importantes artistas modernos em atividade 
no Brasil na primeira metade do século 20, Alberto da Veiga Guignard (1896-
1962) se destacou principalmente pela pintura de paisagens montanhosas que 
aludem às noites de festa de São João, e que foram feitas em sua maioria nos 
seus dez últimos anos de vida. Artista de formação europeia, sobretudo alemã, 
Guignard se fixa no Rio de Janeiro em 1929. Sua produção se desenvolve de 
modo concomitante ao chamado período de institucionalização e “rotinização” das 
linguagens modernas que se daria nas duas décadas subsequentes, momento 
em que se adensam as discussões sobre o caráter nacional da arte brasileira e 
de sua função social.

Diante deste panorama, a recepção crítica de sua obra será marcada desde 
o início por uma interpretação de cunho nacionalista, que contrapõe o que seria 
um lirismo de teor subjetivo e ingênuo ao nacionalismo social de Portinari, como 
escreve de maneira exemplar o crítico de arte Lourival Gomes Machado no livro 
Retrato da Arte Moderna no Brasil em meados dos anos 1940. Apesar de exata em 
alguns momentos, essa interpretação, ao eleger o conteúdo nacional como a parte 
mais original de sua obra, deixa de lado elementos complexos, como a relação 
constante, e muitas vezes ambígua, com a tradição artística ocidental, a qual 
Guignard conhecia e admirava profundamente. Pois é certo que suas paisagens 
“brasileiras” se constroem também pelo estudo do colorismo da tradição da pintura 
de paisagem flamenga do final do século XVI. Da mesma forma, o linearismo de 
seus retratos, que constituem um conjunto representativo de sua produção, tem 
como base a pintura renascentista italiana do Quatrocentos.

Neste sentido, nossa comunicação busca compreender como se dá essa 
relação entre modernidade e tradição na obra de Guignard, no sentido de expandir 
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o sentido que a noção de “arte moderna brasileira” poderia ter a partir de sua 
análise. Sem aderir a um discurso de ruptura, ele procura transitar por diversos 
períodos históricos a fim de atualizar um saber tradicional sem perder de vista o 
momento contemporâneo de sua realização. A meu ver, é nesse movimento que 
se constitui a modernidade de Guignard.  
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O que a arte contemporânea pensa do museu: Smithson, Heizer, 
Oppenheim, Bochner, Kaprow, Broodthaers
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Este artigo tem como objetivo apresentar algumas proposições e 
questionamento acerca do museu de arte. O debate foi orquestrado primeiramente 
por artistas que apostaram na problemática circulação dos seus trabalhos 
produzidos no fim dos anos 60 e início dos anos 70. Para tanto, pontua-se, num 
primeiro momento, o discurso de artistas que adotaram posicionamento frontal 
e combativo em relação à institucionalização do trabalho artístico e o espaço de 
legitimação do museu, para depois, ser evidenciada uma abordagem poética e 
ficcional. Sem pertencerem a programas definidos, certas concepções de espaço 
de galeria, produção artística e circulação do trabalho ganharam verve poética e se 
colocaram, por assim dizer, no limite entre discurso crítico - identificado por vezes 
com outros campos disciplinares, tais como, museologia, sociologia e história - e 
sua apresentação material, visual e imaginativa. Certamente, a compreensão do 
lugar do museu de arte e galeria como potência criadora eclodiu em fabulações 
e ficções. Estas formulações passaram a incidir sobre os modos de exibição 
dos trabalhos artísticos. Na articulação entre propostas específicas dos artistas 
Robert Smithson, Michael Heizer, Dennis Oppenheim, Mel Bochner, Allan Kaprow 
e Marcel Broodthaers, pretende-se transitar pelo espaço poético do museu de 
arte, desenhando o contorno dos discursos e das narrativas e apresentando 
visualidades no registro contemporâneo.
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O campo ampliado da escultura moderna no horizonte das práticas 
de site specificity
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A proposta de comunicação tem origem na dissertação de mestrado defendida 
em 2006 no curso de pós-graduação do Departamento de Artes da ECA-USP. A 
ideia aqui é analisar historicamente os rumos da tradição moderna de escultura 
em direção a poética do site specificity. A partir da noção de campo ampliado de 
Rosalind Krauss, a escultura teria sido problematizada desde o final do séc. XIX, 
com a obra de Auguste Rodin, a qual teria modificado o espaço narrativo clássico, 
rompendo com a premissa do monumento e passando a pleitear uma imersão da 
obra no espaço do observador.

O período das vanguardas também foi fundamental para se repensar as 
fronteiras entre as linguagens tradicionais e o reconhecimento de outras esferas 
que não a das belas-artes, desde a dissolução da base em Brancusi, passando 
pela renovação do estatuto de arte em Duchamp, até as experiências de colagem 
com a obra Merzbau, de Schwitters.

A partir de meados do século XX, observa-se um alargamento cada vez 
maior da tradição moderna, projetando a arte para além dos gêneros artísticos 
fixados até então, buscando expandir a noção de escultura em termos espaciais, 
temporais e experienciais.

A produção que culmina nos anos de 1960 teria sua origem num processo 
de crítica do objeto, precipitado pelo problemas da cultura de massa, onde os 
trabalhos se reconhecem num mundo da cultura. Os trabalhos produzidos a partir 
daqui passam a operar num contexto ampliado, aberta ao espaço e à dinâmica 
cultural urbana.

Nesse contexto, surgem trabalhos que se aproximam das contingências do 
lugar onde atuam, quer físicas, sociais ou culturais, operando próximos à poética 
do site specificity; seja por situações de conflito ou por processos de assimilação 
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e adesão. Podemos dizer que tais proposições estabeleceram-se como diferença 
– ou dispositivo para criar uma diferença – nas relações objeto-sujeito e objeto-
lugar.

É no esteio da produção da minimal art que Miwon Kwon identifica a primeira 
ocorrência da poética do site specificity, “fenomenológica”, intimamente ligada às 
contingências físicas do local da obra. A genealogia traçada por Kwon identifica uma 
segunda ocorrência, “institucional/social”, entre 1960 e 1970, com o acirramento 
da crítica institucional, período em que o lugar se amplifica num contexto da 
cultura para além de suas qualidades físicas; e uma terceira, “discursiva”, a partir 
do final dos anos 1980, momento em que a crítica ao confinamento cultural das 
instituições é alargada para a esfera mais ampla da cultura.
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Um boxeur na arena: Oswald de Andrade e as artes plásticas no Brasil 
(1915-1954)

Thiago Gil de Oliveira Virava
Universidade de São Paulo - USP

Palavras-chave: Modernismo; Crítica de Arte no Brasil; Pintura

Proponho com esta comunicação apresentar as bases de meu projeto 
de Doutorado, iniciado em 2014, que tem como objetivo principal investigar a 
posição das artes visuais na experiência intelectual do poeta e escritor modernista 
Oswald de Andrade (1890-1954). Trata-se, portanto, de um estudo não apenas 
de seus textos sobre arte, mas também das relações que manteve com artistas 
brasileiros e estrangeiros; da possível influência dessas relações em sua obra 
literária e poética; da aquisição, por compra ou doação, de obras de arte para 
sua coleção particular; de sua atuação em situações importantes envolvendo as 
artes visuais no país, especialmente na cidade de São Paulo – como a Semana 
de Arte Moderna(1922); a primeira exposição individual de Tarsila do Amaral no 
Brasil(1929); o Clube dos Artistas Modernos (1932-1933) e os Salões de Maio 
(1937-1939), por exemplo. As balizas cronológicas inicialmente adotadas tomam 
como ponto de partida o texto “Em prol de uma pintura nacional” (1915) e como 
ponto de chegada as colunas que escreveu para o jornal carioca Correio da Manhã 
sobre a II Bienal de São Paulo, em 1954. A natureza dos textos e da escrita 
de Oswald de Andrade – seu conhecido estilo telegráfico e virulento – aponta 
aberturas para se discutir a singularidade tanto de seu discurso sobre arte como 
também de seu pensamento estético, no contexto da crítica de arte produzida no 
Brasil nesse período. Para esta comunicação, a ideia é expor dados históricos 
sobre o envolvimento de Oswald de Andrade com o meio artístico em São Paulo 
durante o período estudado, assim como apresentar algumas ideias e propostas 
desenvolvidas em seus textos sobre arte, ainda pouco conhecidos e debatidos. 
Neles é possível notar o entendimento de que a superação da pintura de cavalete 
– que teve no movimento muralista mexicano uma abertura histórica importante – 
era um caminho possível para uma aspiração coletiva da arte moderna no Brasil e 
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no mundo. Oswald de Andrade compreendeu as injunções políticas das propostas 
muralistas e buscou em seus textos rastrear as raízes históricas e ideológicas da 
pintura de cavalete e do conceito de artista moderno. Acreditando na dimensão 
revolucionária da criação artística, apostou no muralismo como possibilidade 
de arte social. Não se trata, porém, de aposta ingênua, uma vez que o conflito 
entre comprometimento social e experimentação estética será também um tema 
trabalhado em seus textos. 



Conectando histórias da arte (3):
novos territórios, outras tradições e paradigmas
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Nas últimas décadas, o campo da História da Arte vem passando por uma drástica 
revisão, que resultou em sua expansão para além de suas fronteiras históricas. Diversas 
tradições artísticas, antes situadas fora do campo de interesse do historiador da arte 
foram incorporadas à disciplina, alterando definitivamente o cenário da história da arte no 
mundo. Como resultado, também as teorias e métodos tradicionalmente empregados por 
historiadores da arte passaram a ser revistos, levando a uma abertura cada vez maior do 
campo em direção a diálogos inter- e transdisciplinares. Princípios que circunscreviam a 
disciplina até poucas décadas, como enquadres cronológicos e associações entre arte 
e nacionalidade, por exemplo, foram profundamente revistos, dando origem a modelos 
mais dinâmicos. Assim como os  inspirados em Aby Warburg, Carl Einstein e outros, que 
procuram compreender o objeto artístico, ou artefato, em sua dimensão política e em 
sua realidade material, analisando-o a partir da história de sua inscrição, circulação e 
ressignificação em diferentes contextos espaciais e temporais. 

Neste processo, também o estatuto do objeto artístico ou artefato tornou-se 
oportunidade para reflexão. Uma reavaliação de sua existência como objeto estável e 
definido, por exemplo, a serviço de processos de representação, tem ocorrido levando, 
entre outros, ao reconhecimento do caráter performático e, por vezes, processual/ritual da 
arte em diferentes culturas.  A questão é especialmente relevante em um território como o 
Brasil, marcado desde os tempos de colônia pelo intercruzamento de tradições artísticas 
e culturais diversas, ainda que frequentemente a história da arte no país continue sendo 
narrada como a história dos desdobramentos locais da tradição europeia.

Uma história da arte crítica é, portanto, também e talvez acima de tudo a oportunidade 
para pensar as práticas do historiador da arte. Os vínculos entre história da arte e políticas 
imperialistas dominantes têm sido largamente reconhecidos e uma nova história da arte 
crítica de vocação global deve indagar a respeito de seu papel no processo de construção 
e legitimação de discursos no passado e hoje. A legitimação do campo da história da arte 
no Brasil exclusivamente como o campo da transferência e ressignificação de tradições 
europeias à realidade local contribui, ainda hoje, para o processo de exclusão real e 
simbólica de uma parte significativa da população do país. Em um país marcado por uma 
história de colonização, marginalização e escravidão, é essencial entendermos nossa 
prática como fundamentalmente política e nos perguntarmos de quem é a voz da história 
que narramos.

A presente sessão aceitará contribuições que procurem pensar o campo da história 
da arte em um contexto expandido, revendo o estatuto do seu objeto e de suas abordagens 
teórico-metodológicas. Uma ênfase no papel de tradições não-europeias no processo de 
construção de uma história da arte mais crítica será especialmente apreciada.

Esta sessão temática interliga-se às outras duas sessões de mesmo título: 
“Conectando histórias da arte”. As três articulam em seu conjunto reflexões e 
direcionamentos de pesquisa desenvolvidos nos últimos anos na Unifesp, na UERJ e 
na Unicamp em parceria com o Instituto Getty de Los Angeles, através do programa 
“Connecting Art Histories”.
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Blasfêmia e arte contemporânea: breves reflexões para uma histíria 
da arte crítica e interdisciplinar

Aline Moco Silva Miklos
École des Hautes Études en Sciences Sociales - EHESS

Palavras-chave: Blasfêmia; Arte Contemporânea; Cristianismo

Apesar do século XX ter sido marcado por um longo processo de laicização 
do mundo ocidental e da arte ter se afastado cada vez mais das questões 
religiosas, o que já vinha acontecendo desde o século XVIII, vários artistas não 
deixaram de se preocupar com o tema religioso. Graças às liberdades adquiridas, 
estes artistas procuraram ver o cristianismo de uma outra forma: ora o criticando, 
ora defendendo um cristianismo primitivo, ora se burlando do mesmo etc. Por isto, 
vários destes artistas foram acusados de blasfemos, foram levados à justiça e 
alguns deles perderam a causa. Enquanto outros, tão críticos como os primeiros, 
passaram despercebidos. Agora, em uma sociedade laica, o que faz uma obra 
ser considerada blasfema? O que seria a blasfêmia nas artes visuais e no século 
XXI? Como estudá-la? Tentaremos responder estas questões a partir da análise 
de métodos já existentes para o estudo da blasfêmia e nos apoiando em algumas 
disciplinas como a história da arte, a história, a antropologia e o direito. Aqui, a 
imagem não é vista simplesmente como um sistema de signos, mas sobretudo 
como um sistema de relações onde os objetos artísticos passam a ter sentido 
somente se forem considerados em um contexto social. A partir desta premissa, o 
nosso objetivo será de apontar novas alternativas para o estudo da blasfêmia e de 
refletir sobre como a história da arte e estas imagens podem contribuir para este 
estudo e vice-versa. Para esta apresentação nos propomos a analisar dois casos 
de artistas e obras que foram considerados como blasfemos por grupos religiosos. 
O primeiro é León Ferrari, que em 2004 realizou uma exposição no Centro Cultural 
Recoleta considerada como blasfema pelo atual papa Francisco I. O segundo é 
Andres Serrano com sua obra Piss Christ, onde ele fotografa um cruxifixo banhado 
em urina e sangue. Esta obra já foi proibida de participar de várias exposições, já foi 
violada por alguns católicos fanáticos e causou inúmeras discussões na Europa e 
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nos Estados Unidos. Estes casos serão analisados e comparados tendo em vista 
os contextos sociais nos quais eles ocorreram, uma vez que é do senso comum 
acreditar que em países como a Argentina (latino-americano, “subdesenvolvido” 
e majoritariamente católico) a censura (ou tentativa de censura) de uma obra de 
conteúdo considerado como blasfemo por determinados grupos religiosos é mais 
comum que em países “laicos” e “desenvolvidos”. 
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Encarcerado: Crime e Visualidade no Museu da Polócia Civil do Estado 
do Rio de Janeiro

Emy Buono
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

Palavras-chave: Cultura afro-brasilieira; Museologia; Modernismo

Encarcerado: Crime e Visualidade no Museu da Polícia Civil do Estado 
do Rio de Janeiro é um projeto de pesquisa que analisa o papel dos objetos, 
imagens e visão no mapeamento dos terrenos sociais, culturais, raciais e políticas 
do espaço urbano na década de 1920 e 1930 no Rio de Janeiro. Em um estudo 
que aponta para questões teóricas sobre raça, museus e arte moderna no Brasil, 
especificamente explorando as relações entre espiritualidade afro-brasileira e o 
nascente moderno estado-nação. Em 1938, durante o Estado Novo do Regime 
Vargas, O Museu da Polícia Civil do Rio de Janeiro foi remodelada como um 
lugar de encarceramento para os objetos “criminosos” –– no caso dos objetos 
rituais afro-brasileiros, tornou-se um local para a prisão de potente objetos 
espiritualmente dinâmicos do candomblé e umbanda, e imagens de origem afro-
brasileira. O Museu da Polícia Civil se tornou a coleção institucional de herança 
afro-brasileira mais antiga do Brasil, que eventualmente caiu sob os cuidados do 
IPHAN. Os policiais que se apropriaram dos artefatos religiosos nesta coleção 
também atuaram como etnógrafos, historiadores e curadores, detalhando por 
escrito o uso ritual de objetos individuais por seus praticantes. Esses objetos 
foram assim politizados e estetizados por sua remoção de usos sociais e através 
do estudo e categorização. Este estudo irá analisar as formas pelas quais a 
cultura material afro-brasileira foi incorporada ao “Museu do Crime” da Academia 
de Polícia, e ampliada com outros objetos e imagens de crime, e mostrar as 
formas contraditórias em que os policiais ao mesmo tempo reprimiram e apoiaram 
a natureza eficaz desses objetos. 

O Museu da Polícia Civil oferece um modelo conceitual profundamente 
diferente para a coleta patrocinada pelo estado e curadoria de artefatos culturais, 
quando comparado aos da Missão Artística Francesa no século XIX e Museu 
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Real do Rio de Janeiro (agora no Museu Nacional do Brasil). Este modelo oferece 
importantes insights sobre a transição tardia para uma formação cultural pós- 
colonial. Ao contrário dos estudos de coleções de arte do Rio de Janeiro, o Museu 
da Polícia Civil revela o papel de objetos e cultura visual de forma mais ampla, na 
construção de uma cultura cívica que ligava o coletar e o ver –– com formação 
policial.
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A produção fotográfica de Alair Gomes nos Estados Unidos

André Luís Castilho Pitol
Universidade de São Paulo – USP

Palavras-chave: Alair Gomes; Fotografia; Estados Unidos

Esta comunicação visa apresentar sumariamente a estrutura de meu 
projeto de mestrado sobre a produção fotográfica de Alair Gomes. O objetivo 
é o de discutir uma parcela específica da produção do fotógrafo, a saber: os 
trabalhos publicados nos Estados Unidos entre 1971 e 1983 - “The Balcony: 
a photo portfolio”, revista Performance (1971); livro de artista Artists Almanac 
(1975); “Carnival in Rio: a photo essay”, Gay Sunshine - Journal of Gay 
Liberation (1979); e um ensaio na revista The Advocate: the national gay 
newsmagazine (1983).

Os trabalhos de Alair Gomes foram exibidos primeiramente nos Estados 
Unidos e só no final da década de 1970 no Brasil. Este tema insere-nos nas 
relações do circuito da arte entre Brasil e Estados Unidos, que nas décadas 
de 1960 e 1970 movimentou significativo número de artistas brasileiros em 
busca de viabilização de projetos e na procura de referências visuais. Várias 
dessas viagens foram possíveis pelo financiamento de inúmeros intercâmbios 
acadêmicos e artísticos, como afirma Dária Jaremtchuk (2008; 2012).

Apontamos alguns pontos importantes para esta análise. Em primeiro 
lugar, a escolha de Gomes por veicular seus trabalhos em revistas e jornais, 
tanto do circuito artístico, no caso do livro de artista, mas principalmente num 
circuito impresso ligado à homossociabilidade estadunidense e ao movimento 
político gay norte-americano. 

Interessa-nos aqui discutir os trabalhos de arte a partir de suas 
possibilidades de concretização nos suportes nos quais foram construídos, 
considerando-se a dimensão física da fotografia, bem como as relações 
estabelecidas entre elas e os meios de difusão através dos quais chegaria até 
o público, ressignificando suas poéticas. Deste modo, podemos dialogar tanto 
com a materialidade dos trabalhos, bem como com a circulação proposta, em 
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espaços importantes para a exibição de trabalhos de arte, alternativos aos 
gêneros canônicos das artes plásticas, como pintura e escultura. O suporte 
impresso foi utilizado por uma parcela de artistas, cujos resultados plásticos 
trouxeram contribuições para o debate da arte contemporânea.
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A construção de um cânone para arte latino-americana: a análise de 
uma narrativa em comum dos anos 1970 aos 1990 

Camila Santoro Maroja
Duke University - NC, EUA

Palavras-chave: Arte latino-americana; Construções canônicas; Teorias de arte autóctones

Esta apresentação debate a formação de uma narrativa para arte latino-
americana desde os anos 1970. Especificamente, examina como debates 
iniciados nessa década em torno da possibilidade de se postular e teorizar 
uma arte regional repercutiram e influenciaram eventos nos anos 1990-2000, 
período marcado por uma explosão de mostras que se propõem a pensar uma 
história da arte de um ponto de vista não-eurocêntrico, tanto no Brasil como no 
exterior. A partir de exposições paradigmáticas como a Primeira Bienal de Artes 
Visuais do Mercosul (Porto Alegre, 1997), Inverted Utopias (Houston, 2004) 
e The Geometry of Hope: Latin American Abstract Art from the Patricia Phelps 
de Cisneros Collection (Austin, 2007) até a recente América Latina 1960-2013. 
Photographs (Paris, 2013-2014), esta apresentação analisa como essas mostras 
procuraram construir novos cânones artísticos para a região, distantes do 
velho estereótipo de arte fantástica e apresentaram uma narrativa que associou a 
arte local à arte abstrato-construtiva e/ou política-conceitual. O argumento é que 
esse novo enfoque foi influenciado por eventos e debates nos anos 1970, os quais 
postularam uma identidade local unificada em torno de uma luta comum dos povos 
latino-americanos contra a dominação cultural e regimes totalitários. Assim, são 
examinados como substanciando essa recente construção canônica para a arte 
latino-americana propostas dos anos 1970 como a publicação Counter Biennial, 
organizada pela MICLA em Nova York em 1971 – que reúne obras de artistas 
latino-americanos na tentativa de se criar uma identidade comum –, além da 
exposição América Latina: Geometria Sensível (MAM/RJ) – curada por Roberto 
Pontual em 1978 –, que postula uma narrativa unificada para a arte da região 
por meio de uma geometria diferenciada e que foi marcada pelo trágico incêndio 
do museu. Rever e analisar o processo da construção de um novo cânone para 
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a arte latino-americana a partir de uma reflexão começada há mais de 30 anos 
parece fundamental hoje, quando instituições reveem seus acervos para incluir 
a produção artística de áreas não-hegemônicas no intento de criar uma história 
da arte mais expandida e global. Nesse cenário, as exposições citadas, vistas 
como construtoras de novas narrativas para arte latino-americana, atuam como 
modelos para essas inserções.
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Tesouros tropicais: sobre as relações entre ruínas e florestas no século 
XIX

Claudia Valladão de Mattos
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP

Palavras-chave: Arte pré-colombiana; Ruínas; Floresta

Ao longo do século XIX um grande número de exploradores viajou pela 
península do Yucatan no México à busca dos registros das grandes civilizações 
pré-colombianas. Stevens, Catherwood, Waldeck e o casal Augustus e Alice Le 
Plongeon são alguns dos nomes que devem ser mencionados. A península havia 
sido um dos núcleos mais importantes da cultura Maia e seus territórios estavam 
cobertos de edifícios imponentes, porém, em grande parte, submersos na densa 
floresta tropical. Os relatos de viajantes que cruzaram o Yucatan estão cheios 
de comentários a respeito da mata e dos esforços necessários para destruí-
la, de forma a revelar os tesouros antigos ali escondidos. Também as imagens 
produzidas por estes viajantes em larga medida apresentam tal contraste entre 
a pedra sólida e a mata, que não raramente se traduzia em termos simbólicos 
no confronto entre natureza selvagem e civilização. Estas narrativas subjacentes 
aos discursos e imagens arqueológicas realizadas nos territórios do atual México 
podem também ser encontradas, ainda que em formas distintas, na Amazônia 
brasileira. Ali também proliferou a ideia de luta entre civilização e floresta, porém, 
à diferença do que ocorria nas áreas mesoamericanas, no Brasil a floresta, era 
vista como ainda mais selvagem e densa, literalmente impedindo a implantação 
da civilização. O presente trabalho apresenta um estudo sobre a relação entre 
ruina e floresta no imaginário e nas imagens do século XIX na América Latina, 
enfatizando semelhanças e diferenças encontradas nas regiões da Amazônia e 
das florestas tropicais da península do Yucatan.
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Territórios e fronteiras da arte digital no contexto brasileiro
Débora Aita Gasparetto
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS

Palavras-chave: Arte digital; Arte contemporânea; História da Arte

Esta comunicação tem o intuito de pensar a arte digital – conceito que 
utilizamos como sinônimo de arte-ciência-tecnologia – no contexto brasileiro, 
a partir da história da arte. Isto denota retomar os territórios do Quattrocento 
e perceber que assim como naquele período de efervescência artística e 
cultural, o artista também é um misto de cientista e inventor. Entretanto os 
novos “Leonardos” – como sugere Roger Malina, editor da publicação que é 
atualmente a maior referência em arte-ciência-tecnologia, Leonardo – não 
vivem no centro do sistema mainstream da arte contemporânea, mas em um 
“território” à parte, de fronteiras tênues, articulando suas próprias estruturas 
de produção-distribuição-consumo-preservação. Nosso intuito é debater as 
barreiras que o sistema da arte contemporânea ainda impõe a essa produção 
e analisar os redirecionamentos por parte dos principais fomentadores da arte 
digital no Brasil. Entre estes, o Itaú Cultural, que a partir de 2012 encerra um 
dos principais eventos de arte e tecnologia do país e o programa específico do 
Rumos que financiava algumas produções em arte digital; ainda analisaremos 
o caso do Instituto Sérgio Motta, com o encerramento do prêmio Sérgio Motta 
de Arte e Tecnologia; e o desmantelamento das ações específicas à arte e 
tecnologia no MIS-SP. Muitas transformações ocorreram no cenário no qual 
os artistas atuam, surgiram outros papéis, instituições e agentes, mas o artista 
continua dependendo dos mecenas, que agora estão representados na figura 
das instituições culturais privadas, por isso pretendemos compreender os 
danos que esta dependência pode causar à produção e ao seu circuito. Esta 
comunicação se pauta em autores internacionais como Domenico Quaranta 
e Edward Shanken, propondo estabelecer diálogos com as especificidades 
do contexto brasileiro. A partir da análise do contexto internacional e das 
retomadas conceituais históricas, propomos dar início à análise das mais de 
30 entrevistas realizadas para a tese de doutorado, com artistas, curadores, 
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historiadores da arte, críticos e pesquisadores brasileiros vinculados às 
questões de arte-ciência-tecnologia, os quais pensam a relação desta produção 
com o sistema da arte contemporânea.
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Temporalidade da paisagem: Marina Camargo e Augustus Earle

Eduardo Ferreora Veras
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS

Palavras-chave: Anacronismo; Paisagem; Autorretrato

Esta comunicação propõe a aproximação entre uma série de trabalhos 
recentes, em fotografia e vídeo, concebidos pela jovem artista brasileira 
Marina Camargo (Maceió, 1980), e uma aquarela produzida pelo desenhista 
britânico Augustus Earle (Londres, 1793 – Londres, 1838), aos tempos de 
sua segunda viagem exploratória ao Brasil, na primeira metade do século 
XIX. Nos dois casos, os artistas se valem do autorretrato para evidenciar o 
impacto que experimentaram diante da paisagem estrangeira. No caso dela, 
a cadeia montanhosa dos Alpes alemães, vista desde o pé das montanhas, 
na região de Munique; no dele, a Baía de Guanabara, com o Pão-de-Açúcar 
em destaque, percebidos desde o alto do Corcovado, no Rio de Janeiro. Tanto 
Marina quanto Earle incluem a si mesmos em suas interpretações do cenário, 
representando-se de costas para o espectador e de frente para a natureza. 
No caso dele, a ênfase se dá em uma espécie de bem-humorada estupefação: 
o personagem, de fraque e cartola, parece perder o equilíbrio diante do que 
vê. No caso dela, prevalece um intuito de negação/anulação da paisagem: os 
Alpes têm seu contorno bem definido pela tesoura e pelo pincel, mas a massa 
da montanha é achatada, planificada e obscurecida sob tinta preta. Essa 
obliteração, supõe-se, pode funcionar como metáfora dos encobrimentos e 
dos esquecimentos tão próprios das narrativas memorialísticas e da História 
mesma.

Uma aproximação desse tipo – entre obras de 2013 e uma aquarela 
de 1822 – insere-se em um quadro maior de revisão da História da Arte 
como disciplina. Propõe, pelo contraponto, uma abordagem anacrônica, à 
moda de Carl Einstein, o historiador alemão que, em princípios do século 
XX, empreendeu uma sistematização da arte africana, então tida como 
“primitiva”, a partir do interesse que os pintores cubistas manifestavam por 
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ela. O avizinhamento que se sugere aqui, pela via anacrônica, deve enfatizar 
tanto as similaridades formais e temáticas quanto as diferenças inconciliáveis. 
Ao evidenciar os contextos políticos e sociais de cada momento, fará 
emergir questões de identidade e de projeção de si no espaço do Outro, 
intercruzamentos entre culturas, e os contatos possíveis entre a produção 
contemporânea e a tradição. 
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Âmbitos teóricos, possíveis aberturas

Elena Maria O`Neill Hughes
Universidade Estadual do Rio de Janeiro - UERJ

Palavras-chave: Espaço; Mito; Tectônica

Em 1929 Carl Einstein afirma que “a história da arte é a luta de todas as 
representações ópticas, dos espaços inventados e das figurações”. Esta ampla 
definição contempla obras de distintas coordenadas espaço-temporais, trabalhos 
que resultam de uma expressão coletiva assim como aqueles considerados signos 
de rupturas individuais. 

Uma história da arte assim compreendida não visa apenas a inclusão de 
novos objetos e contorna a armadilha de considerar uma história da arte calcada 
nas viagens de navegação e roteiros estabelecidos pelo intercambio comercial. 
Exige, sim, pensar o modo em que estabelecemos relações de parentesco plástico 
entre objetos, o que de algum modo nos obriga a questionar noções de espaço, 
visão e forma. 

A quantidade de objetos hoje à nossa disposição remete à Exposição de 
Londres (1851), sob cujo estímulo Gottfried Semper elaborou um dos tratados 
fundamentais para a teoria da arquitetura, O estilo nas artes técnicas e tectônicas 
(1860-1863). Se bem as aproximações entre arte e etnologia estabelecidas por 
Carl Einstein estão enraizadas nessa discussão, à diferença de Semper, Einstein 
utiliza o termo tectônica para aproximar produções artísticas de origens diversas 
e não com fins taxonômicos – claro exemplo disso é Negerplastik (1915). Termo 
utilizado por Einstein desde seus primeiros textos, sua compreensão da tectônica 
é formulada a partir de relações e tensões entre arte e arquitetura, entre história da 
arte e história da arquitetura, assim como nos debates teóricos sobre a noção de 
espaço. A tectônica segundo Einstein diz respeito ao espaço e sua conformação 
e relação com o homem. 

A comunicação pretende pensar as relações e questões teóricas entre  
arte e arquitetura, discutidas desde o campo da história da arte. Como ponto de 
partida, o desafio seria entender a arte, a visão e a forma como ações – verbos e 
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não substantivos, já que a história da arte tal como entendida por Einstein rejeita 
fórmulas fechadas imutáveis e totalizações. Com base em textos de Einstein e 
Semper, entre outros, abordaremos a questão da “ação” da arte e do objeto de 
arte como conjunto de experiências, entre as quais incluímos a sua importância 
mitológica como alternativa à razão, à tecnologia e ao empirismo. Assim, 
redimensionando noções e categorias, este texto aspira a formular algumas 
diretivas para pensar uma história da arte – e sua escrita – segundo a potência 
plástica dos objetos e seu interesse no plano do humano.
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Imagens da história colonial do Congo (RDC) na obra de artistas 
contemporâneos

Emi Koide
Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP

Palavras-chave: Arte contemporânea; História colonial; Memória

Desde os anos 90, assistimos a um debate crítico no campo epistemológico 
das artes, sobretudo críticas ao cânone ocidental moderno e ao poder das grandes 
instituições e colecionadores privados de definir o que é ou não arte atualmente. 
Tais debates relacionam-se com a necessidade de uma descentralização, de 
críticas à hegemonia Ocidental no capitalismo global. Em certa medida, esta 
discussão vai de encontro às questões levantadas pelas teorias pós-coloniais 
e subalternas – de autores como Edward Said, Homi Bhaba, Mudimbe, Achille 
Mbembe e tantos outros. Uma das questões é o reconhecimento de culturas 
fora do paradigma Ocidental moderno, seja de grupos e culturas no interior do 
chamado mundo “desenvolvido”, seja do reconhecimento de produções e culturas 
do mundo “subdesenvolvido”.  Questionamentos em torno da ideia de centro e 
periferia emergem. Desde então, tal reflexão e desafio em torno de uma  demanda 
por uma história da arte “global” tem entrado em pauta no campo das artes e da 
critica. 

Ao mesmo tempo, constatamos a presença expressiva de artistas europeus 
e congoleses cujas obras estão engajadas na pesquisa sobre a representação 
da história colonial e pós-colonial sobre o Congo (RDC) – uma espécie de “virada 
histórica” passando muitas vezes pelo arquivo, sobretudo em trabalhos baseados 
em suportes fotográficos e audiovisuais, de 1990 até os dias de hoje. Elencamos 
algumas obras significativas: a série fotográfica e vídeo Mémoires  (2006) do 
congolês Sammy Baloji; a vídeoinstalação Gravesend (2007) do britânico Steve 
Mcqueen; vídeo Episode III - Enjoy Poverty  (2008) do holandês Renzo Martens e 
o video Spectres (2011) do belga Sven Augustijnen. 

Imagens do Congo ocupam um lugar de destaque na produção artística e 
intelectual contemporânea que lida com espectros e fantasmas da colonização. 
O Congo do rei belga Leopoldo II, do Coração das Trevas de Conrad, da barbárie 
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colonial, tornou-se um lugar representativo do imaginário coletivo ocidental da 
história colonial. Nos perguntamos em que medida e de que modo as obras 
artísticas aqui selecionadas lidam com o imaginário colonial sobre o “outro”, 
reforçando estereótipos ou propondo novas leituras sobre a história colonial e 
pós-colonial dentro da produção artística contemporânea “global”.
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Territórios redimensionados: das Insituições museais aos novos 
meios expositivos

Giovanna Graziosi Casimiro
Universidade Federal de Santa Maria - UFSM

Palavras-chave: História da Arte; Novos meios expositivos; Museus

Este artigo, na área da História da Arte Contemporânea, pretende 
discorrer sobre a redinamização dos espaços museais, em meio à produção 
artística digital e a nova relação estabelecida entre público e arte na era 
da conectividade. Através da análise sobre o papel dos museus e espaços 
expositivos - a partir de instituições como o Itaú Cultural, o Santander 
Cultural, o Festival Internacional de Linguagem Eletrônica, o ZKM -, ao 
longo da história da arte, esta investigação pontua a transformação de tais 
espaços e a reestruturação diante do contexto socio-cultural contemporâneo. 
Em uma sociedade embasada na cibercultura, nos fluxos informacionais e 
na hiperconectividade, é necessário reavaliar as relações construídas nos 
espaços de exposição. A compreensão da interface se expande e interfere 
diretamente sobre a expressão criativa, logo, se estabelece uma cultura 
da interface. Os museus se transformam: além da catalogação, coleção e 
a conservação, atuam na disseminação informacional, agrupam ideias, 
mostras de arte, planos, trafegam do meio virtual para o real. Novos espaços 
também se estruturam: instituições e centros de pesquisa - em dinâmicas 
inéditas - absorvem as necessidade da produção artística contemporânea - 
em especial, a digital. Hans Belting (2008), afirma que assim como os museus 
se adaptaram ao longo da história, é preciso rever as possibilidades, e o fato 
de que talvez novos espaços sejam necessários para abrigar a produção 
artística atual. O espaço se transforma à medida que seu conteúdo expositivo 
se reestabelece.

A partir de experiências profissionais no MASP e no Festival Internacional 
de Linguagem Eletrônica, pretende-se pensar as instituições legitimadoras 
simultaneamente aos novos meios expositivos e suas inserções da história da 
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arte. Portanto, rever o termo espaço e repensá-lo enquanto “meio”, cuja função 
se dá através de fluxos e relações construídas em uma realidade física e virtual 
- transversalmente -, e estrutura suas dinâmicas na transdisciplinaridade e 
ciberatividade.
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Reis de Boi: entre territórios

Gisele Lourencato Faleiros da Rocha
Universidade do Estado da Bahia - UNEB

Palavras-chave: Reis de Boi; Arte Popular; Interterritorialidade

Em todo território capixaba encontramos ricas manifestações expressivas 
como festas, folguedos, danças, cantorias. Verificamos a existência de uma 
verdadeira mescla cultural incorporada em representações folclóricas e da arte 
popular, permeadas por novas configurações, elementos estéticos e identidades. 
Esse estudo analisa a Manifestação de Reis de Boi, presente na região norte 
capixaba, especificamente no município de São Mateus/ES. Os Reis de Boi 
apresentam uma multiplicidade de referências étnicas, imaginários, religiosidades, 
simbologias e itinerância entre territórios urbanos/rurais, conforme identificado 
em pesquisas de campo/registros visuais. Não há muita documentação e estudos 
sobre os Reis de Boi no Estado do Espírito Santo, em especial no que tange a 
análise de suas visualidades. Diante disso, o critério adotado para esse estudo 
foi a estruturação de informações coletadas em campo e oferecidas pelos grupos 
atuais. Os integrantes prestam devoção aos Reis Magos, realizam peregrinações 
e apresentam uma lógica própria de ser “brincante de Reis de Boi”, qualquer 
que seja a função ou atuação de seus componentes: mestre, marujo, violeiro, 
sanfoneiro, personagens: vaqueiro, Catirina, bichos ou animais presentes no 
ritual. Encontramos muitos praticantes, pelo menos 15 grupos ativos, os quais 
realizam apresentações anuais tanto nas áreas rurais quanto urbanas da cidade, 
fato que motiva  a presença de tantos “brincantes” de Reis de Boi e a intensa 
interação dos mesmos com a vida cotidiana. Além das trocas culturais observa-se 
a presença do sincretismo, vivenciado por jongueiros e brincantes dos Reis de 
Boi, com o culto a São Benedito protetor dos negros e aos Santos Reis, louvação 
à São Sebastião, sendo uma coexistência e justaposição de devoções distintas. 
Sendo assim, nesse estudo discorremos sobre as simbologias, signos, aspectos 
culturais e representações compartilhadas entre os integrantes da Manifestação 
de Reis de Boi.
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Paisagens encenadas e revisitadas

Ines Karin Linke Ferreira
Universidade Federal de São João Del Rei - UFSJ

Palavras-chave: Arte; Paisagem; Representação; Prática Social

Neste artigo os argumentos apresentados por Kenneth Clark em Paisagem 
na arte são revisitados no intuito de melhor compreender a relação entre arte e 
paisagem.  No campo expandido da história da arte busca-se complementar a 
visão puramente artística da paisagem, a partir da análise dos deslocamentos de 
ícones e imaginários, que marcam nossa percepção da natureza e concepção do 
mundo.

Paisagem como representação da natureza é tema clássico e recorrente na 
história da arte, conduzindo a compreensões imagéticas que expressam valores 
e ideias atribuídos a um lugar num determinado tempo. No entanto, as categorias 
de Clark (paisagem de símbolos, paisagem dos fatos, paisagem da fantasia e 
paisagem ideal) oferecem um repertório limitado a compreensão das abordagens 
contemporâneas. Nas últimas décadas, as concepções de paisagem sofreram 
alterações dramáticas refletidas também nas práticas no campo das artes. Por 
exemplo, o teórico cultural Thomas Mitchell a define como “um meio de troca 
entre o humano e o natural, o eu e o outro.” Em sua opinião, a paisagem envolve 
uma série de intercâmbios econômicos, culturais e políticos entre conhecimentos 
e seus contextos. Percebendo a paisagem como um meio ou uma prática social, 
analisa-se suas diversas formas de circulação, apropriação e transformação 
conduzindo a alguns questionamentos. Quem olha? O que é visto? Quem é o 
espectador das paisagens? A mediação e transmissão de imagens instantâneas 
por dispositivos eletrônicos aboliu a experiência encarnada? Quais os efeitos 
dessas mediações? Quais os diferentes dispositivos de enquadramento ou lentes 
usadas para construir, perceber e representar a paisagem? Como se consome ou 
naturaliza as paisagens encenadas?

Os debates sobre a paisagem na arte  são especialmente relevantes em 
um território como o Brasil, não somente pela diversidade de suas tradições 
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artísticas e culturais, mas principalmente pelas imagens que marcaram o território 
geográfico nos diferentes tempos. No artigo pretende-se discutir as categorias de 
paisagem a fim de rever os discursos da história da arte para então refletir sobre 
sua influência em disputas sobre territórios, grupos sociais, culturas ou áreas de 
conhecimento, conectando o discurso da História da Arte com perspectivas da 
Cultura Visual e dos Estudos da Performance.
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Com que paradigmas abordar a interatividade e o fluxo permanente 
das práticas artísticas online?

Maria Amélia Bulhões
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS

Palavras-chave: e-imagem; Interatividade; web 2.0

A internet iniciou uma difusão generalizada ao público na segunda metade dos 
anos 90 e apresentou uma importante inovação em 2004, com o desenvolvimento da 
Web 2.0. Esse termo designa um conjunto de serviços em plataforma, envolvendo 
aplicativos de uso participativo sob forma de comunidades, que permitem partilhar 
textos, arquivos, imagens, fotos, vídeos, etc. sem a necessidade de um maior 
conhecimento das tecnologias da informação. Essas dinâmicas plataformas 
permitem que os usuários colaborem para a construção e a organização dos 
conteúdos, inaugurando uma nova interatividade. As possibilidades interativas 
que se desenvolvem com a web 2.0 conduzem à práticas artísticas interativas, 
mais abertas, flexíveis e democráticas, estimulando a diluição das hierarquias 
tradicionais, das autoridades, das autorias e das propriedades. Nesse espaço, 
onde copiar e colar são procedimentos-padrão e as formas de apropriação e 
hibridação se generalizam, alguns artistas abrem novos paradigmas conceituais. 

Partindo da ideia de responder aos desafios que as práticas colaborativas 
na web 2.0 propõe para a história da arte, propomos discutir as possibilidades de 
as teorias de Edgar Morin e Bruno Latour, serem aplicadas na análise das práticas 
artísticas online de Antoni Abd, em Megafone e de Aaron Koblin, em Johnny 
Cash Project. Nessas obras os inúmeros nós de circulação e transferência de 
informações que se formam na rede são os verdadeiros produtores da arte, em 
processos colaborativos. Trabalhando com a e-imagem, cuja natureza espectral 
não permite uma visualidade fixa, materializada física e espacialmente, as obras 
desses artistas passam ao largo dos paradigmas de análise aplicados à pintura 
ou à escultura. Diferentemente dessas produções tradicionais, a e-imagem existe 
somente no encontro de emissões e recepções na tela de um computador. Sua 
captação é fugaz e movediça, apresentando-se de forma diferenciada, de acordo 
com as especificidades do equipamento receptor e das condições de emissão. 
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Fundamentalmente, elas se integram na tradição heterodoxa da arte em fluxo, 
cujo processo criativo colaborativo não se define em um produto final, mas em 
uma proposta aberta, que pode continuamente ser alterada e para cujo estudo se 
faz necessário uma matriz de pensamento mais dinâmica e complexa.
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A escrita da imagem: caligrafia na arte atual

Maria do Carmo de Freitas Veneroso
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

Palavras-chave: Caligrafia na arte atual. Diálogo palavra-imagem; Visualidade da escrita

A revisão pela qual o campo da História da Arte vem passando tem resultado 
na sua expansão, favorecendo diálogos inter e transdisciplinares. Buscando 
pensar o campo da história da arte em um contexto expandido, abordarei a 
conexão da história da arte com novos territórios, que tem levado também a um 
diálogo com outras tradições e paradigmas. É, pois, explorando o diálogo entre 
a palavra e a imagem, numa aproximação entre artes plásticas e literatura, que 
abordarei a presença da caligrafia na arte atual, partindo da tese defendida pela 
pesquisadora francesa e estudiosa da história da escrita, Anne-Marie Christin, 
no seu livro L’image écrite, ou la déraison graphique, sobre a origem visual da 
escrita. A escrita, nesta abordagem, pode ser compreendida como veículo 
gráfico de uma palavra, pois ela não reproduz a palavra mas a torna visível. 
Considerarei a escrita caligráfica presente na obra de artistas contemporâneos e 
suas relações com as escritas ideográficas e com a escrita árabe. Será analisada 
também a importância da superfície, ou seja, do “pensamento da tela”, nestas 
escritas, buscando no processo de formação das mesmas, formas de relacioná-
las ao trabalho de artistas contemporâneos. Através de uma abordagem da sua 
história, nota-se o forte caráter icônico da escrita, desde o início, sendo que as 
relações entre a escrita e a imagem foram se modificando através dos tempos. 
A escrita ocidental manteve um forte vínculo com a imagem até o surgimento da 
imprensa. As formas escritas que guardaram uma relação mais profunda com a 
imagem foram a chinesa, japonesa e árabe, ao preservarem seus vínculos com 
a caligrafia. Foi somente a partir do final do século XIX e início do século XX, 
que a visualidade da escrita seria resgatada por poetas e artistas. Nesse resgate 
nota-se uma forte aproximação entre o trabalho de artistas plásticos e a escrita 
chinesa, japonesa e árabe. Assim, a presença da caligrafia na arte moderna e 
contemporânea é marcante (Surrealismo, Pintura de Ação, Abstração Lírica) e 
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essa relação tem surgido também em trabalhos de artistas como Cy Twombly, 
Henri Michaux e Shirin Neshat, entre outros. Nesse contexto será abordada a 
importância do gesto também em obras de artistas brasileiros como Maria Helena 
Andrés, e do branco, nas monotipias de Mira Schendel, pois é através dele que 
sua escritura ganha força e significação. 
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A Representação de Imagens da Natureza em monumentos 
funerários brasileiros

Maria Elizia Borges
Universidade Federal de Goiás - UFG

Palavras-chave: Cemitério; Artefato funerário; Fruição da natureza; Padrão de visualidade; Século XX

Dentro da preocupação de conectar o campo da História da arte brasileira 
com outros territórios não institucionalizados como detentores de acervos artísticos 
selecionarão para este momento o território dos cemitérios secularizados (públicos) 
de nosso país. A abordagem da fruição estética recairá nas representações de 
imagens da natureza alojadas em monumentos funerários construídos no início 
do século XX.

Vamos pensar este cemitério-museu como um sítio arqueológico, possuidor 
de paisagens em transformações, entremeadas de referencias culturais e artísticas 
que passam por um processo de transformação ao significar / ressignificar; 
construir/ reconstruir um campo de conhecimento simbólico registrados em 
seus artefatos. Todo este acervo esta ali para estabelecer um diálogo entre os 
homens sobre o lugar de pertencimento dos falecidos, das relações de poder e da 
afetividade estabelecida pelos vivos a esta paisagem á parte. 

Para Teresa Barata Salgueiro (2001) “a pintura desempenhou um papel 
determinante na construção dos códigos estéticos de apreciação da natureza”. 
Pretendemos ampliar a sua importância ao estender a análise deste gênero 
artístico aos adornos instalados nos monumentos funerários que registram ora 
uma natureza idealizada que servia de moldura para temas religiosos e ora uma 
natureza de cunho mais realista com mensagens que atendiam ao gosto e aos 
interesses da sociedade burguesa, facilmente assimiladas pela cultura popular.

Os artefatos se apresentam nas formas de fotografias, azulejos pintados; 
baixos-relevos em mármore de Carrara e em bronze. Há peças escultóricas 
que personalizam paisagens encomendadas pelo cliente e outra realizada em 
pequenas series. Ambas confeccionadas em marmorarias ou em ateliês de 
escultores já estabelecidos no ramo funerário. Existe também o caso de firmas 
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especializadas em pinturas nos azulejos que visam reproduzir certos modelos 
de paisagens padronizadas para vários tipos de estabelecimentos inclusive para 
as marmorarias acrescentarem em seus monumentos funerários. Enfim, há uma 
grande gama de representações vinculadas à acepção pictórica que nos instiga 
a questionar o processo criativo calcado no universo do conhecimento erudito 
e popular que se entrelaçam de modo espontâneo num território voltado para 
transmitir alento a seus visitantes.             
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Imagem em movimento

Maria Lúcia Bastos Kern
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS

Palavras-chave: História da Arte; Imagem; Construtivismo

A presente proposta de comunicação tem o objetivo refletir sobre as imagens 
das obras construtivistas (desenhos, pinturas, esculturas, brinquedos) do artista 
uruguaio, Joaquín Torres-García (1874-1949), a partir dos estudos de Aby Warburg 
e de Georges Didi-Huberman. As suas proposições teórico-metodológicas 
se direcionam para a abertura do campo da disciplina da História da Arte e se 
fundamentam entre outras áreas de estudo na Antropologia Visual, no processo 
de comparação de imagens, obras e nos símbolos em movimentos, em distintos 
espaços e tempos. As suas proposições possibilitam perceber as migrações e 
os processos de mudanças que se operam nesses movimentos, nas memórias 
e sobrevivências numa longa duração temporal, suas significações e mudanças. 

A comunicação terá como ponto de partida as obras de Torres-García, suas 
montagens, símbolos e disseminações em imagens de várias temporalidades: no 
passado, presente e contemporâneo.
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“Territórios da história da arte, a partir dos territórios da própria 
arte”
Mônica Zielinsky
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS

Palavras-chave: Territórios da história da arte; territórios da arte contemporânea; Romy Pocztaruk;
métodos multifocais em história da arte; história da arte e objeto artístico

Em meio às profundas transformações que a história da arte mais recente 
vem apontando, sua dilatação geográfica e temporal, as novas dimensões 
desafiadoras e políticas do objeto artístico em meio ao cenário cultural regional 
e globalizado, os novos territórios culturais do mundo contemporâneo, emergem 
indagações. Algumas delas se espraiam a partir do estudo de um caso referente 
à produção de uma artista originária do Rio Grande do Sul, porém examinada em 
relação às interrogações entre sua inscrição local e os novos territórios globais 
que seus trabalhos evocam e que neles transitam, mostrando se poder pensar, 
a partir deles, sobre outros paradigmas de abordagens para as histórias da arte 
hoje. 

Assim, este estudo tem como marco essencial partir das configurações das 
práticas dos artistas e assinala o fato de serem estas fortemente indicativas para 
as retomadas mais atuais da área em questão, discussões que ora iniciam, mas 
serão ampliadas em futuro próximo. 

 Nesta direção, o trabalho indaga sobre que novos territórios para a história 
da arte no presente poderiam ser projetados a partir da concepção artística deste 
estudo de caso, em suas realizações artísticas, em seus modos plurais de criação, 
ao conceber, produzir e colocar em xeque assuntos e contextos particulares em 
relação aos mais amplos das culturas com os quais a artista lida em sua arte. 
Pergunta-se ainda, o que seria seu dentro de uma linguagem maior, a de outros 
territórios expandidos e de vocação global da arte?

 Romy Pocztaruk (1983) desenvolve uma produção voltada a múltiplos 
assuntos culturais, em especial contendo um imaginário evocativo de decadência 
e solidão, como os lugares esquecidos em meio à euforia cosmopolita 
contemporânea de diversos centros urbanos hegemônicos. Cada proposta artística 
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traz à luz contextos específicos de inserção cultural e estes são resignificados 
nos trabalhos, ao abrirem outros territórios geradores para novas anatomias da 
própria arte. 

Este estudo de caso oferece importantes recursos para se pensar sobre as 
histórias da arte hoje, a partir daquilo que a própria arte oferece. Abre caminhos 
para o desenvolvimento de metodologias multifocais e transdisciplinares, aos 
estudos relacionais e anacrônicos, os que propiciam conexões entre diferentes 
territórios culturais, étnicos, geográficos e ficcionais, em seus progressivos 
desligamentos dos territórios disciplinares fixos e na adoção de um pensamento 
de borda, como procede Romy em sua criação, em sua fuga às perspectivas 
homogeneizantes e globalizadas das culturas. É sobre esta história da arte que 
este trabalho, a partir deste estudo de caso, deverá se deter, analisar e interrogar.
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Linhas invisíveis de Nasca: um experimento da Arte Ocidental
Patricia Leal Azevedo Corrêa
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

Palavras-chave: Arte pré-colombiana; Arte andina; Ester Pasztory

Uma das inquietações da historiadora da arte pré-colombiana Ester Pasztory 
consiste na percepção de uma assimilação tardia de objetos oriundos das antigas 
culturas andinas pela produção histórica e artística ocidental. Sem escrita, 
sem arquitetura monumental, sem pinturas narrativas, as culturas andinas não 
despertaram o fascínio que os templos, códices ilustrados, estelas e afrescos 
mesoamericanos exerceram, pelo menos desde o século XVIII, sobre o pensamento 
europeu. Para Pasztory, foi preciso esperar mudanças radicais na arte ocidental 
para que uma arte andina emergisse - apenas a partir da segunda metade do 
século XX admitem-se pedras quase intocadas, sistemas de linhas invisíveis e 
o próprio direcionamento do olhar como arte. Inadequada para uma leitura de 
matriz iconográfica, pela pobreza de imagens, ou para o formalismo modernista, 
por seu caráter demasiado simples e esquemático, a arte andina aparece quase 
ao mesmo tempo que o minimalismo, a land art e o conceitualismo, agora inserida 
numa lógica em que o objeto artístico deixou de ser o resultado material de uma 
série fechada de procedimentos e pode ser um sistema de relações instáveis e 
não imediatamente disponíveis ao olhar, um esquema conceitual, um conjunto de 
índices ou o desdobramento de um processo. O que chama nossa atenção aqui 
é o modo pelo qual Pasztory se apropria da produção artística contemporânea 
para construir uma análise histórica e até mesmo um conceito de arte andina, 
algo bastante incomum no campo de estudos da arte pré-colombiana, apesar 
da frequente ocorrência da operação inversa: referências a antigas civilizações 
entre artistas norte-americanos das décadas de 1960 e 1970. Para a historiadora 
da Columbia University, se o classicismo do século XVIII inventou a arte maia, 
a land art e o conceitualismo do século XX inventaram a arte de Nasca e a arte 
inca. Afinal, a história da arte pré-colombiana não pode deixar de ser a história 
da recepção/ressignificação desses objetos pela produção estética ocidental, que 
ao absorvê-los vai refazendo seus próprios paradigmas e métodos. Daí um dos 
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principais argumentos de Pasztory: a história da arte pré-colombiana só pode ser 
uma história crítica da arte ocidental. Para verificarmos algumas possibilidades 
desse cruzamento, aproximaremos os textos da historiadora ao relato da viagem 
que o artista Robert Morris empreendeu ao deserto de Nasca em 1975, relato 
provavelmente conhecido mas não diretamente abordado por Pasztory.
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Desdobrando tradições artísticas não-Ocidentais a partir da América 
Latina no longo século 19 

Roberto Luiz Torres Conduru
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ

Palavras-chave: Arte não Ocidental; América Latina; Século XIX

Na dinâmica artística e cultural processada na América Latina desde o século 
XV, a tradição europeia interagiu com as tradições indígenas (as quais tinham 
uma longa história nas Américas), e tradições de outros contextos sociais: da 
Ásia, devido ao escopo da expansão portuguesa ao extremo oriente (Índia, China, 
e Japão), às expedições asiáticas, ao comércio e às estratégias marítimas, e da 
África, como resultado da diáspora relacionada ao tráfico de africanos e africanas, 
e à escravização dos mesmos nas Américas.

Até recentemente, essas culturas pré-existentes na América Latina e da 
África eram vistas como primitivas e, como tal, vinculadas a um tempo imemorial 
e ahistórico. Assim, não se via nas tradições artísticas existentes nas Américas 
a dinâmica da arte nas sociedades  europeias e do Oriente. Hoje, entretanto, 
o entendimento dessas sociedades não europeias mudou substancialmente. 
Agora elas são tomadas como históricas, dinâmicas, ativas – transformáveis e 
transformadoras.

Essas tradições não apenas tinham ideias e práticas artísticas particulares, 
mas também suas próprias instituições. Além disso, é importante observar como 
os estudos das tradições não Ocidentais foram freqüentemente feitos primeiro por 
agentes e instituições de disciplinas como medicina, antropologia, e arqueologia, 
e apenas depois pelo campo da história da arte.

Desdobrar a reflexão artística sobre as culturas não ocidentais que 
participaram da dinâmica social da América Latina permite, também, reconsiderar 
a modernidade a partir de outros parâmetros. Como as culturas existentes no 
território conhecido como América reagiram à presença estrangeira? Como as 
culturas africanas se adaptaram às condições de possibilidade na América? Como 
as tradições orientais se relacionaram às demais tradições na região? Como as 
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culturas não dominates interagiram com as tradições clássica e moderna nos 
regimes colonial e pós-colonial? Como se deram as conexões e interações de 
agentes e instituições dessas tradições? Como suas ideias, práticas e obras 
de arte foram interpretadas e incorporadas pelos europeus? Como as culturas 
europeias foram apropriadas por eles?
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Cosmologias negras, imaginário mestiço: As imagens de São Cosme e 
Damião no Brasil

Tadeu Mourão dos Santos Lopes Zaccaria
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ

Palavras-chave: Arte sacra; Cosmologias africanas; São Cosme e São Damião; Escultura

No Brasil, as esculturas contemporâneas mais conhecidas de São Cosme 
e São Damião figuram-nos como meninos rechonchudos, vestidos de forma 
idêntica. Ambos seguram um báculo, uma caixa e/ou a palma dos mártires. 
Geralmente, portam uma espécie de gorro, capa e calças à moda do século 
XVIII, elementos que em conjunto remetem ao principal atributo cosmológico 
dos santos: a infância. Por vezes, as representações dos santos são ainda 
acompanhadas de uma terceira figura. Conhecido como Doum, segundo a 
crença popular, esse seria o irmão mais jovem dos gêmeos. No entanto, esse 
irmão mais jovem é idêntico aos mais velhos, possui exatamente a mesma 
iconografia, como uma miniatura das outras imagens, sempre representado 
entre os seus irmãos. Estimulado pelo o estranhamento do encontro com essa 
terceira figura e pela tão singular representação e mítica dos santos gêmeos 
em nosso país, que se diferem em demasia das existentes na Europa, decidi 
investigar a origem da transformação da hagiografia e iconografia dos santos.

Assim como ocorre com a figura de São Jorge, Santa Bárbara e alguns 
outros santos católicos, São Cosme e São Damião também sofreram processo 
de amálgama sincrético com divindade africana, graças ao encontro entre as 
religiosidades negras e o catolicismo. Aqui, entretanto, ocorre algo que não 
se processa com os demais exemplos: as cosmologias negras se infiltram na 
visualidade cristã, transformando-a permanentemente, assim como seu mito 
e ritos. 

Destarte, a comunicação intenta apresentar os resultados de pesquisas 
sobre a singularidade das representações escultóricas de São Cosme e 
Damião no Brasil, que se desenvolve a partir da análise da coleção Ludmilla 
Pomerantzeff, a qual reúne mais de 1000 exemplares de esculturas brasileiras 
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que figuram São Cosme e São Damião, do século XVIII ao XX. Por meio da 
observação do encontro do diverso, do acúmulo, da insubordinação criativa 
às normas hegemônicas, busco traçar o ponto de encontro entre espaços, 
tempos, mitos e ritos que fundaram uma nova imagem e uma nova mítica 
para os santos gêmeos. 
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A Bienal de São Paulo nos anos 1980 e o debate sobre “arte global” no 
Brasil

Tálisson Melo de Souza
Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF

Palavras-chave: Bienal de São Paulo; Arte brasileira; Curadoria de exposições; Crítica de Arte; Globalização

O debate sobre a globalização do mundo da arte contemporânea na década de 
1980 compunha-se paralelamente às indagações e definições acerca das condições 
moderna e pós-moderna, sobre as quais determinados agentes direcionaram seu 
olhar estabelecendo uma diversidade de leituras sobre a arte, seja em sua perspectiva 
histórica ou sua configuração contemporânea. No Brasil esses debates fomentaram 
ampla movimentação entre críticos, artistas e curadores de exposições num contexto 
de reorganização do campo após a abertura política experimentada à época.

A Bienal Internacional de Arte de São Paulo (fundada em 1951), componente 
importante do campo da arte brasileira, ao expor a produção artística observada 
e provocada pelas leituras sobre sua condição “globalizada” e “pós-moderna”, 
apresentou-se como um dos palcos centrais desses debates no país, bastante 
conectados com o trânsito do cenário internacional.

Através de estudo de caso focado nas exposições organizadas pela Fundação 
Bienal de São Paulo na primeira metade dos anos de 1980 – décima sexta e décima 
sétima edições, de 1981 e 1983, respectivamente, ambas organizadas por Walter 
Zanini (1925 - 2013), a décima oitava e a décima nona edições, de 1985 e 1987, 
curadas por Sheila Leirner (1948) –, busca-se identificar os caminhos de introdução e 
desenvolvimento dos conceitos de “arte pós-moderna” e “arte global” no diálogo entre 
a crítica de arte, a curadoria de exposições e a própria produção artística, desde a 
arte postal ao chamado “retorno da pintura”.

A análise centra-se nas relações entre a dinâmica de realização das exposições 
tratadas, principalmente no sentido da seleção de obras e de sua expografia, com a 
articulação do papel do curador com a crítica especializada nacional e internacional, e 
as respostas e provocações concretizadas pelos artistas que acompanham o debate 
em torno das condições de sua atividade.
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A Pathosformel no Campo Expandido da História da Arte: pathos e 
anacronismo

Vera Pugliese
Universidade de Brasília - UnB

Palavras-chave: Nachleben; Pathosformeln; Anacronismo

O presente texto parte dos desdobramentos teóricos da pesquisa sobre a 
associação entre a série dos Sudários que Bené Fonteles realizou entre 2000 
e 2012, do painel cerâmico Le Chemin de la Croix, que integra a Chapelle du 
Rosaire, de Henri Matisse, em Vence, construída entre 1948 e 1951 e da exposição 
The Stations of the Cross; Lema Sabachtani, que Barnett Newman realizou no 
Salomon R. Guggenheim Museum, em Nova York, em 1966. 

Estas diferentes obras, realizadas por artistas distantes cronológica e 
espacialmente, com diferetens repercussões e fortunas críticas, permitiram, por 
meio da associação, constelar um conjunto de conceitos operatórios relativos ao 
topos da Paixão, sintetizados pelo desenvolvimento do conceito de sudário, a 
partir do eixo conceitual transfiguração-transubstanciação, depreendido da obra 
dos três artistas. 

Esta pesquisa abriu-se à problematização da natureza epistemológica da 
própria associação e suas implicações teórico-metodológicas na Historiografia 
da Arte, levando em consideração duas noções desestabilizadoras: o pathos e 
o anacronismo. Esta reflexão permitiu elaborar a hipótese de que o nexo desta 
associação se daria não pelo estilo ou tema, mas pela sobrevivência de fórmulas 
de pathos que, transformadas ao longo da História, passaram a se manifestar 
segundo novos expedientes poéticos na modernidade e na contemporaneirade, 
por meio do deslocamento da figuração para um sistema indicial em Matisse, 
no interior da lógica da abstração expressiva em Newman e dos procedimentos 
apropriativos conceptualistas aliados a preocupações antropológicas por Bené 
Fonteles.

Tal problematização não procurou uma aproximação de forma e ou 
conteúdo, ou mesmo de escolhas temáticas, repousada no conceito de mimesis 
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como fundamento da tradição artística ocidental, mas do giro do século XX, do 
agenciamento das imagens e das proposições dos artistas, referendadas por certas 
exigências que nasceram do litígio com a mimesis mediante a abstração e com o 
agenciamento conceptual das imagens. Assim, pode-se comprender o contraste 
de uma História da Arte também fundamentada na mimesis e uma exigência 
crítica da História da Arte Contemporânea como poética da montagem, donde a 
suposição de que esta abordagem deve envolver temporalidades complexas e 
uma antropologia das imagens, baseada no quadro teórico que parte de conceitos 
warburguianos, em especial do Nachleben der Antike e das Pathosformeln. 



Instituições, fronteiras e marginalidade:
centros e periferias na história da arte
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O debate sobre a relação entre territórios culturalmente hegemônicos e suas 
periferias ganhou novas configurações na contemporaneidade. Há algumas décadas, 
historiadores da arte juntaram-se a outros pesquisadores para questionar pontos cruciais 
desta antiga dualidade: onde está o centro? O que tipifica as periferias? Como avaliar a 
circulação de valores entre elas?

Até recentemente, era mais ou menos evidente que no contexto artístico brasileiro 
o centro estava identificado com os modelos narrativos, as propostas conceituais, as 
demandas econômicas e as seleções políticas oriundas do eixo formado pelas cidades 
do Rio de Janeiro e de São Paulo.  Uma história da Arte com “pretensões nacionais” foi 
construída pela ótica deste eixo, transformando obras, artistas e instituições em modelos 
normativos, aos quais os demais territórios artísticos estavam destinados a seguir ou 
contrariar. Todavia, tal modelo cêntrico não parece resistir às inúmeras pesquisas levadas 
a termo em outras geografias artísticas nos últimos anos.

Essa sessão temática tem por objetivo articular pesquisas voltadas à produção 
artística de outros “centros”, com especial foco nos aspectos relativos aos processos 
de institucionalização e/ou sobrevivência marginal dessa produção, segundo uma 
abordagem crítica da história da arte. Abordagem que problematiza os modelos narrativos 
hegemônicos de interpretação, sobretudo aqueles devotados à depreciação de uma 
produção que não se molda aos critérios eleitos de outrora. Para tanto, queremos acolher 
pesquisas voltadas à análise de tal produção, antes “periférica”, visando compreender as 
táticas de enquadramento interpretativo, cujo vocabulário estético-crítico amplia-se agora 
para além das já reconhecidas expressões: regional, local, tardio, popular, tradicional...

Tais modelos de interpretação foram cruciais para construir políticas do que 
conservar e do que “esquecer”, agindo diretamente sobre políticas patrimoniais, processos 
curatoriais, procedimentos de exibição, estratégias de colecionamento, projetos editoriais, 
programas educativos, políticas de premiação e de difusão, acionamentos críticos e 
midiáticos, enfim, todo um sistema institucional criado para a manutenção de narrativas 
específicas em diferentes territórios.
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Arte, Memória e História recente da América Latina em monumentos 
e escrachos

Alice Costa Souza
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

Palavras-chave: Memória; Monumento; Escracho

A arte com engajamento social tem sido bastante frequente nas proposições 
a partir da segunda metade do século XX. Muitas delas têm, apesar do “momento 
memória” e o consequente aumento de museus por todo o mundo, procurado 
por outros lugares fora das instituições de legitimação para representar o 
passado recente, sendo assim, pouco documentadas. Isso ocorre no interior 
de um processo de desenvolvimento do capitalismo e uma série de mudanças 
socioeconômicas que levaram a outro tipo de relacionamento das pessoas com 
seus espaços e tempos, incluindo a perda de contato com a sua cultura e tradição, 
quando o museu é visto como mais um dispositivo totalizante da modernidade. 
Na América Latina, o controle das liberdades individuais pelas ditaduras militares 
teve papel preponderante nessa mudança de eixo da arte, que resistiu através 
desses outros territórios. A cultura de memória instalada desde a década de 
1980 tem como principal eixo a Shoah, em torno da qual há, muitas vezes, uma 
assimilação problemática de outras narrativas como as do terrorismo de estado 
na América Latina. O boom de memória nos legou inúmeros artistas empenhados 
em atender ao dever de memória dos eventos-limite, engajados na crítica à 
desumanização promovida pelo capitalismo industrial e pelas experiências 
de barbárie, sinalizando para o enfrentamento com os fantasmas que não são 
exclusivamente artísticos. No desejo de não repetir o mal pelo esquecimento, a 
arte mostra grande interesse pela abertura dos arquivos proibidos do século XX 
(os “arquivos do mal”, ou “documentos/monumentos”). As respostas ao desafio 
da representação da catástrofe apontam para uma multiplicação de monumentos, 
antimonumentos, memoriais, escrachos, projeções, grafites, instalações e ações 
coletivas, entre outras manifestações, que, mais do que privilegiar a memória, 
atestam e denunciam a ocorrência do esquecimento, o silenciamento e a amnésia 
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social que a História Oficial tem frequentemente instaurado. Os artistas assumem 
uma posição crítica, informativa e convidam o espectador a juntos se colocarem 
em vigília. Algumas obras contemporâneas são analisadas nesse contexto, 
levantando a problemática do monumento e do antimonumento e a prática cada 
vez mais recorrente de escrachos na América Latina.
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Nervo Óptico: Questões sobre a Arte Conceitual Brasileira nos anos 70

Ana Maria Albani de Carvalho
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS

Palavras-chave: Arte conceitual; Arte brasileira; Fotografia; Hegemonia; Nervo Óptico

A produção do Nervo Óptico, coletivo de artistas atuante em Porto Alegre 
durante a década de 1970, tem sido vinculada através de textos críticos, 
historiográficos e projetos curatoriais ao ideário da arte Conceitual. 

O objetivo geral do artigo consiste em rever esta produção em sua 
especificidade, tanto artística e poética, quanto histórica e política. Tanto as obras 
- manifestas pelo uso da fotografia, através de instalações e de publicações 
impressas -, quanto as estratégias de atuação dos artistas agrupados em torno 
do Nervo Óptico podem ser analisadas no contexto de uma crítica institucional, na 
medida em que expressavam um posicionamento crítico em relação ao objeto de 
arte e às relações implícitas ou explícitas que articulavam os circuitos de produção, 
distribuição e consumo cultural. Nestes termos, torna-se fundamental observar o 
modo específico de funcionamento do circuito de arte local em suas relações com 
o nacional e o global, com especial atenção aos diálogos estabelecidos entre os 
artistas situados em Porto Alegre e em outros centros internacionais.  

Como um aspecto metodológico e teórico significativo para este estudo 
coloca-se a discussão sobre as semelhanças e diferenças entre a arte Conceitual 
produzida por um seleto grupo de artistas norte-americanos e europeus e o que 
tem sido denominado como “conceitualismo ideológico”, pensado e praticado no 
contexto revolucionário da América Latina durante as décadas de 1960 e 1970. A 
narrativa sobre as práticas conceituais na América Latina, por sua vez, é também 
construída a partir de determinadas “lideranças culturais”, replicando o modelo 
hegemônico em outra escala.  Seguindo esta linha de raciocínio em relação ao par 
nacional/regional, a noção de “arte brasileira” possui sua formulação hegemônica, 
expressa e representada por um corpus delimitado de artistas, obras, textos 
críticos e coleções apontadas como referenciais para a configuração do campo 
artístico no Brasil. Por fim, este artigo pretende contribuir para uma reflexão 
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sobre as relações entre centros e periferias no campo da arte contemporânea 
com especial atenção ao modo como as posições hegemônicas pressupostas ou 
subentendidas no emprego de categorizações como “arte contemporânea”, “arte 
latino-americana” ou “arte brasileira”, passam por um processo de questionamento 
e problematização sobre o que de fato sinalizam em relação às restrições impostas 
pelas posições objetivas dos agentes, das instituições ou do mercado. 
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A arte latino-americana nas Bienais do MAM SP (1951-1961)

Ana Maria Pimenta Hoffmann
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS
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Nesta comunicação gostaria de compartilhar algumas considerações sobre a 
relação entre o desenvolvimento da crítica de arte e as seis primeiras Bienais de São 
Paulo (1951-1961), e o contexto da organização das delegações  latino americanas 
nestas edições da mostra. Estas primeiras Bienais foram marcadas pelo caráter 
inovador, pela integração com as atividades do Museu de Arte Moderna de São 
Paulo e por uma notável produção da crítica de arte. As delegações estrangeiras, 
muitas vezes, eram organizadas por críticos e, com o advento das Salas Especiais 
na II Bienal (1953), foram realizadas mostras retrospectivas de algum artista ou 
tema, organizadas por historiadores.

A história das Bienais constitui capítulo importante do desenvolvimento  da 
crítica de arte e do processo de avaliação do modernismo. Pretendemos, então, 
investigar como as narrativas apresentadas nas delegações latino-americanas, 
estabeleceu uma rede de diálogos entre artistas, críticos e instituições artísticas. 
A mostra foi, deste sua primeira edição, vista pelos latino americanos com 
oportunidade de desenvolvimento de hipóteses sobre a tradição modernista e  
identidade da arte contemporânea de seu pais.

Neste sentido, a organização destas delegações oferece instrumento para 
pensar-se a história da arte latino-americana, e as relações com a história da arte 
brasileira. Em todo o mundo ocidental, os anos de 1950 se caracterizaram por este 
processo de reavaliação da tradição modernista. Um olhar atento aos processos 
de organização e de recepção das delegações das Bienais de São Paulo, deixam 
claro a semelhança entre os contextos latino-americanos na sua urgência em avaliar 
o significado da ruptura modernista em cada produção nacional. Desta forma, a 
critica de arte, e sua manifestação nesta instituição denominada “moderna”, o MAM 
SP, apresenta o debate historiográfico e estético emergente naquele momento do 
surgimento das neo-vanguardas da segunda metade do século XX.
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Santiago Sierra: (Im)posições no endereçamento da prática 
colaborativa em arte

Angela Maria Grando Bezerra
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES
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É sabido que desde o Dadá, vertente vanguardista redefinidora de 
compreensão do que seja arte, não se pensa a arte conforme preceitos a 
priori mas a partir de uma crítica à instituição arte, seja sobre o contexto das 
práticas da apresentação das obras, seja questionando a relação entre obra, 
público e instituição. Este movimento, que reconfigura o modus operandi 
do meio, conduz a uma estratégia determinante para a arte contemporânea 
e para os modos de relação que ela engendra com as especificidades 
referentes ao espectador e ao participador que lhe presta serviço. A proposta 
nesta comunicação reflete sobre algumas questões inerentes à noção de 
colaboração na arte contemporânea, que solicitam por sua dimensão crítica 
e polêmica uma reflexão sobre a maneira de se lidar com o outro, em um 
contexto de relações globalizadas.

Assim, questionamos as relações estabelecidas na condição e nos 
confrontos gerados pela construção da obra e da obra em si, na relação que 
se estabelece no encontro entre o sujeito e o outro, operando na “tênue linha 
que separa o ético da sua antítese”. Tais encontros são gerados aqui pelas 
obras de Santiago Sierra (1966 -), a partir da década de 1990. Propomos 
discutir, através da análise conceitual de algumas obras deste artista espanhol, 
a questão do processo que explora sintática e semanticamente as fronteiras 
entre práticas de criação participativa, envolvendo questões diferenciadas 
de possíveis ressonâncias subjetivas e críticas de sistemas complexos de 
socialização, problematizando os limites entre o emprego e a exploração nas 
contradições e paradoxos do sistema capitalista.

Então refletimos sobre o termo colaboração, na maneira como formas de 
imposição ou agenciamentos em arte podem convergir para situações onde o 
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ato de colaborar adquire novos sentidos. Estas correspondências têm aporte 
tanto no Autor como produtor de Walter Benjamin, como na teoria de algumas 
propostas recentes feitas por Nicolas Bourriaud, Hal Foster e Claire Bishop.
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Bens integrados ao ecletismo arquitetônico: relações entre o Rio de 
Janeiro e Pelotas

Carlos Alberto Ávila Santos
Universidade Federal de Pelotas - UFPEL
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Definida pelos teóricos do modernismo brasileiro como “bolo de noiva” ou 
como exemplo de “exposição internacional” de “fundo acadêmico”, a arquitetura 
eclética edificada no Brasil no final do século XIX e início do XX restou à margem 
das políticas públicas para a preservação do patrimônio cultural da nação, desde 
o anteprojeto de lei de Mário de Andrade para a criação do SPHAN, de 1936, aos 
tombamentos executados por Lúcio Costa até os anos de 1970. Foi nesta última 
década que, a partir das revisitações efetuadas por diferentes pesquisadores 
sobre as teorias do modernismo em arquitetura, esse discurso homogêneo 
e desfavorável ao ecletismo – que restringiu as pesquisas sobre a temática – 
passou a ser modificado. 

Em 1997 defendi dissertação sobre o ecletismo em Pelotas. Em 2007 defendi 
tese nomeada Ecletismo na fronteira meridional do Brasil: 1870-1931, na qual 
enfoquei o desenvolvimento urbano e a arquitetura edificada durante o período 
em seis cidades da campanha gaúcha: Rio Grande, Pelotas, Jaguarão, Bagé, 
Livramento e Santa Vitória. Ao retornar minhas atividades na UFPel, organizei 
grupos de pesquisa de iniciação científica com alunos dos cursos de graduação 
do Centro de Artes, que investigaram os elementos funcionais e ornamentais 
agregados às caixas murais das construções ecléticas pelotenses. Orientei e 
oriento alunos do Mestrado em Memória Social e Patrimônio Cultural do Instituto de 
Ciências Humanas, cujas pesquisas enfocam o ecletismo arquitetônico pelotense 
e os bens integrados às construções da cidade.

A comunicação proposta tecerá relações entre os bens agregados aos 
ambientes interiores dos prédios ecléticos nas duas cidades, no período de 1870-
1931. A primeira foi Capital Federal na época. A segunda, uma pequena cidade 
de uma região periférica. Serão abordados as técnicas e motivos/iconografia 



286  |  TERRITÓRIOS DA HISTÓRIA DA ARTE  .   XXXIV Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte

explorados nos estuques dos tetos, nas pinturas murais – escaiolas ou fingimentos 
de mármores, decorações em estêncil ou feitas à mão livre pelos artistas. E os 
arranjos dos jardins. Enfocará no Rio de Janeiro o Teatro Municipal, a Casa de Rui 
Barbosa e o atual Museu do Catete; em Pelotas, os antigos casarões erguidos 
no entorno da praça central. Nesta última cidade, como os bens integrados não 
são protegidos pela legislação, muitos destes ornamentos estão se perdendo em 
restaurações ou em reformas dos prédios. 
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Táticas institucionais para a construção de uma tradição: o museu 
como historiador

Emerson Dionisio Gomes de Oliveira
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Criado como um dos projetos museológicos mais ousados dá última década 
no Brasil, o Museu Oscar Niemeyer (MON) transformou-se numa instituição 
devotada a duas tarefas principais: a inscrição da capital paranaense no circuito 
das grandes exposições, em diálogo direto com os principais centros culturais do 
país; e a construção de narrativas para uma história da arte particular, voltada para 
consolidação de uma dada tradição artística. O objetivo do presente trabalho visa 
compreender como o museu instaura e/ou reforça a escrita de uma história da arte 
dedicada a um elenco de criadores considerados matriciais para as artes visuais 
no Paraná: Miguel Bakun, Theodoro De Bona, Helena Wong, Francisco Faria, 
Alfredo Andersen, Leonor Botteri, Poty Lazzarotto, Ida Hannemann de Campos 
entre outros. Mesmo para uma instituição jovem como o MON, abordar ou revisar 
a tradição artística torna-se uma necessidade catalisada pela marcante presença 
de obras desses artistas em seu acervo. Desta forma, os projetos curatoriais 
desenvolvidos para este fim buscaram narrar a própria história do museu por meio 
de um grupo selecionado de criadores. Nesse grupo encontram-se os artistas 
fundadores. Ora de uma tradição formativa, ora de novas frentes e abordagens 
artísticas. Toda uma história da arte moderna foi revisitada pelo museu. Tal 
esforço foi responsável por mais de duas dezenas de exposições comemorativas 
e/ou retrospectivas. Algumas delas voltadas à síntese de carreiras complexas e 
heterogêneas. Se tais mostras estavam dirigidas à tentativa de cristalização de 
uma história da arte paranaense, elas também, em contraponto, problematizaram 
os modelos narrativos hegemônicos de interpretação, explicitando-os. Num 
processo peculiar e tático, ao mesmo tempo em que os projetos, em sua maioria, 
ligavam os criadores a uma história “geral” da arte brasileira, criticavam os modelos 
devotados à depreciação de uma produção local, conferindo particularidades e 



mesmo atrelando-os a códigos identitários extra-artísticos. O MON nos oferece, 
desta forma, tanto material crítico revisado, quanto uma escrita historiadora, por 
meio do discurso de especialistas e artistas. Tal projeto de aclamação e revisão de 
um grupo de artistas produz suas zonas de esquecimento, impactando nas políticas 
do que conservar e do que descartar, ou seja, agindo diretamente sobre políticas 
patrimoniais, procedimentos de aquisição e estratégias de colecionamento. 
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Refrações de uma Memória entre Paulo Gaiad e Outrem

Fernanda Maria Trentini Carneiro
Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC
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Este ensaio apresenta três séries desenvolvidas pelo artista Paulo Gaiad, 
que dialogam entre si sobre os conceitos de memória, arquivo, vestígio. Paulo 
Gaiad nasceu em Piracicaba, São Paulo, em 1953. É pintor, desenhista e gravador, 
cursou faculdade de Arquitetura e Urbanismo na UnB no início dos anos 70, 
posteriormente estudou desenho na PUC, em Campinas. Em 1974, ganhou uma 
bolsa de estudos no Planejamento Urbano da Noruega, Oslo. Fixa residência na 
cidade de Florianópolis, em 1981, onde possui um ateliê que mantém contato 
com a paisagem do Campeche, praia localizada no sul da cidade. Em 1984, 
ganha bolsa para estudar no Goethe Institut, na Alemanha. Por vários momentos 
de sua trajetória artística, esse contato com seu contexto e com as mudanças 
ocorridas no mesmo atravessam seus trabalhos como parte de sua memória. 
Os lugares atêm morada em suas lembranças e na elaboração dos trabalhos 
em seu ateliê elas aparecem como uma impressão. Da mesma forma que o 
outrem relata sua vivência ou desejo sobre um lugar, este perpassa como objeto 
também de afeto pelo artista. As séries apresentadas neste trabalho possuem 
uma relação por meio de pessoas próximas ao artista e através de um gesto de 
abrir e compartilhar um fragmento de sua vida possibilita que o mesmo devolva 
ao mundo como uma proposição artística que entremeiam sonhos individuais, 
seus e do mundo, do espectador. São objetos, palavras, imagens que dividem 
e atravessam suas memórias e de outrem, do próximo e do distante. Para esta 
construção, o artista utiliza materiais disponíveis pelo outro, como fotografias, 
desenhos, escritos, que em uma fusão, constrói objetos artísticos que se repetem 
como uma peça de quebra-cabeça cujas imagens dialogam entre si, mas que 
possuem singularidade. Os materiais empregados são variados e possibilita a 
obra transitar entre as diversas linguagens contemporâneas. . Embora as séries 
fossem construídas num determinado espaço e tempo, elas se intercomunicam, 
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uma vez que há uma relação de troca entre os envolvidos e o artista. Neste 
sentido, seus trabalhos, mesmo realizados em região considerada periférica em 
termos de Brasil, apresenta um vocabulário   estético-crítico que não pode ser 
classificado como regional, local, pois além de tratar de questões universais, são 
muito atuais na arte contemporânea.
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A temática latino-americana nos simpósios da década de 1970
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A comunicação apresentará alguns aspectos da discussão corrente na 
década de 1970 realizada por artistas, críticos e historiadores de arte, acerca da 
existência de uma identidade latino-americana na arte e como esta se expressaria 
na produção contemporânea. A profusão de eventos dedicados à problemática 
artística latino-americana e realizados na década de 1970 expõe o crescente 
interesse que a produção continental despertou entre os intelectuais do ramo. 
Entre esses eventos é possível destacar o Simpósio de Artes Plásticas e Literatura 
da Universidade do Texas, Austin, em 1975, e os inúmeros eventos realizados no 
ano de 1978, como: as Jornadas Internacionais da Crítica, realizada em Buenos 
Aires, Argentina (com sua primeira edição naquele ano); o I Encontro Ibero-
Americano de Críticos e Artistas, em junho de 1978, em Caracas, Venezuela; 
a mostra “América Latina: Geometria Sensível”, no Brasil; e a I Bienal Latino-
Americana de São Paulo, com seu Simpósio, que reuniu inúmeros críticos de 
arte, historiadores, sociólogos e estudiosos do tema. Além da maior exposição 
e interesse pela produção artística realizada na América Latina, ou a discussão 
pela existência incerta de uma identidade que se estenda a todos os artistas do 
continente, o período marca a busca ansiosa por uma maior liberdade e autonomia 
dentro de um sistema de arte fechado e centrado em polos hegemônicos e 
metropolitanos, que muitas vezes segregam aos artistas de regiões consideradas 
periféricas a uma posição provinciana e exótica, incapaz de seguir e gerir 
tendências estéticas internacionais. Mais que uma busca por entendimento da 
produção artística, que também se assemelha em setores políticos, culturais e 
sociais, artistas e críticos procuram entender suas relações com o meio artístico 
a que pertencem e com suas realidades imediatas, fortalecendo suas ligações 
com as próprias raízes e estudando suas relações com os artistas vizinhos. Para 
tanto, a comunicação concentrar-se-á em uma análise das principais questões e 
os possíveis resultados apresentados em dois Simpósios realizados na década 



292  |  TERRITÓRIOS DA HISTÓRIA DA ARTE  .   XXXIV Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte

de 1970, o Simpósio de Austin e o Simpósio da I Bienal Latino-Americana de São 
Paulo. Com uma diferença de apenas três anos em suas ocorrências, ambos 
os Simpósios apresentam um paralelo nas discussões propiciadas pelos seus 
palestrantes, o que permitirá uma discussão mais ampla do assunto.
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As atuais pinacotecas municipais de Porto Alegre, localizadas no Paço dos 
Açorianos - sede da prefeitura e primeiro prédio de relevo na paisagem urbana 
da cidade, concluído em 1901 e hoje um dos monumentos símbolos do município 
- abrigam no primeiro andar e no subsolo salas e reserva técnica das coleções 
que se formaram ao longo dos séculos XIX e XX. Com aquisições e doações 
esporádicas, as coleções passaram a fazer parte das propriedades municipais e 
suas peças foram ordenadas e recolhidas de diversos órgãos da administração 
municipal. A Pinacoteca Aldo Locatelli, batizada com o nome do pintor e professor 
italiano que viveu e obteve reconhecimento público no RS entre 1948 e 1962, 
foi uma das duas coleções constituídas a partir desse conjunto de peças, com 
destaque para o grupo de pinturas de paisagem que fixam as vistas da cidade 
desde o século XIX.

A outra coleção foi entregue ao município pelo então diretor-presidente da Varig, 
Ruben Berta, no final dos anos 60, contando com o apoio de Assis Chateaubriand, 
principal proprietário dos Diários Associados, primeiro conglomerado jornalístico 
do país, afinado com a política varguista e a de seus continuadores.  Um dos 
projetos culturais de Assis Chateaubriand era formar coleções de artes visuais a 
serem entregues às principais capitais do país. Somaram-se nesse momento a 
iniciativa de dois líderes empresariais modernizadores que incluíram a cultura em 
suas agendas de atuação. 

Ficou a prefeitura de Porto Alegre com duas coleções, a sua própria e a 
ofertada com o dever de expor e entregar ao público da cidade e do estado esse 
conjunto de obras que contribuiriam para a formação educativa da população. Da 
coleção Aldo Locatelli, destacamos o conjunto de peças de pinturas de paisagem 
reunidas em catálogo organizado e publicado em 2008 e já exposto várias vezes. 
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Nos propomos a examinar esse conjunto de obras que tem a cidade e seus 
arredores como tema em diversos momentos de sua história, em diferentes formas 
de abordagem plástica. Qual seria a repercussão dessas obras na imagem que 
se constituiu na população de seu espaço urbano? Quais as principais “vistas” 
consagradas no imaginário local e nacional? Algo similar com o que ocorreu e 
ainda ocorre com Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador, para falar apenas das 
três maiores cidades do país. 
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Artes ameríndias na História da Arte
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É recente a pesquisa antropológica interessada em aproximar, ou melhor, 
relacionar as produções plásticas dos ameríndios com os fundamentos de 
suas cosmologias. A partir do século XX, a antropologia começou a estudar as 
características das formas plásticas ameríndias. Apesar da compreensão desta 
arte estar ligada à cultura, via-se esta mesma criação apenas como um reflexo, 
quase automático, do cotidiano que os povos ameríndios estavam mergulhados. 
A própria Antropologia tratou a arte chamada primitiva como uma “manifestação 
menor” dentro da cultura não ocidental. Recentemente, alguns antropólogos vêm 
apresentando outras explicações sobre essa arte que ainda assim continua fora 
do campo de investigação da história da arte. Se na Antropologia as pesquisas 
levaram mais de meio século para se consolidar o campo da Antropologia da 
Arte, nas artes visuais o percurso tem sido mais demorado. O estudo da arte 
ameríndia não fez parte do currículo e da pesquisa em arte. Isso se deve em 
parte pela própria ausência de diálogo entre arte e antropologia mas também, e 
como consequência, pelas dificuldades teóricas da história da arte com o tema 
e pela marginalização do estudo na antropologia. Pode-se elencar pelo menos 
3 dificuldades que limitaram a constituição do campo da Antropologia da Arte. A 
primeira porque esta aproximação viu-se impossibilitada pela própria definição do 
que vem a ser arte entre os ocidentais. A segunda decorrente da motivação anterior, 
partiu da afirmação inicial da antropologia evolucionista, ainda no século XIX, em 
categorizar os “povos primitivos” como não produtores de uma arte nos moldes da 
arte europeia, porque “tal arte” era vista apenas como parte de rituais, nos limites 
da religião, e sem uma preocupação estética como belo. Esta visão etnocêntrica 
imperou por boa parte do século XX. A terceira dificuldade veio com explicações 
sugerida pelos historiadores da arte (em boa parte nos livros de História da Arte) 
de que esses povos não produziam arte porque não havendo este conceito entre 
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muitos deles – o que não deixa de ser verdade – o chamado artefato artístico não 
possuiria independência absoluta dos usos cotidianos, ou seja, eram produzidos 
em função de outra coisa. O presente trabalho busca apresentar um percurso 
teórico sobre a antropologia da arte  e destacar a marginalização do estudo na 
História da arte bem com atualizar, com as recentes publicações, o entendimento 
da arte ameríndia e sua importância para o campo das artes visuais.
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MUnA: um acervo de papel

Luciene Lehmkuhl
Universidade Federal de Uberlândia - UFU

Palavras-chave: MUnA; Acervo; Obras de arte

O Museu Universitário de Arte – MunA, da Universidade Federal de Uberlândia, 
conta com um acervo majoritariamente formado por obras cujo suporte é o papel. 
São principalmente gravuras, nas mais variadas técnicas, que compõem mais 
de 70% do acervo e, mesmo tendo sido objeto de pesquisas monográficas e de 
projetos na própria instituição, ainda se mantêm como território pouco conhecido 
do público frequentador do museu, dos estudantes, professores e técnicos da 
Universidade. Pretendemos com esta comunicação abordar o MUnA a partir de 
seu acervo, discutindo o caráter atribuído ao Museu ao longo da sua existência, 
que remonta ao ano de 1998 da sua inauguração e às décadas seguintes que 
consolidam seu efetivo funcionamento como órgão ligado ao Instituto de Artes e 
espaço para apresentação de exposições, guarda e conservação das obras de 
arte pertencentes à instituição. 

Boa parte das obras que compõem a coleção de gravuras sobre papel entrou 
no acervo por meio de doação do Banco Central do Brasil (1996) e do Itaú Cultural 
(2001), cujas políticas de gestão de seus respectivos acervos incluem a doação e 
redistribuição de obras para instituições de arte no país. A presença destas obras, 
cinquenta e cinco em um universo de aproximadamente 250, assinadas por 
importantes gravadores brasileiros, talvez tenha funcionado como fator aglutinador 
de outras obras engendrando exposições, a doações e aquisições de obras sobre 
papel nas décadas subsequentes. Resulta que as obras em papel (especialmente 
aquelas das duas doações) são recorrentemente expostas e citadas enquanto 
obras em outros suportes, mesmo quando presentes no acervo, acabam não  
recebendo a mesma atenção nas exposições organizadas pelo próprio Museu.  

Estes dados, oriundos de diferentes pesquisas realizadas com o acervo do 
MUnA por diferentes pesquisadores, fazem pensar as bases que compõem nossa 
maneira de construir discursos sobre a arte e sua história. Lugares privilegiados 
como centros de saber e geradores de discursos legitimadores que incentivam 
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a presença de determinadas obras e determinados artistas em acervos nos 
espaços mais remotos deste imenso país, são evidenciados como geradores de 
certo rumo tomado por acervos como o do MUnA. Estes dados serão retomados 
nesta comunicação para discutirmos os territórios da arte, tanto aqueles fora dos 
centros tradicionais como também as abordagens presentes na escrita da história 
da arte, tendo o MUnA e seu acervo como centro de interesse. 
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Esquadrinhando o estético e a politização da arte, entre o trágico e o 
traumático

Marcio Pizarro Noronha
Universidade Federal de Goiás - UFG

Palavras-chave: Ético-estética; Arte e política; Estéticas da tragédia e do trauma

O tema deste texto diz respeito a um movimento no campo historiográfico e 
das instituições de arte que resulta no crescente interesse por uma leitura crítica 
da historiografia modernista e hegemônica com foco predominantemente estético 
e de leituras de cunho formalista ou simbólico cultural. Para o acontecimento 
desta leitura crítica uma das contribuições da nova historiografia é a retomada 
da concepção grega da aisthesis e da tomada das reflexões e desafios na 
formulação do pensamento trágico, numa articulação entre debate político e 
cultura espetacularizada do mundo antigo (com fortes influências das fontes 
do pensamento oriental), caracterizando um pensamento das instituições ditas 
artísticas por uma via que transita entre o pensamento político e o da formação 
da cultura das mídias, já na Antiguidade.

Assim, dentre as tópicas que caracterizam a formação das fronteiras e 
territórios e suas ultrapassagens no campo disciplinar (com vias a multi, inter e 
transdisciplinaridade) na História da Arte encontra-se a da comunicação entre 
o campo historiográfico e os saberes da ético-estética (relações que serão 
renomeadas no campo da arte e da política) e os saberes inter e transmidiais. 
Nestes termos os conceitos entrecruzados de mídias (entendidas como suporte 
físico, meio técnico e tecnologias e formas de aparição das obras e processos 
artísticos) na formulação de uma audiovisualidade e a noção expandida de 
corpo incidem na formação de um debate sobre novos sistemas de produção 
artística, valorizando a perspectiva de abordar sistemas perceptuais e cognitivos 
e a experiência sensorial imersiva presente marcadamente nas formas sociais 
da cultura. A imersão não aparece apenas como categoria que relata a retomada 
da concepção grega de aisthesis, revelando-se como modus operandi político e 
cultural das gradações da presença e da ausência nos estados erótico-pulsionais 
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das e nas artes, afinando as relações entre o campo ético-estético-erótico-político. 
O olhar para o trágico aparece enunciado na formulação da estética do trauma, 
nas teorias da imagem e da temporalidade traumáticas, na formulação de uma 
leitura crítica para o tema das instituições de arte. Estas pressupõem um retorno a 
Freud-Lacan e seus seguimentos tanto nas correntes francesas e italianas quanto 
de língua inglesa, confrontando e articulando os pensamentos de Georges Didi-
Huberman, Jacques Rancière, Giorgio Agamben e Hall Foster. 
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Álbuns de gravura  editados por Julio Pacello na coleção do Museu 
Universitário de Arte da UFU

Marco Antonio Pasqualini de Andrade
Universidade Federal de Uberlândia - UFU

Palavras-chave: Julio Pacello; Álbuns de gravura; Museus

A produção de gravuras artísticas e imagens múltiplas desde sua origem 
estão vinculadas ao texto e ao livro, seja como ilustração ou sequência 
ordenada de ideias. Essa proposta permanece atual na arte moderna e 
contemporânea, existindo sob a forma de álbuns, normalmente constituídos 
por lâminas soltas, que são organizadas em pastas ou caixas. Julio Pacello, 
argentino radicado no Brasil, foi um importante editor desses álbuns nas 
décadas de 1960 e 1970, dos quais o MUnA - Museu Universitário de Arte da 
Universidade Federal de Uberlândia, possui três exemplares: dois dentro da 
tradição, a Suite Gaucha de Carlos Scliar (1973) e a Via Sacra de Mestre Nosa 
(1969), e um bastante inovador, Objetos de Julio Plaza (1969), que transforma 
suas folhas ao serem abertas em objetos. Também, é provável que o museu 
possua imagens soltas da Pequena Bíblia de Raimundo de Oliveira (1966) e 
das Gravuras de Maciej Babinski (1967). A presente comunicação pretende 
discutir a presença de tais exemplares no acervo do museu, tendo em vista 
os diferentes modos de aquisição (doações avulsas, doações institucionais, 
compras de coleções, etc), e de como determinam um recorte significativo 
que ganha nova luz ao ser pensado e exposto conjuntamente. Um outro ponto 
refere-se à importância de tais álbuns enquanto possibilidade de constituição 
de acervos regionais, devido ao seu caráter múltiplo, e sua função artística, 
educativa e sensibilizadora, que se efetiva em ambiente universitário entre 
propostas de ensino, pesquisa e extensão. Por fim, cabe discutir a contribuição 
do editor, sua trajetória e o legado de tais obras, em relação aos artistas e ao 
público, analisando os exemplares citados e portanto, revelando seu valor e 
o território que ocupam dentro  da instituição.
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Arte como atitude, como informação, como subversão ...

Maria Angélica Melendi de Biasizzo
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

Palavras-chave: Conceitualismo; Arte conceitual; Liberação; América Latina

Nesta comunicação pretendemos examinar a obra de Oscar Bony, 
La familia obrera, 1968, e, colocando-a em paralelo com outras obras dos 
mesmos anos, refletir sobre o que se ha dado em chamar Conceitualismos 
do Sul. A denominação, cuja origem parece estar no livro de Luis Camnitzer: 
Didática da Liberação, que leva por subtítulo, Arte conceptualista latino-
americano, aponta para uma clara distinção da produção sul-americana em 
relação a arte conceitual do Reino Unido e dos Estados Unidos. A definição 
de Camnitzer ¾ um artista e que viveu intensamente essa época ¾, parte de 
duas origens singulares: as operações guerrilheiras dos Tupamaros e a obra 
que o escritor venezuelano Simón Rodríguez desenvolvera a princípios do 
século XIX. Postulamos, em princípio, o caráter ficcional dessa genealogia, 
mas a consideramos como um importante agente ativador na instância de 
estabelecer prioridades sobre o debate artístico latino-americano desses anos. 
Em 1968, na Argentina, vanguarda política e vanguarda artística eram termos 
que se confundiam com facilidade. Eram cotidianas as atitudes repressivas que 
faziam parte de um autoritarismo incapaz de discriminar entre o modernismo 
experimentalista e as atitudes políticas expressamente orientadas al câmbio 
revolucionário. Por outro lado, os artistas não encontravam, como ainda não 
encontram, a forma de se comunicar com públicos não especializados. Artistas 
e críticos da época chegam a afirmar a melhor obra de arte seria um bom 
tumulto, quando não um ataque terrorista. Estamos interessados em recuperar 
esse momento abortado da arte de nosso continente e confronta-lo com 
discursos e eventos contemporâneos nos que, aparentemente, conseguimos 
localizar a persistência de uma ética de ação baseada na transgressão e na 
perturbação.
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Quando o olhar se volta ao “outro”: as premiações da Bienal de Veneza 
aos artistas latino-americanos (anos 1950/60)

Maria de Fátima Morethy Couto
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP

Palavras-chave: Bienais; Arte da América Latina, Alteridade

Em artigo publicado em 2012 e dedicado à análise do papel desempenhado 
pelas exposições de arte na construção da imagem de “latino-americano”, a 
historiadora argentina Diana Wechsler ressalta que se há um conceito que 
sempre ronda as referências culturais à America Latina é aquele dos conflitos, 
da diferença, da alteridade. E questiona: “por que a alteridade é sempre nossa? 
Porque não é possível re-localizar as perguntas e tentar a inversão de seu sentido, 
ao menos como exercício de pensamento?”

Este questionamento certamente não é novo e não se faz apenas da periferia 
para o centro. Também Hans Belting alude a este tema, em “Arte híbrida? Um 
olhar por trás das cenas globais”, texto no qual discute as possíveis razões da 
difícil assimilação e exibição da arte contemporânea de origem não ocidental 
[entendendo-se aqui também a arte dos países do chamado terceiro-mundo] pelo 
sistema de arte europeu. Em sua opinião, o Ocidente “ainda usa outras culturas 
como um espelho para ser ver”, como o fez ao conceber e cultuar o primitivismo, 
não conseguindo evitar preconceitos em relação a culturas não ocidentais nem 
ampliar de fato seu conceito de arte. 

Interessa-me aqui aprofundar essas questões e refletir sobre a relação entre 
centro e periferia, sujeito e alteridade, traçando um recorte temporal específico 
(anos 1950/60) e analisando uma situação precisa: as premiações concedidas 
aos artistas latino-americanos (em especial os sul-americanos) na Bienal de 
Veneza nesses anos. 

Não se trata de imaginar que estes prêmios representaram o reconhecimento 
de uma influência inversa, da periferia para o centro, nem tampouco que eles 
significaram o ponto máximo de consagração para os artistas premiados. 
Pretendo, ao contrário, investigar e discutir as possíveis injunções e conexões 
que permitiram que estas premiações ocorressem, em um momento em que a 
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presença dos artistas e escritores latino-americanos na Europa, em especial em 
Paris, se fez cada mais forte, e em que se podia perceber a fascinação de alguns 
críticos por um trabalho que, muitas vezes, como bem assinalou Aracy Amaral, 
parecia ex-cêntrico, antagônico, aos padrões europeus.
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A produção de Cildo Meireles na década de 1970 e o sistema de arte 
brasileiro

Martha Telles
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ

Palavras-chave: Cildo Meireles; Anos 1970; Sistema de arte

Refletindo sobre a construção da história da arte em seus aspectos políticos e 
culturais, na especificidade da sua elaboração nos países periféricos aos grandes 
centros culturais, proponho apresentar uma breve análise sobre o momento dos 
impasses e soluções da elaboração de um pensamento de arte contemporânea 
no Brasil, no início de 1970 e o sistema de arte. Como declarou Cildo Meireles 
em entrevista, um dos maiores problemas da época da Revista Malasartes(1974) 
era como se poderia exercer uma produção da negatividade, uma crítica em cima 
de um sistema de arte, que não existia como positividade. Para o artista, seria 
como se o Brasil, ao organizar uma competição olímpica, tivesse que comprar o 
terreno, capinar, construir as estruturas. A preocupação de Cildo refere-se a um 
problema epistemológico da arte contemporânea em sua relação epidérmica com 
o sistema de arte. Obras como as de Cildo Meireles, Waltércio Caldas, Tunga, 
para citar alguns, traziam questões tais com o que é o objeto de arte, o que é 
a imagem do objeto de arte, o que é artista, qual o papel do público de arte. 
Pensar tais questões dentro do âmbito da produção demandava um circuito de 
arte minimamente estruturado no sentido de possibilitar uma relação dialética e 
constitutiva com o sistema de arte, que é em última instância o próprio mundo 
público da arte. Como observou Arthur Danto no seu artigo Art World “ver algo 
como arte requer algo que o olho não pode censurar – uma atmosfera de teoria 
artística, um conhecimento da história da arte: um mundo de arte”. Como, então, 
realizar uma produção de arte contemporânea em um país como o Brasil no 
qual, em plena década de 1970, não havia um sistema de arte estruturado no 
que diz respeito a uma história da arte minimamente organizada, com valores 
estabelecidos pela dinâmica crítica, história da arte e público?  Uma das questões 
dessa comunicação é pensar o esforço de artistas e críticos para a construção de 
um campo institucional, em particular na elaboração de critérios mais rigorosos 
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para a construção da crítica e da história da arte local e espaço de veiculação 
das obras como revistas e espaços experimentais. Mais: é notável tanto nas 
obras como nas reflexões escritas de artistas como Cildo Meireles a consciência 
da especificidade de que fazer arte contemporânea no Brasil demandava a 
construção simultânea de seu campo institucional.
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“Porque não vai ao Pará?”: Belém no circuito de artes de 
entresséculos
Moema de Bacelar Alves
Pesquisadora independente

Palavras-chave: Exposições de arte; Trânsito de artistas; Mundo das artes no Brasil

O crescimento na exportação do látex na região amazônica no século XIX 
proporcionou grande circulação de dinheiro; marcando o enriquecimento de 
uma elite local e a continuidade da discrepância entre as classes sociais. Nesse 
contexto, o estudo e apreciação das Belas Artes eram vistos como fundamentais 
para o progresso de um povo, portanto também passava a ser exigido e valorizado 
por essa elite.

Entendendo o ensino de desenho como fundamental para uma instrução 
profissional e consequente desenvolvimento da indústria, o governo do Pará foi 
buscar na Europa artistas para o cargo de professor de desenho e a partir da 
década de 1890, em Belém, temos a presença de artistas como o pintor francês 
Maurice Blaise e o pintor russo Davi Widhopff.

Nesse momento, outros artistas europeus circulavam pelo Pará, como os 
italianos Domenico de Angelis e Giovanni Capranesi, que estavam em Belém 
para trabalhar na ornamentação de prédios públicos. Além disso, temos também 
o retorno daqueles artistas que foram fazer seus estudos fora do Pará, como 
é o caso dos pintores Theodoro Braga, Carlos Custódio de Azevedo, Francisco 
Escobar de Almeida e João Correa de Faria. Uma vez na cidade, esses artistas que 
chegavam ou retornavam, iam construindo suas redes de contato e organizando 
pequenas exposições de seus trabalhos. As exposições de arte passaram a ser 
mais frequentes, portanto.

Essas exposições podiam ser coletivas ou individuais, em estabelecimentos 
comerciais ou na própria residência dos artistas. E havia ainda aquelas grandes 
exposições que seguiam os moldes das exposições universais, bastante comuns 
nas duas últimas décadas do século XIX. Já em 1905, um mês depois de sua 
reinauguração, Antonio Parreiras expõe no foyer do Teatro da Paz. A exposição 
foi um grande acontecimento e o foyer passou a ser o  local eleito para exposições 
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financiadas pelo governo. É quando temos as exposições de Francisco Aurélio de 
Figueiredo, Benedicto Calixto, Antônio Fernandez, Joaquim Machado Fernandes, 
Carlo De Servi, Oscar Pereira da Silva, João Batista da Costa e tantos outros.

A virada do século encontrou o Pará – e particularmente Belém, sua 
capital – se abrindo ao mercado de obras de arte e o trânsito de artistas e 
obras evidencia isso. Pretende-se, então, tratar de como se configurava a cena 
artística no Pará de entresséculos e como se dava esse trânsito de obras e 
artistas nesse período, pois é o momento em que se está criando mais um 
circuito artístico dentro do mundo das artes no Brasil.
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Duas exposições comentadas por Mário de Andrade: arte e design em 
1928
Patricia Bueno Godoy
Universidade Federal de Goiás - UFG
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Entre 1927 e 1932, Mário de Andrade (1893-1945) realiza vasta 
produção literária para o jornal paulista Diário Nacional. Essa colaboração 
é iniciada imediatamente após o retorno da primeira viagem que faz ao 
Norte e Nordeste brasileiros. Naqueles meses, o escritor entra em contato 
direto com o primitivo, intensificando seu interesse pela cultura popular. A 
experiência direta, a fotografia e os objetos coletados nesta viagem criam 
uma conexão singular, tornam-se o eixo norteador dos textos produzidos para 
o jornal. A valorização da cultura brasileira é expressa na poesia, na ficção, na 
crônica e na crítica de arte. Para o Diário Nacional, na coluna Arte, Mário de 
Andrade escreve pequenos artigos e crônicas que operam como construtos 
de divulgação dos aspectos culturais brasileiros, essenciais para a formação 
e consolidação de uma identidade nacional. Esses valores são divulgados e 
requisitados a fim de animarem e inovarem a produção artística brasileira. 
Sob este prisma selecionamos duas exposições que extraíram comentários 
bastante interessantes do autor de Macunaíma. Realizadas em janeiro e abril 
de 1928, ambas levaram à capital paulista projetos e objetos denominados 
como arte aplicada à indústria e arte decorativa. Em janeiro, a exposição Arte 
Indayá leva a São Paulo a produção saída do curso de Pintura ministrado na 
Escola Profissional Masculina, instituição de ensino localizada na cidade de Rio 
Claro, interior do Estado. As aulas, conduzidas pelo professor Carlos Hadler 
(1885-1945), priorizavam a utilização de elementos da natureza brasileira, 
todos estilizados a comporem projetos para capitéis, frisos, tapeçarias e 
vitrais. A segunda exposição é uma individual do artista Antônio Paim Vieira 
(1895-1988) que exibiu dezenas de cerâmicas, naquele momento um suporte 
com pouca tradição no cenário artístico brasileiro. No tema, a superfície das 
peças é decorada com contos do folclore, motivos nacionais oriundos da 
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natureza, entre outras estilizações autóctones tradicionais indígenas. Esta 
comunicação tem como objetivo explorar os argumentos e a concepção do 
discurso andradiano sobre a formação e a consolidação da identidade cultural 
brasileira e sua projeção no âmbito da arte decorativa, produção ainda pouco 
investigada. Essa análise certamente iluminará o entendimento do principio 
do design brasileiro, momento em que a arte flerta com o folclore, a natureza 
e a etnografia em busca do seu abrasileiramento.
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Percursos do modernismo no Rio Grande do Sul: artistas ilustradores 
da Livraria do Globo
Paula Viviane Ramos
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS
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Surgida em 1883, em Porto Alegre, como uma modesta papelaria, a Livraria 
e Editora Globo foi uma das mais prósperas empresas sulinas do século XX, tendo 
revolucionado o cenário editorial e a linguagem gráfica brasileira. Foi a Globo 
que traduziu pela primeira vez para a língua portuguesa autores fundamentais da 
literatura, como Thomas Mann, Virginia Woolf, Aldous Huxley e William Faulkner. 
Também foi ela que revelou escritores como Erico Verissimo, Mário Quintana, 
Augusto Meyer e Dyonélio Machado. Seus livros, revistas e impressos recebiam 
um tratamento gráfico diferenciado, a cargo de respeitados artistas plásticos, que 
trabalhavam para a editora no ofício de ilustradores. João Fahrion (1898–1970), 
Edgar Koetz (1914–1969), Nelson Boeira Faedrich (1912–1994), Sotéro Cosme 
(1901–1978) e Gastão Hofstaetter (1917–1986), entre outros, fizeram a excelência 
visual de suas publicações na primeira metade do século XX. Eles atuavam na 
chamada “Secção de Desenho”, sob a supervisão do designer alemão Ernst 
Zeuner (1895–1967).

Por necessitarem da máquina para dar visibilidade a seus trabalhos, os 
artistas ilustradores da Livraria do Globo estão entre os primeiros, no Rio Grande 
do Sul, a explorar os processos mecânicos de reprodução, o que os obrigou à 
renovação e ao aperfeiçoamento técnico constantes. Suas imagens, de grafismo 
irreverente, forte apelo cromático e composições que dialogam com a linguagem 
dos cartazes, exalam frescor e modernidade, aspectos raramente encontrados 
nas demais produções visuais do período, sobretudo nas chanceladas pelas 
instituições locais.

Assumindo posição de proa no cenário artístico e cultural do Rio Grande do 
Sul, a Livraria do Globo, por meio de sua “Secção de Desenho”, formou artistas, 
deu visibilidade a seus trabalhos e promoveu uma nova e exuberante visualidade, 
que oxigenou o olhar de crianças e adultos, permanecendo na memória afetiva de 
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várias gerações. Como estampado em seu slogan, Urbi et Orbi, a Globo e suas 
publicações falaram à cidade e ao mundo, foram local e global ao mesmo tempo.

A presente proposta de comunicação tem como foco a Livraria do Globo e 
seu papel nevrálgico no campo artístico e cultural do Rio Grande do Sul, atraindo 
intelectuais e artistas. Serão discutidos aspectos como a importância da editora 
e de sua “Secção de Desenho” na constituição de uma visualidade moderna pela 
ilustração, bem como os “lugares” da Globo no panorama cultural brasileiro na 
primeira metade do século XX.
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Arte, ofsete e sobrevivência marginal nos primeiros anos de 
Weproductions
Paulo Antonio de Menezes Pereira da Silveira
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS

Palavras-chave: Helen Douglas; Telfer Stokes; Weproductions; Ofsete; Arte Contemporânea

A compreensão do poder institucional da arte envolve o reconhecimento 
de processos ligados ao registro técnico (instrumentalização) e à comunicação 
(a competência, a disciplina aplicada e seus processos). Conceitos como 
“informação” receberam evidência em textos referenciais, como Six years: the 
dematerialization of the art object from 1966 to 1972, de Lucy Lippard, ou em 
exposições canônicas, como When attitudes become form (Kunsthalle Bern, 
Berna, 1969), Information (MoMA, Nova York, 1971), Sonsbeek ’71 (Arnhem, 
Países Baixos) e as Documenta 5 e 6 (Kassel, Alemanha, 1972 e 1977), esta 
última propondo o conceito de mídia em substituição à tradicional apresentação 
por gêneros. Era posta à luz a busca de canais, indissociável dos esforços do 
período. A página, tão antiga, agora discutida como espaço alternativo, tornou-se 
objeto de reflexão crítica e suporte eficiente para registro e criação.

Apesar do crescimento dos estudos sobre a participação indissociável da 
página impressa na instauração da arte contemporânea, parece que pouco foi 
discutido sobre a participação da tecnologia de impressão em ofsete. Processo 
dominante no século XX, apto à reprodução de originais de meio-tom, tornar-se-ia 
pivô da dúvida maior dos artistas da fotografia: expor ou publicar? Como tecnologia 
fotográfica progressivamente mais acessível à medida que o século avançava, 
o ofsete assumiu a preferência dos contemporâneos, sobretudo daqueles que 
refutavam reconhecimento por valores matéricos. Seria o facilitador conceitual 
por excelência.

Porém, ares de marginalidade e um preconceito residual ainda rondam o 
ofsete. A qualidade de completar-se em obra no estágio de circulação, em rede, 
dentro de parâmetros inéditos pelo menos até as vanguardas do século XX, pode 
ser impeditiva de sua plena estima. Tal desatenção conservadora (quando não 
reacionária) será ainda maior caso o artista priorize o meio gráfico. Entretanto, seus 
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adeptos reconhecem e apontam produções exemplares que serviram de parâmetro 
para o exercício de linguagens singulares. Esse é o caso de Weproductions, 
casa editorial alternativa, atuando a partir do eixo anglo-americano pela união 
de esforços dos artistas britânicos Telfer Stokes e Helen Douglas. Sua produção 
participou da tipificação dos livros de artista em seu momento de consolidação, 
os anos 1970. São notáveis as dez brochuras das séries Paperback e Millboard 
(1972-1987), nove em ofsete, com reconhecimento artístico crescente para além 
de seu círculo original.
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Adalice Araújo e o debate crítico-histórico dos anos 70

Paulo Roberto de Oliveira Reis
Universidade Federal do Paraná - UFPR

Palavras-chave: Historiografia da arte; Crítica de arte; Brasil; Adalice Araújo

Esta pesquisa pretende estabelecer um entendimento metodológico inicial 
da produção da crítica de arte paranaense Adalice Araújo.  Dentro de sua extensa 
produção que se estende de final dos anos 60 até o início dos anos 2000, será 
focada a década de 70, pois que representa a definição de seu projeto intelectual 
tanto no campo da crítica de arte quanto a um modelo historiográfico para a 
construção de uma narrativa da história da arte do Paraná. Foram pesquisados 
seus textos críticos e dois textos elaborados em sua produção acadêmica, a 
pesquisa de livre-docência (1974) e a tese para o concurso de professora titular 
de história da arte (1977). Inicialmente destaca-se como uma das influências 
principais para sua pesquisa, o projeto de Roberto Pontual do Dicionário das Artes 
Plásticas no Brasil, publicado em 1968. Por ter trabalhado diretamente no projeto 
de Pontual como colaboradora, Adalice sentiu a necessidade de sistematizar a 
arte produzida no Paraná. Além desta diretriz vinda da participação no referido 
Dicionário, outra motivação fundamental foi a da observação de um pensamento 
redutor e desinteressado numa narrativa histórica artística paranaense por parte 
de críticos locais. A constituição de algumas bases metodológicas para a narrativa 
histórica de manifestações artísticas paranaenses foi estabelecida no texto da 
livre-docência e podem ser resumidas assim: A – a crítica a uma história global 
da arte brasileira que não abrangia especificidades regionais; B – a reflexão 
sobre uma história da arte de viés cultural que partisse das particularidades de 
um campo específico e C – utilização de um conceito de antropofagia que tanto 
pudesse referir-se às trocas culturais entre campos distintos quanto dentro do 
próprio campo em termos geracionais. E conjuntamente à reflexão sobre o projeto 
crítico e historiográfico de Adalice Araújo, finalizar a pesquisa com uma discussão 
comparativa sobre procedimentos e métodos de construção historiográfica para 
a arte brasileira a partir de diversos campos culturais e artísticos no Brasil. Assim 



será traçado um painel de discussões da crítica e historiografia da arte com 
relação às narrativas de uma história da arte moderna e contemporâneas no país 
a partir de centros hegemônicos ou não e entender suas disputas, fricções e as 
possibilidades de construção de outras narrativas artísticas nacionais.
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Acervos e deslocamentos: o caso de Francisco Cuoco a partir do Banco 
Central
Rachel Vallego Rodrigues
Universidade de Brasília - UnB

Palavras-chave: Acervo; Banco Central; Francisco Cuoco

Francisco Cuoco, nascido em 1928 e neto do pintor espanhol Pablo Salinas, 
é um nome recorrente dentro da pesquisa de mestrado em andamento sobre o 
acervo de arte do Banco Central do Brasil. Por se tratar de um artista presente 
também em diversos acervos e museus, mas que pouco se conhece sobre sua 
trajetória, este trabalho pretende oferecer parâmetros sobre sua produção e 
carreira artística. 

 Pode-se destacar que durante os anos 1950, Francisco Carlos Paulo 
Cuoco parecia ter uma carreira ascendente, realizou sua primeira exposição 
individual no Museu de Arte de São Paulo em 1953, e no ano seguinte expôs 
no Museu Nacional de Belas Artes. Foi premiado com a medalha de prata no 
Salão Paulista de Belas Artes em 1956 e 1959, entre vários outros prêmios 
conquistados na época que o estimularam a produzir e lecionar, mantendo-se 
sempre próximo de uma estética com aspiração ao modernismo brasileiro. 

 Embora sua conexão com um polo tão hegemônico quanto São Paulo 
pareça inegável, sua obra faz parte de museus de arte espalhados por todo o 
Brasil, presença curiosa que permeia acervos como o MARGS, MASC, MHAM, 
MACPR e CAL/UnB, por exemplo. As pinturas, desenhos e serigrafias de 
Francisco Cuoco se tornaram testemunho de sua passagem pela história da 
arte brasileira, mas seu colecionamento não se deu por mérito individual do 
artista ou opção dos museus, são principalmente fruto de doações realizadas 
em lote pelo Banco Central a partir de uma política de desfazimento operada 
em parte de seu acervo de arte. Dentre as 353 obras que a instituição possuía 
do artista, mais de 70% foram doadas, mantendo o restante para ambientação 
de espaços de trabalho de seus edifícios e uma pequena parcela como acervo 
para exposições. 
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 Articular a presença da obra de Francisco Cuoco diante da política 
patrimonial de desfazimento do Banco Central neste trabalho nos permitirá 
averiguar em que medida ao descentralizar as doações para diversas regiões 
do país o Banco Central não só ampliou esses acervos com obras em gravura 
de Tarsila do Amaral e Alfredo Volpi, por exemplo, mas também legitimou artistas 
que não tinha interesse em manter em seu próprio acervo. A sobrevivência e 
disseminação de sua obra correspondem em grande medida aos museus que 
as acolheram e incorporam dentro de seus discursos ou as mantêm silenciadas, 
uma vez que acervos e exposições nem sempre compartilham das mesmas 
preferências de divulgação.
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A exposição de Arte Brasileira no Roerich Museum de Nova Iorque, 
1930

Renata Gomes Cardoso
Universidade de São Paulo - USP

Palavras-chave: Exposições; Roerich Museum; Arte - Século XX

A década de 1930 nas artes brasileiras foi marcada por uma série de 
exposições coletivas, nacionais ou internacionais.  Os modelos da arte moderna 
surgidos na década anterior aos poucos entravam nos espaços institucionais. Com 
uma característica de hibridismo “flagrante” entre tendências - como interpretou 
Walter Zanini em texto pioneiro - ocorreu a primeira mostra coletiva de arte 
brasileira no exterior, realizada no Roerich Museum de Nova Iorque, em 1930. 
Este museu nasceu da iniciativa do pintor e filósofo russo Nicholas Roerich (1874-
1947) e sua esposa Helena Roerich, ambos interessados em estudos sobre o 
oriente, da arqueologia ao Budismo. Na década de 1920, Nicholas Roerich expôs 
um conjunto de suas pinturas nos Estados Unidos, a convite do Instituto de Artes 
de Chicago. Dessa passagem fundou, em 1921, o Master Institute of United Arts, 
em Nova Iorque, escola que tinha como objetivo dar suporte à formação nas 
diversas áreas das artes, da música à pintura e artes decorativas. Na direção do 
recém-fundado instituto ficou Frances Grant (1896-1993), considerada hoje uma 
pioneira nos estudos sobre as relações entre Estados Unidos e América Latina. 
Grant visitou a América do Sul com o objetivo de estudar as relações culturais entre 
as Américas, dentro do projeto do museu. Nessas “visitas culturais” veio ao Brasil, 
já com a proposta de realização de uma exposição de arte brasileira. Foi fundada 
assim a “Sociedade Brasileira de Amigos do Roerich Museum”, tendo como 
secretárias Georgina de Albuquerque, no Rio de Janeiro e Anita Malfatti, em São 
Paulo. As duas artistas ficaram encarregadas da organização e seleção de obras, 
finalizando com um conjunto que variava entre artistas como Almeida Jr., Carlos 
Chambelland e Georgina de Albuquerque, a modernistas do momento, como 
Ismael Nery e Cícero Dias, além dos conhecidos Di Cavalcanti, Tarsila do Amaral 
e da própria Anita Malfatti. Pretendemos com essa comunicação apresentar essa 
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exposição e uma análise da crítica de arte publicada sobre ela, tanto no Brasil 
quanto nos Estados Unidos. Essa apresentação abordará também a seleção dos 
trabalhos e a organização da mostra, que partiu do princípio de escolha de obras 
que tratassem especificamente de “temas brasileiros”. Essa apresentação visa 
contribuir com as discussões sobre arte de centro e da periferia, sobretudo no 
aspecto de institucionalidade, a partir de uma mostra que oficializou, de certa 
forma, um parâmetro de “arte brasileira”, a ser exibida no exterior.
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Valorações transnacionais da obra de Le Corbusier nas atividades de 
Pietro M. Bardi

Rodrigo Otávio da Silva Paiva
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP

Palavras-chave: Arquitetura; Modernidade; Racionalidade; Fascismo; Democracia

A análise da transvaloração territorial, pela qual passa a obra de Le 
Corbusier ao ser divulgada e interpretada pelo curador de arte Pietro Maria Bardi, 
circunscreve-se em dois períodos e lugares distintos. Primeiramente, entre 1933 
e 1934, em Roma e em seguida, entre 1949 e 1950, em São Paulo. Bardi e Le 
Corbusier permutaram situações e reformularam suas posições de acordo com 
os sistemas econômicos e políticos vigentes nestes dois momentos. O primeiro 
momento refere-se às investidas de Le Corbusier junto a Benito Mussolini e com 
o apoio do diretor da Galeria de Roma, Pietro M. Bardi, com o intuito de receber 
encomendas estatais para obras urbanísticas na Itália. O segundo momento 
relaciona-se à política brasileira de alinhamento automático aos Estados Unidos, 
bem como ao poderio econômico e ideológico da imprensa comandada por Assis 
Chateaubriand e tem como tema central a exposição itinerante “New World of 
Space” da obra de Le Corbusier, organizada nos EUA e inaugurada no Brasil, 
contemporaneamente à Copa do Mundo de Futebol, pelo fundador do Museu 
de Arte de São Paulo, o próprio Pietro M. Bardi. Os discursos de Bardi que 
constituem o fio condutor da comunicação estão documentados no quinto número 
da revista Quadrante (1933) e no livro “Leitura Crítica de Le Corbusier” (1950). 
Dentre os tópicos relacionados a estes conteúdos ideológicos tão discrepantes 
estão a Carta de Atenas elaborada no IV Congresso Internacional de Arquitetura 
Moderna; a aura nacionalista em torno da criação do Palácio do Ministério da 
Educação, no Rio de Janeiro, a partir de 1936; a contenda de Le Corbusier com 
os arquitetos brasileiros sobre a autoria do referido Palácio, por volta de 1949; 
a construção do edifício-sede da Organização das Nações Unidas, em Nova 
York (1948-1952), da qual participaram Le Corbusier, Oscar Niemeyer e outros; 
a campanha de indicação de Le Corbusier ao premio Nobel da Paz, liderada por 
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Bardi, com apoio de Lúcio Costa e demais acadêmicos norte-americanos (1950). 
Dentre os objetivos deste estudo está o de demonstrar que democracia não é 
uma categoria intrínseca à racionalidade da arte e da arquitetura modernas. Além 
disso, o estudo das atividades conjuntas de Bardi e Le Corbusier na Itália fascista 
e no Brasil recém-democratizado podem bem contribuir para a compreensão de 
algumas transformações das estratégias de defesa das ideias modernistas, nas 
mais diversas circunstâncias espaço-temporais.
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I Salão de Arte Contemporânea – a arte participativa em questão

Rodrigo Vivas
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

Palavras-chave: Arte Contemporânea; Museu de Arte da Pampulha; História da Arte fora do eixo

No final da década de 1960, os Salões Municipais de Belas Artes do Museu 
de Arte da Pampulha passam gradativamente a perder a expressividade. Tal fato 
pode ser notado considerando o XXII SMBA. Apesar da participação de críticos 
importantes como Walter Zanini, Jacques do Prado Brandão, Jayme Maurício, 
Frederico Morais e Morgan Motta, o Salão não atrai o mesmo número de artistas. 
Como conseqüência, o Museu de Arte da Pampulha fica praticamente sem nenhuma 
atividade e o Salão estava em vias de ser extinto. Para amenizar essa situação, o 
conservador-chefe do Museu, Jorge Dantas é demitido, e Márcio Sampaio assume 
seu lugar. Sampaio é responsável pela organização do XXIII SMBA, que conta 
com a participação dos críticos Walmir Ayala, Jayme Maurício, Morgan Motta e do 
artista plástico Donato Ferrari. José Roberto Teixeira Leite é convidado, mas não 
aceita o convite, tendo sido substituído por Márcio Sampaio. O critério utilizado, 
para evitar mais conflitos, foi o de aprovação de praticamente todos inscritos. Essa 
solução não é suficiente para restituir a confiança na mostra. A segunda alternativa 
foi a substituição do SMBA pelo I Salão de Arte Contemporânea. A abertura do 
I SAC é noticiada em uma série de periódicos da época, recebendo atenção do 
Jornal do Brasil ao Diário da Tarde, alguns lançam notas sobre a inauguração, o 
número de visitantes e tratam a passagem pela exposição como obrigatória, já 
outros, veiculam análises mais específicas através das palavras dos críticos Márcio 
Sampaio e Morgan Motta, estes, atuando como “pontes” entre a “arte jovem” e o 
público. Uma das tônicas do Salão foi abandonar o conceito de obra “acabada” para 
a reivindicação de uma “arte participativa”. O objetivo da presente comunicação será 
analisar o discurso do conservador-chefe Márcio Sampaio, os textos jornalísticos 
e, principalmente, as proposta artísticas premiadas na ocasião: José Ronaldo Lima 
Caixas Sensoriais; Jarbas Juarez Máquina de Ninar Criança; Carlos Wolney O jogo 
da amarelinha A, B, C, Raimundo Collares Gibis e Márcia Barroso Formas 1, 2, 3. 
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As idades do mar e Florianópolis: mar...que falta, cartas ao mar

Sandra Makowiechy
Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC

Palavras-chave: Mar; Florianópolis; Artes Plásticas

Partindo de um tema universal como o mar, evidenciado em obras plásticas 
ao longo do tempo, sob variados enfoques, pretendemos mostrar produções  
sobre este tema, na ilha de Florianópolis, visando compreender enquadramentos 
interpretativos, cujo vocabulário estético-crítico amplia-se agora para além das já 
reconhecidas expressões: regional, local, tardio, popular, tradicional. O mar foi o 
tema central de uma exposição realizada no ano de 2013, na Fundação Calouste 
Gulbenkian, em Lisboa, que recebeu o nome “As idades do mar”.  O projeto 
da exposição, apoiado numa sondagem histórica centrada nas representações 
físicas e simbólicas do Mar ao longo de quatro séculos da pintura ocidental 
(séculos XVI-XX),  identifica os temas fundadores, fazendo-os corresponder a 
núcleos temáticos: A idade dos mitos; a idade do poder; a idade do trabalho; a 
idade das tormentas; a idade efêmera; a idade infinita.  Contou com uma centena 
de obras, dos séculos XVI ao XX, provenientes de 51 instituições nacionais e 
estrangeiras, nomeando 89 artistas e 108 obras. A pintura portuguesa esteve 
presente, contribuindo para esta abordagem exaustiva e por vezes inesperada de 
um motivo tão fascinante  e simultaneamente com especial significado na história 
e cultura portuguesas, mas sobretudo, universal. Florianópolis é uma ilha, situada 
no Sul do Brasil, com herança açoriana, bem como de outras correntes imigratórias. 
O mar, com seu lamento, com sua beleza, com seu poder, com seus enigmas, é 
algo que mobiliza o ilhéu e referência constante nas artes plásticas.  Entendendo 
que o mundo da modernidade é um mundo de rigorosa descontinuidade em que 
o novo já não é o antigo que perdura, nem um fragmento do passado que retorna, 
olhar para essas obras faz perceber que certas questões retornam na arte, 
não são esquecidas, muito menos ultrapassadas, é o sintoma que volta e volta 
questionando, problematizando olhares e conceitos. Fazer conexões de obras 
de diversos períodos da história da arte não é um exercício que acontece por 
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acaso, nem frente a qualquer imagem. Neste momento existe um atravessamento 
que traz consigo tantas memórias e tantos véus quantos o espectador permita 
aproximarem-se para  enriquecer a experiência do olhar em um embate direto com 
as imagens. Vamos falar do mar e como ele se insere nas representações físicas 
e simbólicas nas obras de vários de nossos artistas. O que podemos perceber em 
idades do mar e Florianópolis: mar ...que falta, cartas ao mar?
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Coleção Amazoniana de Arte

Sissa Aneleh Batista de Assis
Universidade de Brasília - UnB

Palavras-chave: Arte Contemporânea; Amazônia; Processos Artísticos

O artigo visa discutir o processo de constituição do acervo de arte 
contemporânea da Coleção Amazoniana de Arte. A qual pensa tantas 
Amazônias que circulam dentro e fora do Brasil, apresentando seus modos 
de produção, atuação e circulação independentes dos grandes circuitos 
nacionais e internacionais de arte. 

Tal coleção foi constituida a partir da exposição intitulada: Amazônia, 
Lugar da Experiência. Na qual são apresentados processos artísticos da 
região Norte, onde artistas nortistas e de outras regiões dialogam com as 
visualidades amazônicas dentro de seus contextos estéticos, sociais, políticos, 
históricos e culturais. 

Deste modo, apresentam uma experiência estética autônoma expressando 
temáticas amazônicas partindo de experimentalismos, diálogos, encantarias 
e, sobretudo, de vivências particulares com a região. Diversas perspectivas e 
olhares foram considerados para a primeira série desta coleção que passou a 
integrar o acervo contemporâneo do Museu de Arte da Universidade Federal 
do Pará - MUFPA.  

A formação de novos acervos de arte na região Norte vem se revelando 
num processo de constituição não mais individual de obras, mas coletivo - 
onde tal produção é exposta já anunciada como parte integrante da coleção 
e acervo de um museu. Assim, valorizando primeiramente, a produção sobre 
sobre si mesma, provoca o crescimento de um novo território da arte na região.

Indo contra a corrente tradicional da museologia internacional, destituindo 
de poder a duvidosa supremacia do centro sobre a periferia e a discussão do 
que é legítimo na História da Arte.

Com efeito, um distinto campo autônomo, interpretativo, teórico e crítico 
dessa produção de arte e de conhecimento - enfática em sua própria identidade 
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- está sendo criado desvinculado do modelo nacional centralizador, além de 
se distanciar do tradicionalismo europeu excludente. 

Portanto, a Coleção Amazoniana de Arte pode ser considerada umas 
das precursoras do discurso independente da arte contemporânea com 
corpo, mente e alma amazônidas. Este artigo, por fim, pretende refletir sobre 
como como esta produção artística regional antes considerada marginal e 
periférica, subverteu a ordem instituída; tornando-se o seu próprio centro, 
instituição e tradição, sendo assim a narradora-protagonista de sua singular 
história e arte.
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À margem da história da arte brasileira: a produção de Odilla Mestriner 

Vanessa Lúcia de Assis Rebesco
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP

Palavras-chave: Odilla Mestriner; Ribeirão Preto; Instituto Odilla Mestriner

Este trabalho tem como objetivo examinar a produção artística de Odilla 
Mestriner e, mais especificamente, analisar os aspectos relativos aos processos 
de institucionalização e sobrevivência do trabalho dessa artista que possui uma 
produção significativa ao longo de sua carreira, mas que é pouco lembrada no 
discurso canônico da história da arte brasileira.

Odilla Mestriner nasceu em Ribeirão Preto no interior de São Paulo, 
em 1928, e ali permaneceu, por escolha própria, durante toda vida até seu 
falecimento, em 2008. A artista iniciou sua carreira de desenhista e pintora de 
maneira autodidata e, posteriormente, entre 1955 e 1956, frequentou a Escola 
Municipal de Belas Artes de Ribeirão Preto, onde através do professor italiano 
Domenico Lazzarini entrou em contato com a arte moderna. Outro ambiente de 
aprendizagem para essa artista foi o Galpão dos Artistas de Ribeirão Preto. O 
Galpão era um importante espaço de pesquisa e debate sobre a arte para os 
artistas ribeirão-pretanos.

Ainda em meados dos anos 50, Mestriner montou seu ateliê e apresentou 
seus trabalhos na Exposição do Centenário de Ribeirão Preto. Em 1958, realizou 
sua primeira exposição individual, na Galeria Umuarama Hotel/RP, e, no mesmo 
ano, dois de seus trabalhos foram aceitos na V Bienal Internacional de São 
Paulo de 1959. Integrou a Bienal Internacional de SP participando ainda das 
edições de 1961, 1963, 1965, 1967, 1969 e 1973. Expôs também em várias 
mostras individuais e coletivas, além de obter prêmios expressivos no Brasil e 
EUA. 

As obras de Odilla Mestriner estão em diversos museus brasileiros como, 
por exemplo, MAM/SP, Pinacoteca/SP, MAC/SP. A incorporação dessas obras 
nos museus se deu, em geral, por Prêmios Aquisições em Salões e Exposições, 
por doações ou, em alguns casos, por compra.
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Em 2009, em Ribeirão Preto, com a intenção de preservar e disponibilizar 
a produção da artista, foi criado o Instituto Odilla Mestriner, iniciado em 2008 
por ação da própria artista e, após seu falecimento, continuado pela família 
em parceria com a USP/RP, através do curso de Ciências da Informação e 
Documentação. Nesse mesmo sentido, em maio de 2014, será lançado o Museu 
Digital Odilla Mestriner, durante a Feira do Livro de Ribeirão Preto. O Museu 
está sendo criado pelo Instituto da artista juntamente com a USP/RP. Ele tem 
como o objetivo disseminar tudo que foi produzido pela artista, ultrapassando os 
limites impostos pelo espaço físico. 



Territórios do corpo: entre o humano e o pós-humano 
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Assunto de interesse para investigadores das mais variadas áreas do conhecimento, 
o corpo pode ser tratado como território político, como espaço identitário, como forma 
de distinção, como campo de disputa, como lugar dos desejos, como receptáculo 
para manifestações sociais, como base para discussões morais, como instrumento de 
liberação ou de repressão, e também como referência e suporte para o desenvolvimento 
de linguagens artísticas.

No processo de produção das narrativas históricas, representado ou apresentado 
das mais variadas maneiras, o corpo fornece um material de grande riqueza interpretativa. 
No vasto conjunto de obras que forma a cultura artística, o corpo surge desnudado, 
idealizado, reconstruído, recoberto, transformado, alterado, disfarçado e serve como 
base para discussões sobre a irreversibilidade do tempo e sobre a condição sexual dos 
indivíduos. Fazem parte do repertório artístico tanto o corpo santificado, sacralizado, 
intocável, quanto o corpo sexualizado e desejável. O corpo pode ser tratado como 
medida de beleza, de onde se extraem os cânones para a vida e para a arte. Mas o 
corpo também pode ser grotesco, mórbido e repugnante. Pode ter vitalidade e dispor de 
capacidade agentiva. Pode ser submetido, reprimido e violado. 

Essa sessão temática aceitará trabalhos que coloquem em discussão a 
presença do corpo na história da arte como território cujos limites estão em constante 
alteração. Mais recentemente, a própria condição humana vem sendo relativizada pelo 
desenvolvimento de aparatos tecnológicos que anunciam uma era pós-humana, na qual 
os corpos biológicos estarão integrados aos corpos mecânicos, os sistemas orgânicos 
aos sistemas eletrônicos, a inteligência humana à inteligência artificial. Os historiadores 
da arte estão atentos aos movimentos de transformação da sociedade, e suas reflexões 
sobre as ações artísticas devem colaborar para a compreensão dos diferentes processos 
históricos vividos pela humanidade.

Os trabalhos apresentados para integrar esta sessão temática poderão tratar 
de manifestações artísticas históricas e contemporâneas, e deverão apresentar os 
fundamentos teórico-metodológicos que as embasam. Os critérios de seleção são: 
pertinência do trabalho em relação ao tema proposto; relevância das obras e/ou dos 
artistas escolhidos pelos pesquisadores para o desenvolvimento da área de História 
da Arte; qualidade do texto e respeito às normas técnicas estabelecidas e aos prazos 
determinados.
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Aparições de “Che” Guevara no trabalho de Claudio Tozzi (1967)

Alexandre Pedro de Medeiros
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP
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A morte de Ernesto “Che” Guevara, em 9 de outubro de 1967, marcou uma 
série de trabalhos realizados pelo artista visual paulistano Claudio Tozzi no imediato 
post-mortem do revolucionário argentino. Obras como “Guevara”, “Guevara Vivo 
ou Morto” e “Guevara Morto” foram produzidas sob o signo da morte, assim como 
a “Marilyn Monroe Dourada” (1962), de Andy Warhol. Não obstante, Tozzi foi 
um dos artistas brasileiros de seu tempo que mais esteve próximo do espírito 
pop, principalmente no que diz respeito ao estatuto da imagem na sociedade 
contemporânea – ou do espetáculo, como diria Guy Debord em sentido crítico a 
essa enxurrada de imagens que fundam a existência –, como mediatizadora das 
relações sociais. A obra de arte opera nesses casos, como diria Martin Heidegger, 
o desvelamento do ser do ente, isto é, o ser-Marilyn e o ser-Guevara são as 
imagens, as quais são transformadas em signos por Warhol e Tozzi através de 
processos semelhantes aos da indústria gráfica para reproduzir incessantemente 
essas imagens. Neste caso, faz-se uma leitura de que o destino do herói e da 
celebridade é a morte, mas uma morte que já estava anunciada na imagem. Por 
isso, ambos os artistas não produzem retratos, e sim, utilizam imagens para a 
fabricação de signos, como possibilidade de elaboração do luto perante a morte 
de Marilyn e Guevara e resolução do trauma provocado pela imagem. Sendo 
assim, esta comunicação visa trazer à tona essas questões relativas à morte 
pela imagem e como a linguagem pop desvela isso, como também mapear as 
fotografias utilizadas por Claudio Tozzi para fabricar os seus trabalhos. De antemão, 
assinalo que há três vias retratísticas de Guevara: o “Guerrillero Heroico” (1960), 
de Alberto Korda, fotógrafo integrado à Revolução Cubana e que acompanhava 
Fidel Castro, a qual funda o discurso heroico do revolucionário argentino e é tida 
hoje como a fotografia mais reproduzida de todos os tempos; por outro lado há um 
conjunto de fotografias – contemporâneas ao “Guerrillero Heroico” –, de Joseph 
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Scherschel, fotógrafo da revista “Life”, que apresentam um “Che” falível, com o 
braço esquerdo fraturado e um tom despojado assinalado pelo charuto no canto 
da boca; e ainda as fotografias produzidas por Freddy Alborta e Gustavo Villoldo 
de Guevara morto, as quais fundaram o discurso do martírio do revolucionário. 
Portanto, a problemática que se instaura diz respeito à circulação das imagens do 
“Che” e às significações de homenagem pela utilização das fotografias por Tozzi.
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O corpo como paródia em Claude Cahun
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Lucy Schwob é o nome de batismo da artista francesa Claude Cahun (1894-
1954). A adoção deste pseudônimo não é um mero acaso. Um pouco nos moldes 
irônicos de Marcel Duchamp com sua Rrose Sélavy, trata-se de uma atitude 
poética que, desde a sua concepção mais primordial, propõe um estreitamento das 
fronteiras entre arte e vida através da constituição de um alterego artístico, alusivo 
ao sentido ambíguo a partir do qual a artista reinventa poeticamente a sua relação 
com o mundo. Sobretudo ao lidar com o território volátil dos papéis sexuais e de 
gênero que sustentam as normas comportamentais e as performances do corpo 
como invólucro cultural historicamente construído e relacionado às sociabilidades.

A obra de Cahun tem como base a fotografia. Mas, longe de pretender uma 
transparência homológica, ela deita raízes no viés ficcional da imagem mecânica 
conscientemente tomada como território da encenação. O eixo central desta 
produção são os autorretratos performáticos que a artista realizou em parceria 
com sua irmã de criação e companheira Suzanne Malherbe (1892-1972), 
também conhecida pelo não menos provocante nome artístico de Marcel Moore. 
Fortemente atuantes junto à vanguarda surrealista, Cahun e Moore figuram entre 
as precursoras da arte moderna de matriz queer através do uso da linguagem 
fotográfica como expressão principal.

Tendo os autorretratos de Claude Cahun realizados em parceria com Marcel 
Moore como ponto de partida, esta comunicação pretende explorar a relação 
desta obra com uma perspectiva queer, considerando como eixo principal da 
análise a noção de corpo como paródia. Para Judith Butler, parodiar algo ou 
alguém pressupõe que se entre em uma relação de desejo e, ao mesmo tempo, 
de ambivalência. Quando alguém parodia um comportamento, como o fazem, 
por exemplo, as travestis, as drag queens ou os drag kings, há um processo de 
apropriação dos códigos ou das marcas daqueles de quem se parodia como uma 
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forma de expor estas corporeidades, de torná-las mais evidentes e, deste modo, 
subvertê-las, criticá-las ou até mesmo desconstruí-las. Ao explorar a paródia e 
seus desdobramentos na obra autorreferencial de Cahun, realizada durante mais 
de 40 anos, proponho uma aproximação da história da arte ao desafio de refletir 
sobre os modos a partir dos quais geramos visibilidades e nos apresentamos 
como sujeitos de gênero e sexualidade em consonância com as circunstâncias 
culturais que nos envolvem.
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Corpo violado: a degola na arte
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Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
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A decapitação, ainda que um procedimento extremamente violento, 
acompanha por séculos a história humana e consequentemente, a história da 
Arte. Considerada uma maneira segura de se certificar e provar ao mandatário 
que determinado indivíduo havia sido mesmo morto, tinha como complemento 
a instauração da ordem pela via do temor, através de execuções públicas 
perpetradas por autoridades. Herdamos desta prática a expressão “pena capital” 
proveniente do latim caput, que significa “cabeça”. Os gregos e romanos adeptos 
consideravam-na uma forma menos desonrosa de morte. Na Inglaterra medieval, 
a punição era um privilégio dos nobres enquanto no Japão, era o passo derradeiro 
do seppuku, o ritual de suicídio dos samurais. Instituída por uma lei de 1792, no 
período da Revolução Francesa, a degola foi proclamada o método de execução 
padrão para nobres e criminosos. Diariamente, numerosas cabeças rolavam sob 
as temidas guilhotinas. Durante a segunda guerra, estima-se que o regime nazista 
tenha decapitado 16000 pessoas. No Brasil, banhada pelo sangue de diversas 
cabeças, se anunciou os primeiros prenúncios insurgentes da independência. 

A violência se estabelece como ferramenta de controle social e político, 
contudo, quando pensadores como René Girard colocam enquanto hipótese que 
é o desejo que a impulsiona, podemos aproximar as execuções de seus aspectos 
sagrados e profanos, tanto quanto do valor do sacrifício e do ritual. Recentemente, 
em janeiro deste ano, presidiários de Pedrinhas no Maranhão exibiram gloriosos, 
as cabeças de seus inimigos, apoiados pela força da disseminação da internet, que 
nos permitiram ver também os corpos de Osama Bin Laden e Saddam Hussein, 
entre outros. Além da violência, a ideia da decapitação pode ser pensada enquanto 
uma desconexão entre cabeça e corpo, quando pensamos nas proposições de 
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Donna Haraway, que a liga às questões de transformações de gênero; de Neil 
Harbisson, que conecta ao corpo, tecnologias para superar limitações genéticas; 
como também de Orlan, que transforma sua fisionomia em incontáveis cirurgias 
estéticas. De maneira mais explícita, as combinações macabras de cadáveres 
decapitados e cabeças desprovidas de corpo no trabalho de Joel Peter Witkin. 
Dessa forma, o texto apresentará um percurso do ato da decapitação resultante de 
atos históricos, sociais e políticos dentro do viés da história da arte, perpassando 
aproximações formais e conceituais que se transmutarão constantemente ao 
longo do tempo.
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A História da Arte e as representações das mulheres: imagens que nos 
falam
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As obras de arte, estudadas em sua materialidade pela História da Arte, 
expressam, através do discurso artístico, mentalidades que marcaram cada 
época. Analisar a arte como campo de conhecimento, permite-nos acompanhar o 
percurso das realizações artísticas na sociedade ocidental desde o Renascimento 
até os nossos dias, proporcionado a análise de como foram processando-se os 
discursos sobre as mulheres, presentes nas representações femininas. Estudá-
la, permite-nos verificar posições marcantes das culturas em relação às mulheres, 
que resultaram em suas ausências como produtoras artísticas, e na abundância 
de representações femininas, concebidas pelo olhar masculino. No ensino da 
História da Arte, as representações culturais do corpo feminino atuam como 
forma de mascaramento da realidade, mostrando não mulheres reais, mas tipos 
ideais,  que servem para reforçar conceitos quanto ao padrão ideal de beleza e 
ao comportamento da mulher. Esta forma de representação, com corpos perfeitos 
e posturas idealizadas, junto à ausência da mulher como produtora artística, tem 
possibilitado reforçar as desigualdades de gênero, concepção ainda bastante 
presente nos campos simbólicos das culturas ocidentais. Historiadoras como a 
inglesa Linda Nead, têm realizado extensas análises sobre as representações 
do corpo feminino, não somente nos séculos XVI até XIX, nas também no século 
XX. O crítico de arte inglês Jonh Berger, no livro “Modos de ver”, ao analisar as 
imagens de mulheres da História da Arte, fala de corpos construídos a partir de um 
olhar masculino.  São muitas as autoras que têm se dedicado a analisar como os 
corpos femininos, a partir do Renascimento, são concebidos a partir deste olhar, 
gerando formas idealizadas, reforçando uma concepção sobre a representação 
da mulher que ainda vigora. Estas representações de mulheres são imagens que 
nos falam e que contam uma história, que expressam mentalidades e discursos 
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da época em foram criadas. Analisar as representações femininas feitas por 
alguns artistas no decorrer da História Ocidental, e ver como, na década de 1970, 
artistas estadunidenses como Judy Chicago, Carolee Schneeman e, mais tarde, 
Cindy Sherman e Bárbara Krüger, e as artistas francesas, radicadas nos Estados 
Unidos, Niki de Saint Phalle e Louise Bourgeois reagem artisticamente às formas 
tradicionais de representação feminina, permite-nos verificar as mudanças em 
relação à situação da mulher na sociedade atual. 
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O presente trabalho pretende discutir o lugar do corpo monstruoso nas 
imagens fotográficas da artista estadunidense Diane Arbus (1923 – 1971) 
e nos desenhos do brasileiro Walmor Corrêa. Entre as obras de Diane Arbus 
destacamos aquelas nas quais seu objeto de interesse recai sobre sujeitos que 
causam algum tipo de estranheza por conta de sua aparência física, o que ocorre, 
por exemplo, em Child whit a toy hand greenade in Central Park, N.Y, de 1962 e 
A Jewish giant at home with his parentes in the Bronx, N.Y, 1970. Já na produção 
de Walmor Corrêa, serão analisadas três obras pertencentes à série de 2005 
intitulada Unheimlich, imaginário popular brasileiro, na qual o artista apresenta 
autopsias de seres antropomórficos comuns no folclore do país, entre os quais a 
Ondina, o Curupira e o Capelobo.

Ainda que possuindo particularidades que os distanciam, referentes à 
poética geral relacionada à produção e a escolha da linguagem artística, Diane 
Arbus e Walmor Corrêa compartilham do interesse pela alteridade que os coloca 
em diálogo com um território comum no campo da história da arte: o olhar sobre 
o corpo do outro seja ele humano ou monstro. 

O registro artístico do corpo pode ser considerado como ponto de intersecção 
entre duas perspectivas históricas distintas sobre o sujeito. De um lado  Walmor 
Corrêa e o olhar da ilustração científica que remonta as tão conhecidas dissecações 
anatômicas realizadas por artistas renascentistas e barrocos. Tal tradição adentra 
o território latino-americano através dos trabalhos de artistas viajantes durante 
os séculos XVII e XVIII que, além de empreender a catalogação da fauna e da 
flora, também realizavam, em alguns casos, o registro tipológico dos habitantes 
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do novo mundo. Já a fotografia, linguagem escolhida por Diane Arbus, aparece 
na história da arte ocupando o lugar que antes pertencia a pintura no âmbito do 
retrato e obteve sua popularização através dos carte-de-visite de André Disdéri, 
técnica de baixo custo na revelação da imagem e na formatação de uma estética 
fotográfica particular. Em ambos os casos, a perspectiva artística lança o olhar 
sobre o corpo do outro, possibilitando observá-lo sem restrições e tornando 
próximo aquilo que antes estava distante e estabelecendo um território onde o 
outro pode ser dissecado/analisado em sua estranheza. 

O presente trabalho tem sido realizado no âmbito dos estudos empreendidos 
pelo grupo de pesquisas interinstitucional História e Teorias das Imagens. 
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A sociedade contemporânea tem apresentado desafios e soluções com 
relação à identidade de gênero. Os gêneros masculino e feminino estabelecidos 
foram construídos a partir do entendimento do sexo biológico, portanto, significa 
aceitarmos uma dicotomia presente na forma de ver o mundo. 

No território das artes, artistas contemporâneos têm apresentado propostas 
relacionadas à identidade de gênero em suas poéticas, desta forma,  encontramos 
artistas que trabalham o conceito de identidade de gênero de maneira mais 
substancial e complexa usando o corpo como território de sua produção.

O objetivo principal desse trabalho é entender como os artistas transitam pela 
identidade de gênero em suas obras, contribuindo para que entendamos a nova 
posição identitária do gênero  na sociedade contemporânea. Esse assunto será 
abordado sob a perspectiva teórica da arte,  e  sua contribuição  será importante 
para a compreensão deste fenômeno social.

Partindo da experiência estética de artistas contemporâneos, discutimos 
a obra do artista japonês Yasumasa Morimura, cujo principal argumento é a 
projeção do gênero na sua obra,  seja o masculino ou o feminino, possibilitando a 
correlação entre gênero e identidade, bem como o trânsito dessas categorias em 
sua criação.  Destacamos de suas obras aquelas que tratam da troca temporária 
de identidade de gênero através do travestismo, demonstrando sua versatilidade 
ao compor  personagens dentro de suas  fotografias. Neste trabalho será analisada 
a série fotográfica  After Kristel, onde o artista interpreta a atriz   holandesa Sylvia 
Kristel,  famosa pelo filme erótico Emannuelle.  Morimura tensiona e questiona os 
limites territoriais do gênero estabelecendo vínculos diretos entre sua produção 
artística, a sociedade e seu corpo, evidenciando a possibilidade de interpretar 
ambiguamente a construção do gênero na arte contemporânea.



XXXIV Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte  .  TERRITÓRIOS DA HISTÓRIA DA ARTE  |  345

O corpo idealizado: as representações do filósofo Ramon Llull nas 
iluminuras do Breviculum (c. 1325)

Fabricia dos Santos Giuberti
Universitat d`Alacant - UA/España

Ricardo Luiz Silveira Costa
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES

Palavras-chave: Corpo; Ramon Llull; Iluminuras; Breviculum

Por volta de 1325, foi produzido no reino da França um belíssimo codex, o 
“Breviculum” (Badische Landesbibliothek de Karlsruhe, Alemanha, St. Peter, perg. 
92) que narra a vida do filósofo Ramon Llull (1232-1316), tal qual apresentada 
em sua autobiografia intitulada “Vida Coetania” (1311). O “Breviculum”, por sua 
vez, é uma versão reduzida do “Electorium”, compilação de obras do filósofo 
organizada por seu discípulo Thomas Le Myésier (canônico de Arras, doutor em 
Medicina e membro da Sorbonne [m. em 1336]), obra feita com a intenção de 
simplificar o pensamento de Llull e assim apresentá-lo ao ambiente universitário 
parisiense. O objetivo desse trabalho é discorrer uma narrativa iconográfica das 
12 iluminuras do “Breviculum” e compará-las com o conteúdo da “Vida Coetânia”, 
para assim analisar a relação entre texto e arte, além das possíveis liberdades 
do iluminista, suas concessões, ampliações, distorções. Para tanto, utilizaremos 
a metodologia defendida por Jean-Claude Schmitt (O corpo das imagens), que 
ressalta a especificidade da arte em sua relação dinâmica com a sociedade que 
a produz.
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Juízo Estético e Corpo: Um acirramento das noções de Foucault em 
Thierry de Duve

Guilherme Delgado Camillo Coura
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ

Palavras-chave: De Duve; Fouccault; Arqueologia

O propósito desta comunicação é comentar a forma como o crítico de 
arte belga Thierry de Duve, em seu livro Kant after Duchamp, constrói uma 
arqueologia do modernismo (termo lançado por ele mesmo), em relação ao 
projeto de uma arqueologia do saber, tal como havia sido proposto por Foucault 
anteriormente.

Como o próprio título já aponta, o projeto de De Duve passa por uma 
releitura do juízo estético kantiano, levando em conta a obra de Duchamp, em 
especial os ready-mades. No entanto, esta proposta é, em vários momentos, 
perpassada por uma tentativa de estabelecer um entendimento arqueológico do 
que seria o modernismo.

A hipótese aqui em questão é a de que De Duve não aproveita ao máximo 
as possibilidades de entendimento teórico abertas por Foucault, abordando seu 
pensamento de forma esporádica e não o tomando de fato um horizonte teórico 
possível para seu argumento. Ao mesmo tempo em que o livro é dedicado 
ao filósofo francês, e termos como “condições enunciativas” estão presentes, 
outros conceitos que seriam decisivos para a construção de um pensamento 
mais próximo ao de Foucault, como os de episteme, enunciado e dispositivo não 
são pensados em relação ao juízo ou a Marcel Duchamp.

Uma leitura que se apropriasse mais intensamente do pensamento 
foucaultiano seria capaz de superar alguns dos impasses e problemas deixados 
em aberto pela teoria de De Duve, em especial a acusação de ser despolitizada.

Não se pretende com isso recusar o pensamento de De Duve, apenas 
acentuar uma determinada direção em se argumento que o próprio crítico em 
alguns momentos parece deixar de lado, e que pode fornecer outras vias de 
reflexão mais complexas.
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Fazer corpo com a escrita: a obra de Hanne Darboven

Leila Danziger
Universidade do  Estado do Rio de Janeiro - UERJ
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A escrita manual é sempre a marca de um corpo – esta é a convicção 
que orienta o ensaio apresentado, voltado para a  obra da artista alemã 
Hanne Darboven (Munique, 1941 – Hamburgo, 2009), sobretudo suas 
séries construídas a partir de processos sistemáticos de escrita manual. Em 
Schreibzeit (Escrita do tempo), conjunto monumental realizado entre 1974 
e 1981, Darboven desenvolve anotações, rasuras, desenhos e fotografias, 
dando forma a intrincados sistemas de catalogação e associação entre os 
elementos. Sua escrita manual guarda a memória da caligrafia imposta a 
gerações de alemães, carregada de preceitos disciplinadores. Sabemos que 
a escrita cursiva surge no século XIII, nas universidades, sendo a marca de 
aquisição de uma cultura letrada e humanista. Mais tarde, as regras da “arte 
da escrita” figurarão com destaque na Encyclopédie de Diderot e d’Alembert,  
em que os autores evocam um “corpo gracioso”, separado em gêneros, apto 
para a bela escrita “dos homens e das senhoritas”. Nas obras de Hanne 
Darboven, percebemos os despojos dessa caligrafia cursiva disciplinada e 
iluminista, marcada por certa ideia de Humanidade e de Europa, e também a 
falência irônica dos métodos administrativos surgidos na cultura de obediência 
incondicional à autoridade (Obrigkeit), um dos fatores que possibilitou 
o sucesso do regime nazista entre 1933 e 1945. Nascida em Hamburgo 
durante a Segunda Grande Guerra, a artista não faz alusão direta à pesada 
herança de sua geração,  como vemos em Anselm Kiefer, por exemplo, mas 
a história, ainda assim, incide em sua obra, em referências mais amplas 
(série Bismarckzeit, 1978), e também pelo hermetismo dos sistemas que 
constrói, marcados pela consciência da racionalidade insana dos preceitos 
que sustentavam a máquina burocrática nacional-socialista. Avessa a deixar-
se fotografar, nas poucas imagens em que a artista aparece, percebemos 
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a androgenia assumida ao longo dos anos, um corpo vago e austero. As 
relações entre seus sistemas de escrita e a construção desse corpo singular 
são o tema dessa investigação.
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Hudinilson Jr.: todos os desejos deságuam na morte
Neiva Maria Fonseca Bohns
Universidade Federal de Pelotas - UFPEL
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No contexto da História da Arte Brasileira, desde a segunda metade do 
século XX surgem indivíduos interessados na utilização dos mais variados meios 
de  produção e reprodução de imagens. Em diversas partes do país, jovens artistas 
contestam os recursos tradicionais da arte e passam a realizar apropriações de 
imagens já existentes. Vários deles usam como fundamento do projeto artístico 
o próprio corpo. O presente trabalho tem como objetivo discutir as questões 
teórico-metodológicas originadas a partir da análise do conjunto da obra do 
artista Hudinilson Jr. (São Paulo,1957-2013), cuja prática  principal está centrada 
no corpo como território de experimentações. O desafio artístico de Hudinilson 
Jr. se confunde com o desejo de construir uma identidade que transcenda os 
padrões convencionais não só da arte, como da sociedade patriarcal. Tanto nas 
imagens produzidas a partir de fotocópias, quanto nas performances, a exposição 
do corpo do artista – íntegro ou fragmentado – é  um procedimento recorrente. 
Nesse âmbito, torna-se impossível dissociar vida e arte: tudo passa pelo filtro de 
uma sexualidade em construção.  Renegando sistematicamente a academia e o 
mercado de arte, assume-se como artista e intelectual à margem de uma história 
que se constrói sobre bases institucionais. Como “artista maldito”, que assume o 
risco de viver de incertezas, Hudinilson Jr. nunca se deixa absorver pela estrutura 
universitária ou pela lógica empresarial que rege muitas carreiras artísticas. 
Da mesma forma, a efemeridade das ações e a precariedade dos materiais, 
constantemente presentes na sua obra, dificultam a construção dos discursos 
normalizados. As imagens produzidas com uso de máquinas fotocopiadoras 
tendem a desaparecer. Mesmo nos “livros de artista”, que guardam uma enorme 
quantidade de imagens selecionadas de diversas mídias, a obra é resultado da 
coleção de pequenas fragilidades, que podem desbotar e perder a nitidez até 
o  evanescimento total.  Para os historiadores da arte habituados a lidar com 
acervos que estão confortavelmente guardados nos museus, redobra o desafio 
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de tratar da passagem do tempo que se inscreve em cada obra, especialmente 
quando se trata do corpo do artista. Em consequência dessa expansão do campo 
artístico, outras áreas do conhecimento, como a Psicanálise, precisam intervir 
na formação dos discursos sobre arte. Na trajetória de Hudinilson Jr,. todos os 
desejos deságuam na morte.
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A Fotografia como Pintura: do Corpo na História da Arte ao corpo 
Criminal

Niura Aparecida Legramante Ribeiro
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS
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Uma parte da fotografia contemporânea de arte parece querer extrapolar 
os desígnios históricos de apreensão do real, ao trabalhar com uma falsa ideia 
de documentação e de querer ampliar os limites de sua linguagem, senão 
pelo emprego de diferentes meios, pela criação de simulações que elaboram 
interfaces entre a fotografia e a pintura. Em vez da realidade observada, 
está a fotografia construída. O título da coletânea de textos De la Scéna au 
Tableau, bem poderia resumir a produção fotográfica da dupla de artistas 
franceses Bachelot Caron. Partindo de um estudo de caso, a comunicação 
investiga a produção fotográfica desses artistas que, por meio de mise en 
scène de situações de criminalidade, questiona a veracidade dos propósitos 
fotográficos. O corpo trágico na fotografia contemporânea tem despertado o 
interesse de determinados artistas que fazem de representações de cenas 
de violência, o seu campo de ação. Para Bachelot Caron, não se trata de 
um sentido ilustrativo de tragicidade, mas de transformar uma identidade 
judiciária em uma identidade estética do corpo, referenciando suas produções 
às iconografias da História da Arte e mimetizando suas fotografias com a 
aparência da matéria pictórica. Fotografia ou pintura? Ou ainda, “pinturas 
fotográficas”? Ao forjar uma linguagem pictórica, a fotografia interroga a sua 
própria natureza. Assim, ao utilizarem a mise en scène como reminiscência da 
tradição pictórica e a pincelada digital como a reabilitação da mão agregada 
a uma imagem mecânica, pode-se perguntar até que ponto esses artistas 
estariam tangenciando a ideia de fotografia pictórica tão cara ao movimento 
pictorialista do final do século XIX? A comunicação procura ainda discutir as 
aproximações e distanciamentos da arte contemporânea, com procedimentos 
utilizados a partir do surgimento da fotografia em relação ao corpo. As 
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considerações de Michel Poivert sobre a teatralidade, a narração e a forte 
presença da figuração do corpo na arte contemporânea; a vontade de auratizar 
a obra na contemporaneidade, proposta por Dominique Baqué; as mixagens 
de linguagens, lembradas por André Rouillé e Laura Flores e a noção de 
tableau photographique, criada por Jean-François Chevrier, compõem os 
eixos das abordagens teóricas desta comunicação. 
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O corpo apropriado e a lógica da fragmentação na obra de Mário 
Röhnelt
Paula Trusz Arruda
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Esta comunicação refere-se a um projeto de pesquisa mais amplo, o qual 
tem como tema a análise da produção artística de Mário Röhnelt realizada durante 
a década de 1980. Röhnelt (Pelotas, 1950) iniciou suas atividades artísticas 
no final da década de 1970 junto ao coletivo de desenho KVHR. O artista se 
mantém produzindo até os dias atuais, sendo recentemente homenageado com 
uma exposição retrospectiva organizada pelo Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul. Esta comunicação visa questionar a maneira com que o corpo se faz 
presente nas pinturas e desenhos do artista, tendo em vista que Röhnelt manteve 
como processo de trabalho ao longo dos anos 1980 a apropriação de imagens 
fotográficas, as quais tinham origem, em parte nos álbuns pessoais do artista 
e, em parte, eram apropriadas de mídias impressas. Para explorar as questões 
propostas, serão analisadas quatro obras de Röhnelt, três delas datam de 1981 
e uma de 1983, todas elas denominadas Sem Título. O critério de escolha 
refere-se ao fato de que nos quatro trabalhos escolhidos há uma imagem que se 
repete: a de um nadador durante um salto. A primeira questão que vem à tona diz 
respeito à apropriação da imagem e ao fato do registro manter-se vivo mesmo 
com a diferença temporal de realização das obras. Percebe-se, além disso, 
nesse processo de captura, um tipo de lógica do fragmento, tanto pela seleção 
e montagem de imagens advindas de diferentes origens – em um processo 
semelhante à colagem, embora o resultado final de suas obras sejam pinturas 
e desenhos –, quanto pela representação de um corpo fragmentado – faltam ao 
nadador as suas mãos e as suas pernas. Na análise que proponho, interessa-
me refletir a partir de teóricos como Douglas Crimp, Benjamin Buchloh e William 
A. Ewing, o que estaria envolvido na apropriação imagética e na fragmentação 
desse corpo, norteado pelas especificidades artísticas do período em que as 
obras foram realizadas, ou seja, a década de 1980.
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Sobre epidemias e o corpo: a febre amarela e a aids em Juan Manuel 
Blanes e Leonilson

Ricardo Henrique Ayres Alves
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS
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A presente comunicação propõe investigar a temática doença nas 
Artes Visuais em dois momentos distintos, realizando o deslocamento do 
pensamento contemporâneo em direção ao passado, através da reflexão e 
aproximação das obras de Juan Manuel Blanes, pintor uruguaio do século 
XIX que abordou a febre amarela, e de Leonilson, artista visual brasileiro do 
final do século XX, que tratou da aids. Procedeu-se a análise da produção 
artística de ambos, aproximando-os pela abordagem anacrônica, metodologia 
apontada por Georges Didi-Huberman em seus escritos, inclusive quando 
analisa o legado do historiador da arte Carl Einstein no que diz respeito à 
genealogia desse pensamento na disciplina. O assunto é discutido em âmbito 
nacional também por Rosângela Cherem, como uma possibilidade para 
os estudos em História da Arte. Foram submetidas à análise as seguintes 
obras: Entierro de las victimas dela fiebre amarilla (1871), Boceto (la fiebre 
amarilla) (1871) e Un episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires (1871), 
de Blanes; e O perigoso (1992) e El puerto (1992), de Leonilson. O estudo 
leva em conta dois aspectos: o primeiro refere-se à contextualização das 
obras em seu próprio tempo, considerando as características sócio-históricas 
imbricadas em sua criação, principalmente a respeito da doença. Já o segundo, 
corresponde à análise conjunta das obras pela perspectiva anacrônica, a partir 
da observação de como é representado e apresentado o corpo nestes dois 
momentos, unidos pela presença de uma doença epidêmica que conduzia 
seus enfermos à morte. As obras de Blanes trazem a imagem do corpo morto 
em diferentes locais, como a casa ou o enterro, na presença de corpos sadios 
que se manifestam através da repulsa ou do medo do contágio diante desse 
signo. No trabalho de Leonilson, o corpo enfermo é apresentado através de 



XXXIV Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte  .  TERRITÓRIOS DA HISTÓRIA DA ARTE  |  355

indícios, de forma indireta, sem a presença da imagem do corpo fragilizado. 
Assim, podemos aferir a proximidade de ambos os artistas quanto à utilização 
do corpo enfermo como temática e as diferenças no desenvolvimento e 
apresentação desse elemento nas narrativas epidêmicas nas Artes Visuais.
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O corpo transgredido: o martírio de Tomás Becket (c. 1118-1170) na 
arte medieval

Ricardo Luiz Silveira da Costa
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES
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A proposta dessa comunicação é apresentar um breve estudo iconográfico de 
imagens medievais oriundas de quatro suportes (vitrais das catedrais de Chartres 
e Canterbury, uma miniatura de Limoges, uma iluminura de um Saltério inglês e 
um afresco espanhol), todos do mesmo período cronológico, qual seja, os séculos 
XII-XIII, a respeito de um dos acontecimentos de maior reverberação da Idade 
Média: o martírio do arcebispo inglês Tomás Becket (1118-1170), ocorrido em 
plena catedral de Canterbury (condado de Kent, Inglaterra), na esquina nordeste 
de seu complexo arquitetônico. Como pretendemos demonstrar, a Arte foi um dos 
espaços representativos que mais perenizou, e de modo quase monolítico, a cena 
do assassinato. Um corpo transgredido. Ultraje do espaço sagrado, escândalo dos 
escândalos, a cena foi reproduzida, tanto no mundo imagético quanto literário, à 
exaustão, de modo a construir uma memória artística cultual, modo par excellence 
do imaginário cristão medieval. Nossa ênfase artístico-interpretativa basear-se-á no 
afresco da absidíola da Igreja de Santa Maria de Terrassa (c.1180) que representa, 
pouco anos após o assassinato, a consagração, a morte e o enterramento de 
Becket, então já canonizado. Para confrontar analiticamente esse corpus imagético, 
teremos como contraponto extratos de quatro textos medievais: a História dos 
Arcebispos de Canterbury, de Gervásio de Canterbury (c. 1141-1210), a Vida de 
São Tomás, arcebispo da Cantuária e mártir, de Edward Grim (séc. XII), a Crônica 
de Bento de Peterborough (†1194) e a Legenda Áurea (c. 1252-1270) de Jacopo 
de Varazze (c. 1230-1298). Por fim, valer-nos-emos do método iconográfico de 
Erwin Panofsky (1892-1968), aliado às considerações filosóficas de Umberto Eco 
(Arte e Beleza na Estética Medieval) e as propostas analíticas de Alfons Puigarnau 
(UIC): a Estética como manifestação metafísica e sua consequente e necessária 
representação iconográfica, tanto pela História quanto pela Literatura e Filosofia.
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O corpo como máquina-órgão: intensidade e desejo

Sheila Cabo Geraldo
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ

Palavras-chave: Órgão; Corpo-máquina; CsO

Esse trabalho é um ensaio sobre como os artistas Hans Bellmer, Laura Lima, 
Marc Quinn e David Jay ativam o conceito Corpo sem Ógãos (CsO) desenvolvido 
por Gilles Deleuze e Félix Guattari. 

Como escreveram em O Anti-édipo e em Mil Platôs, o corpo é como uma 
máquina, funciona por ligações e conexões. O seio, por exemplo, é entendido 
como produtor de leite e a boca uma máquina que se liga à máquina-seio. 
Entretanto, esse corpo-máquina, que chamam corpo-órgão, por pressões quase 
sempre externas, tornam-se corpos-organismos, corpos instrumentalizados, 
inserindo-se na sociedade para realizar determinados fins. Nesse processo, o 
desejo é capturado e passa a seguir uma uma lógica capitalista. O CsO não 
é contra o órgão, mas contra o organismo, contra a instrumentalização. Tenta 
desfazer-se da organização produtiva tornando-se improdutivo e intensivo. Para 
não deixar o organismo dominar, ativa a modificação dos órgãos, fazendo deles 
novas esculturas do desejo, rearranjos intensivos e desejantes. 

Dessa maneira é que se pode observar as reconfigurações presentes nas 
series de fotografias das bonecas (Poupée) de Hans Bellmer, que reorganiza os 
corpos das mulheres-bonecas beirando a crueldade, mas que revelam o desejo 
itenso de ativar outra maneira de existir, nem que seja nas imagens fotográficas. 

Com uma outra poética revelam-se os corpos no trabalho de Laura Lima. Se 
por um lado em Homem=Carne/Mulher=Carne há uma a simbologia que reforça 
o corpo-organismo, reificado, sem rosto, há também uma carnalidade que os 
investe como corpos intensos e diferentes, verdadeiros Corpos em Orgãos. 

Se os trabalhos de Bellmer e Laura nos lançam para essa prática, que 
tenta desfazer a organização produtiva propondo um conjunto de sensações, as 
esculturas Kiss e Breath, de Marc Quinn estão o tempo todo nos fazendo lembrar 
de não deixar o organismo dominar, já que podemos não só modificar os órgãos, 
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fazendo deles novas esculturas do desejo, mas também rearranjos intensivos a 
partir de explorações dos limites que são muitas vezes impostos aos corpos por 
doenças, acidentes ou violência.

Explorar esses limites é também o que faz o fotógrafo David Jay na série 
The Scar Project, com fotografias de mulheres que passaram por cirurgias de 
mastectomia. Especialmente na foto da jovem grávida sem mama, cuja ligação 
entre maternidade e amamentação sofre o corte que aponta para a potência de 
existir além do organismo. 
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O corpo de Cristo: entre a sedução e o sagrado 
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Ao longo da História da Arte, o corpo masculino apresentou-se com diferentes 
propósitos, alguns como representação de uma realidade humana, outros como 
aproximação de um plano ideal mitológico e divino. No final do século IV, com a 
ascensão do Cristianismo como religião, a imagem de Jesus Cristo torna-se uma 
representação simbólica de diversos interesses religiosos, sociais e políticos. 
Fazendo uso da imagem como recurso didático para a propaganda do sagrado, 
o Império Romano e a Igreja Cristã lançam mão do apelo visual com a figura de 
Cristo, a fim de atrair um público fiel ou simpatizante. A história da arte registra e 
perpetua a imagem de um Cristo construído como uma espécie de ficção visual 
que objetiva manter a crença em um ser humano e divino. 

 Esta proposta de comunicação pretende analisar o caráter sedutor da 
representação do corpo de Cristo ao longo da História da Arte, particularizando 
obras que evidenciam essa sedução, pensada como uma estratégia para a 
apreensão do olhar. Algumas obras somam a nudez do corpo de Cristo, a face da 
dor e as suas chagas, dada a força com que esses elementos se manifestam no 
contexto da crucificação. Giovanni Bellini é ousado ao questionar a sexualidade de 
um Cristo seminu, numa situação ambígua entre homem e mulher. Michelângelo 
revisita a nudez clássica grega e manifesta o corpo perfeito do Cristo morto em 
duas esculturas da Pietá, em 1499 e 1550. E, apesar da tragédia representada na 
deposição do túmulo, Caravaggio cria um corpo mais do que real na sua dimensão 
corpórea: carne, osso e tinta.

 Se a sedução manifesta-se na virilidade e personificação da beleza 
em obras ditas sacras, o distanciamento religioso que a ciência vai promover 
com o passar dos séculos vai tornar a figura de Cristo personagem histórico e, 
visualmente, uma invenção européia de um padrão de beleza masculino. Esse 
apelo da sedução, quase beirando o erotismo, aparece na suspensão dos 
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corpos de Salvador Dalí, que não se manifesta pelo viés do sagrado, mas na sua 
oposição. Por sua vez, León Ferrari manifesta uma crítica ácida à Igreja, no uso 
da própria figura de Cristo, bem como Sarah Lucas, Andrés Serrano e o fotógrafo 
David LaChapelle, que em diversos cristos contemporâneos, questiona os ícones 
de beleza e sensualidade no contexto pop urbano. Intencional ou não, o corpo de 
Cristo apresenta-se como um território sagrado da arte, mesmo que a serviço de 
pensamentos e conceitos profanos.
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Considerações sobre o nu feminino: Eliseu Visconti, Botticelli e 
Ticiano

Valéria Ochoa Oliveira
Universidade Federal de Uberlândia - UFU
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Este texto é baseado nas conclusões da Dissertação de Mestrado defendida 
em 2004, sob orientação da profª. Dra. Luciene Lehmkuhl.

Um estudo comparativo entre os nus femininos de Eliseu Visconti nas 
decorações do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, uma pintura alegórica de 
Sandro Botticelli de 1495 e uma obra de Ticiano de cerca de 1514, permite 
estabelecer um elo na sobrevivência de alguns símbolos do neoplatonismo, 
apontados pelo historiador Erwin Panofsky.

O pintor Eliseu Visconti(1866-1944) teve sua principal formação em Paris, 
onde teve contato com os grandes movimentos artísticos do fin-de-siècle, como 
o impressionismo, o pontilhismo e o art nouveau. Nas duas maiores obras de 
Visconti para o Theatro, a pintura do Pano de Boca e a do teto do Foyer, feitas 
em datas diferentes, podemos perceber os grandes nus femininos aos quais 
nos reportaremos para esta análise. O Pano de Boca é uma grande composição 
alegórica,.com vários personagens ilustres em torno de uma figura central. O 
cortejo espiritual é liderado pelas Alegorias da Ciência e da Verdade, as duas 
figuras femininas nuas à esquerda da composição e em primeiro plano. A Alegoria 
da Verdade de Visconti pode ser comparada a uma das figuras de Ticiano em sua 
pintura Amor Sagrado e Amor Profano.

No grande painel do teto do foyer, vários nus femininos se movimentam num 
ritmo ondulante e compõem uma sinfonia de cores e de formas. Para o objetivo 
deste trabalho, tentaremos focalizar as três figuras centrais do painel do foyer, 
que a meu ver, se referem às Três Graças, embora as características da nudez 
iconográfica se estendam aos outros personagens do imenso painel. 

Botticelli, pintor do Quattrocentto italiano, nasceu e viveu em Florença, sob 
a proteção dos Médicis e foi influenciado pelo neoplatonismo de Marsílio Ficino, 
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um dos mais importantes humanistas e filósofos da época. Na obra de Botticelli A 
Calúnia de Apeles, uma vítima inocente - um adolescente quase nu - é arrastada 
pelos cabelos pela figura da Calúnia. A figura nua da Verdade, à esquerda da 
composição, aponta para o alto com o indicador da mão direita.
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Da suspensão de fronteiras, corpo em transito em Roberto 
Evangelista

Viviane Furtado Matesco
Universidade Federal Fluminense - UFF
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A comunicação visa refletir sobre a questão do corpo na obra do artista 
Roberto Evangelista presente por intermédio de diversos meios como  vídeo, 
instalações e esculturas. Objetiva-se pensar o corpo como interface para as 
relações homem, natureza e cultura em uma perspectiva de suspensão temporal. 
Para tal, lançaremos mão do arcabouço teórico-metodológico de Georges Didi-
Huberman, sobretudo no que se refere à relação imagem/corpo e a uma nova 
postura da história da arte frente à delimitação de seu objetos, territórios e  
perspectivas temporais.   

A obra de Roberto Evangelista apresenta elementos que tensionam o 
estatuto da  arte como necessidade narrativa e formal.  A análise de vídeos como 
Mater Dolorosa in Memoriam II e  instalações como  Pequena Sala dos Clamores 
entre outros permite refletir como diferentes processos de pensamento significam 
um atravessamento entre cultura local e internacional. Um dos primeiros artistas a 
enfrentar a questão da destruição da Amazônia, Evangelista realizou trabalhos que 
incorporam cultura e religiosidade popular, cifrados pelo sistema contemporâneo 
da arte. No entanto, eles não  são se entregam a uma análise apenas pelos 
seus dados concretos; ex-votos, cuias, imagens de cabeças pairando acima 
do rio implicam corporeidade que não deve ser tomada literalmente, pois o que 
projetamos desloca identidades determinantes. Evangelista trabalha com imagem, 
ou melhor, suas instalações e performances fazem imagens, negociam com o 
invisível e possibilitam a revelação de uma unidade perdida. O corpo agencia 
multiplicidades e um sentido transitivo de pensar, como na relação do ex-voto com 
a fé e o milagre, baseada na crença popular. Essa cultura devocional obedece 
a uma temporalidade diferente, pois resiste a toda cronologia de evolução do 
progresso; tratados como  objetos etnográficos, os ex-votos sempre foram 
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desconsiderados pela história da arte tradicional.  A obra de Evangelista não clama 
por uma nostalgia ou retorno à condição primitiva, mas demonstra como a arte 
contemporânea embaralha dicotomias  e reativa funções anteriores à autonomia 
da arte. Trata-se não mais de um objeto fechado e isolado, mas da experiência 
artística como  campo onde corpo, cultura e natureza constituem-se mediante 
conexão.  Dessa maneira, objetivamos  ampliar o universo de pesquisa do artista 
para além do viés da Amazônia, buscando situar como a compreensão do corpo 
em seus trabalhos suscita imagens que suspendem  fronteiras e categorias.



XXXIV Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte  .  TERRITÓRIOS DA HISTÓRIA DA ARTE  |  365



Narrativas alternativas da arte: colecionismo e museus de arte
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O estudo de coleções e do colecionismo, bem como sua relação com a constituição 
de acervos de museus de arte, têm se tornado cada vez mais relevantes na renovação 
de narrativas já consolidadas da história da arte. Pode-se ainda identificar alguns 
momentos, sobretudo ao longo do século 20 (quando o sistema da arte e seu mercado 
se profissionalizaram), em que a historiografia da arte dedicou-se ao estudo do fenômeno 
do colecionismo e do papel que a proveniência (a “biografia” da obra) tem no discurso 
sobre a arte. Mais recentemente, esses estudos vêm sendo retomados na sua relação 
com a formação dos museus de arte, trazendo novas visões sobre o perfil de acervos 
de arte, a história da constituição de museus de arte, e as relações entre o colecionismo 
privado e as instituições públicas.

Esta sessão temática objetiva mapear estudos que vêm se desenvolvendo 
sobre colecionismo no caso brasileiro e latino-americano, enfocando a comparação 
entre coleções de instituições diferentes, e como elas refletem (ou não) narrativas já 
cristalizadas da história da arte.
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A coleção da Galeria de Arte e Pesquisa da UFES: da criação à atualidade

Almerinda Lopes
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES
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O encerramento das atividades do Museu de Arte Moderna do Espírito 
Santo (MAMES), em 1970, punha fim à expectativa de ampliação da produção, 
diversificação e atualização das linguagens artísticas, em um estado que, por 
circunstâncias históricas, perpetuava sua condição periférica, permanecendo 
como o mais atrasado da região Sudeste. Aumentavam, assim, as reivindicações 
pela criação de uma galeria de arte, por alguns professores vindos do Rio de Janeiro 
e de São Paulo, para atuarem no Centro de Artes da UFES, após a federalização 
da Universidade, acirrando as críticas e debates sobre a carência de espaços e a 
defasagem das linguagens artísticas. Encabeçadas por Raphael e Gerusa Samú 
e alguns dos alunos mais engajados da instituição, a exemplo de Atílio Gomes 
Ferreira (o Nenna), as reivindicações iriam contagiar jornalistas e intelectuais, que 
passaram a dirigir, através da imprensa, críticas severas ao descaso e à ausência 
de políticas públicas destinadas à arte e à cultura. Isso surtiria alguns resultados 
positivos, sendo que em 1972 era criada pelo governo estadual a primeira galeria 
oficial, e em 1975 nascia a Galeria de Arte e Pesquisa da UFES, que começou 
a funcionar no ano seguinte, na antiga capela de Santa Luzia, administrada pelo 
Centro de Artes, sob a coordenação de Gerusa Samú. O objetivo da GAP era 
contribuir para a atualização das linguagens, para a formação de novos públicos, 
por meio de mostras, cursos, palestras e debates sobre as linguagens modernas 
e contemporâneas, abertos ao público interno e externo à universidade; ampliar 
as referências e o universo artístico de alunos e professores. As doações de 
obras pelos artistas expositores à UFES acabariam gerando importante acervo, 
hoje com cerca de 3.000 peças, de autoria de nomes como: Abelardo Zaluar, 
Ana Letícia, Antonio Henrique Amaral, Arlindo Daibert, Carlos Scliar, Carlos Zílio, 
Cláudio Fonseca, Darel Valença Lins, Diana Domingues, Dionísio Del Santo, 
Evandro Carlos Jardim, Fayga Ostrower, Gil Vicente, Hilal Sami Hilal, Isaura Pena, 
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Loio Pérsio, Lygia Pape, Katie Von Scherdenberg, Marco Túlio Resende, Marcos 
Coelho Benjamin, Maria do Carmo Secco, Maria Tomazelli, Marília Rodrigues, 
Milton Machado, Mônica Sartori, Mira Schendel, Nenna, Paulo Bruscky, Paulo 
Herkenhoff, Paulo Roberto Leal, Raphael Samú, Renina Katz, Rubem Grillo, 
Rubens Gerchman, Tomie Othake, entre outros. Esse acervo, em estudo pela 
pesquisadora proponente, integrará o futuro Museu de Arte Contemporânea da 
UFES.
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Estudos de proveniência no Brasil: A formação de acervos de arte no 
imediato Pós-II Guerra Muncial

Ana Gonçalves Magalhães
Universidade de São Paulo - USP

Palavras-chave: Proveniência; Colecionismo; Arte Moderna

Essa comunicação pretende abordar a relevância dos estudos de 
proveniência na análise dos acervos de arte constituídos no imediato Pós-
II Guerra Mundial no Brasil, a partir de dois estudos de caso em São Paulo: 
o antigo MAM e o MASP, com particular foco em obras italianas – assim, 
pontuando a atuação de personagens como Margherita Sarfatti e Pietro Maria 
Bardi. Para tanto, assinala-se que as duas instituições angariaram o primeiro 
núcleo de seus acervos entre os anos de 1946 e 1951. 

Com eles, procuraremos contextualizar a formação desses acervos em 
relação ao ambiente internacional, levando-se em consideração a proliferação 
de exposições itinerantes de arte “antiga e moderna” que ocorreram na 
América do Sul e a significativa presença de obras de importantes coleções 
privadas europeias que aqui permaneceram. 

A literatura consolidada em torno de estudos de proveniência tem como 
tema privilegiado de pesquisa obras de arte confiscadas pelos nazistas 
entre meados dos anos 1930 (tendo seu ápice com a “Exposição de Arte 
Degenerada”, em 1937) e 1945. Sabe-se hoje que tal ação resultou numa 
movimentação jamais imaginada de bens culturais em território europeu, o 
que também viria a ter enorme impacto no mercado de arte do imediato pós-
guerra. Portanto, tal literatura surgiu, de fato, de uma ação de reparação a 
grupos e/ou indivíduos que tiveram seus  bens indevidamente desapropriados, 
com o apoio de uma nova legislação de proteção a patrimônio cultural e 
de redes internacionais de investigação, com o intuito de organizar ações 
processuais.  Diante desse cenário, que permitiu a comercialização de obras 
representativas de mestres do passado e de arte moderna, faz-se premente 
estudos de proveniência dentro dos acervos internacionais aqui constituídos. 
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Finalmente, a análise da proveniência de obras dentro dos acervos do 
antigo MAM e do MASP tem sido instrumento importante de compreensão 
das mesmas a partir de uma história da arte brasileira, que parece ter, de 
certo modo, legitimado suas próprias tradições e práticas na aquisição desses 
acervos. 
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Literatura e colecionismo no século XX: análises comparadas entre 
Brasil, Chile e Argentina

André Luiz Tavares Pereira
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP
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Criadas como extensões da atividade literária e crítica, algumas coleções 
de objetos de arte, livros e variada memorabilia transformam-se numa extensão 
da obra de certos escritores. Reunidas por critérios que nem sempre respeitam 
os rígidos critérios cronológicos ou temáticos, as peças reunidas por escritores 
funcionam como criadoras de “ambientes”, muitas vezes oferencendo visões 
diversas sobre o passado artístico e sublinhando componentes presesentes 
na narrativa ou na poesia dos seus colecionadores. Quando estas coleções 
estão reunidas em residências, este propósito amplifica-se, funcionando como 
um dado a mais no processo criativo e contaminando o fluxo de invenção 
literária.

A presente comunicação propõe uma comparação entre a obra de três 
autores latino-americanos que, durante o século XX, criaram coleções tão ricas 
quanto intrigante e fizeram de suas casas/coleções verdadeiras “cápsulas do 
tempo” ou retiros em que puderam cultivar seu ofício e recolher-se num mundo 
que lhes parecia em desagregação. 

Falamos do brasileiro Cornélio Penna, do Argentino Manuel Mujica Láinez 
e do chileno Adolfo Couve. Propomos uma análise comparada de seus hábitos 
de colecionadores e tentaremos identificar em sua obra literária sinais sobre 
sua visão acerca do fenômeno artístico. Serão feitas menções a outras casas-
coleções e autores relevantes à construção de uma história deste gênero, 
tais como Mario Praz ou Sir John Soane. No caso brasileiro, coleções menos 
lembradas como a da Casa Alphonsus de Guimarães em Mariana ou a de 
Ariano Suassuna, Guilherme de Almeida e Murilo Mendes serão mencionadas.

Através desta contribuição, procuraremos divulgar o papel das coleções 
privadas, e particularmente das coleções formadas a partir do suporte literário 
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ou como interface da criação poética, como estruturadores do discurso 
historiográfico-artístico fora dos limites metodológicos tradicionais da História 
da Arte. Igualmente, procuramos divulgar a relevância destas coleções no 
âmbito latino-americano estimulando as pesquisas sobre os musus/residências 
e seus acervos.
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O Museu de Arte do Rio - MAR. A formação de um acervo enciclopédico

Angela Azevedo Silva Balloussier Ancora da Luz
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ
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Com a afirmação “Não vai ser um acervo eclético, mas enciclopédico”, 
o diretor do Museu da Arte do Rio, Paulo Herkenhoff, define o conceito que 
vem imprimindo à formação da coleção do MAR. Ela está sendo formada a 
partir de “núcleos significativos”, cujo fulcro é a iconografia sobre o Rio de 
Janeiro, cultura afro-brasileira, memória da escravidão, abstração geométrica, 
artes decorativas e livros. Já conta com mais de três mil obras, mil livros de 
artistas, cinco mil livros de arte e história, cinco mil itens de “memorabilia”, e 
documentos históricos sobre a cidade do Rio. Artistas como Adriana Varejão 
e Claudia Jaguaribe já doaram obras para a instituição, assim como criadores 
estrangeiros como Sol LeWitt e Louise Bourgeois, entre outros. O acervo, em 
permanente expansão, tem na figura de Paulo Herkenhoff o grande articulador 
da formação desta coleção, que já conta com 1.200 aquarelas de Santiago 
Calatrava, arquiteto espanhol responsável pelo projeto do Museu do Amanhã, 
que está sendo construído em área vizinha ao MAR.

Para possibilitar o andamento do projeto formaram-se 42 fundos de 
doadores, que deram ou irão encaminhar peças para o acervo do MAR 
permitindo a sua permanente expansão.  A coleção vai sendo formada como 
uma grande colagem destes núcleos significativos que permita ir modelando 
a fisionomia do Rio, em que o sentido torna-se fundamental para a articulação 
dos elementos que evidenciam sua estrutura. Para Paulo Herkenhoff, o museu 
não deverá se apresentar como uma vitrine, uma mostra estática de objetos 
diversos. Ele não pretende inseri-lo nos recordes de aquisição, mas fazer 
dele um museu cuja meta é a produção do pensamento, a identidade do Rio.

Pretendemos discutir alguns aspectos deste novo museu de arte a partir 
de seu acervo, uma vez que, originalmente, pensou-se em criar um espaço que 
pudesse abrigar coleções particulares em comodato, porém, com a vinda de 
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Paulo Herkenhoff para a direção, este novo conceito de museu enciclopédico 
prevaleceu, delineando a proposta que está sendo colocada em prática.

Enquanto se revitaliza a zona portuária do Rio, a discussão sobre a arte é 
também revisitada em novos modelos e conceitos, em narrativas alternativas 
que desejamos apresentar ao XXXIV Colóquio do Comitê Brasileiro de História 
da Arte. 
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Acervos Universitários: Artistas Professores na Pinacoteca Barão do 
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Muitos dos acervos artísticos universitários foram iniciados a partir da 
produção de seu corpo docente e, com o passar do tempo, por diferentes 
direcionamentos culturais ou administrativos, adquiriram outro perfil. Buscamos 
entender as relações e estratégias que se estabeleceram para formação desses 
acervos. 

Para abordar essas questões, tomamos como base a coleção da Pinacoteca 
Barão do Santo Ângelo do IA/UFRGS, referência na arte do RS, criada por 
iniciativa dos docentes, quando da fundação dessa instituição em 1908. A este 
acervo somaram-se as obras premiadas nos Salões de Belas Artes do RS, de 
abrangência nacional, realizados pelo então Instituto de Belas Artes de 1939 a 
1962, citamos alguns artistas professores do IBA participantes desses salões: 
Libindo Ferraz, Francis Pelichek, Eugenio Latour, João Fahrion, Fernando Corona, 
Ângelo Guido, Ado Malagoli, Alice Soares. Na década de 70, foram incorporadas 
a este acervo, as premiações das quatro edições do Salão de Artes Visuais da 
UFRGS de 1970 a 1977, este também de âmbito nacional. 

O diferencial da Pinacoteca Barão do Santo Ângelo enquanto acervo 
universitário é o de possuir obras de quase todos seus artistas professores com 
produção reconhecida. Mesmo que quantitativamente o número de artistas que 
compõe esta coleção seja muito maior, é expressivo que quase todos os artistas 
professores estejam ali representados. Situação esta que vem sendo mantida 
através de estratégias como o projeto Singular no Plural, que transcorreu de 1997 
a 2003, e no qual participaram artistas com produção recente a exemplo: Hélio 
Fervenza, Elida Tessler, Alfredo Nicolaiewsky, Maria Lúcia Cattani.

Na condição de órgão vinculado ao Instituto de Artes esta Pinacoteca teve 
e tem sua existência estreitamente ligada a esta instituição e com ela sofreu 
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suas turbulências. Apesar de percalços que repercutiram à sua condição física, 
esta coleção constitui-se hoje em importante fonte de pesquisa, que pode ser 
dimensionada por seu valor documental, além seu significado simbólico. São 
obras e artistas que ainda aguardam por estudos mais aprofundados. Vemos 
neste caminho a oportunidade de se estabelecer diálogos com demais acervos 
universitários.
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O papel dos leilões na institucionalização das coleções privadas no 
Brasil
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O leilão responsável pela dispersão dos bens da antiga família imperial, 
inclusive a coleção de obras de arte, foi estabelecido por decreto logo em seguida 
à proclamação da República, em 1890. Por meio de pregão, as peças foram 
parar em coleções particulares e muitas delas estiveram sobre a guarda dessas 
famílias até serem novamente adquiridas pelo Estado, em outra época, para 
integrar acervos públicos. Muitos desses objetos se encontram hoje em acervos 
como o Museu Histórico Nacional e Museu Imperial de Petrópolis, por exemplo, 
ou mesmo no Museu da Chácara do Céu, no Rio de Janeiro.

O esforço em combater o desprezo legado à memória do Império durante os 
primeiros anos da República fez parte de um processo de legitimação do grupo 
político que assumiu o poder em 1930. O gosto pela tradição e o respeito pelo 
passado eram bandeiras desse implemento nacionalista cuja materialização 
culminou na criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e os 
museus durante a década seguinte. O percurso de intelectuais como Francisco 
Marques dos Santos e Luis Gastão d’Escragnole Dória, que tiveram uma inserção 
política e institucional nos anos 30 e 40, deixa ver que aquelas ideias não eram 
propriamente uma novidade, mas vinham sendo exaustivamente debatidas 
desde  a virada do século, em defesa da permanência das obras por meio de uma 
intervenção do Estado e enriquecimentos das coleções públicas.

Para esses estudiosos da história brasileira, muitos dos quais eram também 
colecionadores, o sentido de guardar objetos cujo valor estava associado a uma 
noção histórica e/ou artística, também implicava um esforço em conhecer o Brasil. 
A questão a ser problematizada, portanto, leva em conta o papel dos leilões para 
pensar a relação entre as coleções privadas e os acervos públicos durante o 
século XX.
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História da Coleção Leopoldo Gotuzzo, origem do Museu de Arte 
Leopoldo Gotuzzo

Clarice Rego Magalhães
Universidade Federal de Pelotas - UFPEL

Palavras-chave: Coleção Leopoldo Gotuzzo; Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo; coleções de arte

Este é um estudo focado na gênese e trajetória da Coleção Leopoldo Gotuzzo, 
origem do Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo (MALG), localizado na cidade de 
Pelotas/RS. O MALG, fundado no dia 7 de novembro de 1986, como órgão da 
Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), constituiu-se a partir de coleção de 
obras de arte doadas pelo artista pelotense Leopoldo Gotuzzo à antiga Escola 
de Belas artes de Pelotas. Nesta abordagem é destacada a maneira como foi 
constituída a coleção e de que modo ela proporcionou o nascimento do museu 
que leva o nome do artista. Leopoldo Gotuzzo nasceu em Pelotas em 1887. 
Iniciou o seu aprendizado em pintura com o artista italiano, radicado em Pelotas, 
Frederico Trebbi, indo posteriormente completar seu aprendizado na Europa. 
Teve uma carreira brilhante, realizando exposições no Brasil e no exterior e 
recebendo vários prêmios e menções honrosas, incluindo medalha de ouro no 
Salão Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro de 1922. Gotuzzo, mesmo 
tendo morado muitos anos no exterior e se radicado no Rio de Janeiro na década 
de 20, manteve sempre forte ligação com sua cidade natal. Mantinha relação 
de amizade com Marina de Moraes Pires, que havia sido sua colega nas aulas 
de Trebbi e que fundou em 1949 a Escola de Belas Artes de Pelotas, elegendo 
Gotuzzo patrono da Instituição. No mesmo ano da fundação, o artista fez uma 
primeira doação para a Escola, a tela A Espanhola. Em 1955, doou à Instituição 
uma coleção de 16 trabalhos. A partir daí, a Escola passa a almejar um espaço 
com condições de abrigar a doação. Em 1982 a coleção passa por um processo 
de restauro, e em seguida, no ano de 1983, a Instituição recebe mais um aporte 
de obras de Gotuzzo, desta vez em cumprimento de cláusula testamentária, 
constituído de 47 itens, entre obras de arte, móveis e objetos do artista. Em 
1986, finalmente acontece a inauguração do Museu de arte Leopoldo Gotuzzo, 
como coroamento dos esforços da professora Luciana de Araujo Renck Reis no 
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sentido de realizar o desejo do doador. A Coleção Leopoldo Gotuzzo faz parte da 
história da arte pelotense do período, conservadora, ligada à tradição, refratária 
ao novo, às rupturas e experimentações modernistas. Uma produção que pode 
ser taxada simplesmente de anacrônica, pois é sabido que o modernismo está 
sendo adotado desde o início do século em muitos lugares, mas também pode ser 
vista como expressão da sociedade pelotense da primeira metade do século XX, 
pela sintonia de Gotuzzo e sua obra com esta sociedade.
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As imagens de Horacio Coppola no MNBA de Buenos Aires e de 
Theodor Preising no MASP

Eric Danzi Lemos
Universidade de São Paulo - USP

Palavras-chave: Fotografia; Museu de Arte; Coleção

Pretendemos analisar comparativamente as assimilações das imagens 
produzidas pelos fotógrafos Horacio Coppola (1906-2012) pelo Museo Nacional de 
Bellas Artes de Buenos Aires (MNBA) e Theodor Preising (1883-1962) pelo Museu 
de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP). Interessa-nos compreender 
como as fotografias foram institucionalizadas e de que maneira se relacionam 
com as narrativas da história da arte.

As duas fotografias de autoria do argentino Horacio Coppola que integram o 
acervo do MNBA foram doadas pela Fundación Antorchas em 1999. Por sua vez, 
as sete fotografias de autoria do alemão naturalizado brasileiro Theodor Preising 
foram adquiridas pelo MASP em 2004 na ocasião da 13ª edição da Coleção Pirelli/
MASP de Fotografia, sendo provenientes do arquivo do fotógrafo sob custódia 
dos herdeiros.

Horacio Coppola produziu as imagens em 1935 quando a prefeitura de 
Buenos Aires o encarregou de documentar fotograficamente a cidade para a 
edição do livro “Buenos Aires 1936. Visión fotográfica”, publicado no ano seguinte 
e reeditado em 1937. No Brasil, Theodor Preising produziu as fotografias entre 
as décadas de 1920 e 1940 e uma parte das imagens foi publicada na forma de 
cartão-postal, outras integraram séries realizadas para a revista S. Paulo (1936).

A partir da reconstituição das trajetórias das fotografias, do contexto 
de produção à incorporação institucional, este estudo comparativo pretende 
também identificar as diferentes posturas adotadas pelos museus em questão. 
Na catalogação em ambiente digital, por exemplo, nota-se uma abordagem mais 
próxima a um discurso contextualizante no caso do MNBA e mais ligada a um 
discurso formalista (ou modernista) em relação ao MASP. Por meio da análise dos 
modelos de interpretação das instituições, observaremos como se processaram 
as relações dos objetos musealizados com as narrativas da arte empreendidas.
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A Natureza Morta com Vaso, Prato e Flores de Vincent van Gogh no 
MASP – Um problema de Atribuição

Felipe Sevilhano Martinez
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP

Palavras-chave: MASP; Van Gogh; Acervo

O Museu de Arte de São Paulo (MASP) possui em sua coleção permanente 
cinco obras do pintor holandês Vincent van Gogh. São elas: Natureza Morta com 
Vaso Prato e Flores, O Escolar, Banco de Pedra no Asilo de Saint-Rémy, O Passeio 
ao Crepúsculo e A Arlesiana. Neste trabalho, trataremos da Natureza Morta com 
vaso Prato e Flores, que teve sua autoria contestada de modo controverso, em 
um catálogo raisonné sobre a obra do artista holandês, editado em 1970. Desde 
a referida publicação, não foram feitos novos estudos que atualizassem a questão 
e, desde então, a discussão sobre a autoria não foi revisitada.

Publicado no fim dos anos de 1920, o primeiro catálogo sobre a obra de 
van Gogh apresentava a pintura do MASP como tendo sido pintada pelo artista 
holandês em 1886. Na segunda edição do mesmo catálogo, feita pelo mesmo 
autor e publicada em 1939, a autoria foi mantida, para posteriormente ser negada 
no terceiro catálogo lançado em 1970, por novos autores. Um quarto catálogo, 
lançado em seguida e revisto nos 1990, manteve a posição adotada na terceira 
edição. A obra do museu paulista não é a única obra de van Gogh com atribuição 
controversa, o que torna a pesquisa sobre autoria prática recorrente nos estudos 
sobre o artista.

Como parte da pesquisa feita para uma dissertação de mestrado, realizada 
junto ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, pudemos 
identificar novas informações que lançam nova luz sobre a atribuição, de modo a 
questionar o diagnóstico feito pelos especialistas em 1970. Serão apresentados 
novos dados a respeito da procedência da pintura e analisadas outras obras que 
também tiveram sua autoria contestada por posições oficiais, tanto por parte dos 
editores do catálogo de 1970, quanto por parte do Museu van Gogh.
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A coleção de fotografias brasileiras da Société Française de 
Photographie

Lucas Mendes Menezes
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Palavras-chave: Fotografia; Coleção; Fotoclubismo

O ponto de partida da presente pesquisa é uma coleção composta por cento e 
trinta fotografias produzidas no Brasil nas décadas de 1950 e 1960. Sem encontrar 
equivalente em território nacional, essas fotografias permanecem dispostas junto 
ao acervo da Société Française de Photographie (SFP), entidade criada em Paris 
em 1854 e atualmente abrigada pela Bibliothèque Nationale de France (BnF). As 
fotografias foram, sem exceção, originalmente enviadas para compor o panorama 
de imagens expostas durante o principal evento então realizado pela instituição: 
o Salon International d’Art Photographique. Esse salão, organizado desde o 
início do século XX de maneira regular pela SFP, consolidou-se como um dos 
espaços mais internacionalizados de difusão de uma prática fotográfica que tinha 
nos seus produtores seu principal diferencial: tratava-se de expressões artísticas 
produzidas por fotógrafos amadores. A coleção inclui imagens de alguns dos mais 
célebres fotógrafos brasileiros do período como José Oiticia Filho, Thomas Farkas 
e Geraldo de Barros, além de dezenas de outros artistas, principalmente oriundos 
de São Paulo e Rio de Janeiro. 

Nesta medida, temos como objetivo geral mapear as condições de formação, 
a constituição e a trajetória da coleção, anteriormente e posteriormente sua 
chegada ao acervo da Société Française de Photographie. Contudo, também 
será preciso analisar o potencial dessas imagens para além de seu pertencimento 
à coleção, buscando mensurar outros espaços de circulação. Em certa medida, 
esse percurso implica localizar essas imagens como inseridas em um circuito de 
significações próprias, onde elas também atuam como produtoras de sentido e 
referências para uma geração. 
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Três coleções e três destinos para ensaiar uma história da arte 
multifocal

Marize Malta
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

Palavras-chave: História da arte multifocal; Coleções de entresséculos; Arte em coleções

Três situações: uma coleção chamada museu Masset, posta em leilão 
em 1923; uma coleção riquíssima doada por viúva à instituição de ensino 
em 1947; uma coleção de objetos em museu-casa, aberto em 1930, de 
proeminente político. Circunstâncias diversas, mas que congraçam de perfis 
semelhantes de colecionamento.  A partir desses exemplos, propomos pensar 
algumas questões: o que fez de cada um desses conjuntos potencialmente 
capaz de ser tratado como coleção de arte? Foram coleções a priori ou 
assumiram tal qualidade ao saírem de suas casas e serem postas em venda, 
doação ou exibição pública? O que suas semelhanças e suas diferenças 
nos auxiliam a esclarecer sobre como podem ser compreendidas em sua 
complexidade e a refletir sobre suas contingências mutáveis e os modos como 
temos construído as escritas da história da arte a partir delas? Segundo Paul 
Valéry, uma coleção/um museu adensava e justapunha obras incomparáveis 
e, por isso, pecava pela incoerência, confundindo, mas também permitia uma 
percepção crítica da arte em uma realidade catastrófica.

Os proprietários das três coleções – Gustavo Leuzinger Masset (1873-
1931), Jerônimo Ferreira das Neves (1864-1918) e Rui Barbosa (1849-1923) 
– gozaram de um perfil de vida burguesa, com algum conforto financeiro, não 
possuíam vínculos nobiliárquicos e foram contemporâneos em certa medida, 
sendo três representantes de colecionamentos após o período monárquico, 
que ora mantinham certos padrões aristocráticos, ora mostravam preferências 
por peças peculiares. Três estudos de caso de coleções de entresséculos na 
cidade do Rio de Janeiro que, tomadas como fenômeno coletivo, podem trazer 
outras perspectivas sobre a reunião de peças artísticas em casa nos oitocentos 
e o processo de dispersão que, ao chegar a distintos destinos, exibidos (ou 
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não)(ou escondidos) de diferentes jeitos, acabaram por constituírem modos 
de abordagem próprios e maneiras particulares de serem historicizados (ou 
sequer lembrados). 

Mais do que perceber suas constituições, pretendemos refletir sobre como 
as idiossincrasias das três coleções, no processo de circulação, recepção e 
fruição, podem estimular abordagens que propiciem outras histórias da arte 
que, em vez de priorizarem um ou outro objeto, uma ou outra forma de olhar 
para cada uma das obras, aventurem-se na experiência de verem com lentes 
multifocais, em que o olhar de perto, média e longa distância podem ser 
experimentados conjuntamente.
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Articulações entre José Rufino e o museu
Mônica Pereira Juergens Age
Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC

Palavras-chave: Museu; Memória; Espaço; José Rufino

Os artistas contemporâneos, em uma opção bem recorrente, utilizam a 
memória como forma de expressão em seus trabalhos. A memória é trabalhada 
de diversas maneiras e em vários suportes, funcionando como uma estratégia 
de registro, do que o artista não quer que seja esquecido ou algo que ele deseja 
que seja evidenciado. José Rufino trabalha com a mistura tempos, cria um 
museu próprio em que são mostrados vários objetos de épocas diferentes em um 
mesmo espaço, esse mostruário fica exposto, trazendo questões do passado e 
da atualidade.  

José Rufino é geógrafo, com Mestrado em Paleontologia, o que influencia 
diretamente seu trabalho artístico. Os paleontólogos buscam informações a respeito 
da vida no passado, a partir de evidências catalogam as espécies encontradas 
cientificamente. Cavam, revolvem o solo a procura de objetos esquecidos que 
pertenceram há outros tempos, buscam trazer esses objetos ao conhecimento do 
público. Exumar, desenterrar, catalogar, tão trabalhos de um paleontólogo, que o 
artista transporta para suas obras, uma forma recorrente de trabalhar a memória, 
com isso cria essa ligação do artista com o cientista, são formas diferentes de 
trabalhar o mesmo conceito.

Em suas instalações se preocupa em observar atentamente o espaço no 
qual sua obra será exposta, possuem um caráter de monumentalidade, sugerem 
um deslocamento, tanto com referência a mistura de tempos como para a 
observação. Alguns trabalhos do artista como Ulysses (2013), quanto Silentio 
(2010) e Faustus (2010) são instalações, obras criadas para aquele local em que 
foram expostas, o espaço torna-se parte da obra. O artista aqui nos remete a 
questionamentos contemporâneos como o caráter efêmero das instalações, como 
é problematizada a questão do espaço expositivo no Brasil, como fazer o registro 
dessas obras, perguntas que continuam sem respostas e que são propostas como 
tema de discussão nesse artigo.



XXXIV Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte  .  TERRITÓRIOS DA HISTÓRIA DA ARTE  |  389

A ordem criada por José Rufino no espaço expositivo nos remete a uma 
coleção de objetos, como os objetos de um museu. Sua obra, antes de ser 
explicada, precisa ser vivenciada, experimentada. O diálogo entre a memória, 
objetos, arquivo e a relação com o espaço, nos mostra uma linha condutora 
entre os trabalhos do artista, de modo que podemos identificar seu sentido 
poético, sua fatura e interlocuções com suas obras e de outros artistas.
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Obra, registro e documentação nos cartazetes do Nervo Óptico 
Paola Mayer
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS

Palavras-chave: Nervo Óptico; Impressos; Documentação

Os anos 1960-70 intensificaram a prática da produção poética sobre o 
meio impresso, ampliaram as alternativas de intervenções, incentivaram a 
relação entre o verbal e o visual e provocaram uma aproximação incontornável 
entre a arte e outros campos de conhecimento. A cultura visual de então, ao 
aproximar-se de materiais alternativos e efêmeros, passa a extrapolar sobre 
territórios extra-estéticos e amplia sua dimensão interdisciplinar ao aproximar-
se da comunicação, da fotografia documental e do design, redimensionando a 
arte para um estudo de reflexão. A exploração de novos suportes e canais indica 
uma abertura de possibilidades expositivas do trabalho artístico, já que o formato 
de exibição afastava-se do modelo tradicional das instituições, assumindo outros 
meios experimentais. O exercício criativo de publicações se dá além do circuito 
de obras visuais, compondo uma rede ampliada de documentos que discutiam e 
registravam o campo cultural a partir de novos paradigmas.

A impressão em série de peças gráficas, amplamente investigada no contexto 
da manifestação conceitual e suas vertentes, colaborou para o surgimento de um 
novo circuito alternativo estratégico de divulgação e disseminação de projetos. 
Tendo em vista a proliferação de materiais paralelos à produção artística oficial, 
busca-se observar uma parcela da produção de impressos em Porto Alegre, 
nos anos 1970: os cartazetes do grupo Nervo Óptico como ferramenta de 
apresentação e circulação da sua proposta poética. O coletivo cooptou o universo 
gráfico, desenvolvendo um periódico – distribuído pelo circuito cultural do país 
e exterior – que anunciava seus experimentos visuais, relativizando a definição 
entre obra e documento. Dessa maneira, a veiculação dessas peças despertaram 
a subjetivização do conceito de obra em si, assim como a problemática sobre sua 
circulação, conservação e exposição.

Tais impressos levantam o questionamento sobre seus locais de arquivagem. 
Pesquisadores sofrem a dificuldade de localização dessas fontes que se espalham 
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entre centros de documentação, bibliotecas, coleções privadas ou acervos de 
artistas e de museus, ressaltando a necessidade de estudo sobre a destinação 
desses arquivos para seu melhor acesso, no presente e futuro. Assim, esse texto 
busca analisar esse problema, além de compreender a pertinência estratégica da 
publicação do Nervo Óptico como bem simbólico e como meio de apresentação e 
veiculação de propostas introdutórias da arte contemporânea fora do eixo Rio-SP.
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Adalice Araújo e o debate crítico-histórico dos anos 70
Paulo Roberto de Oliveira Rein
Universidade Federal do Paraná - UFPR
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Esta pesquisa pretende estabelecer um entendimento metodológico 
inicial da produção da crítica de arte paranaense Adalice Araújo.  Dentro de 
sua extensa produção que se estende de final dos anos 60 até o início dos 
anos 2000, será focada a década de 70, pois que representa a definição 
de seu projeto intelectual tanto no campo da crítica de arte quanto a um 
modelo historiográfico para a construção de uma narrativa da história da arte 
do Paraná. Foram pesquisados seus textos críticos e dois textos elaborados 
em sua produção acadêmica, a pesquisa de livre-docência (1974) e a tese 
para o concurso de professora titular de história da arte (1977). Inicialmente 
destaca-se como uma das influências principais para sua pesquisa, o projeto 
de Roberto Pontual do Dicionário das Artes Plásticas no Brasil, publicado em 
1968. Por ter trabalhado diretamente no projeto de Pontual como colaboradora, 
Adalice sentiu a necessidade de sistematizar a arte produzida no Paraná. Além 
desta diretriz vinda da participação no referido Dicionário, outra motivação 
fundamental foi a da observação de um pensamento redutor e desinteressado 
numa narrativa histórica artística paranaense por parte de críticos locais. 
A constituição de algumas bases metodológicas para a narrativa histórica 
de manifestações artísticas paranaenses foi estabelecida no texto da livre-
docência e podem ser resumidas assim: A – a crítica a uma história global da 
arte brasileira que não abrangia especificidades regionais; B – a reflexão sobre 
uma história da arte de viés cultural que partisse das particularidades de um 
campo específico e C – utilização de um conceito de antropofagia que tanto 
pudesse referir-se às trocas culturais entre campos distintos quanto dentro 
do próprio campo em termos geracionais. E conjuntamente à reflexão sobre 
o projeto crítico e historiográfico de Adalice Araújo, finalizar a pesquisa com 
uma discussão comparativa sobre procedimentos e métodos de construção 
historiográfica para a arte brasileira a partir de diversos campos culturais e 
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artísticos no Brasil. Assim será traçado um painel de discussões da crítica 
e historiografia da arte com relação às narrativas de uma história da arte 
moderna e contemporâneas no país a partir de centros hegemônicos ou não e 
entender suas disputas, fricções e as possibilidades de construção de outras 
narrativas artísticas nacionais.
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Colecionadores de arte no Rio de Janeiro na transição do XIX e XX

Raquel Silva Rodrigues
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ
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A presente comunicação pretende identificar os principais colecionadores de 
arte, no Rio de Janeiro, no período entre 1879 e 1922, tomando como referência 
os nomes mencionados nos catálogos das Exposições Gerais de Belas Artes 
promovidas pela Academia Imperial de Belas Artes e, mais tarde, pela Escola 
Nacional de Belas.  Considera-se que essas Exposições foram importantes 
eventos artísticos culturais para a cidade, produzindo quase sistematicamente 
catálogos descritivos com títulos das obras, os dados técnicos e, algumas vezes, 
a quem pertenciam. Essas importantes fontes primárias são destrinchadas a 
fim de tornar conhecidos os principais proprietários que emprestavam obras às 
exposições, que tornavam públicas suas coleções particulares. Busca-se também 
a identificação das obras, especialmente pintura, a fim de tentar constituir suas 
coleções. Algumas obras fazem parte dos nossos museus, como o Museu 
Nacional de Belas Artes, Museu Histórico Nacional e/ou Museu Dom João VI, mas 
muito se perdeu e pouco se sabe sobre esse período. Neste estudo, encara-se o 
produto artístico não dissociado de um lugar no mundo, inserido nas práticas de 
circulação e recepção. Estudar as coleções é buscar entender a formação de um 
campo artístico na cidade do Rio de Janeiro, como opera a recepção por parte dos 
colecionadores e como eles atuam na circulação das mesmas, suas inserções e 
relações que estabelecem com e a partir de suas coleções. Destacam-se, por 
exemplo, as coleções do Barão de São Joaquim, que em 1922, doou à pinacoteca 
da Escola Nacional de Belas Artes, 64 obras, entre pintura a óleo e desenho. Como 
também Salvador de Mendonça que, em 1890, possuía 228 pinturas, considerada 
por historiadores a maior coleção propriedade de um brasileiro, no período. Esses 
colecionadores e outros esquecidos pelas narrativas do tema sinalizam para 
relevante consumo artístico existente no período em questão, talvez até mesmo 
para incipiente mercado de arte. 
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O projeto de pesquisa sobre “A Pintura Internacional na Pinacoteca do Museu 
Mariano Procópio”, que está sendo desenvolvido no âmbito do projeto temático 
“Museu Mariano Procópio: histórico e acervo”, com financiamento da CAPES, 
tem como objetivo inicial o de qualificar e dar visibilidade ao acervo pictórico de 
procedência internacional na pinacoteca deste Museu, visando à produção de um 
catálogo com tratamento analítico, abrangendo alguns gêneros da pintura, quais 
sejam, pintura de paisagem, natureza-morta, nu feminino (mitológico).

A pinacoteca do Museu Mariano Procópio conta em seu acervo com obras 
de pintores representativos da pintura europeia. Após um estágio de pesquisa 
na Biblioteca do Institut Nacional de Histoire del’Art (INHA), em Paris, e em 
instituições museológicas francesas como “L’Auberge Ganne” - Musée Municipal 
de l’École de Barbizon - Ville de Barbizon; Musée Daubigny – Auvers-sur-Oise; 
Musée du Louvre e Musée d’Orsay, entre dezembro de 2012 e janeiro de 2013, 
passamos a focar a pesquisa na pintura de paisagem relacionada à Escola de 
Barbizon, cujo acervo do Museu possui obras de alguns pintores expoentes 
desse gênero de pintura, como Charles-François Daubigny, Karl-Pierre Daubigny, 
Charles Ferdinand Cerramano, Willem Roelofs, e os portugueses José Malhoa 
e Silva Porto. Além da pintura de paisagem, elegemos para constar no catálogo 
uma natureza morta de Antoine Vollon e uma representação de Vênus atribuída 
a Fragonard.

A qualificação desse acervo abre a perspectiva de sua visibilidade em 
contexto nacional e internacional. Basta mencionar que as obras de Charles-
François Daubigny e Willem Roelofs, não constam nas principais publicações 
relacionadas a esses pintores, embora a qualidade pictórica das obras seja 
inegável. O quadro de Willem Roelofs, Aprés Midi en Hollande, por exemplo, é 
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supostamente uma obra considerada desaparecida após constar na Exposição 
Universal de Paris de 1889. Ainda que pareça contraditório e pretencioso almejar 
projeção para esse acervo, em função da invisibilidade que se encontra à medida 
que não está exposto, faz-se aqui um esforço de pesquisa de tornar a informação 
mais precisa e qualificada sobre essas obras pictóricas, inclusive estabelecer 
melhor a procedência e a forma de aquisição e colecionismo, por parte daqueles 
que cederam suas coleções, Alfredo Ferreira Lage (1865-1944) e, sua prima, a 
Viscondessa de Cavalcanti (1852-1946). 
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A remodelação da exposição do acervo da Pinacoteca de São Paulo – projeto 
concluído em 2011 – adotou como partido abrir espaços no circuito da coleção 
para a apresentação de mostras temporárias, que visam expandir a compreensão 
daquele conjunto de obras por meio do estabelecimento de diálogos. Uma das 
estratégias adotadas para promover esses diálogos é apresentar nessas salas 
coleções de outras instituições, cujo perfil seja semelhante ao do museu. Reforça-
se assim a ideia de que o acervo de um museu, ainda que tentativamente 
enciclopédico, é sempre um fragmento de um conjunto patrimonial maior, que 
ganha em sentido na medida em que se reconstroem as teias de relações.

Este é o caso da exposição da coleção do Museu Mariano Procópio, de Juiz 
de Fora, planejada para acontecer na Pinacoteca entre novembro de 2014 e abril 
de 2015. O projeto da mostra pressupõe a complementaridade dos acervos dos 
dois museu, que não apenas começaram a ser constituídos na mesma época, 
como apresentam inúmeras coincidências em termos dos artistas colecionados. 
Ao criar a possibilidade desse diálogo, a exposição permite elaborar temas 
diversos, como, por exemplo, as escolhas feitas pelo Estado na constituição da 
coleção de um museu público contrapostas às escolhas de um agente privado na 
formação de sua própria coleção, e as narrativas artísticas engendradas por essas 
escolhas. Com um foco especial sobre as pinturas de paisagem pertencentes 
às duas instituições, a presente comunicação tratará ainda de temas como o 
mercado de arte, o mecenato e a circulação de artistas e obras. 








