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Introdução

O “transe” pode ser entendido como um estado alterado de consciência.
Na antropologia, é fenõmeno social de representação coletiva, no qual o
médium
experimenta
um
sentimento
de
identificação
com
comportamentos correspondentes a determinada divindade ou entidade.
A partir desse princípio, provocamos a discussão sobre alternativas de
outras histórias da arte, usando um corpus próprio, mas incorporando
outras "entidades" que normalmente não frequentam os rituais da
historiografia canônica, tanto em termos de objetos, quanto em termos de
disciplinas. Estar em transe, para a História da Arte, é deslocar as
percepções consolidadas e estar aberto a outras experiências. O XXXVII
Colóquio do CBHA, a ser realizado na Bahia, terra de todos os santos e de
tradicionais terreiros, incita olharmos menos para os santos e dogmas
europeus e mais para nossos próprios santos, entidades e sensibilidades.
Para que o espírito se manifeste, ele precisa de corpo. Até mesmo seus
desejos são saciados com oferendas materiais. Assim, o subtítulo
"(i)materialidades na arte" suscita a questão dos conflitos entre o material
e o imaterial, o espiritual e a lógica da arte. Em tempos em que a
preocupação com o registro da cultura imaterial tem estado presente nos
debates sobre a preservação do patrimônio, a esfera política atual colide
com as políticas da arte e o conceitualismo problematiza a
desmaterialização do registro da obra. Contudo, a complexidade das
manifestações artísticas apresenta, quase sempre, uma indissociabilidade
entre esses dois componentes - o palpável e o visível, o invisível e o dizível,
o experimentado e o imaginado. A questão preocupou determinadas
vanguardas durante o debate moderno, e agora, na contemporaneidade,
tal relação tornou-se mais dialética e profunda. É, pois, intenção do XXXVII
Colóquio do CBHA promover um “terreiro” de encontros, tratando de temas
e pontos de vista que abordem histórias da arte em transe e estimulem a
discussão sobre a manifestação ou desmaterialização do material das
propostas artísticas capazes de nos fazer experimentar outros pontos de
vista.
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Palestrantes
convidadas

Representando o irrepresentável:
Escravidão, memória e esquecimento
Ana Lucia Araujo, Howard University

Durante as últimas três décadas, a história e a memória escravidão tem sido não somente
objeto de estudo nos círculos acadêmicos e de debate entre o público em geral, mas
também se tornaram temas centrais de trabalhos de artistas plásticos americanos,
europeus e africanos. O surgimento dessa produção artística, em diálogo com os debates
em vigor na esfera pública, traz novamente à tona a questão das limitações da
representação no que toca as atrocidades humanas. Tendo como ponto de partida a noção
de “transe” como uma zona de interseção entre o além e o aqui, o corpo e o espírito, a vida e
a morte, o material e o imaterial, esta palestra explora alguns temas recorrentes nas
representações visuais associadas à escravidão e ao comércio atlântico de escravos.
Usando como ponto de referência o trabalho de artistas dos três continentes envolvidos no
tráfico atlântico, essa comunicação discute a dinâmica através da qual a escravidão e o
comércio de escravos saem do esquecimento para se tornarem visíveis no espaço público.
Palavras-chave: escravidão. memória. arte. Vodun. Candomblé

*
Over the past three decades, history and memory slavery have not only been the object of
scholarship and of public debate among the general public, but have also become central
themes in the work of American, European, and African artists. The emergence of this
artistic production, in dialogue with the public debates, brings up again the question of the
limits of representation of human atrocities. Departing from the notion of "trance,” as a zone
of intersection between the here and now, body and the spirit, life and death, material and
immaterial, this paper explores some recurring themes in visual representations associated
with slavery and the Atlantic slave trade. Using as a point of reference the work of artists
from the three continents involved in the Atlantic trade, this paper discusses the dynamics
through which slavery and the slave trade left a condition of oblivion to become visible in
public space.
Key words: slavery. memory. art. Vodun. Candomblé.
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O comércio transatlântico de africanos escravizados deixou profundas marcas nas
paisagens urbanas e rurais das sociedades atlânticas. Durante as últimas três décadas, a
história, a memória, assim como o patrimônio material e imaterial da escravidão tem sido
não somente objeto de estudo nos círculos acadêmicos e de debate entre o público em
geral, mas também se tornaram temas de trabalhos de artistas plásticos americanos,
europeus e africanos. O surgimento dessa produção artística, em diálogo com os debates
em vigor na esfera pública, coloca em evidência de um lado a ausência de marcadores
tangíveis da herança da escravidão no espaço público. De outro lado, traz novamente à tona
o problema dos limites da representação visual e escrita no que toca às atrocidades
humanas, questão que desde 1945 tem sido largamente discutida em relação ao
Holocausto.
Tendo como ponto de partida a noção de “transe” como uma zona de intersecção entre o
além e o aqui, o corpo e o espírito, a vida e a morte, o material e o imaterial, esse trabalho
explora alguns temas recorrentes nas representações visuais associadas à escravidão e ao
comércio atlântico de escravos. Entre estas representações estão as ideias de partida e
retorno, que se manifestam principalmente nas imagens do oceano atlântico, do navio
negreiro e do portão dos calabouços dos entrepostos de escravos, assim como os
conceitos de escravidão e liberdade, que se traduzem nas imagens de correntes e grilhões,
imagens que também salientam o papel de atores intermediários que nem sempre se
encaixam nas definições binárias de vítimas e algozes. Tendo como referência o trabalho de
artistas dos três continentes envolvidos no tráfico atlântico, esse trabalho discute a
dinâmica através da qual a escravidão e o comércio de escravos saem do esquecimento
para se tornarem visíveis no espaço público, enfatizando ao mesmo tempo os limites e
problemas criados por essa nova visibilidade.

Memória coletiva e memória pública
O conceito de memória pública está relacionado à noção de memória coletiva proposta por
Maurice Halbwachs, um modo de memória que se realiza através da ação pública de grupos
organizados dentro de quadros sociais específicos. A memória coletiva torna-se pública
quando se transforma em um instrumento político para construir, afirmar e reforçar
identidades desses grupos. Em outras palavras, a memória coletiva não está relacionada a
lembranças individuais de experiências e eventos pessoais, ela é a maneira como o passado
de um grupo é vivido novamente no presente e também a forma como um grupo associa
suas lembranças comuns a eventos históricos ou a um conjunto de eventos históricos.
Embora a memória coletiva se caracterize pela continuidade, não é homogênea, mas
conflitual, se assemelhando a um mosaico composto por várias zonas correspondentes às
formas como o passado é lembrado por indivíduos e grupos.
Mas em sociedades marcadas por eventos traumáticos como o comércio atlântico de
escravos e em que a transmissão de experiências passadas foi interrompida, em muitos
casos (principalmente entre homens e mulheres que se identificam como descendentes de
escravos), a memória coletiva cede lugar à memória histórica que até certo ponto pode se
“cristalizar” em formas mais permanentes, tangíveis tais como museus, monumentos e
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memoriais, em processos que chamamos de memorialização e patrimonialização. Assim, a
memória histórica não é mais marcada por um fluxo contínuo ou transmissão de
experiências que caracteriza a memória coletiva, mas sim é o caminho comum no qual
sociedades ou grupos em uma sociedade específica recuperam, recriam e representam seu
passado para si mesmos e para outros na esfera pública, independentemente se as
pessoas envolvidas nesse processo realmente experienciaram os eventos que rememoram
coletivamente. Engajados na recuperação do seu passado comum, esses indivíduos e
grupos reconstroem e reforçam suas identidades afirmando o que os distingue de outros
indivíduos na mesma sociedade ou afirmando o que torna sua sociedade diferente de
outras sociedades.
Examinar a memória coletiva e pública da escravidão é uma tarefa complexa porque o
comércio atlântico de escravos e a escravidão duraram mais de três séculos, englobando e
afetando direta ou indiretamente várias regiões do mundo. Essas memórias são plurais e
dispersas. Elas se modificam ao longo do tempo compondo várias camadas. Como
resultado, em uma nação específica, a memória coletiva da escravidão pode ser a do grupo
dominante (descendentes de comerciantes escravos e proprietários de escravos) ou do
grupo étnico ou racial que representa ou evoca aqueles que se beneficiaram amplamente do
comércio de escravos e da escravidão e que permanecem hegemônicos por um longo
período. Ao mesmo tempo tanto a memória coletiva como a memória pública da escravidão
veiculada por esses grupos operam através de linhas orientadas pela suas posições sociais
e categorias de ordem racial, já que em sociedades pós-escravistas como o Brasil, muitos
daqueles que se identificam como brancos são associados aos indivíduos que possuíam ou
vendiam escravos e na pirâmide social essas mesmas pessoas continuam a ocupar uma
posição mais elevada. De modo similar, homens e mulheres que se identificam ou que
historicamente foram identificados como negros por causa de sua ancestralidade africana e
características físicas são comumente associados com aqueles que foram vitimizados pelo
comércio de escravos. Obviamente que no caso do Brasil e de países como os Estados
Unidos essas classificações não excluem o fato que existem brancos pobres e que
existiram brancos que não foram proprietários e comerciantes de escravos. Igualmente, no
caso do Brasil e em bem menor escala nos Estados Unidos, existiram negros e negras cujos
ancestrais praticaram o comércio de escravos ou possuíam escravos. Além disso, na
sociedade norte-americana existe desde o século XIX, pelo menos, uma elite social,
econômica e intelectual negra.
Neste contexto, as memórias dos grupos subalternos, composto pelos indivíduos que são
ou se identificam como descendentes de escravos que, devido à cor de sua pele, origem
étnica, religião ou posição social, estão associados às vítimas continuam a existir em vários
estados. Em um primeiro estado, a memória individual e coletiva é reprimida e os atores
sociais vivem numa condição próxima da amnésia, em que predominam o silêncio e o
esquecimento. Em um segundo estado, a memória coletiva das vítimas está viva, mas
porque os atores sociais que carregam essas memórias permanecem em uma posição
subordinada e ocupando um lugar de exclusão social, elas raramente são expressas na
arena pública. Em um terceiro estado, diferentes eventos sejam locais ou internacionais
ajudam as vítimas e seus descendentes, para quem seu passado está muito vivo devido ao
racismo e à exclusão social, a se organizarem e a trazer suas memórias para a arena
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pública. Assim, no quadro da memória pública da escravidão o que está em jogo é muito
mais o presente do que o passado, que funciona como um detonador do processo.
O surgimento da memória pública da escravidão, transmitida pelos descendentes das
vítimas ou pelos grupos historicamente associados a essas vítimas também cria
competição entre as memórias dos descendentes das vítimas e dos algozes. Através desta
disputa, a memória dos grupos vitimizados pode eventualmente conquistar o espaço
público, permitindo que esses grupos façam seu passado ser oficialmente reconhecido e
formulem demandas para corrigir as desigualdades sociais, econômicas e raciais das quais
são herdeiros. Em relação à memória do comércio de escravos e da escravidão, os três
estados aqui descritos apareceram em momentos diferentes em várias antigas sociedades
pós-escravistas. No entanto, até os últimos anos, na maioria das sociedades europeias,
africanas e americanas, os vestígios de mais de três séculos do comércio de escravos e da
escravidão permaneceram velados no espaço público.

Patrimônio da escravidão e do comércio atlântico de escravos
Mercadores de escravos e suas tripulações transportaram das costas da África Ocidental e
Centro-Ocidental para as Américas aproximadamente 12,5 milhões de africanos
escravizados, embora em torno de 10,5 milhões desses homens, mulheres e crianças
tenham sobrevivido à travessia atlântica. No decorrer dos anos que seguiram à abolição do
comércio atlântico de escravos, gradualmente os vestígios materiais do comércio legal e
ilegal de africanos escravizados foram apagados do espaço público. Existem no Brasil, dois
bons exemplos dessa rasura. O primeiro exemplo é o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro,
cidade que foi o maior porto escravagista das Américas. O Valongo acabou de ser inscrito
na lista do Patrimônio Mundial da UNESCO. Entre 1758 e 1831, e principalmente depois de
1811, quando a construção do cais foi concluída, cerca de 1 milhão de africanos
desembarcaram na área do cais de Valongo. Mas entre o período em que o tráfico
internacional de escravos foi proibido no Brasil e durante o processo mais ou menos caótico
de modernização e urbanização do início do século XX, o antigo cais do Valongo foi
deliberadamente recoberto e permaneceu invisível até 2011 quando durante os trabalhos
públicos em vista dos jogos olímpicos de 2016, o cais foi redescoberto e mais tarde
revitalizado.
Em Salvador, segundo maior porto escravista das Américas depois do Rio de Janeiro, há
inúmeros casos que se assemelham ao do Valongo no que toca ao desaparecimento dos
traços materiais do comércio atlântico de escravos. Na antiga zona de desembarque de
escravos na cidade baixa ao longo da Baía de Todos os Santos, não consta até hoje
nenhuma placa, nenhuma estátua, nenhum monumento, nenhum memorial indicando que
milhares de africanos escravizados trazidos para o porto de Salvador desembarcaram ali.
Vários desses lugares guardam em seus nomes referências ao comércio de escravizados.
Esse é o caso da Praia do Chega Nego próxima da Praia da Armação (onde fica hoje a
Avenida Otavio Mangabeira) em Salvador, Bahia. Um prédio de pedra de um andar, que
supostamente serviu como um depósito de escravos africanos recém-chegados no Brasil,
estava localizado na praia. Até recentemente, a casa de pedra abrigou um restaurante e
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uma boate, mas há alguns anos, a construção antiga foi demolida para dar lugar ao Place
Beach, um condomínio de luxo, para os padrões de Salvador. Como a construção está
localizada em uma zona da praia tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (IPHAN), suas paredes foram preservadas no condomínio recentemente
construído. Mas como em outras partes de Salvador, não há placa que indique qualquer
possível uso do antigo depósito de escravos.
O problema da falta ou do desaparecimento de traços visíveis do patrimônio material da
escravidão não é particular ao contexto brasileiro, mas antes pelo contrário é uma questão
que atravessa todas as antigas sociedades escravocratas. Nesse trabalho, pergunto assim
em que medida o patrimônio imaterial pode suprir essa falta de marcadores visíveis dos
traços desse passado. Até que ponto a arte e a ficção podem preencher essa lacuna? Esse
trabalho discute o problema da representação das atrocidades humanas e mostra como a
arte pode gerar novas questões para pensar a história e a memória da escravidão e do
comércio atlântico de escravos.
Embora a escravidão tenha ficado relegada ao esquecimento no espaço público, nas três
últimas décadas essa situação começou a mudar, quando várias antigas sociedades
escravistas na Europa, África e nas Américas começaram gradualmente e com velocidades
diferentes a trazer à tona seu passado escravista para o debate no espaço público. É claro
que esse fenômeno, que eu insisto, ultrapassa fronteiras nacionais, não surgiu do nada.
O primeiro marco dessa mudança pode ser localizado no período que se iniciou com o final
da Segunda Guerra Mundial e a revelação dos horrores do Holocausto. Foi a partir daí que o
processo de memorialização e patrimonialização das feridas do passado escravagista
começaram a ficar visíveis na esfera pública. O fim do colonialismo europeu na África e o
movimento dos direitos civis nos Estados Unidos alimentaram a luta contra o racismo e
contra as desigualdades raciais liderada pelas populações africanas e pelas populações
negras do Caribe, da América do Sul e da Europa. Apesar disso, sabe-se que com o avanço
da Guerra Fria, a maneira como esse processo se desenvolveu em países da América Latina
e certos países africanos foi diferente. No caso do Brasil, a ditadura militar de 1964, foi em
grande parte responsável pelo silenciamento desse processo. Outros países africanos,
como a República do Benim também tiveram regimes ditatoriais no mesmo período, embora
tais regimes fossem de inspiração “marxista-leninista”.
O segundo marco no processo de patrimonialização da escravidão emergiu com o final da
Guerra Fria, contexto que ajudou a promover a afirmação cultural e as demandas de
reconhecimento oficial das contribuições das populações africanas e afrodescendentes
para a construção de sociedades na Europa e nas Américas, que se beneficiaram
amplamente da escravidão e do comércio de escravos. Esse novo contexto ajudou a
promover a afirmação cultural e as demandas de reconhecimento oficial das contribuições
das populações africanas para a construção de sociedades europeias e americanas que se
beneficiaram amplamente da escravidão e do comércio de escravos.
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Arte e religiões de matriz africana: ferramentas contra o esquecimento
Nas últimas três décadas e particularmente nos últimos vinte anos, artistas dos três
continentes envolvidos no comércio atlântico de escravos se tornaram atores importantes
no processo de patrimonialização da escravidão, de um lado trazendo o passado escravista
para o espaço público e de outro lado também denunciando os legados presentes desse
passado doloroso. Afinal de contas, o comércio atlântico de escravos está intimamente
associado com a expansão das religiões africanas nas Américas já que nos porões dos
navios negreiros, homens, mulheres e crianças escravizados trouxeram consigo suas
divindades que sobreviveram os horrores do período da escravidão.
O Vodun é praticado até hoje na República do Benim. Já a religião Orisha, ainda amplamente
praticada nas zonas de língua iorubá na África ocidental (partes da Nigéria e da República
do Benim), também já se globalizou com a expansão da diáspora iorubá, seja ela mais
antiga ou mais recente. Já o Candomblé, praticado no Brasil, herdou elementos das
tradições religiosas Vodun e Orisha e também do Catolicismo e da cosmologia das
populações indígenas brasileiras. Essas três religiões se caracterizam pelo transe, pela
possessão espiritual e pela crença na existência de uma infinidade de divindades. Elas
também são lugar de diálogo do passado com o presente, da vida com a morte, e por essa
razão tem estado no âmago do trabalho de artistas que buscam enfatizar os legados da
escravidão e do comércio atlântico de escravos. Para muitos desses artistas a temática da
religião Vodun e Orisha na África ocidental e do Candomblé no Brasil são vetores para
estabelecer um diálogo entre as duas margens do oceano atlântico reunidas durante o
comércio transatlântico de escravos.
Ora as religiões africanas ou de matriz africana podem ser vistas como parte do patrimônio
imaterial das sociedades em que são praticadas, mas tanto no Vodun, como na religião
Orisha, ou no Candomblé, as divindades são assentadas em lugares específicos, elas
recebem oferendas em forma de comida, bebida e outros objetos, elas estão localizadas em
templos em que iniciados e seguidores se reúnem, dançam, bebem, comem e comemoram
seus ancestrais. Como já colocou Marc Augé, as divindades da religião Vodun são também
ancestrais, foram pessoas como nós: “Eles chamam à ordem aqueles que os esquecem,
que negligenciam fazer oferendas e fazer sacrifícios que são necessários para que todos as
divindades Vodun para lhes permitir sobreviver em uma ou outra das suas aparições.”
No que toca o patrimônio material da escravidão, desde meados da década de 1960, os
governos de países da Africa ocidental como o Gana, o Senegal e a República do Benim e
também instituições como a UNESCO desempenharam um papel importante na promoção
de iniciativas destinadas a preservar e promover sítios históricos como castelos e fortalezas
que serviram como depósitos de escravos. Durante esse período, o fotógrafo e etnógrafo
francês Pierre Verger, que viajou para inúmeros países da África ocidental, principalmente
para as antigas colônias francesas, como o Senegal e o Benim, mas também para a Nigéria,
passou a colocar em destaque seja através de pesquisa histórica ou da fotografia, a longa
história dos laços econômicos, culturais e religiosos existentes entre o Brasil e o Golfo do
Benim, vínculos para os quais o Vodun e o Candomblé tiveram um papel essencial.
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Ao desenvolver uma relação próxima com o Vodun próxima àquala de um iniciado e mais
tarde ao se iniciar ao Ifá durante os anos passados na República do Benim e na Nigéria,
Verger passou a mostrar através da fotografia o quão óbvias eram as relações entre as
populações negras de Salvador, Lagos, Ajudá, Abomé e outras cidades próximas das duas
margens do Atlântico. Obviamente, Verger não era um ator ingênuo ou simplesmente
movido pela intuição. Como fotógrafo e etnógrafo foi praticamente um militante. Entre
outros ajudou a criar o Museu de História de Ajudá. Fundado nos anos 1960, o museu
funciona no antigo forte português. Verger também foi um dos incentivadores da criação da
Casa do Benim fundada em 1987 em Salvador. Verger também foi figura crucial na
organização do Museu Afro-Brasileiro (MAFRO) da Universidade Federal da Bahia, em
Salvador. A instituição reúne centenas de objetos e fotografias, a maioria dos quais foram
escolhidos, colecionados e doados por Verger ao museu. Como o Museu de História de
Ajudá e a Casa do Benim, o MAFRO também coloca em evidência as relações recíprocas
entre a Bahia e o Golfo do Benim.
Verger se tornou um incentivador das trocas entre os dois lados do Atlântico. Homem do
seu tempo, oriundo de uma família rica parisiense, durante suas viagens no continente
africano Verger se beneficiou dos contatos que tinha com as autoridades coloniais. Depois
do final da Segunda Guerra Mundial finalmente se estabeleceu no Brasil, a partir de onde
continuou sendo um ator incansável, estabelecendo conexões entre informantes na Bahia e
no Golfo do Benim, muitos dos quais eram pais e mães de santo do Candomblé e
sacerdotes das religiões Orisha e Vodun, enquanto vários outros eram descendentes de
escravos retornados e mercadores de escravos de origem brasileira e portuguesa. Essas
trocas se
Com a conclusão da Guerra Fria no final dos anos 1980 e com a queda da União Soviética
em 1991, um novo horizonte se abriu para os processos de memorialização e
patrimonialização da escravidão. Em 1992, na onda das atividades de comemoração dos
quinhentos anos da chegada de Colombo às Américas, Haiti propôs colocar em evidência o
impacto que a África e o comércio de escravos tiveram no desenvolvimento das Américas,
insistindo para que a República do Benim tomasse a dianteira nesse projeto. Dentro dess
quadro, duas iniciativas fizeram da religião Vodun e das artes que surgiram a partir do
Vodun, símbolos das trocas atlânticas que resultaram do comércio atlântico de africanos
escravizados.
O primeiro programa em discussão foi projeto A Rota do Escravo da UNESCO cujas
discussões preliminares tiveram a participação de vários intelectuais e acadêmicos,
inclusive do próprio Pierre Verger. O projeto, aprovado em 1991, foi ratificado na Assembleia
Geral da UNESCO em 1993. Desenvolvido em torno de vários eixos, inclusive um programa
científico, o projeto tinha como objetivos: 1) colocar fim no silêncio em torno da escravidão
e do comercio de escravos; 2) enfatizar as consequências do comércio transatlântico de
escravos nas sociedades modernos, principalmente das transformações e interações
culturais que emergiram dessa tragédia e 3) contribuir para o estabelecimento de uma
cultura de tolerância.
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A República do Benim foi assim escolhida como sede para o lançamento do projeto. Se
tratava de um período particular, pois o país estava em um processo de transição com o
final de uma ditadura militar e o começo de um período de redemocratização, que
enfatizava uma nova liberdade religiosa, já que durante a ditadura os praticantes do Vodun
foram proibidos de fazer manifestações religiosas em público. Mas o contexto local
beninense era complexo. Naquela época e ainda hoje ainda existem no país descendentes
dos membros da família real do Daomé, descendentes de escravos retornados do Brasil,
descendentes de mercadores de escravos e descendentes de escravos que ficaram em solo
africano, o que colocava alguns políticos e membros das elites locais em uma situação
desconfortável. Esse problema político levou ao surgimento de um outro projeto, percebido
como mais unificador pelas autoridades políticas locais: o festival de artes e culturas
Vodun, Ouidah 92. Fruto disso, o projeto A Rota do Escravo e o festival Ouidah 92 acabaram
praticamente se fundindo.
Ainda assim para a maioria dos governos e elites da África Ocidental, o objetivo principal de
projetos dessa natureza era promover o turismo cultural em regiões que necessitavam
grandemente de desenvolvimento econômico. Neste contexto, onde prevaleceu uma certa
forma de mercantilização da história, da memória e do patrimônio da escravidão e do
comércio de escravos, a ênfase passou a ser atrair turistas afro-americanos e caribenhos
que viajaram para países da África Ocidental como Benim, Ghana e Senegal, não só para
investigar as raízes de suas famílias, mas também para visitar lugares de memória do
comércio atlântico de escravos.
No quadro do festival vodun, que na verdade ocorreu em fevereiro de 1993, a cidade de
Ajudá construiu A Rota dos escravos, uma estrada de quatro quilômetros de terra batida
partindo do centro da cidade até a praia. Para marcar os diferentes pontos da estrada os
organizadores do festival encomendaram cerca de cem monumentos e memoriais. Cyprien
Tokoudagba (1939-2012), um artista Beninense bastante conhecido na época, criou a
maioria das estátuas de cimento representando divindades vodun que foram distribuídas
em vários pontos de referência situados ao longo da tal estrada (Figura 1). Outros artistas
locais, com menos reputação internacional, tais como Gnonnou Dominique Kouass, Fortuné
Bandeira, Théodore Dakpogan, Calixte Dakpogan e Yves Apollinaire Kpédè também criaram
algumas esculturas decorar a estrada.
Nenhum desses artistas foram escolhidos através de concurso. Cyprien Tokoudagba já era
bem conhecido no mercado de arte europeu desde os anos 1980, já que em 1989 ele tinha
participado da exposição Les magiciens de la terre no Centro Pompidou em Paris. Essa
exposição marcou uma mudança nas exposições europeias de arte contemporânea, pois
pela primeira vez curadores criaram um lugar de honra para obras de artistas não-ocidentais
cujos trabalhos até então só tinham lugar em museus etnográficos e de história natural.
Nascido em 1939, Tokoudagba era filho de um tecelão oriundo de uma família muito
próxima à família real do Daomé. Assim, Tokoudagba foi iniciado ao Vodun quando ainda
muito jovem. Com o passar do tempo, o Vodun se tornou o principal tema de seu trabalho
artístico. Aqui arte e vida, arte e religião estavam intrinsecamente ligadas.
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Figura 1: Escultura de Cyprien Tokoudagba, Ajudá, Benim. Fotografia: Ana Lucia Araujo, 2005.

Inicialmente, a maioria das primeiras peças de Tokoudagba eram feitas em argila. Como ele
pintava afrescos nas fachadas de templos vodun em Abomé, foi então aconselhado a
transpor os motivos pintados em seus afrescos em tela, que poderiam ser vendidos no
exterior. Mais tarde ele também começou a fazer suas esculturas usando cimento e areia,
pintando as peças em cores diferentes, como fazia nas fachadas dos templos. O mercado
de arte notou seu trabalho em 1987, quando ele começou a trabalhar como restaurador dos
baixos relevos que decoram as paredes dos palácios reais de Abomé. Nos anos que
seguiram sua participação na exposição Les magiciens de la terre, Tokoudagba mostrou seu
trabalho em oito exposições internacionais individuais e coletivas, inclusive na vigésima
terceira Bienal de São Paulo. Consequentemente, a escolha do artista para projetar a
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maioria dos monumentos de Ouidah 92 foi motivada em primeiro, por sua reputação e em
segundo, pelo fato de que o Vodun já era o tema principal de seu trabalho.

Figura 2: A porta do Não-Retorno, Ajudá, Benim. Fotografia: Ana Lucia Araujo, 2005.

O festival Ouidah 92 foi um sucesso. Como parte do festival, foi fundada em Ajudá a Casa
do Brasil. O festival também trouxe ao Benim delegações de outros países africanos, do
Caribe, dos Estados Unidos, da França e do Brasil, inclusive Pierre Verger, então no auge dos
seus 94 anos. Os frutos do festival continuaram sendo colhidos nos anos seguintes. Em
1995, a UNESCO inaugurou na praia de Ajudá o único memorial (Figura 2) oficialmente
associado com o projeto A Rota do Escravo da UNESCO. Batizado como Porta do Não
Retorno, o monumento-memorial evoca o local de partida dos escravizados. Utilizando uma
série de motivos que aparecem na maioria das representações da escravidão: o portão
dando para o mar, os escravizados em posição de resistentes com as mãos levantadas,
quebrando correntes, o monumento- memorial também contém esculturas representando o
culto iorubá Egungun. Como outros sítios de memória da escravidão, a porta virou lugar de
peregrinação para turistas e autoridades internacionais, inclusive de Luiz Inácio Lula da
Silva, que foi em visita oficial ao Benim em 2006, durante seu primeiro mandato como
presidente do Brasil.
O caminho aberto nos anos 1990 trouxe outros artistas do Benim para a cena internacional.
O trabalho de todos eles é pautado pela questão do comércio atlântico de escravos. Na
virada do século XXI, a pressão internacional e as ações dos grupos organizados
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aceleraram o processo que deu mais visibilidade à escravidão no espaço público. Em 2001,
a França passou a lei Taubira reconhecendo a escravidão como crime contra a humanidade.
Na Europa, a Inglaterra foi o primeiro país a reconhecer explicitamente na esfera pública o
seu profundo envolvimento no tráfico de escravos do Atlântico. As primeiras iniciativas
britânicas destinadas a memorializar o tráfico de escravos começaram em meados da
década de 1990, embora a maioria dos projetos tenham sido lançados na virada do novo
milênio com a intenção de preparar as atividades de comemoração do bicentenário da
abolição do tráfico britânico de escravos em 2007.

Figura 3: Templo das Serpentes, Ajudá, Benim. Fotografia: Ana Lucia Araujo, 2005.

Assim o ano de 2007 foi marcado por uma verdadeira avalanche de exposições e pelo
surgimento de novos trabalhos de artistas em que o comércio atlântico de escravos e a
escravidão ocupam um lugar central. Romuald Hazoumé, também beninense, é um desses
artistas cujo trabalho ganhou visibilidade na época das comemorações britânicas. Nessa
ocasião Hazoumé produziu a instalação La Bouche du Roi. Feita com galões de gasolina, de
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um lado o trabalho evoca o problema do tráfico ilegal desse produto entre o Benim e a
Nigéria. De outro lado, os galões de plástico utilizados nesse trabalho simbolizam os
africanos transportados em navios negreiros durante o período do comércio atlântico de
escravos.

Figura 4: La Bouche du Roi, instalação de Romuald Hazoumé. Museu Britânico, Londres, Inglaterra,
2007. Fonte: https://citizen.britishmuseum.org/herbert-museum-and-art-gallery/.

A instalação de Hazoumé foi primeiramente exposta no Museu Britânico, em Londres, na
Inglaterra. Mas Hazoumé também passou a usar os galões em outros trabalhos que
revelam um engajamento não somente com o tema do comércio atlântico de escravos mas
também com o Vodun. Na instalação Dan Ayido Houedo, Hazoumé também utilizou galões
de gasolina para construir uma serpente. A Dan Ayido Houedo é uma das variantes do vodun
Dan (serpente), que em suas diversas formas era e ainda é cultuada no antigo reino Daomé
(República do Benim) e cujo próprio nome (no ventre de Dan, no ventre da serpente) é
derivado desse vodun. Desde o século XVIII, o vodun Dan já aparecia em diversos tipos de
expressões artísticas no Daomé. Associado ao rei Guezo, o vodun Dan Ayido Houedo
também aparece em um dos baixos relevos que decoram as paredes do palácio desse rei
na antiga capital Abomé.
Ainda hoje existe um templo das serpentes em Ajudá. Lugar sagrado e ponto turístico,
durante a época do festival Ouidah 92, uma das esculturas de autoria de Tokoudagba
passou a decorar a entrada do templo. Também em Ajudá, vários outros templos cultuam o
vodun dan em suas diversas formas. Além disso, outras esculturas de Toukoudagba ao
longo da Rota dos Escravos também representam Dan. A serpente com as cores do arco-íris
e que morde o próprio rabo evoca a ideia de poder atemporal e universalidade, mas também
faz referência à riqueza representada pelas contas de vidro akori. A partir do século, essas
contas que já tinham grande valor simbólico, passaram a ser utilizadas em trocas
comerciais entre africanos e europeus nas costas da África ocidental. Segundo a tradição,
as contas são derivadas dos excrementos da serpente. Assim, Dan Ayido Houedo evoca a
riqueza gerada pelo comércio de escravizados. O famoso Francisco Félix de Souza, o
Chachá I, comerciante de escravos baiano que se estabeleceu em Ouidah no começo do
século XIX, possuía vários voduns Dan. Até hoje inclusive existe um templo em Ouidah
dedicado a um desses voduns, o Dagoun. Sua associação com Dan explicaria assim sua
riqueza.
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Figura 5: Dan Ayido Houedo, instalação de Romuald Hazoumé, Victoria and Albert Museum, Londres,
Inglaterra,
2007.
Fonte
:
'Uncomfortable
Truths',
installation
by
various
artists,
http://www.vam.ac.uk/content/articles/u/uncomfortable-truths-installation/.

Arte, transe e projeto político
Os primeiros artistas e atores envolvidos no processo de trazer a escravidão e o comércio
atlântico de escravos para o espaço público, tais como Verger e Tokoudagba, foram
pioneiros em abraçar essa tarefa como um projeto político. Hoje, muitos artistas
contemporâneos que gradualmente colocam a questão da escravidão e da espiritualidade
derivada das religiões africanas e de matriz africana no centro de seus trabalhos também
aderem a essa dimensão política. Entre esses artistas encontra-se o artista brasileiro
Ayrson Heráclito, cujo trabalho se desenvolveu tendo como eixo o Candomblé. Entre outros,
Heráclito, um dos representantes brasileiros na Bienal de Veneza de 2017, concebeu um
díptico videográfico intitulado Sacudimento da Maison des Esclaves na famosa (e diga-se
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de passagem controversa) Casa dos Escravos na Ilha de Gorée no Senegal, edifício que se
tornou símbolo do comércio atlântico de escravos, embora nunca tenha sido depósito de
escravos enviados para as Américas tal como preconizam seus curadores.
Nos Estados Unidos vários artistas plásticos também se engajam em processos parecidos.
A artista e fotógrafa Nona Faustine, por exemplo, explora em seu trabalho lugares de
memória da escravidão no norte do país, que embora seja geralmente dissociada da história
da escravidão estadunidense, é uma região onde a escravidão também existiu e cuja
expansão industrial foi possível graças ao lucro gerado pelo trabalho escravo no sul.
Fotografada nua em lugares de memória como a Wall Street, rua de Manhattan, onde
durante o século dezoito ficava o mercado de escravos da cidade de Nova Iorque, Faustine
chama a atenção sem seu trabalho para a objectualização e desumanização dos corpos
negros escravizados que engendraram a riqueza do país. De maneira similar, o
vídeo-instalação do artista François Piquet, exibido na exposição no Museu Internacional da
Escravidão em Liverpool, na Inglaterra. Sua escultura Timalle e o vídeo de mesmo (cujo
título faz referência a um pequeno homem do sexo masculino, petit mâle) é construída com
formulários de pedido de reparação pela escravidão. A elaboração desse trabalho evoca o
corpo do homem escravizado, contorcido e preso, e também como capital que gerou
riqueza das nações atlânticas.
Conjuntamente com as ações de atores sociais, ativistas e militantes negros e de
instituições governamentais ou não-governamentais, o trabalho de artistas europeus,
africanos e americanos tem sido fundamental no processo de memorialização e
patrimonialização da escravidão e do comércio atlântico de escravos. As religiões de matriz
africana também tem sido um dos principais vetores desse trabalho de memória, unindo
não só as duas margens do oceano Atlântico, mas também colocando em evidência os
problemas criados pelo diálogo entre o material e o imaterial, vida e morte, arte e vida,
passado e presente, aqui e além.
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O corpo, a morte, a imagem: pequeno percurso
sobre a construção de uma pesquisa
Carolina Junqueira dos Santos1, Universidade de São Paulo

Resumo: Desde sempre, o homem lida com o desaparecimento de um corpo fazendo
imagens. A morte soa como uma espécie de transição do visível do corpo para um outro
estado de visibilidade e presença, constituído a partir da ausência do corpo original. O
trabalho a ser apresentado parte da minha pesquisa doutoral acerca das práticas de
memória, do luto e dos gestos de tornar presente o que desapareceu, de dar lugar ao morto,
ao corpo do morto, construindo-lhe um outro e novo corpo, simbólico, tátil e visível. A partir
das imagens afetivas – as fotos dos álbuns de família, especialmente as fotografias
memoriais e post-mortem –, concebemos a ideia de uma presentificação do corpo do morto,
a restituição de uma potência de vida que se produz na relação do vivo com os restos
daquele que morre.
Palavras-chave: Fotografia post-mortem. Luto. Imagem. Morte.
*

Mankind has always faced the disappearance of the body by creating images. Death sounds
like a kind of transition from the visible of the body to another state of visibility and
presence, constituted from the absence of the original one. This work investigates issues
related to memory, mourning, and general ways of rendering present what is vanished, of
founding a place for the dead and his/her body by envisaging a new body – symbolic, tactile
and visible one. Starting from affective images – album photos, framed photos and mostly
memorial and post-mortem photographs –, we conceive the idea of a presentification of
dead bodies, the restoration of the powerfulness of life that originates from the connection
of the living with the rests of those who die.
Keywords: Post-mortem photography. Mourning. Image. Death.
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Prólogo íntimo em três atos
1.
Poucos dias após a morte do meu pai, a mãe de uma amiga, espírita, disse a respeito
de uma visita minha ao cemitério: você sabe que não há mais nada lá... Eu sei, respondi-lhe –
mas jamais deixei de estar ali sem imaginar o que seria daquele corpo agora, corpo que eu
tocara, abraçara, corpo que fora o meio através do qual eu tive um pai. Ele estava ali, o que
de material, físico e tátil existia, estava ali, separado, invisibilizado pela pedra tumular, mas,
também, ao lado, ao alcance imaginário do meu corpo. Hoje, quase doze anos depois, eu
compreendo que, para além dos restos mortais, há mesmo algo que permanece de fora, que
não pertence à pedra do monumento e que não diz respeito à ideia de uma instância
separada da carne que passa agora a vagar na imaterialidade do mundo. O que permanece
de fora é o meu corpo, este que produz, continuamente, o lugar de sobrevivência do meu
pai.
2.
Quando eu nasci e durante toda a minha infância, meus avós paternos viviam em
outro país. Nossas relações se davam por cartas, fotografias, gravações, telefonemas e
algumas visitas. Minha avó, semianalfabeta, escrevia longas cartas sem pontuação, usando
todo o branco do papel, suas bordas, cantos e margens. Ela vivia cercada pelas fotografias
dos ausentes, chorava e falava diariamente com elas, dizia nomes próprios em voz alta pela
casa, como para tentar materializar alguma presença. Meu avô também conversava com os
retratos, limpava-lhes a poeira – atualizava, a cada dia, a existência dos que estavam longe.
Hoje, o meu avô está morto e a minha avó me esqueceu. O amor precisa da memória. Vejo a
minha avó, toco o seu corpo, beijo-lhe o rosto, tento colocar-me na direção dos seus olhos
perdidos para que, talvez, de repente, ela me veja. Mas, se me visse, não saberia que eu sou
a menina cujo nome, no passado, ela repetia em voz alta pela casa, corpo que tocara
através da imagem.
3.
Na semana seguinte à morte do meu pai, desenterrando caixas e objetos do
passado, encontrei uma fita cassete que guardava gravações de telefonemas para a família
que vivia no exterior. Era assim que nos mantínhamos nas margens de uma proximidade: a
conversa gravada, ouvida depois, era uma reverberação da palavra e do gesto de amor. Em
uma das fitas, achada na minha primeira semana de luto, escutei o meu pai contar à minha
avó que eu acabara de nascer. A cada escuta, na espessura amorosa de sua voz, a morte do
meu pai se juntava ao dia do meu nascimento, lançando o tempo das coisas a uma
constelação de rastros e passagens, atualizando sua presença na imaterialidade do corpo –
via voz – que repete, ainda hoje, à exaustão, que eu acabo de nascer.
A experiência da pesquisa
Eu constatava com desagrado que nenhum [livro sobre Fotografia]
me falava com justeza das fotos que me interessam, as que me dão
prazer ou emoção. [...] A cada vez que lia algo sobre a Fotografia, eu
pensava em tal foto amada, e isso me deixava furioso. Pois eu só via
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o referente, o objeto desejado, o corpo prezado; mas uma voz
importuna (a voz da ciência) então me dizia em tom severo: “Volte à
Fotografia. O que você vê aí e que o faz sofrer inclui-se na categoria
‘Fotografias de amadores’, que foi tratada por uma equipe de
sociólogos: nada mais que o traço de um protocolo social de
integração, destinado a salvar do naufrágio a Família, etc.” Todavia,
eu persistia; outra voz, a mais forte, levava-me a negar o comentário
sociológico; diante de certas fotos, eu me desejava selvagem, sem
cultura.
2

Roland Barthes

3

Walter Benjamin, em seu pequeno ensaio Escavando e recordando , imagina a memória
como um trabalho de escavação. O passado seria o objeto soterrado encontrado no solo
presente. É neste lugar da escavação – da terra revolvida – que estaria inscrita a memória,
instância que une passado e presente em uma nova trama que não é mais da ordem do
tempo cronológico que se volta para trás, mas de um encontro no qual o presente lança luz
ao passado ao mesmo tempo que é transformado por ele. A arqueologia trataria, portanto,
deste encontro, da presença do que existiu antes – o passado – no solo sempre atual.
Fragmentos de objetos e tempos inscrevem-se no agora pelo nosso olhar. Diante de uma
coleção de imagens, tecemos suas histórias. História que aqui é entendida como um fluxo
sempre interrompido por outros tempos, estes que se misturam, se diluem e se estratificam,
gerando um outro, sempre novo.
Toda pesquisa de imagens é, portanto, um trabalho arqueológico. Ainda que se trate de
imagens do presente, elas partem e voltam de um fluxo ininterrupto de agoras. O passado é
uma coleção de restos que pode se comunicar, efetivamente, com o presente, lançando luz
ao que aconteceu antes e transformando o que acontece agora. Minha pesquisa
construiu-se ao correr do tempo: surgia uma imagem, que chamava outra, que lembrava
uma antiga, que fazia surpreender uma nova. E, assim, no rastro das imagens, elaborei um
pequeno e incerto mapeamento, para que ele pudesse, lentamente, elucidar a intuição que
conectava, através da ideia da morte, os corpos e as imagens. O trabalho de pesquisa
deu-se em dois lugares principais: na mesa, lugar da escrita; no mundo, lugar das viagens.
Percorri cidades, ruínas, igrejas, museus, monumentos, cemitérios, campos de concentração
e extermínio. O meu corpo tornou-se, portanto, o lugar por excelência do encontro: é nele,
neste corpo que se desloca e escreve, que as imagens e os tempos se encontraram, se
dispersaram, se refizeram.
Se, a princípio, eu planejara estudar fotografia e morte na arte contemporânea, pela ideia
ainda vaga da perda da origem nas imagens produzidas por alguns artistas, quase
imediatamente eu mergulhei num outro mundo, imenso e obscuro, o das fotografias
familiares em contexto de luto. Se antes se tratava de olhar as ficções da arte, tornara-se
mais fascinante olhar o corpo e o que ele passava a convocar quando morto, quando
2
3

BARTHES. A
 câmara clara, p. 17-18.
BENJAMIN. Escavando e Recordando. In: Obras escolhidas II, p. 239.
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emblematicamente pronto para virar um duplo. Depois de tantos anos estudando arte, eu
me via agora diante de fotografias familiares como diante de uma verdadeira revelação: ali,
eu começava a perceber uma relação profunda e, eu diria, até mesmo ancestral dos homens
com as imagens. As fotos amorosas, olhadas por um novo viés antropológico, tornaram-se
a alavanca de transformação do meu olhar sobre a produção e o uso das imagens.
Logo também entendi que eu não poderia falar de fotografias amorosas sem trazer aquelas
que me lançavam ao rosto amado; ou, ainda, como poderia falar dos mortos se eu não
trouxesse o meu luto ao texto? Para além das ciências humanas todas convocadas, era
preciso um mais-além, ou, melhor, um menos, não porque seja menor, mas irredutível: a
experiência pessoal.
O corpo, a morte, a imagem
Houve uma ferida, e agora me dou conta de que é muito profunda.
Em vez de me curar, como pensei que fosse acontecer, o ato de
escrever manteve essa ferida aberta. Algumas vezes, cheguei até a
sentir sua dor concentrada na minha mão direita, como se toda vez
que eu pegava a caneta e pressionava a ponta sobre o papel minha
mão estivesse sendo arrancada do braço. Em lugar de enterrar meu
pai, para mim, estas palavras o mantiveram vivo, talvez mais do que
nunca. Não só o vejo como era, mas como é, como será, e todo dia
ele está aqui, invade meus pensamentos, me toma de assalto sem
avisar: deitado no caixão sob a terra, seu corpo ainda intacto, as
unhas e o cabelo continuam a crescer. A sensação de que, se quero
mesmo compreender alguma coisa, preciso penetrar nessa imagem
de trevas, preciso penetrar na absoluta escuridão da terra.
4

Paul Auster

No dia seguinte ao fim da escrita da tese, fui conhecer o columbário da cidade de San
Francisco. Quando, depois de tudo, eu já não imaginava me emocionar tão intensamente, eis
que aqueles pequenos nichos de vidro, repletos de fotos, objetos e bilhetes, me lançaram
imediatamente ao todo absoluto do que eu acabara de tentar escrever em mais de 250
páginas. Comovida, e sem poder ainda elaborar o que aquilo me provocava, eu me perdi em
seus instantâneos, brinquedos, anéis, caixinhas, óculos, relógios, perfumes, bonecos,
histórias, cartas de amor. Eu me sentia como a espiar a bruta intimidade do outro, seu afeto,
sua dor e o gesto mesmo de construção de um lugar contra a morte. Ali, naquelas vitrines,
onde repousam as urnas com as cinzas, os objetos e as fotografias de família, o que se vê
são os rastros deixados pelos mortos, pelos vivos, rastros através dos quais permanecemos
em contato, na promessa de sermos ouvidos, lidos, olhados, no desejo de alguma
continuidade, alguma presença, esta que se dá nas margens de uma nova visibilidade: o
corpo reinventado do morto.

4

AUSTER. A invenção da solidão, p. 41.
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A minha pesquisa doutoral parte de um universo de objetos como aqueles guardados nos
nichos do columbário; objetos que tentam restituir alguma instância do perdido, do
desaparecido, devolvendo uma materialidade, uma tangibilidade ao corpo ausente do outro.
Aqui, trata-se da fotografia, objeto que guarda uma imagem, que guarda um corpo, um rosto,
o vínculo amoroso. O horizonte da pesquisa é o personagem enlutado de A câmara clara,
aquele que também escrevera o Diário de Luto. Roland Barthes, na busca por uma essência
da fotografia, chegara ao pensamento de que a instância temporal era o que mais
fortemente a caracterizava. A inexistência atual da coisa fotografada e a certeza de que
aquilo esteve, em algum momento, diante do dispositivo fotográfico foi o que guiou Barthes,
pela via amorosa, a encontrar um rastro de sua mãe morta. A leitura do seu Diário de Luto
me confirmou uma intuição sobre A câmara clara, da escrita como um ritual enlutado sobre
o desaparecimento do corpo amado. Em seu Diário, Barthes mencionara diversas vezes o
desejo de escrever o livro sobre a mãe, uma espécie mesmo de monumento que, para ele,
não era da ordem da duração ou da eternidade, mas um ato, portanto, um gesto, gesto do
5
sobrevivente que produz e mantém a memória do desaparecido. Sua dor era bruta; o luto,
permanente; sua preocupação central estava em combater o esquecimento que ameaçava
se cumprir. Naquele monumento à mãe, que tomou a fotografia como eixo, ele conseguiu
elucidar, sobretudo, a dimensão invisível da imagem amorosa. Não mostrando em seu
relato a fotografia do jardim de inverno, imagem na qual encontrara o verdadeiro rosto de
sua mãe em uma menina, ele nos fez notar como o que de essencial existe nessas
fotografias está sempre fora, escapando inteiramente ao visível, ao reconhecível.
Walter Benjamin dissera que a última trincheira que resiste no recuo do valor de culto das
6
imagens, provocado pelo advento da fotografia, é o retrato do rosto humano. A saudade,
alimentada pelo rosto amoroso da imagem, tornava-se o valor moderno de culto. O rosto
carrega o inexorável valor simbólico de constituição do sujeito. Este território do corpo
marcado pela diferença, carregado de sentidos e expressões, é o lugar para onde se
endereçam todas as relações humanas. Jean-Luc Nancy dirá que o que verdadeiramente
procuramos reconhecer no retrato de um rosto não é reconhecível, não é dado por um
documento de identidade. O que identifica uma pessoa a quem somos vinculados
amorosamente não são seus traços físicos impressos e imóveis no retrato, mas, antes, um
ar – diria Barthes –, o que Nancy, por sua vez, chamará de uma intimidade, algo que está
para além das camadas mais superficiais de um rosto. Ele dirá que o retrato não recorda,
7
mas chama, convoca a intimidade, essa dimensão invisível e imemorial da imagem. O que
produz algum efeito de presença é a latência dessa intimidade, do caráter imemorial que nos
atinge de repente, imprevisível, como uma ferida.
Após o encontro com a mãe menina, Barthes se propõe a “interrogar a evidência da
Fotografia, não do ponto de vista do prazer, mas em relação ao que chamaríamos
8
romanticamente de amor e morte.” Somos levados, então, aos territórios do luto, o vínculo
que os vivos estabelecem com os seus mortos através de práticas e rituais que ajudam a
dar um lugar de visibilidade e presença ao que desapareceu. O que partiria de um desejo de

5

BARTHES. D
 iário de luto.
BENJAMIN. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. In: O
 bras escolhidas I, p. 174.
7
NANCY. Le regard du portrait, p. 62.
8
BARTHES. A
 câmara clara, p. 110.
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dar lugar ao morto, se tornaria, por fim, um dar lugar a si mesmo, ao vivo, o sobrevivente. O
luto, como tempo de ressignificação e simbolização da descontinuidade radical que é a
morte, faz reverberar experiências fundadoras da condição humana, na lida com as mais
diversas faltas, fazendo o homem se apropriar de uma vasta rede de representações para
compor um novo lugar, um novo corpo para aquilo que desapareceu. Não compreendo o
luto como um estado mensurável em etapas rumo ao seu encerramento, mas como uma
região simbólica permanente onde aprendemos a conviver com os nossos mortos, lugar
atual, sempre presente, de uma relação. O enlutado é aquele que tenta, em meio ao
desaparecimento, fazer algo aparecer, retornar, presentificar. A ausência do ser amado faz
produzir objetos e imagens carregados de valor afetivo e devocional. O luto é portanto o
lugar de uma invenção, de criação, tentativa de tornar novamente presente, novamente
visível, o corpo do desaparecido.
Onde se situam as fotografias amorosas, essas imagens que nos arrebatam do tempo
presente, que nos lançam a um passado sem origem precisa, muito mais distante do que o
mero tempo do isso foi? Entre a representação e a presença, elas habitam o passado do seu
acontecimento ao mesmo tempo que instauram uma absoluta atemporalidade. Como
instâncias que revelam tanto a ausência quanto a proximidade, são espécies de objetos
mágicos que parecem reverberar a primitiva ligação do homem com seus ancestrais e com
forças ocultas e sagradas. Essas imagens íntimas evocam também o gesto relicário, como
se nelas se pudesse guardar uma parte efetiva do corpo do outro.
Partamos em direção ao eixo da minha pesquisa, as fotografias memoriais, entendidas
como pertencentes ao universo funerário sem mostrar um cadáver; e as fotografias
post-mortem, em que o que se fotografa é de fato o corpo morto. As imagens memoriais,
que estariam no limiar entre as fotos de vivos e as fotos de mortos, como se tratassem de
um espaço transicional, são, na realidade, todas as fotografias que existem, mesmo as que
hoje são tiradas do vivo, pois, no instante de sua morte, sua imagem se tornará
imediatamente a de um sujeito morto. Qualquer fotografia guarda o efeito de uma morte
anunciada, de uma morte que, ainda que não acontecida, virá. Portanto, todo retrato
fotográfico é, potencialmente, uma imagem funerária, pois seu assunto necessariamente
desaparecerá.
O século XIX foi palco de inúmeras transformações para além do advento da fotografia,
dentre as quais: a mudança dos cemitérios para fora dos limites da cidade, junto a um
poderoso discurso de higienização; o aparecimento de um luto mais apaixonado em meio
às suas obrigações sociais, tendo a ideia da morte se tornado mais dolorosa à luz do
romantismo; o desenvolvimento da tanatopraxia e das técnicas de embalsamamento, o que
ajudou a constituir a promissora indústria funerária; a fundação da Kodak (1888), que, com
seu dispositivo para uso amador, transformaria radicalmente a relação íntima com a
fotografia. Vivos e mortos estavam profundamente interligados nesse momento histórico, e
o corpo do morto – ainda que levado para cemitérios fora das cidades – ganhava um lugar
de extrema visibilidade, desde o cadáver recomposto para o funeral, enfeitado e conservado,
até os elaborados monumentos funerários construídos agora para os homens comuns. A
fotografia, por sua vez, evidenciou imediatamente a imagem do corpo morto, mantendo-o
visível e estável para além do seu desaparecimento.
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A morte, em quase todas as culturas, é vista como a catástrofe do corpo. Acredita-se que
algo permanece – alma, espírito, consciência –, mas não a matéria que o compõe. Ou,
ainda, acredita-se que o morto dorme, repousa, descansa, mas é preciso tirar seu corpo de
vista, lançá-lo para fora do campo de visão dos vivos, em rituais funerários há milênios
estabelecidos. Afastar o corpo morto é uma forma de negar sua decomposição iminente,
mantendo-o intacto em alguma instância subjetiva. A morte instaura uma ambiguidade
inconciliável no corpo humano, ele vai desaparecer, então é a ele que é preciso dar um lugar,
tanto físico e palpável, quanto simbólico.
Mas do que é feito o corpo morto, cadáver que ainda partilha lugar entre os vivos? Aquele
que acaba de morrer é lançado a um vasto paradoxo: entre sujeito e objeto, seu corpo se
torna o lugar das mais diversas inscrições, tanto no que diz respeito à sua materialidade
ainda evidente quanto ao seu lugar simbólico preservado pelos vivos. É interessante
observar o processo pelo qual o corpo passa do estado vivo para o morto. Se, antes da
morte, existe a pessoa, ao morrer a linguagem comum a transforma em corpo – o corpo da
pessoa –, mas, logo a seguir, junto aos ritos funerários e à ressignificação do corpo, ele
passa novamente ao estatuto de pessoa, sujeito reinventado nas tramas do luto. Uma
humanidade provisória parece habitar o cadáver exposto, diante dos olhos enlutados que
insistem em ver o mesmo corpo naquele corpo que, entretanto, já é outro. O cadáver seria
então a primeira representação do sujeito morto, seu primeiro corpo reinventado: o que
desejamos ver não é a substância orgânica da qual o cadáver é feito, mas a pessoa. Do
cadáver ao túmulo, do monumento às fotografias, das imagens à memória, toda uma trama
de ressignificação do corpo toma forma, elaborando regiões mais palpáveis onde o morto
irá habitar, agora que se tornou invisível.
A ideia de uma mera representação nessas fotografias não me dizia muito ao longo da
pesquisa. Havia algo que me indicava uma outra zona de atuação dessas imagens, um lugar
mais afetivo e mágico, mesmo primitivo, que sinalizava um desejo de fazer algo
permanecer, não como mero vestígio, mas como presença. O conceito de representação,
mesmo pensando em uma ideia de re-apresentação, não me parecia o suficiente. Lendo um
9
livro do antropólogo Louis-Vincent Thomas, encontrei a palavra: presentificação. Ele a
utilizou para nomear o rito de exibição do cadáver, higienizado, conservado e embelezado, e
esse termo me pareceu adequado para se pensar os lugares e objetos que o morto habita,
também suas imagens, não como registros, mas como presença, ou melhor, como um
tornar-se presente, sempre em instância.
Um outro termo veio se somar à ideia de presentificação. Hans Belting falaria da imagem e
10
seu suporte como um processo, a ser estabelecido, de animação. Animar o suporte é uma
forma de conferir-lhe alma, esse caráter fantasmático que produz uma força vital. Assim,
animado o suporte, é possível experienciá-lo como um corpo vivo, na partilha de uma
relação efetiva com esse outro. A pessoa é, portanto, quem anima a carne – o que lhe dá
vida, alma. Desaparecido o corpo fisiológico, com a perda de sua função-suporte, outros
corpos são chamados a lhe substituir, para que a pessoa, seu corpo simbólico e afetivo,
9
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continue a existir. Encontro em Barthes um eco dessa ideia: “Nesse deserto lúgubre, me
surge, de repente, tal foto; ela me anima e eu a animo. Portanto, é assim que devo nomear a
11
atração que a faz existir: uma animação.” É interessante notar que, aqui, o ato de animação
é compartilhado, animamos o suporte da imagem e somos por ele animados, corpos que se
12
lançam um ao outro, evocando a ideia da devolução do olhar.
O cadáver nos impõe a dimensão do limite, e nos assombra com seu jogo de
presença-ausência. Resta ali um corpo, o corpo do outro, sujeito que parece ainda habitar a
matéria que o compõe. Podemos tocá-lo, mas ele não responde. A antropologia dirá que os
ritos servem para inventar um sentido, um lugar, uma saída para o insuportável, um controle
para aquilo é incontrolável. A cultura faz separar o corpo morto dos corpos vivos, no
evitamento da putrefação da carne, ao mesmo tempo que ela inventa um novo terreno de
visibilidade e tangibilidade para o morto, como a sua sepultura. Os ritos funerários servem
como a criação de um fora, de um pôr-à-distancia o morto, este que é posto ao centro da
cena para ser visto, estabelecendo-se já aí o seu lugar afastado, fora, lugar outro.
A sepultura indicará uma outra presença do morto. Guardados seus restos mortais,
tornados invisíveis e inacessíveis, uma nova dimensão da relação se faz. O túmulo (ou o
nicho do columbário) é, agora, um outro corpo do morto. Ele é também o que nos protege da
decomposição, escondendo o cadáver para fazer aparecer a pessoa. O túmulo
assemelha-se ao relicário medieval, também lugar de depósito dos restos de um homem.
Ambos conservam, na invisibilidade, o corpo morto tornado visível pela dimensão material
do monumento, da imagem, visibilidade que se dá também no retrato, no nome gravado e
nas datas de nascimento e morte. Os restos, o nome e o rosto produzem uma composição
tripartida que devolve a identidade social e dá lugar ao desaparecido.
Um ponto essencial na lógica do cemitério é a força absoluta do termo aqui, indicação
precisa que nos lança a expressão “aqui jaz”. Imbuída de um inegável caráter de presença,
de localização e confirmação, o aqui é parte fundamental da relação que se estabelece com
o morto, pois ele permanece, assim, em um lugar determinado. Ainda que se creia na
dualidade corpo e alma, ou que não se creia em nada, a confirmação da presença de um
resto é sempre comovente. Essa é a potência mesma dos monumentos, especialmente
aqueles que guardam os restos do corpo ou que são erigidos no lugar onde uma morte
aconteceu. O cadáver é o aqui por excelência e, tornado invisível, ele lança a força dessa
presença a outras direções – túmulos, cinzas, retratos, nome, memória, objetos.
A fotografia também inventou sua potência de aqui, de marcação, localização e
confirmação, o que Barthes anunciaria como o isso-foi, isso-esteve. Ela não registra
absolutamente a memória, mas retém um instante, esse que se desdobra incansavelmente
nas narrativas que virão. O instante da fotografia é o seu aqui, localização que também
aponta para fora, para a dimensão de um vínculo que a imagem não dá a ver. A fotografia no
túmulo, por exemplo, é um meio imediato de relação com o morto, é a ela que o vivo se
endereça nas trocas simbólicas com o desaparecido, nas falas, na lamentação, na saudade.
A fotografia é o novo corpo do morto e o rosto nela estampado interrompe o tempo que
11
12

BARTHES. A
 câmara clara, p. 37.
Cf. DIDI-HUBERMAN. O
 que vemos, o que nos olha.
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ainda atua no cadáver invisibilizado sob a terra. Ainda que o retrato posto no túmulo seja o
de uma fotografia post-mortem, o que vemos é um corpo inteiro, não decomposto,
paralisado em seu estado suspenso entre vida e morte.
Nas fotografias em que vemos o cadáver, o que se desejou fotografar foi a pessoa. Não se
trata, portanto, de representar o morto ou a morte, mas de encontrar, nos traços do corpo
ainda presente, um rastro do sujeito vivo. Gestos familiares e amorosos trouxeram esses
corpos para diante do dispositivo fotográfico, que lhes respondeu a demanda de guardar o
ser amado. A fotografia participa, portanto, como uma das etapas de despedida do corpo
original, inventando, de agora em diante, um outro corpo. Fazer a imagem de um cadáver –
mas ainda em sua potência de vivo, com os traços e a semelhança do vivo – é manter-lhe
imóvel neste ponto do processo: tornando o cadáver estático, ele não perecerá.
13

Na impossibilidade de mostrar, aqui, as inúmeras imagens que habitam a minha tese,
escolho uma. Nela, há tantas entradas possíveis que mal a olho e já me perco. Uma
multidão a habita, a imobilidade fotográfica parece se desfazer. Aqui, todos os corpos se
encontram, projetam-se uns nos outros, jogam com a visibilidade e a invisibilidade de suas
presenças. Nossos olhos imediatamente se perdem dentro da imagem.

Fotógrafo e localidade desconhecidos, gelatina de prata, c.1910 [Paul Frecker Collection].

13

A tese está disponível em <http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/EBAC-A47KWU>. Para
acessar o universo de imagens em questão, sugiro também a visita ao website <http://thanatos.net/>, que
possui uma grande coleção de fotografias familiares utilizadas e/ou produzidas em contexto funerário. É
possível conhecer também uma parte da vasta coleção de Stanley Burns, disponível em
<http://www.burnsarchive.com/EXPLORE/HISTORICAL/Memorial/index.html>.
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É uma sala de estar, cercada de gente. Há duas crianças de preto, uma criança de branco,
dois retratos de adultos, a imagem de uma santa, Cristo crucificado, Cristo menino, sombras
na parede e uma estranha luz que banha toda a cena. Ecoa a voz de Barthes: “A Fotografia é
violenta: não porque mostra violências, mas porque a cada vez enche de força a vista e
14
porque nela nada pode se recusar, nem se transformar (...).” Logo na entrada, fascina-me o
negro pontuado pela luz, mas os olhos ficam perdidos na vertigem de todos os corpos. O
ritmo da imagem é frenético, ela me assombra. Sombra que reflete meu corpo e lança de
volta o meu olhar. Sufocada pela quantidade de corpos que ela comporta, sou também
capturada, petrificada: torno-me o outro corpo da imagem.
Posso começar, então, pela pequena criança morta, este foco de luz tal como uma pintura
barroca. Ela nos olha, é a única a olhar em nossa direção, com seus olhos fechados, sua
auréola de pequeninas flores, seu rosto leitoso que quase se funde no tecido que banha o
corpo e a cama. Ela nos afronta de olhos fechados, expondo sua visibilidade como um resto
de presença. Mas é como se pudéssemos ver ainda alguma coisa, o ar que ela respira pela
boca semiaberta. Há ali uma calma, um sono leve, não a vejo a não ser nessa noite rasa,
noite da qual ela acordaria a qualquer momento. A criança, esse pequeno desaparecido, é a
noite estampada na cor do dia, ela é branca e nos ofusca.
O morto nos coloca no lugar de vivos que ainda somos, ao passo que nos lembra da nossa
condição mortal. Um dia, também sobreviveremos na imagem. Por enquanto, a morte é a do
outro. Olho, então, as duas crianças vivas, irmãos da criança morta, com o negro tecido do
luto cobrindo-lhes todo o corpo, deixando de fora somente rostos e mãos. As duas crianças
vivas não olham para cá. Desfocadas, imprecisas, elas olham na direção da luz. Estão
firmes e eretas na imagem, posadas como soldados, inertes, imóveis, numa tentativa vã de
ficarem nítidas na fotografia. “As mais antigas fotografias insistiam que, se alguém
15
quisesse nelas parecer vivo, deveria posar como se estivesse morto.” Isso me faz olhar
novamente a imagem e pensar nessa estranha troca, em que o vivo, tendo se mexido
durante o ato fotográfico, se parece mais com a ideia de um morto – inapreensível,
desfocado, quase sem imagem, sem semelhança, entre um ser e não ser simultâneos.
Nesta fotografia, há uma estranha mobilidade na criança morta, com sua leveza, seu ar
branco, enquanto vemos o esforço das duas outras crianças de permanecerem estáticas
para a imagem. Talvez o horror da imobilidade total que estava logo ao lado tenha feito com
que, num violento ímpeto de vida, elas se movessem contra o corpo da morte.
Dos vivos, vou em direção aos outros corpos. O corpo do menino Jesus sobre a menina
morta; o corpo de Cristo na cruz também diante dela; a imagem da santa – talvez da Virgem
– que vela a menina; e os dois retratos na parede, de um homem e de uma mulher. Para
além desses corpos, suas sombras – a sombra da cruz, a sombra das crianças vivas na
parede. Tudo me faz lembrar uma nota de Debray: “Queda dos corpos, ascensão dos
16
duplos.” Diante das crianças vivas e morta, todas as imagens se oferecem também em
mudez absoluta. Elas dizem que algo está presente, que algo está ausente, e que a imagem
fotográfica se tornou o lugar do encontro.
14

BARTHES. A
 câmara clara, p. 136.
BATCHEN. Suspending time, p. 115 [tradução nossa].
16
DEBRAY. Vida e morte da imagem, p. 25.
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O que verdadeiramente me atordoa, e eu o sinto bem depois de olhar demasiado essa
fotografia, é a solidão das duas crianças vivas, cercadas de olhos, olhares, distâncias. Elas
estão absolutamente sós, perdidas, assombradas pelo mundo de imagens em que foram
colocadas, elas também tornando-se imagem naquele instante, na presença fantasmática
da irmã morta. A menina, a mais velha dos três irmãos, é a que mais me assombra, justo ela,
que lança sua própria sombra à parede, na continuação imaginária do corpo do retrato
emoldurado. Menina, agora, que assombra a imagem, a parede da casa, e que faz, desse
frágil lugar vivo, a grande potência da morte.
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1 Arte e
discursos fora
de si

História da Arte e História Oral: usos, abusos,
contrapontos e contribuições
Eduardo Ferreira Veras, Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Esta comunicação parte da constatação de que há uma recorrência no uso de entrevistas
com artistas no campo das pesquisas acadêmicas em História da Arte, mas sem que esse
emprego enfrente maiores problematizações. O mais comum, tanto em trabalhos de
graduação quanto pós-graduação, é que os depoimentos orais, tomados antes como grande
revelação do que como narrativa possível, não sejam submetidos a exames muito
criteriosos. Propõe-se, aqui, em busca de rigor e de melhor aproveitamento das falas, a
adoção de premissas sobre as diferenças entre obra e discurso do artista sobre a obra, bem
como de metodologias de análise caras à História Oral e às Ciências Sociais.
Palavras-chaves: Entrevistas. Entrevistas com artistas. Metodologia de pesquisa. História
Oral. Análise de conteúdo.
*

Cette communication est basée sur l'observation qu'il existe une récurrence dans l'utilisation
des interviews d'artistes dans le domaine des recherches académiques en Histoire de l'Art,
mais sans que ce travail soit confronté à de plus grandes problématiques. Le plus commun,
à la fois dans le travail de premier cycle et de troisième cycle, c’est que les déclarations
orales, prises comme une révélation et non comme un récit possible, ne passent pas par des
examens très minutieux. Il est proposé, ici, en quête d'une plus grande précision et d'une
meilleure utilisation des témoignages, l'adoption de prémisses sur les différences entre
l'œuvre et le discours de l'artiste sur l'œuvre, ainsi que les méthodologies d'analyse chères à
l'Histoire Orale et aux Sciences Sociales.
Mots-clés: Entrétiens. Entrétiens avec des artistes. Méthodologie de recherche. Histoire
Orale. Analyse de contenu
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“Não há como fazer um manual das perguntas corretas.
A cada vez que acontece uma entrevista, surgem
resoluções diferentes, com seus erros e acertos”
Consuelo Lins1
I.
Um jovem pesquisador, ao apresentar comunicação sobre a obra de Anna Bella Geiger, no
XXXV Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte, em 2016, em Campinas, foi
questionado, no momento reservado às perguntas do público, sobre a pertinência da
entrevista que ele havia feito com a artista. Seguiu-se breve debate sobre a razão de ser
dessa técnica de pesquisa, tão utilizada no campo das artes. Fiz breve intervenção naquele
momento, ponderando que as Ciências Sociais e, sobretudo, a História Oral nos ofereciam
instrumentos para avaliar de modo bastante crítico o caráter provisório e circunstancial das
entrevistas em si, a necessidade de consciência da distinção entre a narrativa em si e os
episódios narrados, a importância de se levar em conta a natureza e o funcionamento da
memória. A professora Paula Ramos, sentada a meu lado, anunciou-me então como
referência nacional em estudos sobre entrevistas com artistas visuais. Para além da
generosidade e do entusiasmo de minha colega e amiga, certamente ela pensava em minha
dissertação de Mestrado em torno do tema2 ou talvez nas disciplinas que venho ministrando
no Bacharelado em História da Arte da UFRGS, em Porto Alegre, e no Programa de
Pós-Graduação em Artes Visuais da mesma instituição federal, ambas voltadas à
compreensão, à elaboração e à análise de fontes orais.3
Quando tomei conhecimento de que o tema do Colóquio do CBHA deste ano seria a História
da Arte em transe: (i)materialidades na arte e que esse título, conforme a proposição da
comissão organizadora, compreenderia a discussão sobre “alternativas de outras histórias
da arte, [...] incorporando outras ‘entidades’ que normalmente não frequentam os rituais da
historiografia canônica, tanto em termos de objetos, quanto em termos de disciplinas”,4 logo
pensei em sugerir uma comunicação que contemplasse, não exatamente meu posto de
referência nacional no debate sobre entrevistas com artistas, mas, ao menos, a urgência da
problematização desse gênero de conversa no campo das artes visuais. Apontaria, ainda,
suas condições alternativas para a construção de novas narrativas em história da arte, com
a incorporação de metodologias caras a outras disciplinas.
Pretendo, portanto, discutir aqui, com a profundidade possível, malgrado limitações de
tempo e espaço, o uso de entrevistas com artistas em estudos acadêmico-científicos. Estou
particularmente interessado, mais do que nas conversações propriamente ditas, em seu
exame crítico. Para tanto, gostaria de oferecer uma premissa (ou talvez um conjunto de
1

LINS, Consuelo. O documentário de Eduardo Coutinho. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004, p. 146.
VERAS, Eduardo. Entre ver e enunciar – O uso da entrevista em estudo sobre o processo de criação artística.
Dissertação. Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, Porto Alegre, 2006. Orientação de Elida Starosta Tessler.
3
Laboratório de Pesquisa em História da Arte III é uma disciplina obrigatória (60 horas), voltada à pesquisa com
entrevistas. Está prevista para a 6ª etapa na grade curricular do Bacharelado em História da Arte. O Tópico
Especial Entrevistas com Artistas: Usos, Especificidades e Métodos, de caráter eletivo, foi oferecido por mim
para turmas de Mestrado e Doutorado do PPGAV/UFRGS em 2013 e 2017.
4
Ver site oficial do CBHA, disponível em h
 ttp://www.cbha.art.br/coloquios/atual/index.html
Acessado em 2 de setembro de 2017.
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premissas), que pode funcionar como uma espécie de elemento norteador, e, além dela,
indicações de duas promissoras alternativas metodológicas de análise.
Essas reflexões provêm de minha atuação como entrevistador, sobretudo como
pesquisador na área acadêmica de História, Teoria e Crítica de Arte,5 e da experiência
docente, seja ministrando disciplinas de metodologia de pesquisando, como já referi, ou
orientando e acompanhando trabalhos dos alunos.
Parte do título desta comunicação faz alusão a uma antologia referencial sobre o que são
documentos orais e como se deve lidar com eles, publicada já há 21 anos pela Fundação
Getúlio Vargas, do Rio: Usos & abusos da História Oral, sob organização de Marieta de
Moraes Ferreira e Janaína Amado. Ali, as duas pesquisadoras convidam a uma ampla
revisão das potencialidades do uso da oralidade no ambiente acadêmico-científico. Na
introdução do livro, cuja primeira edição, insistamos, é de 1996, ambas já lamentam que,
amiúde, os depoimentos obtidos em saídas de campo são “insuficientemente explorados”.6
II.
Nos meios universitários, no Brasil e no exterior, as entrevistas com artistas talvez não
correspondam a uma febre ou um modismo, mas, de qualquer forma, encontram-se
largamente disseminadas na composição de narrativas textuais e outros modos de
discurso: os diálogos, sobretudo quando se dão em torno de processos de criação e
motivações dos autores, aparecem como instrumento afinado para a geração de
conhecimento. A título de exemplo, ainda que breve, talvez baste examinar as produções
intelectuais provenientes do Bacharelado em História da Arte da UFRGS e do Programa de
Pós-Graduação em Artes da mesma instituição na ênfase de História, Teoria e Crítica de
Arte.7 Das 34 teses de doutorado defendidas ali desde a formação da primeira turma, em
2005, 18 recorriam a entrevistas.8 Isso equivale a mais da metade. Entre as dissertações do
mesmo período (2005-2017), os números são ainda mais impressionantes. Dos 63 novos
mestres em História, Teoria e Crítica de Arte, 38 lançaram mão de entrevistas, ou seja, mais
de 60% do total.9 No bacharelado em História da Arte, considerando-se desde a primeira

5

Minha primeira formação é em Jornalismo e trabalhei durante quase 20 anos como repórter dedicado à
cobertura de artes visuais em Porto Alegre, tendo entrevistado talvez uma centena de artistas modernos e
contemporâneos. Em minha dissertação de Mestrado (2006), procurei justamente apontar o que seriam as
particularidades do uso de entrevistas no contexto acadêmico, inclusive por oposição a sua presença no
jornalismo. Fiz isso a partir de três estudos de caso, examinando trabalhos em linguagens bastante distintas e
realizando entrevistas com seus autores: os artistas Anico Herskovits, Jailton Moreira e Maria Helena Bernardes.
No cerne, a dissertação discutia a pertinência de uso das entrevistas, entre outros documentos de trabalho, em
estudos sobre processos de criação artística. Desde então, sigo realizando entrevistas em diferentes pesquisas.
6
AMADO, Janaína; FERREIRA, Marieta de Moraes (orgs.). Usos & abusos da História Oral. Rio de Janeiro:
Fundação Getúlio Vargas, 1996, p. XI.
7
Escolhi esses cursos, nos quais leciono, não apenas em razão da proximidade, mas sobretudo pelo fato de as
teses e dissertações defendidas a partir de 2005 estarem disponíveis no site do programa:
https://www.ufrgs.br/ppgav/defesas/#page
O mesmo se dá com os TCCs do Bacharelado em História da Arte da UFRGS, disponíveis no Lume:
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/15757
8
No mesmo período, no mesmo programa, foram defendidas 57 teses de doutorado em Poéticas Visuais.
Embora três delas contassem com entrevistas entre as fontes submetidas a exame, elas não serão somadas
aqui, porque nossa discussão restringe-se a trabalhos em História, Teoria e Crítica de Arte.
9
No mesmo período, no mesmo programa, foram defendidas 114 dissertações em Poéticas Visuais.

XXXVII Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte

37

Eduardo Veras


História da Arte e História Oral

turma de formandos, em 2013, até a mais recente, em 2016, há um total de 19 novos
bacharéis, sendo que 10 deles se valeram de entrevistas em suas monografias finais.10
Se os números chamam atenção pela quantidade de trabalhos acadêmicos de História da
Arte que contam com entrevistas entre suas fontes documentais, o levantamento é capaz
de revelar dados ainda mais surpreendentes: poucos desses pesquisadores chegam a
submeter a algum tipo de análise sistematizada as falas que ajudaram a configurar. Das 18
teses que abraçavam entrevistas entre suas fontes, apenas quatro assumiam o emprego de
algum tipo de exame. Das 38 dissertações com entrevistas, apenas seis mencionavam um
tratamento. No caso dos 10 TCCs, apenas um único anunciava essa disposição reflexiva. É
possível, sem dúvida, que, mesmo sem propalar, esses pesquisadores tenham sujeitado as
fontes orais a algum tipo de juízo. Provavelmente não o fizeram. Ou pelo menos não tiveram
consciência de fazê-lo.
Disso, pode resultar, certa fragilidade metodológica ou ausência de rigor. Corre-se o risco de
tratar de forma ingênua os depoimentos recolhidos e, ao mesmo tempo, desperdiçar as
nuances presentes nas falas, as seleções típicas das narrações memorialísticas e seus
inevitáveis esquecimentos. Daí porque, muito frequentemente, ao abrir mão de uma análise,
termina-se por alcançar leituras menos vigorosas. A qualidade da pesquisa, como um todo,
ficaria comprometida.
Feito esse alerta, chego ao cerne desta comunicação: a sugestão de pelo menos dois
diferentes modelos interpretativos, que ajudariam a evitar essas debilidades no tratamento
das entrevistas. Antes de passar a eles, porém, eu proporia a adoção de uma premissa,
também ela potencialmente alentadora: nas diferentes fases das conversações com
artistas, do preparo à realização em si e, por fim, no momento de examinar o material, o
pesquisador deveria manter presente a noção da existência de distâncias, diferenças e
tensões entre imagem e palavra, entre o verbal e o visual. Não precisaria revisar, a cada
entrevista realizada, antigos (e por vezes apaixonantes) debates como o Ut pictura poesist, o
paragone ou o Laocoonte, mas haveria que manter viva a advertência que eles nos fazem:
exceção feita a certos fascinantes trabalhos de arte conceitual ou pós-conceitual,11 obra e
discurso não costumam ser a mesma coisa. Talvez mais adequado ainda fosse evocar
outro grau de especificidade: o convívio entre a criação artística propriamente dita e as
narrativas sobre ela, sobretudo aquelas provenientes dos próprios artistas, sejam
descrições, relatos sobre intenções ou mesmo disposições interpretativas. Seguidamente
são os próprios artistas que nos alertam para o risco de se confundir essas instâncias.
Comenta Louise Bourgeois: “As palavras de um artista precisam ser interpretadas sempre
com cuidado. A obra concluída é com frequência estranha, e às vezes representa o contrário

10

Nos três casos citados (teses, dissertações e TCCs), as entrevistas não se restringem a artistas. Entre os
interlocutores eleitos por doutorandos, mestrandos e bacharelandos no campo da História da Arte na UFRGS,
figuram outros agentes ligados ao sistema das artes: curadores, críticos de arte, marchands, colecionadores,
jornalistas especializados, familiares de artistas, ex-alunos de artistas professores, gerentes de espaços
públicos e privados, habitués de vernissages.
11
Assumo, aqui, o conceito de arte pós-conceitual proposto pelo historiador da arte Alexander Alberro, que
identifica como postconceptual certas produções artísticas recentes – contemporâneas – que são tributárias de
proposições claramente conceitualistas dos anos 1960 e 70. Ver. ALBERRO, Alexander; BUCHMANN, Sabeth
(orgs.). Art after conceptual art. Cambridge / Londres / Viena: The MIT Press / Generali Foundation, 2006.
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daquilo que o artista sentiu ou quis expressar quando começou”.12 Waltercio Caldas, na
mesma linha:
Se me coloco como advogado do meu trabalho, tenho que advogar o
fato de que ele está sendo minimizado nesta situação [de uma
entrevista] e que a minha pessoa e o meu depoimento estão sendo
mais valorizados do que a visão do meu trabalho. Como acho que é na
experiência de ver o trabalho, de estar diante do trabalho, que tudo se
justifica, é importante que se mantenha esse parâmetro.13
Essa premissa, mais do que uma chave mágica para fabulações hermenêuticas, funcionaria
como um alerta – em busca de maior densidade reflexiva. Por mais sedutora que sejam as
falas dos entrevistados, e elas frequentemente o são, não deveríamos confundi-las com os
trabalhos em si, como se discurso e obra compusessem uma só unidade (exceção feita,
reitero, a certas proposições, de perfil conceitual ou pós-conceitual, que buscam justamente
essa ambiguidade). O mais característico dos discursos provenientes de entrevistas é que
sejam não a revelação de uma verdade única e inabalável, mas, antes, considerações
circunstanciais e algo provisórias, moldadas em grande parte por elementos que dizem
respeito àquele momento específico e àquela interlocução.
III
Nas disciplinas que tenho ministrado sobre usos, especificidades e metodologia de
entrevistas com artistas, proponho, depois de discutir as tensões entre obra e discurso, o
exame de conceitos, fundamentos e disposições técnicas da História Oral e da análise de
conteúdo, metodologia cara às Ciências Sociais e a outros campos de estudo, como a
Comunicação. Certamente outras possibilidades haveria, como a análise de discurso,
proveniente da Linguística. Mas talvez a História Oral e a análise de conteúdo, bem
compreendidas e bem empregadas, já nos ofereçam princípios suficientemente sólidos para
estudos criteriosos.
Embora alguns entusiastas da História Oral refiram-se a ela como uma disciplina ou um
campo de conhecimento, a própria Associação Brasileira de História Oral14 enfatiza suas
características de metodologia de pesquisa, ou seja, algo que estabelece e ordena
procedimentos de trabalho. Suas origens remontam ao pós-guerra, coincidindo com a
propagação de equipamentos de gravação nos Estados Unidos e na Europa e com o desejo
de sistematização de depoimentos sobre a experiência da II Guerra Mundial. No Brasil, a
consolidação se deu nos anos 1970, via Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, até
hoje o centro maior de referência na sistematização de fontes orais no país.
Em termos teóricos, a prática da História Oral busca amparo em autores que se dedicam a
discutir as lembranças (as individuais e as coletivas), os processos de rememoração, os
modos de atualização do passado no presente – David Lowenthal, Maurice Halbwachs,
Michael Pollak – e considera também os riscos daquilo que Bourdieu chamou de ilusão
12

BOURGEOIS, Louise. D
 estruição do pai / Reconstrução do pai. São Paulo, Cosac Naify, 2000, p. 66.
VERAS. Opus cit., p. 12.
14
Criada em abril de 1994, no Rio de Janeiro, a Associação Brasileira de História Oral (ABHO) promove encontros
nacionais de pesquisa a cada dois anos e publica regularmente uma revista científica. Ver site
http://www.historiaoral.org.br/
13
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biográfica: “[...] o relato autobiográfico se baseia sempre, ou pelo menos em parte, na
preocupação de dar sentido, de tornar razoável, de extrair uma lógica ao mesmo tempo
retrospectiva e prospectiva, uma consistência e uma constância”.15 Na síntese de
Alessandro Portelli, a memória, tal qual ela costuma ser compreendida pela História Oral,
não se restringe a “[...] um depositário passivo de fatos”, sendo antes “[...] um processo ativo
de significações”.16
Sublinhe-se, por fim, que não há aqui, mais uma vez, uma fórmula encantadora que nos
previna contra incertezas e equívocos interpretativos. No momento de analisar o material
disponível, a História Oral não prevê um esquema rígido, com etapas a serem processadas;
no máximo, nos adverte para que se cumpram os procedimentos digamos já clássicos de
crítica da fonte caros à História como disciplina: a entrevista, a exemplo de outros
documentos, deve ser examinada em termos de sua coerência interna e de seu contexto de
aparição, precisa ser cotejada com outras fontes (não necessariamente em busca do que
seria uma possível verdade dos fatos, mas quem sabe justamente na valorização ou na
tentativa de entendimento de suas potências ficcionais), e deve, por fim, ser observada em
um quadro histórico-contextual amplo – nunca isolada.
Àqueles que não abrem mão de metodologias mais ortodoxas, mais seguras, uma
alternativa eficaz seria a adoção da análise de conteúdo no tratamento das fontes orais.
Amplamente aplicada no campo das Ciências Sociais desde o final do século XIX, essa via
descreve e interpreta um sem-número de documentos. Grosso modo, pode ser
compreendida, no caso de entrevistas, como um estudo crítico da fala dos depoentes a
partir da fragmentação dos discursos e de sua categorização por unidades de conteúdo. A
análise, que pode ser tanto quantitativa quanto qualitativa, almeja a compreensão de
significados que estariam apenas latentes em uma primeira leitura, mais imediata.17
IV
É preciso sublinhar que, mal ou bem, as entrevistas se realizam. Como propõe a frase de
Consuelo Lins que serve de epígrafe a essa breve comunicação, a cada entrevista vão surgir
novos erros e novos acertos. O que se pretendeu enfatizar aqui foi a necessidade de maior
atenção na abordagem do material produzido em entrevistas. Tenho a convicção de que
certos conceitos, certas referências teóricas e certo apuro metodológico – provenientes da
História, das Ciências Sociais ou ainda de outros campos de conhecimento – podem nos
encaminhar a um aproveitamento efetivo dessas fontes, com resultados, com sorte, mais
densos e mais estimulantes.

15

BOURDIEU, Pierre. “A ilusão biográfica”. In: AMADO; FERREIRA (orgs.). Opus cit., p. 184.
PORTELLI, Alessandro. “O que faz a história oral diferente”. In: Revista do Programa de Pós-Graduados em
História e do Departamento de História – PUC SP. Projeto História, São Paulo, n. 14, fev. 1997, p. 33.
17
Não haveria tempo e espaço aqui para uma apresentação mais detalhada da análise de conteúdo. Autores
referenciais sobre essa metodologia são Grawitz, Krippendorff, Mucchielli, Olabuenaga, Ispizua e F. Rosemberg.
Uma boa síntese, incluindo um passo a passo para sua aplicação, está disponível em MORAES, Roque. “Análise
de conteúdo”. In. R
 evista Educação. Porto Alegre, v. 22, n. 37, p. 7-32, 1999.

16
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O museu curador: narrativas museais e a história
1
da arte
Emerson Dionisio Gomes de Oliveira, Universidade de Brasília

Nas últimas quatro décadas uma quantidade considerável de instituições museais, díspares
em suas finalidades, voltaram-se para constituir narrativas que objetivaram propor sentidos
a suas coleções e as formas de exibi-las. A hipótese central deste texto centra-se no museu
curador como uma instituição capaz de produzir uma história da arte particular, nem
sempre articulada com os cânones da disciplina e mais atenta às táticas e aos dispositivos
de uma “cultura da curadoria”. Para tanto, buscaremos debater, numa perspectiva teórica e
com o apoio de historiadores da arte dedicados às questões museais, três perspectivas: a
dimensão heterocrônica do museu; a obsessão documentária da instituição museológica e
seu uso da História da Arte para constituir continuidades e; sua capacidade agentiva, que
transforma o museu em coexecutor da obra de arte.
Palavras-chave: museu de arte; curadoria; arte imaterial; acervos.
*

In the last four decades, a considerable amount of museal institutions with differing goals
turned themselves to constituting narratives that aimed to propose a meaning to their
collections and how they were displayed. The main hypothesis of this text is centered on
the curator-museum as an institution capable of producing a particular (peculiar?) Art
History, not always articulating with this discipline's canon and more attentive to tactics and
devices of a "curatorship culture". To such an end, we seek to debate, with a theoretical
perspective and the support of art historians dedicated to museal questions, three questions:
the heterochronic dimension of museums; the documentary obsession of museological
institutions and its use of Art History to constitute continuities; and its capability as an agent,
which makes the museum into co-executor of the artwork.
Key words: Art museum; curatorship; immaterial art; collections.

1

Este texto é resultado de pesquisa financiada pelo CNPq.
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Comida é uma ação realizada pela artista Laura Lima, em parceria com o chef de cozinha
José Barattino [fig.1]. A parceria para a constituição da obra fora provocada pelo projeto
“Encontros de arte e gastronomia”, do Museu de Arte de São Paulo, em 2012, com curadoria
de Felipe Chaimovich e o chefe Laurent Suaudeau. O princípio do projeto era unir artistas
contemporâneos com chefes. De um lado nomes como: Amanda Lopes, Tsuyoshi
Murakami, Ana Luisa Trajano, Philippe Brye, entre outros; do outro: Regina Silveira, Caetano
Dias, Rochelli Costi, o Coletivo Opavivará, etc.. Todos reunidos para produzir ações que
uniram gastronomia e artes visuais. Comida fora uma das ações que mobilizou Barattino e
Lima. De fato, a artista brasileira é uma das referências quando o assunto é associar
práticas
visuais
e
outros
sentidos. Gelatina (1996), Jantar mudo (1999) e
Faisões com comida (2005) são obras distintas que lidam com o alimento enquanto matéria
em trânsito, em transformação.

Figura 1. Laura Lima e José Barattino, Comida, 2012, Encontros de arte e gastronomia, MAM – SP. Foto:
Edouard Fraipont

Em especial Comida incorpora o arquivamento ao produzir alimentos que serão consumidos
em 2042. Essa é a questão-provocação: cozinhar e empacotar a vácuo um jantar que será
servido às 17 horas do dia 20 de setembro de 2042. Comida cria, assim, uma (im)
possibilidade, uma promessa, portanto, uma suspensão temporal guiada pelo arquivamento.
A obra (projetar, planejar, selecionar, cozinhar, embalar, guardar, servir, consumir etc.) foi
doada ao Museu de Arte Moderna de São Paulo, então proponente da ação e seu gestor.
Desta forma, o acervamento tornou-se chave da provocação. A seu modo, Lima testa a
longevidade da instituição, sua capacidade de avaliar, assimilar e salvaguardar a
ação-produto. Testa, enfim, o sentido de “excepcionalidade” da obra de arte, dilatando seu
efeito. Transforma a instituição em chave para o processo de compreensão, manutenção e
acionamento da obra.
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Parece-nos um tanto distante o tempo em que artistas contemporâneos rejeitavam
veementemente os espaços museológicos como lugares legítimos para visibilidade de suas
obras. De fato, museus, galerias, centro culturais e uma miríade de novas modalidades
expositivas assimilaram a crítica a eles dirigida desde os anos de 1960. De indesejáveis, tais
instituições tornaram-se “indispensáveis” nas palavras de Anne Cauquelin (2008, p.69),
alterando sua correlação com a produção artística: de mediadores entre a produção e um
público, mais ou menos, genérico, passaram eles mesmos a conduzir a crítica,
antecipando-se, por vezes, ao esvaziamento de sentidos pretendido pelos artistas.
Certamente, é tentador tecer elogios à capacidade operacional das instituições
museológicas frente às experimentações das últimas seis décadas, mas, a seu modo, o
museu permaneceu fiel a sua trajetória narrativa desde os oitocentos. Cito Belting: “Os
museus de arte, no passado, não estavam apenas exibindo arte, mas estavam narrando a
história da arte ou apresentando arte no espelho de sua própria história”. Ou seja, como
2
entidade que opera a partir das “forças de narcisação” , museus buscaram instituir-se como
ponto de partida e chegada da produção artística, articulando diferentes dispositivos,
discursos e projetos políticos.
Tais “forças de narcisação” poderiam induzir uma tese geral sobre o comportamento das
instituições de arte frente a produção artística correlata, em diferentes frentes. Como, por
exemplo, pensar como tais instituições de arte operaram como coprodutoras da arte
contemporânea, associando-se aos antigos regimes da encomenda e do mecenato.
Imaginá-las como sítio para o desenvolvimento de projetos que as tomam como parte
componente da obra, tanto em sua dimensão operacional, quanto simbólica. Apresentá-las
como mantenedoras de narrativas biográficas em franco atendimento a uma história da arte
teleológica e autoindulgente. Percebe-las como “lugares na memória”, a partir de práticas de
acionamento dentro de políticas urbanas localizadas. Criticá-las em suas táticas
autorreferentes, de autopreservação institucional, preocupadas em instruir não uma
experiência da arte, mas uma experiência com a arte. Apontá-las como pretensas
produtoras, aptas a gerar um campo “bioestético”, “capaz de captar a totalidade da
experiência estética” (BRAZ, 2016, p.09). Entendê-las dentro de sua condição performativa,
3
ou seja, capazes de negociar antigas relações e hierarquias de poder . Enfim, uma série de
posições podem ser ofertadas. Todavia, optamos por refletir no museu como curador.
De certo, seria difícil debater as diferentes frentes e as possibilidades a que entendemos
como “curadoria” na atualidade. O que foge a nossa competência. Preferimos
compreendê-la em sua dimensão operacional e seu contato com um fazer da história da
arte contemporânea. Sabedores do quão artificial é o apartamento dos demais sentidos que
o conceito de “curadoria” tomou e toma no presente, nos é preferível atentar para o sentido
de uma “cultura da curadoria” coligada pelo e no museu. Tal cultura é responsável pela
articulação dos significados que permeiam à arte na maioria das instituições museológicas
da atualidade. Seria, então, uma cultura das estratégias cênicas e discursivas que
funcionam como elo entre tantas outras estratégias narrativas. Em sua ética basal, tal
2

Empresto esta expressão da Psicologia (ESPERANDIO, 2007).
Para o historiador indiano Dipesh Chakrabarty, a condição performativa do museu dá-se quando a instituição
abandona a relação hierarquizada de poder: daquele que tudo sabe, tudo guarda e tudo ensina para a condição
que reconhece a capacidade agentiva do público; abandonando a noção de um espectador abstrato, incapaz de
possuir conhecimento, experiência e memória prévios

3
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cultura, ao menos no que se predica, seria capaz de garantir a integridade poética das obras
e sua relação com a história, às táticas expológicas, às nuances do mercado e todos os
4
demais agentes do sistema que se relacionam com o museu .
Sendo assim, a curadoria funciona a partir de dispositivos que não terminam nem começam
naquilo que classicamente chamamos “projeto curatorial”, preocupado a priori com um
discurso unificador, modelando expografias, narrativas historiadoras, pedagogias
mediadoras e representações midiáticas. Antes, a cultura curatorial seria extensiva a todo
sistema das artes. Para além do design expositivo, ela tornou-se, em parte, uma força
organizadora que empresta, sugere e, as vezes impõem, sua ética selecionadora,
confeccionando discursos autorizados que estão, atualmente, baralhados às narrativas da
história e da crítica da arte especializadas (SIQUEIRA, 2015). Nesse tocante, nos parece
razoável conceber que não há parte do sistema das artes que não demonstre afinidade com
tal cultura, incluindo nosso problema: uma “arte de museu”; a instituição museológica na
organização de seus acervos; a prática expositiva; na definição de políticas de
relacionamento com os artistas, com o mercado da arte e outras instituições patrimoniais.
Sendo assim, a questão que se abre é como o museu, articulado na e pela “cultura da
curadoria”, impacta nas narrativas da arte que recebe, expõe e coleciona? Como uma
história da arte se articula nessa conjectura? De fato, se levarmos em conta que o problema
aqui é o museu dedicado à arte contemporânea, qualquer resposta é demasiadamente
provisória. Mas antes de tentar qualquer resposta, é preciso compreender os pressupostos
das questões. Três deles nos orientam. Primeiro a dimensão heterocrônica do museu.
Segundo, a obsessão documentária do museu e seu uso da História da Arte para constituir
continuidades. E por fim, a condição agentiva da instituição.
A capacidade heterocrônica do museu recebeu atenção de pensadores de diferentes áreas
como esclarece Belting:
Entre os lugares alternativos ou ‘heterotopias’ que a modernidade
produziu, conta-se o museu. Tal como os cemitérios – escreve
Foucault -, as heterotopias ‘estavam, com frequência, ligadas a
cesuras temporais, ou seja, abriam-se ao que poderíamos designar,
simetricamente, de heterocronia; a heterotopia passa a funcionar em
pleno quando os homens se encontram como que em ruptura total
relativamente ao seu tempo tradicional’. Pertencem a uma época e
criam um lugar fora do tempo em que a vida transcorria. Ao
excluírem-se do tempo corrente, tais lugares podem transformar o
tempo numa imagem e recordá-lo mediante uma imagem. A permuta
entre lugar e imagem, de que aqui se fala, também se observa na
instituição museu. Este é não só um lugar para a arte, mas
igualmente um lugar para coisas já sem uso, para as imagens que
representam outra época e se tornam, assim, símbolos da memória.
Elas não só reproduzem lugares no mundo, como noutra época
4

A cultura se torna mais efetiva, senão eficiente, quando opera com de modo reflexivo. Terry Smith (2012)
defende que toda curadoria deve propor sua reavaliação crítica. Uma “recuradoria” como forma de produzir
novos argumentos e novas estratégias para o trabalho do curador.
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foram compreendidos, mas são em si mesmas formas
histórico-mediais, porque veiculam uma compreensão imaginal do
passado. No museu trocamos o actual mundo da vida por um lugar
que captamos e vemos como imagem de outro lugar muito diferente.
Nele contemplamos obras que concebemos como imagens que
foram pintadas para outra época, como imagens que só no museu
possuem o seu lugar.” (BELTING, 2014, p.92-93).
Com o aparecimento de obras que não mais reivindicam uma presença diante de nossos
olhos, como as pinturas de outras épocas que nos alcançaram, mas que fundam um
“discurso da presença”, pois são recorrentemente obras em perpetua reconstrução,
reapresentação; readaptação. Uma obra em diferentes versões (OLIVEIRA, 2015). Tal
conjunto de obras, realinha uma história da arte diante de uma história da apresentação da
arte. Ou seja, o museu está diante de obras que não mais expressão apenas um passado
re-significado, mas instauram uma potente expectativa do devir. Assim, a dimensão
heterocrônica do museu ganha novo horizonte diante de obras que não mais existem em
suas reservas técnicas, nem em outro lugar qualquer, mas são instrutivamente dependentes
da negociação entre distintos narradores.
Essa contingência da obra que se encontra no “futuro” tem aguçado a obsessão
documentária das instituições museológicas. Elisa Noronha Nascimento (2014) lembra-nos
que os museus de arte contemporânea operam numa circularidade, pois reinventam-se na
medida que musealizam a arte que desejam colecionar, expor; a arte ao qual estão
identificados. Assim, quanto mais dependente for a arte de sua lógica operadora, mas bem
quista esta será para a instituição. O registro da obra passa pelo registro de si.
Há alguns anos Anne Cauquelin refletia que “a galeria ou o museu permanecem como o pivô
do movimento de exportação das obras e recolhem piedosamente as pistas documentadas
do exílio” (2008, p.68), as obras lhe eram exteriores; hoje, as obras parecem continuamente
a “renascer” dentro museu e a partir dele. Nada novo a princípio uma vez que Jean-Marc
Poinsot reclama que é essa a própria condição do museu de arte no ocidente: a capacidade
de expor e colecionar objetos que chamamos de “arte”, mas que uma vez no museu,
preservam, contra os ataques alheios, sua dimensão estética. O que temos, nas últimas
décadas, é uma arte que nasce como demanda do museu. Levando o crítico David Carrier,
em seu instrutivo “The Contemporaty Art Gallery: Displey, Power and Privilege” (2016), a se
perguntar se no futuro não seria melhor chamar a arte contemporânea de “arte da galeria
contemporânea”? Na avaliação de Peter Scheenemann (2017), a história do museu de arte é
a história de uma instituição que expõe arte como condição auto referencial, o problema é
quando o museu se esquiva da qualidade auto reflexiva.
Eis nosso último pressuposto: a condição agentiva do museu. Martha Buskirk (2003) aponta
que uma das características do museu de arte contemporânea é que ele embaralhou o eixo
artista-obra/ateliê-museu. Independente das linguagens e suportes adotados e graças as
tramas narrativas, as instituições museológicas tornaram-se parte do ateliê do artista,
passaram a ser um “pressuposto” de boa parte da arte produzida nas últimas décadas. Para
Boris Groys (2008), a dissipação da autoria entre artistas e curadores alcançou de algum
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modo as instituições. Para ele, os papéis, que no passado, organizavam quem decidia qual a
relação entre a produção no ateliê e a exposição na instituição não são mais claros. Quanto
mais complexa se tornou a “trajetória” de uma obra, mais sujeitos tem participado das
negociações que definem como uma obra será apresentada e narrada; em última instância,
como a obra se relaciona com suas pares contemporâneas, com suas antecedentes e
como, na chave das expectativas, ele poderá dialogar com futuros trabalhos de arte.
Artur Danto já advogava, nos anos de 1980, que existia uma “forma de arte emergente que
usa o museu como repositório” (2006, p.7). Com cuidado, podemos inverter sua premissa
ao dizer que existe uma forma de museu emergente que usa a arte como repositório. Se
acreditássemos que há uma única maneira de produzir a “história da arte”, seriamos
tentados a compreende-la como aligeirada desse processo. Mas a inversão anterior nos
oferta a possibilidade de compreender qual impacto desta “cultura da curadoria”, dentro do
museu, instrui um tipo de história da arte. Uma história da arte pública e visível para um
público cada vez mais amplo e diverso. Uma história da arte que compreende e se posiciona
diante da perspectiva autorreferente do museu; que problematiza os jogos políticos
operados pelas instituições em suas, não mais sutis, políticas do esquecimento. Uma
história que se aparelha para alcançar obras dissipadas, fragmentadas, partilhadas, em
jogos de re-colecionamento (IPPOLITO, 2014) que desafiam as tradicionais ordens
patrimoniais das próprias instituições, como por exemplo tratar produções colaborativas e
delegadas, num regime tão afeito ao artista individual.
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História, cultura e imagem: trânsito na
historicidade da arte
Rogéria de Ipanema, Universidade Federal do Rio de Janeiro

A história e a história da arte, com o campo da cultura, se habituam e formam trocas
epistêmicas com as teorias da imagem, hoje, por exemplo, como o pensamento filosófico
de Marie-José Mondzain e Georges Didi-Hubermann, e das histórias das artes cortadas
pelas imagens-não-arte em James Elkins e W. Mitchell. As questões da visualidade como
conceito se alargam e têm sido latitudes da materialidade e imaterialidade dos estudos
visuais, em que a própria cultura visual abriga. O presente texto quer discutir, provocado
pelas transversalidades em que as artes visuais estão inclusas e problematizar estas
questões para os currículos dos cursos de graduação e pós-graduação dentro das
universidades brasileiras.
Palavras-chave: Arte; Historicidade da arte; Estudos visuais; História; Teoria da Imagem
*

History and art history, with the field of culture, become accustomed and form epistemic
exchanges with the theories of the image, today, for example, as the philosophical thought of
Marie-José Mondzain and Georges Didi-Hubermann, and the histories of the arts cut by
non-art images in James Elkins and W. Mitchell. The questions of visuality as a concept
widen and have been latitudes of the materiality and immateriality of visual studies, in which
the visual culture itself harbors. The present text wants to discuss, provoked by the
transversalities in which the visual arts are included and to problematize these questions for
the curricula of the undergraduate and postgraduate courses within the Brazilian
universities.
Keywords: Art; Historicity of art; Visual studies; History; Theory of the Image
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A diluição fenomenológica ou desmanche material das fronteiras entre as áreas e os
campos científicos consolidados colocam uma desterritorialização para o historiador, tanto
das identidades, que precisam ser apresentadas suficientemente definidas, como das
alteridades, assimetricamente construídas e insuficientemente praticadas.
Deslocar as abordagens preestabelecidas é não invadir, nem conquistar novos territórios, ao
contrário à centrípeta colonialidade teórica que nos circunda, advém da renovação do
processo metodológico colaborativo; muito comentado nas universidades e instituições
acadêmicas, mas ainda sob fortes tensões conservadoras. E, pensar a produção crítica que
emerge desta articulação é conferir aos estudos e às formações possibilidades e desafios
pelos quais a própria linguagem visual é constituída, ao abrir o trânsito às diversas origens e
à emancipação de destinos ilimitados.
A presente comunicação quer discutir, provocada pelo tema geral da edição deste XXXVII
1
Colóquio CBHA, sobre o transe e a imaterialidade constituinte do pensamento e teorias
científicas para construção da historicidade das artes visuais. Neste contexto, a cultura se
apresenta como cheia e vazante de um melting pot de lunações teóricas.
Para começarmos, pensamos em Warburg que há quase 100 anos, já confiava nos
fantasmas que se plasmavam na dimensão cultural das obras de arte, mesmo nas
expressões asseguradas pela tradição que superam a datação cronológica. Suas reflexões
determinavam que, o tempo da história não é o tempo da imagem. Queria dizer que a
imagem carregava mais tempos, mais extratos culturais que uma única história pudesse
conferir à catalogação e ao fichamento. Como uma estratigrafia a céu aberto de um
processo não-escavado, non-finito, uma amostra. Como que a força humana determinasse o
do tempo do processo do querer-fazer, do fazer e do parar-fazer, e daí partir para o plano da
historicidade e muito mais além. Warburg dizia que o movimento devia ser de um
alargamento metódico das fronteiras, e na compreensão do estudo de Didi-Hubermann
2
sobre as reflexões do autor, passando a ser as suas também, trata-se de “uma
3
desterritorialização da imagem e do tempo que exprime a sua historicidade.” Neste sentido,
sem a arte histórica ou mesmo acentuação estilística, este que vigeu no século 20, e ainda
vigora numa história menos hierárquica de ismos, programas, correntes ou autoralidades.
Ou melhor, a obra possui mais tempos do que a sua realidade concreta, um anacronismo. E
não habitaria aí o melhor da obra, a arte, não pelo fato artístico que responde e não
responde, mais a arte que corresponde. Então, porque uma história da arte, melhor seria
histórias da arte, histórias das artes? Feito assim,mover-se-iam todas: histórias políticas,
histórias econômicas, histórias sociais, histórias presentes, historiografias. Nem seria uma
história da política, uma história da economia, história do social, e, assim não o é, muito
menos, em A história da arte de Gombrich.
De fato, os departamentos e cursos de História da Arte no Brasil desmembram a ideia de
totalidade da história, porém, disciplinando-as em unidades numéricas e segmentadas em
1

XXXVII Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte – História da arte em transe: (i) materialidades na arte,
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2
DIDI-HUBERMAN, Georges. A imagem sobrevivente: história da arte e tempo dos fantasmas segundo Aby
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3
Idem, ibidem, p. 34.
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trechos separados por cortes cronológicos, necessariamente não traem a história total e
mesmo com a perspectiva, ou por isso mesmo, da história global, geograficamente incluída.
Em outros projetos político-pedagógicos, por afinidades de expressão, por complexos
temáticos, por quaisquer outros conjuntos teóricos, metodológicos, inter e
multidisciplinares, a concepção de totalidade é uma questão, tanto ou quiçá, mais que a
importância da arte deslinear a história.
Este eixo temático, Outras leituras e vozes na História da Arte, promove a capacidade que
os congressos têm de assumir os debates, neste caso, para a formação histórica e crítica
das expressões artísticas e visuais. E ao pensar este estado fora de si, pensamos em
possibilidades, das trans-historicidades emergentes que se realizam na construção dos
projetos. Cortar e recortar o tempo e o espaço, metodologia necessária para uma
macro-visão e à singularidade do destaque de uma questão, é, se não, processo em
transitório. E o é em várias fases, até refletirmos sobre a avaliação dos fluxos permitidos,
dos possíveis aos possibilitados, pelo trânsito, tráfego, tráfico.
Os artistas rompem uma autodeterminada artisticidade quali-quantitativa da obra, a
expressão visual hoje liberada da, nem liga os espaços de apresentação restritos à
geografia e topografia mais comuns à exibição, seja para enclausurar ou para abrir, ou para
transitar os sentidos de suas expressões. A arte já fora de si e/ou a obra já fora da arte são
questões que se re-arrumam nos estudos visuais? E de que arte estamos falando e
continuaremos falando? Tantas, todas: expressões, linguagens, imagens, visuais? Estuda-se
arte na história, estuda-se história na arte.
Em trabalho de 2005, Paulo Knauss escreveu uma avaliação historiográfica da
problematização dos estudos visuais para o campo da história da arte e nos intertextos da
imagem para o campo da história. Detalhadamente, trabalhando com vários autores deste
largo campo indefinido, trouxe, assim, uma grande questão, partindo e compartilhando com
estes, da análise inter-áreas de conhecimento, pela construção dimensional da cultura
visual. Expôs e interpretou em sua escrita, textos e sujeitos que se moviam e se moveram
4
“depois da virada cultural”, segundo Margareth Dikovitskaya, ou virada pictórica para W. J.
T. Mitchell. Há 12 anos, Knauss, em O desafio de fazer história com imagens, afirmava, em
sua complexa historiografia em pauta, que o universo do estudo da “história das
representações, valorizada pelos estudos da história do imaginário, da antropologia
5
histórica e da história cultural”, impunha em sua compreensão, uma “revisão definitiva da
definição de documento e a revalorização das imagens como fontes de representações
sociais e culturais.” E concluiu que “a historiografia contemporânea, em certa medida,
6
promoveu um reencontro com o estudo das imagens.”
É fato que se a história desprezou a imagem como objeto de historicidade autêntico, não
despreza mais. Mesmo quando a coloca em território de ilustração complementar em
subfunção e subssumida ao texto. Mesmo quando, muitas vezes, erra ao permitir que a

4

DIKOVITSKAYA, Margaret. Visual culture: the study of the visual after the cultural turn. Massachusetts, 2006.
KNAUSS, Paulo. O desafio de fazer história com imagens: arte e cultura visual. ArtCultura, Uberlândia, v. 8, n. 12,
p. 97-115, jan.-jun. 2006. p. 102.
6
Idem.
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imagem guarneça um texto, por simplicidade ingênua ou equivocada, pois se as imagens
não são neutras, muito menos as imagens-obra. Assim como as escolhas das imagens,
adaptativas ou conformadas, como obras, são traduções ou criações do artista e não do
escritor.
Paulo Knauss descreve, no então volume 8 da Artcultura de Uberlândia,
determinadas
etapas da introdução e envolvimento dos estudos visuais em universidades e instituições
acadêmicas norte-americanas dos anos de 1990 e início dos anos 2000. Desta bibliografia,
trazemos à argumentação, algumas colocações do historiador de arte James Elkins, da
Escola do Instituto de Arte de Chicago.
7

James Elkins em Stories of art, escreve sobre as experiências de uma história da arte
vivenciada pelos visitantes em museus, no caso, o próprio Instituto de Arte; descreve
percursos de uma formação institucionalizada em história da arte; inclui e evita
determinadas historiografias totais; soma-se às inclusões técnicas e tecnológicas para o
estudo de sua historicidade no campo da arte entre outras apresentações e proposições.
Nesta obra, transitamos com Elkins sobre as histórias da arte, no início de uma discussão
do problema disciplinatório e pedagógico nas universidades e pela questão epistemológica
em Warburg, alargada pela dimensão da cultura.
8

Já na obra Visual Studies, no capítulo Cultura Visual e História da Arte o historiador Elkins,
coloca a pergunta: Cultura Visual é interdisciplinar? E, às tantas alocações que ele encontra
e descreve nas Humanidades, vai terminar com uma citação de Tom Conley que trabalha
9
com a literatura e o cinema, quando afirma que a cultura visual não pode ser localizada.
Assim como se apoia também na ideia de Mitchell de que “cultura visual não pode estar
10
encoberta pela história da arte, pela estética ou estudos de mídia”, ao contrário, reafirma.
Posto aos estudos visuais, entendemos que estes não são interdisciplinares, de fato, são
indisciplináveis, não há disciplina que contenha a pluralidade de problematizações. Estas
sim colocam temas e objetos no campo dos estudos visuais, que na verdade, é um
processo transitório, aqui, o problema faz o campo. Cultura visual é a dimensão social a
11
qual pertence, representa,
e/ou são convocados a constituintes. Neste sentido,
entendemos que sim, os estudos visuais podem ser localizados aonde forem requisitados.
Não devamos fazer é uma lotação dos estudos visuais em um determinado campo ou
determinada área, mas no plano da transitoriedade, no transe e no transitório, alocados em
várias.
Mais adiante, nesta mesma obra, Visual Studies: a skeptical introduction, após pensar os
assuntos dos estudos visuais e o lugar da arte contemporânea nos estudos da cultura
visual, Elkins anuncia as Dez maneiras de tornar os estudos visuais mais difíceis. Da
publicação de 2003 para cá, vemos passando a complexificação das possibilidades das

7

ELKINS, James. S
 tories of art. Nova York: Routledge, 2002.
ELKINS, James. V
 isual Studies: a skeptical introduction. Nova York: Routledge, 2003.
9
Elkins determina a não determinação intrínseca e abrangência da cultura visual ao trazer a afirmação de Tom
Conley, que atua no Departamento de Estudos Visuais e Ambientais da Universidade de Harvard.
10
ELKINS, James. V
 isual Studies, p. 28.
11
Entendo aqui as práticas e representações da história cultural em Roger Chartier.
8
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formas visuais, abordagens e conexões, chegarem à institucionalidade dos programas e
instâncias de pesquisa.
Em outra exposição de James Elkins, traduzida por Daniela Kern, História da arte e imagens
12
que não são arte, o autor trata questões de e das imagens do universo de uma extensiva
13
economia de bens simbólicos. Muito mais larga e de dimensão cultural, o autor reflete
sobre de imagens religiosas, imagens científicas, imagens comunicacionais, entre outras
origens imagéticas de expressão. Diz que, em estrito senso, ser importante “não deixar a
14
hierarquia das imagens esconder-se sob o disfarce de relativo “interesse”. E continua, “Em
uma visão mais reflexiva, não há algo como uma imagem que meramente fornece
15
informação, e imagens científicas e outras não-arte podem ser tão ricas quanto pinturas.”
O que é questionável sim, mas aqui, o historiador da arte, não borra o contorno dos campos,
mas apaga a linha limítrofe do interesse da língua, para encontrar-se na linguagem, na
linguagem visual e no universo da cultura. E a linguagem visual é história da arte? E a
linguagem visual é da história da arte? É do campo das artes visuais!?! E como ficam estas
interfaces?
Não pretendemos tratar de novidades, mas atritos e balanços, instabilidade e disciplinas.
Em um texto de mais valias, pensamos em discutir as questões visuais que nos atravessam
e lançam luzes, sobre visualidade, imagens e produções. Se história, cultura, imagem estão
a se misturar, na história da arte os estudos visuais estão a nos problematizar
16
conjuntamente, pois o que se abriu uma vez, agora se rasga, porque não tem corte certo, e
é a arte?!
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A questão dos discursos fora de si na
historiografia da arte brasileira
Sonia Gomes Pereira, Universidade Federal do Rio de Janeiro

O objetivo deste artigo é discutir a percepção da cultura e da arte brasileiras no final do
século XIX, analisando a obra Arte Brasileira de Gonzaga Duque. Imersa em grande parte no
pensamento positivista e nas leituras mais próximas do português Oliveira Martins e dos
autores brasileiros da chamada Geração de 1870, como Silvio Romero, o livro de Gonzaga
Duque enuncia opiniões sobre o Brasil, que continuam hoje ainda amplamente
hegemônicas, apesar do descrédito atual das ideias positivistas na ordem do discurso.
Palavras-chave: Historiografia. Arte brasileira. Passagem séculos XIX e XX. Gonzaga
Duque.
*

The purpose of this article is to discuss the perception of the Brazilian art and culture in the
late 19th century, analyzing the book Arte Brasileira of the Brazilian influential critic Gonzaga
Duque. Immersed in large part in the Immersed in large part in positivistic thinking and the
nearest readings of the Portuguese Oliveira Martins and Brazilian authors of the so called
generation of 1870, such as Silvio Romero, the book of Gonzaga Duque enunciates opinions
about Brazil, which continue today still widely hegemonic, despite the current discredit of
positivistic ideas in the order of discourse.
Keywords: Historiography. Brazilian art. End of 19th century; Gonzaga Duque.
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O XXXVII Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte toma como tema a História da
Arte em Transe, procurando, entre outras coisas, alternativas de outras histórias da arte, que
não frequentam os rituais da historiografia canônica.
A minha comunicação pretende trabalhar com a historiografia canônica da arte brasileira –
ou pelo menos alguns de seus aspectos – tentando evidenciar o quanto de “discursos fora
de si” está contido nesses enunciados, ao lado de algumas percepções que coincidem com
muitos dos discursos atuais sobre a cultura e a sociedade brasileiras.
Em outros momentos, procurei analisar os modelos teóricos e a discussão sobre a
identidade nacional na obra de Manuel de Araújo Porto Alegre (1806-1879) – artista e
teórico, diretor da Academia de Belas Artes do Rio de Janeiro, onde lutou pela reforma da
1
instituição.
Aqui, pretendo discutir algumas ideias de Gonzaga Duque (1863-1911) – considerado o
principal crítico de sua época -, especialmente em seu livro A Arte Brasileira, publicado em
2
1888.

As novas escolas de pensamento na passagem dos séculos XIX e XX
Acredito que seja bom começar por um ponto já bastante conhecido: a chegada ao Brasil da
passagem do século XIX para XX de novas escolas de pensamento. É um novo momento
político no país, em que sempre se ressalta o desejo de progresso e modernidade. Vários
membros dessa geração explicitaram o desejo de mudança - como Silvio Romero, José
Veríssimo, Machado de Assis, entre outros -, relacionando-o com a divulgação de novas
escolas europeias de pensamento.
Silvio Romero refere-se a elas:
Na política é um mundo que vacila. Nas regiões do pensamento teórico o
travamento da peleja foi ainda mais formidável porque o atraso era
horroroso. Um bando de ideias novas esvoaçou sobre nós de todos os pontos
do horizonte ... Positivismo, evolucionismo, darwinismo, crítica religiosa,
3
naturalismo, cientificismo ...
Também José Veríssimo explica melhor essas ideias que se espalharam pelo país cerca de
20 anos depois de terem surgido na Europa:
O movimento de ideias que antes de acabada a primeira metade do século
XIX se começara a operar na Europa com o positivismo comtista, o

1

PEREIRA, Sonia Gomes. A
 rte, ensino e academia: estudos e ensaios sobre a Academia de Belas Artes do Rio de
Janeiro. Rio de Janeiro: FAPERJ / MAUAD, 2016.
2
GONZAGA-DUQUE. A Arte Brasileira. Campinas: Mercado de Letras, 1995. Introdução e notas de Tadeu Chiarelli.
3
COSTA, João Cruz. Contribuição à história das ideias no Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1956, p.
136.
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transformismo darwinista, o evolucionismo spenceriano, o intelectualismo de
4
Taine e de Renan...
João Cruz Costa, escrevendo em 1956, relaciona a adesão às novas ideias ao momento
específico por que passava a sociedade brasileira:
Por volta de 1870 um novo período vai se abrir na história do pensamento
brasileiro. É então que novos matizes de ideias ... o positivismo, o
naturalismo, o evolucionismo, enfim, todas as modalidades do pensamento
europeu do século XIX – vão se exprimir agora no pensamento nacional e
determinar um notável progresso de espírito crítico. Este progresso de crítica,
de compreensão, era concomitante – resultado talvez – do notável progresso
econômico, que se expressa, no Brasil, a partir de 1860 numa sensível
ascensão do padrão de vida de certas classes da população e na incipiente
aparelhagem técnica do país, tal como estradas de ferro, mecanização das
5
indústrias rurais, instalação das suas primeiras manufaturas.
A todas essas transformações, podem ser somadas a crescente urbanização, a ascensão
de classes médias, a importância das escolas – tais como as faculdades de Direito de
Recife e São Paulo -, assim como as formadoras de médicos, engenheiros e militares –
enfim, o prestígio da ciência e da modernidade e a vontade de integração do Brasil ao
mundo industrial da época.
É interessante observar que, ao lado desse reconhecimento quase que unânime do
progresso que representava a chegada dessas ideias ao Brasil, é persistente nessa
historiografia o sentimento de decepção com o verdadeiro alcance desse novo ideário identificado como simples imitação das ideias europeias, que não tiveram a capacidade de
engendrar a mudança necessária para integrar de vez o Brasil no mundo moderno.
Sobre esse aspecto, é interessante examinar a posição da historiadora Ângela Alonso.
Ângela afirma que o movimento intelectual, surgido no Brasil nos anos 1870, ficou
cristalizado na definição – repetida ad nauseum – de Silvio Romero: “ideias estrangeiras em
6
revoada e intelectuais nacionais imitativos”. Alonso, no entanto, adota uma perspectiva
diferente. Em vez de cobrar a adesão irrestrita às correntes teóricas de fora, destaca como
aqueles intelectuais preocupavam-se muito mais com a realidade brasileira, procurando no
ideário europeu possibilidades de aplicação ao caso específico do Brasil. Chega, assim, à
identificação das diferenças internas ao movimento intelectual da Geração de 1870, que se
exprimem na eleição de certos componentes do repertório da política científica, no gênero
7
de explicação da crise do Império e no programa de mudanças proposto.

4
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6
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As ideias de Gonzaga Duque no livro Arte Brasileira
Tomando abordagem semelhante, pretendo examinar algumas ideias de Gonzaga Duque,
em confronto com o que ele certamente adotou de teóricos europeus ligados ao positivismo
e o partido que tomou em discussões contemporâneos sobre a sociedade e a cultura
brasileiras.
O seu livro Arte Brasileira de Gonzaga Duque, publicado em 1888, começa com o capítulo
8
Causas, em que aponta a decadência de Portugal , transmitida ao organismo social
9
brasileiro, numa colonização feita por “degradados”, sendo o Brasil “asilo, couto e homizio”.
Indica, como referência nessa avaliação histórica, a obra História da Civilização Ibérica e
Portugal Contemporâneo do historiador português Oliveira Martins (1845-1894). A
desqualificação da colonização portuguesa é uma constante em autores do final do XIX e
10
início do XX, como, por exemplo, Manoel Bonfim (1868-1932).
Em relação à vida brasileira e da capital, Rio de Janeiro, a opinião de Gonzaga Duque é a
mais pessimista possível. “Além dessa vida monótona, sem inteligência e sem energia, nada
11
mais tinha interesse”. Faz referência à impressão negativa que a cidade dava aos
estrangeiros:
... a cidade de São Sebastião continua a ser, pouco mais ou menos, o que era.
Além de grande falta de limpeza que caracteriza a capital do império, há
incúria por tudo quanto diz respeito à beleza da cidade ... A primeira
impressão que recebe, diante da cidade, quem chega de capitais como Paris,
Londres, Viena, Haia e Roma, é a de se achar em uma aldeia que foi
crescendo, ganhando grande extensão, a pouco e pouco, à proporção que o
12
número de habitantes ia aumentando.
A esse quadro desolador da paisagem construída, opõe a beleza da paisagem natural e as
riquezas disponíveis:
E raros países existem onde, à mercê de um pouco de bom gosto e de boa
vontade, poder-se-ia levantar cidade tão bela. Nada nos falta. Temos muito
perto de nós, inúmeras montanhas de granito de onde poder-se-ia retirar
pedras para formosas construções e lajes para as mais largas calçadas; a

8

Gonzaga Duque afirma nesse ponto, que está se apoiando no historiador português Joaquim Pedro de Oliveira
Martins (1845-1894), autor de H
 istória da Civilização Ibérica e Portugal Contemporâneo.
9
GONZAGA DUQUE (1995) p. 53.
10
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Faoro, com nuances diferenciadas. Jessé Souza critica essa posição, creditando a ela grande parte da baixa
auto-estima da sociedade brasileira, em confronto com a idealização das sociedades do norte, supostamente
superiores. SOUZA, Jessé. A
 tolice da inteligência Brasileira ou como o país se deixa manipular pela elite. São
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terra tem viço, superabunda de vigor – delas surgem palmeiras gigantescas,
mais airosas que o garbo escultural das colunas coríntias; copam-se árvores
como engenhosos docéis, a vegetação brota rápida e feliz; cobre essa
natureza exuberante um céu quase sempre limpo, alto, deslumbrante,
13
banhado pelos raios do sol tropical. Somente nos falta o homem.
Segundo Gonzaga Duque, portanto, o meio físico nos privilegia. No entanto, o problema está
no homem brasileiro, visto como negativo em grande parte pelo tipo de colonização.
Embora não desenvolva esse aspecto no capítulo Causas, essa visão negativa do homem
brasileiro reflete-se na análise de diversos artistas ao longo dos demais capítulos.
Descreve Agostinho José da Mota como “pequenito, magrito, de membros franzinos como
14
uma criança linfática, a pele pálida, amarela, olhar doentio e cismador” . Acrescenta que “era
inteligente, porém, inativo, quase preguiçoso. Para tudo e a todos dizia sempre, com sua
vozinha aflautada, débil, de menino raquítico: sim, mais tarde ... há de se fazer ... como vagar,
15
filho, com vagar ...”
Afirma, por exemplo, que Firmino Monteiro pintava muito e destaca:
Só por este fato merece verdadeiros elogios, pois demonstra enraizado
entusiasmo pelo trabalho, qualidade um pouco rara neste país tropical, onde
um dia de sol, no verão, estafa mais um indivíduo do que a mais penosa
16
ocupação braçal.
Também em relação Henrique Bernardelli descreve a constituição corporal, mas nesse caso
assinalando a hereditariedade – como imigrante italiano - e a sua relação com a obra
artística:
Bernardelli é um robusto moço dotado de talento omnímodo e por
hereditariedade, de verdadeiro sentimento artístico. Os seus trabalhos
inculcam um temperamento irrequieto, nervoso, sôfrego de impressões, uma
dessas organizações atléticas, munidos de espáduas largas, forte peito,
músculos desenvolvidos e reforçados pelo higiênico exercício de caminhadas
ao ar livre, pelo alto das montanhas. A sua obra é vigorosa, original, cheia de
17
calor, cheia de ousadia.
É evidente, nesses comentários, como Gonzaga Duque leva em consideração as questões
do meio físico e social, assim como a compleição física dos artistas. Mas essas
observações sobre a estrutura corporal não dizem respeito apenas à importância das
teorias raciais na época. Referem-se, também, à relação entre temperamento do artista e a
sua expressão na arte.
13
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As ideias de Hippolyte Taine em Filosofia da Arte
Vale a pena olhar mais de perto a maneira como Hippolyte Taine (1825-1889) – citação
18
recorrente na época – em Filosofia da Arte de 1865.
Hippolyte Taine (1825-1889) formou-se na École normale supérieure e fez cursos no Museu
de História Natural em Paris. Começou a carreira como professor de liceus e escrevendo
regularmente para jornais. Apesar de reconhecidamente brilhante, teve dificuldade de
inserção no sistema institucional francês, em grande parte pela sua oposição ao Ecletismo
19
filosófico de Victor Cousin, que ainda dominava o ambiente francês na época. Em 1864,
tornou-se professor de História da Arte e Estética na École des Beaux-Arts, substituindo
Viollet-le-Duc, logo depois da polêmica reforma da École em 1863.3 Escreveu muito sobre
diversos temas: História da Literatura Inglesa, As Origens da França Contemporânea,
Filosofia da Arte, Da Inteligência, além de inúmeros relatos de viagem. Sua obra teve enorme
repercussão tanto na França quanto no exterior, em várias áreas das ciências humanas e
também na arte, como por exemplo na atividade de Émile Zola como crítico.
20
Examinando o prefácio e o capítulo I , é possível verificar algumas ideias fundamentais. A
primeira delas diz respeito à maneira como define a sua estética. Taine apresenta a sua
estética como moderna, em oposição à estética antiga, que define como dogmática e
impositiva de conceitos, pois dava de antemão a definição de beleza como expressão do
belo moral, ou do invisível ou das paixões humanas. A estética moderna, ao contrário, é
histórica e não dogmática. Não impõe preceitos, não pretende guiar ninguém e aceita todas
as formas e todas as escolas, pois consideram-nas como manifestações diversas do
21
espírito humano. Mas reconhece a existência de leis na arte, como existem na natureza.
Em segundo lugar, Taine considera que a arte é condicionada por fatores internos
(faculdade pessoal do artista) e externos (sendo os mais importantes solo e clima, raça,
momento e meio). A obra de arte parece fortuita, mas não é: está sujeita a condições
precisas e leis determinadas. Acompanha, por exemplo, o mesmo ciclo dos estados de
espírito e dos costumes e conhecem nascimento, desenvolvimento, esplendor, decadência e
morte. Tal como as produções da natureza, as produções do espírito só podem explicar-se
22
pelo meio que a produz.
O terceiro ponto diz respeito ao método. Taine adota para as ciências humanas o método
moderno, que é extraído das ciências naturais. Assim, considera as obras humanas como
fatos e produtos, cujas causas é preciso investigar. Trata-se, portanto, de descobrir, por
meio de numerosas comparações e eliminações sucessivas, as características comuns a
todas as obras de arte, os traços distintivos que diferenciam as obras de arte das demais
23
produções do espírito humano.

18
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Até agora, essas afirmações coincidem com o que normalmente nós entendemos por
positivismo e a sua maneira de encarar a relação entre arte e meio, levando-nos a supor que
o papel da arte seria inferior, quer dizer, apenas produto do meio, e esvaziando o papel do
artista.
No entanto, nos tópicos seguintes, fica mais clara a maneira como Taine entende o papel da
arte e a singularidade do artista.
Seu quarto tópico considera que são cinco as belas artes: música, arquitetura, escultura,
pintura e poesia. Dessas cinco, três são artes da imitação. Numa primeira olhada, a pura
imitação parece ser o seu caráter essencial, mas a absoluta fidelidade na imitação não é a
finalidade da arte. Sua aspiração é reproduzir a aparência sensível. Isso se realiza,
mostrando a relação das partes. Ao copiar um objeto, não é preciso copiar todo ele, mas
entender qual é a parte que deve ser fielmente reproduzida, isto é, a relação e mútua
dependência das diversas partes. Não se trata de expressar o exterior sensível dos seres e
dos acontecimentos, mas o conjunto de suas relações e dependência ou a expressão de
sua lógica. O importante é que o artista descubra e reproduza a lógica interna e externa do
objeto, isto é, a sua estrutura, sua composição e seu mecanismo. No entanto, não basta
reproduzir a relação que une as partes entre si; o artista deve revelar a relação que tenha um
caráter essencial, de tal maneira que fique manifesto o caráter essencial do objeto – aquilo
24
que os filósofos chamam a essência das coisas. Esse interesse pela revelação da
25
estrutura interna dos objetos aproxima Taine do método estruturalista posterior.
Finalmente, Taine aponta que a missão da arte é revelar a essência das coisas, porque a
natureza não consegue fazê-lo. O artista e sua maneira peculiar de sentir, imaginar e criar
possui um dom indispensável. Ante as coisas tem uma sensação original, uma emoção
intensa e absolutamente pessoal. Mediante essa faculdade, penetra no interior dos objetos
e é mais perspicaz que os demais homens. Assim, revela com maior claridade de um modo
mais completo a própria realidade. Dessa forma, a arte é superior e ao mesmo tempo
popular, pois há dois caminhos para se ter uma compreensão mais profunda da realidade, a
ciência e a arte. Das duas, a ciência expressa-se em fórmulas exatas e termos abstratos, de
acesso apenas aos iniciados; já a arte dirige-se não apenas à razão, mas também aos
sentidos e ao coração dos homens comuns: expressa o mais elevado para todos os
26
homens.
Acredito que esses dois lados da obra de Taine – a sua estética histórica, que engloba a
arte num conjunto que abrange clima, meio, costumes, mentalidade, e a alta posição em que
coloca a arte na missão de desvendar a estrutura da natureza – foram disseminados com
sucesso, na França e no exterior.
Mas é exatamente essa última parte do pensamento de Taine que caracteriza o caráter
mais moderno no pensamento artístico de nossos artistas e críticos da passagem dos
séculos XIX e XX. A ideia de que o importante é que o artista descubra e reproduza a lógica
24
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interna e externa do objeto, isto é, a sua estrutura, sua composição e seu mecanismo, de tal
maneira que fique manifesto o caráter essencial do objeto – aquilo que os filósofos
27
chamam a essência das coisas. Para essa missão de revelar a essência das coisas, o
artista conta com sua maneira peculiar de sentir, imaginar e criar, que é um dom
indispensável. Ante as coisas tem uma sensação original, uma emoção intensa e
absolutamente pessoal. Mediante essa faculdade, penetra no interior dos objetos e é mais
perspicaz que os demais homens. Assim, revela com maior claridade de um modo mais
28
completo a própria realidade.
A ressonância de Taine na Arte Brasileira de Gonzaga Duque
Gonzaga Duque faz referência direta ao papel que Taine considerava primordial para o
artista: tornar visível a estrutura interna dos seres e objetos. E aplica esse conceito na
anáise da obra de alguns artistas.
Diz ele sobre a obra do mesmo Henrique Bernardelli:
Cheia de ousadia! sim, porque ela é nova, porque ela ultrapassa os
arruinados sistemas de confecção acadêmica, porque faz sentir o caráter
essencial do objeto, segundo a expressão de H. Taine; porque comove e é
29
pessoal e é verdadeira.
Nesse processo de revelação da estrutura interna dos objetos, destaca a personalidade do
artista e sua maneira pessoal de perceber a realidade e a sua liberdade em representá-la.
Isso fica claro na análise da obra de Castagneto:
Castagneto é original. Ele aprendeu consigo próprio... Não quis saber de leis
nem de regras. Precisava unicamente da natureza ... Quando lhe falta tempo
para mudar pincéis maneja um só, mergulhando-o em diversas tintas, ou
pinta com os dedos, com as unhas, com a espátula, com o primeiro objeto
que tiver à mão; um seixo resistente, um pedaço de pau, um pedaço de corda,
um palito, o cano do cachimbo, a ponta do cigarro. A sua caixa de tinta é um
caos, a sua palheta na mão de outro artista seria inútil, porque a aglomeração
de cores, o espastelamento de tintas secas, fazem mal à vista. Também não
lhe peçam um quadro acabado, envernizado, escovado, esbatido. Seus
estudos são feitos d´après nature, à guisa de pochades, largamente
independentemente. Mas quanta expressão nesses empastelamentos,
30
quanta individualidade nesses borrões despretensiosos e sinceros!

27
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Assim, se podemos perceber em Gonzaga Duque um pensamento mais moderno em
relação à obra em si e à percepção do artista diante da natureza e do mundo, em outras
questões, como a relação da arte com o seu entorno imediato, Gonzaga Duque caminha,
como a sua geração, em noções redutoras da arte submetida aos ditames de seu meio
físico, racial e psicológico.
É também importante destacar como essas últimas ideias de Gonzaga Duque ainda hoje
constituem mainstream da auto-percepção do brasileiro: a desqualificação da colonização
portuguesa, o pessimismo em relação à sociedade brasileira, o contraste entre o elogio da
natureza e das riquezas naturais com a negatividade do homem brasileiro. Discursos
construídos a partir do olhar de fora, que revelam a enorme dificuldade em conceituar-se e
de incluir-se ao mundo hegemônico do norte. Discursos naturalizados, que continuam
atuando, apesar – e mesmo convivendo – com o desprestígio do positivismo.
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A história da arte, a memória, o trauma
Sheila Cabo Geraldo, Universidade Estadual do Rio de Janeiro

A comunicação faz uma aproximação do significado da história da arte para Walter
Benjamin, considerando que, para o historiador e crítico, a história da arte só pode ser a
história das imagens dialéticas, as quais se constituem de intensidade temporal, que
explodem em lampejos, fazendo os sintomas eclodirem num processo de memória. É dessa
maneira que ensaiamos a busca da historicidade dos projetos artísticos Uma história que
nunca esqueci, de Rosana Palazyan, e Exílios, de Paula Trope, cuja força histórico-poética
reside na reordenação da memória fragmentada dos genocídios armênio e judaico,
respectivamente. Avalia-se também de que maneira a violência dos holocaustos armênio e
judaico passou a ser referência histórica para o que se denominou holocausto negro,
considerando, ainda, uma aproximação crítica da obra de Rosana Paulino e Daniel Lima.
Palavras-chave: Historicidade, violência, memória

*
This communication approximate the meaning of the history of art to Walter Benjamin,
considering that for the historian and critic, the history of art can only be the history of the
dialectical images, which constitute of temporal intensity, that explode in flashes, making to
hatch the symptoms, in a process of memory. It is in this way that we rehearse the quest for
the historicity of artistic projects like Uma história que nunca esqueci (A story I have never
forgotten), from Rosana Palazyan and Exílios, (Exiles), from Paula Trope, whose
historical-poetic strength lies in the reordering of the fragmented memory of the Armenian
and the Jewish genocides. It is also evaluate how the violence of the Armenian and Jewish
holocausts became a historical reference for what happened to be called the Black
Holocaust, considering also a critical approach to the work of Rosana Paulino and Daniel
Lima.
Keywords: Historicity, violence, memory
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Em carta a Florens Christian Rang,1 de dezembro de 1923, Benjamin faz uma reflexão sobre
a possibilidade da existência da história da arte e escreve ao amigo:
Para ser específico, o que me preocupa é a questão da relação entre as obras
de arte e a vida histórica. Nessa perspectiva, considero precipitada a conclusão
de que não há essa coisa que se chama história da arte. A concatenação de
ocorrências temporais, por exemplo, implica coisas que são causalmente
significantes para a vida humana. Sem concatenação, como o desenvolvimento,
maturidade, morte e outras categorias similares, a vida humana
fundamentalmente não existiria como tal. Mas a situação é completamente
diferente para as obras de arte. Em termos de sua essência, a obra de arte é
a-histórica. A tentativa de colocá-la no contexto da vida histórica não abre
perspectivas que nos conduzam ao coração da obra, como acontece também,
por exemplo, com a tentativa empreendida de olhar para as pessoas, que não
nos leva a vê-las na perspectiva de outras camadas essenciais. A pesquisa com
a história da arte contemporânea sempre é direcionada apenas para a história
dos assuntos (subject matter) ou para a história da forma, nas quais a obra de
arte fornece apenas exemplos e, assim, modelos; não existe aí questionamentos
sobre se a história é a história das obras de arte como tal....
Poder-se-ia dizer que Benjamin apostava em uma história que começasse a partir das obras,
o que exigiu dele uma reformulação dos problemas e dos termos que constituem a própria
noção de história da arte. Como escreve também na carta,
Enquanto a conexão compreensiva e fundamental da história é a relação
genealógica entre gerações, na obra de arte permanece uma relação intensa
entre obras de arte. [...] Como tal, há sempre a ameaça de perder a extensão
temporal, configurando, nessa perda do tempo, uma interpretação intensiva. É
verdade que a historicidade específica da obra de arte é algo que não pode ser
revelado na história da arte, mas apenas na interpretação. Na interpretação as
relações entre obras de arte aparecem como atemporais, mas não sem
relevância histórica.
Nesse processo, como escreve, se haveria que superar a história em que as obras de arte
seriam tomadas como exemplos de fatos históricos ou de conceitos filosóficos, assim
como se teria que pôr um fim na história das influências entre artistas, que negam a
temporalidade específica das obras, impedindo-lhes a exposição intensiva. Sem estar
privada de importância histórica, como no sentido monadológico,2 a temporalidade intensiva
faz brotarem, assim, conexões que são atemporais (anacrônicas).
Parece consenso o fato de que as exigências de Benjamin à história da arte denotem um
impulso que remete às teorias de Wölfflin, Alois Riegl e Aby Warburg. De Wöllflin, pela
afirmação de uma história dos conceitos, que rompe com as constantes estilísticas; e de
1

Benjamin, Walter. Correspondences of Walter Benjamin – 1910-1940. Chicago: University of Chicago Press,
1994, p. 223-225. Carta 126.
2
Graças a sua estrutura monadológica, o objeto histórico encontra representada em seu interior sua própria
história anterior e posterior. Cf. Benjamin, Walter. Passagens. Belo Horizonte: Editora UFMG; São Paulo:
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2006. p. 517 [N10,3].
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Riegl, pela afirmação de um querer artístico, assim como pela defesa de uma história da
arte na especificidade da arte.3 Para Didi-Huberman,4 entretanto, a referência mais
importante é a que remete à defesa de uma temporalidade anacrônica, que está na
aproximação com as teorias históricas de Warburg, sobretudo com as que aparecem no
Atlas Mnemosine. Tanto Benjamin quanto Warburg são defensores de uma história em
movimento, interessada em afinidades entre imagens, assim como na busca não
evolucionista de “tempos perdidos”.5 A história da arte seria, então, para ambos, uma
história das imagens, que Benjamin chama de imagens dialéticas e que se constituem na
interpenetração “critica” do passado e do presente. Como escreve,
Não é que o passado lance sua luz no presente ou que o presente lance sua luz
sobre o passado; mas a imagem é aquilo em que o ocorrido encontra o agora
num lampejo, formando uma constelação.6
A história da arte seria, assim, uma história que se abre como um campo de imagens
dialéticas,7onde cada imagem, porque dialética, possuidora de um adensamento de tempo,
como uma rememoração no agora,8 é uma imagem fulgurante, como explica Benjamin no
livro Passagens.9
Pensando na impossibilidade da história da arte, pode-se dizer que a história a contrapelo
de Benjamin corresponderia, em seu estado de “constelação”, à salvação da história da arte
como história reflexiva e crítica dos objetos artísticos em sua intensidade. Segundo Maria
João Cantinho, essa fulguração, que é intrínseca à imagem dialética, é também “o sinal ou o
sintoma que indicia a salvação da história”.10
Para entender a fulguração como salvação, entretanto, há que compreender que além de
exigir o reconhecimento da imagem dialética, na sua intensidade temporal, a história exige
também que a imagem seja um sintoma.11 É assim que podem ser reconhecidos os
despojos acionando-se o movimento da história, uma vez que nos surpreendem ao vir do
passado como imagens inconscientes de recordação. Para que o historiador seja o
intérprete crítico do princípio dinâmico das manifestações da arte, ele precisa
transformar-se em um trapeiro da memória das coisas. Seria como adotar a audácia de uma
3

Cf. Geraldo, Sheila Cabo. Riegl e Benjamin: arte, história e teoria moderna. Arte&Ensaios, Rio de Janeiro, 9,
2002. Disponível em:
http://www.ppgav.eba.ufrj.br/wp-content/uploads/2012/01/Riegl-e-Benjamin-arte-hist%C3%B3ria-e-teoria-moder
na-Sheila-Cabo-Geraldo.pdf. Acessado em 20 ago. 2017.
4
Didi-Huberman, Georges. A
 nte el tiempo. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2006, p.124.
5
Como Warburg havia estudado no Atlas Mnemosine, para Benjamin importa a sobrevivência de afinidades
mágicas e do gesto mínimo. Didi-Huberman, op. cit., p. 127.
6
Benjamin, 2006, op. cit., p. 505 [N2a, 3].
7
“Em outras palavras: a imagem é a dialética na imobilidade. Pois, enquanto a relação do presente com o
passado é puramente temporal, a do ocorrido com o agora é dialética – não de natureza temporal, mas
imagética. Somente as imagens dialéticas são autenticamente históricas, isto é, imagens não arcaicas.”
Benjamin, 2006, op. cit., p. 505 [N 3, 1].
8
Costa, Luciano Bernardino da. Imagem dialética/imagem crítica: um percurso de Walter Benjamin a George
Didi-Huberman. V Encontro de História da Arte − IFCH/Unicamp, Anais, 2009.
9
Cf. Didi-Huberman, op. cit., p. 150.
10
Cantinho, Maria João. O voo suspenso do tempo: estudo sobre o conceito de imagem dialética na obra de
Walter
Benjamin.
Espéculo.
Revista de estudios literarios. Madri, 2008. Disponível em
http://www.ucm.es/info/especulo/numero39/imadiale.html Acessado em 30 ago. 2016.
11
A história que a imagem dialética faz eclodir implica o reconhecimento de uma pré-história, como uma
arqueologia não só material, mas também psíquica, abrindo a história para os sintomas da vida psíquica e da
memória. Cf. Cantinho, op. cit.
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arqueologia psíquica que, tal como a escuta flutuante do analista, estivesse atenta à rede
dos detalhes, sensível ao ritmo dos sonhos, dos fantasmas, das repressões e do retorno do
reprimido, das latências e das crises, que é como opera a memória.12
Assim, é como uma constelação de imagens fulgurantes, identificável no adensamento do
tempo e na intensidade mnemônica das imagens, que se pensa ser possível alcançar a
historicidade de práticas artísticas contemporâneas, como a de Rosana Palazyan em Uma
história que nunca esqueci, mas também a da série de videontrevistas e fotografias Exílios,
de Paula Trope. Em ambos os trabalhos a força artística reside na ativação da memória em
um tempo de despertar. No trabalho de Palazyan, a memória do genocídio armênio (1915),
no de Paula, a do genocídio judeu-polonês. Nos dois a matéria artística explode em
imagens-sintoma de terror e trauma.

Fig. 1 – Rosana Palazyan - Uma história que nunca esqueci - 2015

Fig. 2 - Paula Trope - Exílios – 2006/7
12

Cf. Didi-Huberman, op. cit., p. 145.
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O massacre e deportação forçada de centenas de milhares de pessoas de origem armênia,
que viviam no Império Otomano, assim como a segregação, submissão e morte dos judeus
na Polônia pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial constroem, como explica
Andreas Huyssen,13 um elo complexo entre memória, política racial e violência colonialista,
elo importante para que se compreenda a situação contemporânea da sociedade e da arte
no Brasil, de onde falo, em que o neocolonialismo é, em grande parte, a perpetuação da
intolerância racista.
Rosana Palazyan é neta de armênios que chegaram ao Brasil na década de 1920, fugidos do
massacre que seu povo viveu no território que hoje é a Turquia. Em Uma história que nunca
esqueci, a imagem do despertar é um lencinho bordado pela avó durante o acolhimento na
Armenian General Benevolent Union, na Grécia, onde sua família ficou refugiada até a
viagem para o Brasil. O trabalho foi gerado a partir de recordações da adolescência de sua
avó. Essa era uma história que a avó contava repetidamente, o que a tornava quase viva
para a artista quando criança. O vídeo, que começa com a imagem de um barquinho de
dobradura, feito com o pequeno lenço,14 desenvolve-se em sequência de imagens de
violência e sofrimento, que a artista elabora com base em relatos e documentos de arquivo.
15

Marcio Seligmann-Silva, no artigo “Narrar o trauma”,16 cita o estudo de Helens Piralian,
psicanalista de origem armênia, que se pergunta como tratar o genocídio e como
representá-lo. Segundo Piralian isso só seria possível pela simbolização, que implica uma
(re)construção do espaço de vida.17 Assim é que se pode ver Rosana fazendo vir à tona um
“rastro” pessoal, familiar, de um dos mais violentos episódios da história moderna. Sua
videoinstalação, feita de maneira artesanal e rústica, traz imagens que ela apresenta em
pequenas gravuras e desenhos riscados em hóstias e tecidos bordados, que retornam,
sintomaticamente, lembranças e esquecimentos. É por meio dessas tímidas aparições que
se vislumbram as cenas presenciadas pela avó, cenas de massacre, de degredo, refúgio e
viagem; cenas de trauma revivido, mas agora de forma simbólica que, como escreveu
Piralian, é a saída do estado de sobrevivente para voltar à vida.18
Ao longo de sua trajetória como artista, em várias ocasiões, Rosana tratou da violência do
cotidiano por ela presenciada na cidade do Rio de Janeiro, onde mora. A violência está em
Hóstias (2000), que reúne cerca de 3.000 retratos de crianças mortas de forma violenta
impressos em hóstias, assim como está em ...uma história que você nunca mais esqueceu?
13

Huyssen, Andreas. Culturas do passado-presente: modernismo, artes visuais, políticas da memória. Rio de
Janeiro: Contraponto, 2014.
14
O vídeo é parte do trabalho comissionado e apresentado na Bienal de Tessalônica, na Grécia, em 2013 e foi
reapresentado na Bienal de Veneza em 2015.
15
O genocídio armênio (c. 1915-1920), que durante décadas permaneceu esquecido pela história, foi também
chamado de holocausto armênio, cuja principal camada das recordações é sempre aquela que remete à
brutalidade dos massacres e das marchas forçadas para a deportação, o que levou à morte mais de um milhão
de armênios que viviam no Império Otomano. A intenção era exterminar sua presença cultural durante o governo
dos chamados Jovens Turcos, que foi de 1915 a 1917.
16
Seligmann-Silva, Marcio. Narrar o trauma. A questão do testemunho de catástrofes. Psicologia Clínica. Rio de
Janeiro, v. 20, n. 1, 2008, p. 65-82.
17
Idem, ibidem, p. 69.
18
Idem.
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(2000-2002), sobre a violência contra internos em instituições de recuperação para crianças
e adolescentes em conflitos com a lei. Em 2010 apresenta a instalação O jardim das
daninhas,19 um jardim-alegoria da exclusão dos não úteis, dos alienados, dos
desempregados, dos que estão fora da norma social marcada pela finalidade, que foi
mostrada junto com O realejo, trabalho no qual afloram os anseios dos moradores de rua.
Paula Trope é artista também carioca, que desde a década de 1990, assim como Palazyan,
vem tratando das relações complexas de violência e trauma nas grandes cidades, o que
aparece especialmente nas séries Traslados, Brasil-Cuba (1997-1998),20 Os meninos
(1993-1994), Contos de passagem (2000), Sem simpatia (2004-2005). Desenvolveu entre
2006 e 2007 o trabalho em vídeo Exílios, com testemunhos de judeus poloneses que
emigraram para o Brasil fugindo da perseguição nazista ou que vieram na leva de
emigrantes posterior à Segunda Guerra Mundial. Muitos estiveram nos guetos de Lodzi e
alguns perderam parentes e amigos nos campos de extermínio de Kulmhoff, Auschwitz e
Buchenwald. Neta de poloneses, nunca pôde ouvir em casa as histórias dessa época. Era
assunto para se esquecer, diziam seus avós. Mas, segundo Aleksander Henryk Laks − que
viveu no gueto de Lodzi −, em seu testemunho para Paula: “Não me perguntem como
sobrevivi, eu não sei. Só sei para que sobrevivi. Sobrevivi para contar. Para isso nunca mais
acontecer.”21 Como escreveu Primo Levi no livro É isso um homem?,22 o testemunho seria a
própria sobrevivência. Do testemunho depende a sobrevivência daqueles que viveram
situações radicais de violência. Para esses, narrar o trauma tem o sentido primário de
renascer.23
Nos vídeos, os depoimentos são disparados a partir de uma conversa em que a artista
solicita que mostrem um objeto de recordação da Polônia. Laks mostra três: uma fotografia
de 1940, em cores, tirada em Lodzi, onde ele se reconhecera entre os meninos na fila da
sopa, além de dois objetos, pequenos restos que encontrou em 2004, quando retornou à
Polônia. “Senti vontade de voltar para ver minha cidade que tanto amava e o que sobrou
ainda de lá.”24 “E também fui ver o Kulmhoff, o Chełmno25 [...] Nos escombros que ainda
restam lá há pedaços de ossos... das pessoas.” Dos escombros Laks recolheu um pedaço
de cerâmica e um outro pedaço do que pensava ser um pente. Guardou esses restos e em
seu depoimento26 diz: “Isto não são meros pedaços de cacos, não. Isto são pessoas [...] isso
é gente [...] que foram exterminados a troco de absolutamente nada, pelo racismo, só”.
Os videodepoimentos ou videostestemunhos27 geraram também imagens fotográficas
desses homens e mulheres que não querem e não podem esquecer; pessoas marcadas pela
memória de um passado que não passa. O depoimento de Laks, que se apoia na foto
encontrada, enquanto documento, mas, sobretudo, nos objetos-escombros, percorre esse
19

“Qualquer espécie pode ser considerada daninha quando nasce onde não é desejada e compete por espaço e
nutrientes com culturas economicamente produtivas.” Disponível em h
 ttp://rosanapalazyan.blogspot.com.br/
Acessado em 6 set. 2017.
20
Disponível em h
 ttp://www.lucianacaravello.com.br/artistas/paula-trope. Acessado em 1 set. 2017.
21
Cadernos Sesc-Videobrasil. São Paulo, n. 8 (Pertença), 2012-2013. Org. Moacir dos Anjos, p. 108.
22
Levi, Primo. É isso um homem? Rio de Janeiro: Rocco, 1988, p. 7.
23
Sobre a impossibilidade do testemunho, ver Seligmann-Silva, op. cit., p. 65.
24
Testemunho de Aleksander Henryk Laks. C
 adernos Sesc-Videobrasil, op.cit., p. 108.
25
Chełmno foi um campo de extermínio, também conhecido como campo de concentração de Kulmhof, situado
a 50 quilômetros de Lodzi. O campo foi aberto em 1941 para matar os judeus do Gueto de Lodzi e de Warthegau.
26
Testemunho de Aleksander Henryk Laks. C
 adernos Sesc-Videobrasil, op.cit., p. 111.
27
Selligmann-Silva, op. cit.
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profundo campo da memória, que no vídeo é ao mesmo tempo construída e simbolizada.
Segundo Paulo Herkenhoff, esses vídeos são “lugares de escuta que abrem a fissura por
onde escorre a fala, que não se cala”.28 A artista Paula Trope promove, assim, imagens
poéticas que fazem eclodir uma história constituída por imagens de sobrevivência, por meio
da imaginação e da simbolização.
Lembrar ou esquecer parece ser a dicotomia que enreda os trabalhos de Rosana e Paula. No
texto “Usos tradicionais do discurso sobre o Holocausto e o colonialismo”,29 discutindo
sobre a indústria da cultura e da herança, Andreas Huyssen alerta para o excesso de cultura
da memória. De fato, nas últimas décadas, com a virada culturalista nas ciências humanas,
a memória passou efetivamente a ocupar um lugar de destaque. Como ressalta
Seligmann-Silva,30 a própria historiografia se abriu para a influência dos discursos da
memória, sobretudo na história oral e na história das imagens. Se a historiografia positivista
desconfiava da história das imagens, assim como desprezava a imaginação, ampliam-se a
partir da segunda metade do século XX os estudos que buscam ler as imagens-marca,
imagens-lampejo, como Benjamin havia feito no início do século. Dessa maneira, passa-se a
aproximar um passado local ou nacional de outros passados, gerando novos tipos de
constelações mnemônicas, novas possibilidades de história da arte.31
Isso posto, percebe-se que a violência e o trauma dos holocaustos armênio e judeu ressoam
no Brasil não só nas obras diretamente relacionadas aos acontecimentos da primeira
metade do século XX, como as de Rosana Palazyan e Paula Trope, mas também como
índice de permanência da violência escravista colonial, que se estendeu por séculos e que
se passou a chamar de holocausto negro.32 É no contexto da história aberta às imagens e
aos discursos da memória que se pode identificar uma espécie de sublevação da herança
colonialista genocida, sublevação muitas vezes ocorrida como pensamento intercultural,
que analisa criticamente a matriz do poder colonial, persistente no capitalismo global como
neocolonialismo,33 reafirmando o binômio dominador-dominado. Irrompem, assim, as vozes
e as práticas artísticas femininas, negras, indígenas, queer, transgêneras, em imagens
transdisciplinares, que abrem novas epistemologias para além das hierarquias epistêmicas
universais.
Considerando-se a necessidade do reconhecimento no Brasil da escravidão como um
holocausto negro é que nos aproximamos da obra de Rosana Paulino, sobretudo do grupo
28

Herkenhoff, Paulo. Paula Trope, grão da voz entre dobras da alma. Texto apresentação de Exílios. Projeto do
Festival Polônia-Rio. Rio de Janeiro, Parque das Ruínas, set.-out. 2007.
29
Huyssen, op. cit.
30
Seligmann-Silva, op. cit.
31
É o que Huyssen (op. cit., p.180) identifica no artista sul-africano Willian Kentrige, que trata do domínio colonial
dos brancos, da violência racista e do exílio judaico, assim como no trabalho de Doris Salcedo, em que a linha
entre a violência da sociedade colombiana e o holocausto judaico se tece por meio da poesia de Paul Celan. São
artistas que apresentam as lembranças traumáticas em texturas de palimpsestos e elos, fazendo emergir daí
uma “nova política cultural da memória transnacional, translinguística e abrangente”.
32
Araújo, Ana Lúcia. Shadows of the slave past: memory, slavery and history. New York and London: Routledge,
2014. Apud Vassallo, Simone Pondé. Entre vidas objetivadas y victimas de la esclavización: la trayectoria de los
huesos del Cementerio Pretos Novos, en Rio de Janeiro. Sexualidad, Salud y Sociedad, Rio de Janeiro, n. 25,
jan.-apr. 2017. Disponível em http://dx.doi.org/10.1590/1984-6487.sess.2017.25.14.a. Acessado em 02 de set
de 2017.
33
Mignolo, Walter. Pensamiento fronterizo y representación: conversación con María Iñigo Clavo y Rafael
Sanchez-Mateo Paniagua. In. Habitar la frontera: sentir y pensar la descolonialidad (Antologia 1990-2004).
Barcelona: Cidob y Uacj, 2015.
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de imagens que compõem originalmente a instalação Assentamento, com reproduções em
tamanho natural das imagens fotográficas de August Stahl,34 que foram desconstruídas e
reconstruídas, fazendo-nos reconhecer sua historicidade como um deslocamento na
subalternidade.

Fig. 3 – Rosana Paulino. Parede da Memória - 1994

Paulino inicia sua produção também na década de1990, e seu discurso atravessa as
discussões de gênero e etnicidade, trabalhando com imagens de mulheres negras,
remetendo ao espaço doméstico, mas também às funções sociais e ao mundo do trabalho.
Na série Bastidores (1997) discute a construção da subjetividade da mulher negra,
destacando práticas de submissão ou subalternização.35 As imagens, que são retratos de
mulheres negras, transferidas para o suporte de bordado, prática tradicionalmente feminina,
sofrem a violência da sutura de suas bocas, olhos e gargantas, violência correspondente
simbolicamente ao interdito da fala, do grito e da visão do mundo em que se inserem. Como
artista negra, descendente de escravizados, cruza o campo da memória individual e
biográfica com imagens de memória coletiva, o que desenvolve, sobretudo, em Parede da
memória (1994), uma parede de “proteção”, formada por “patuás”, que na cultura religiosa
de matriz africana são amuletos e na tradição ocidental poderiam corresponder a peças de
um jogo da memória, passatempo para quem deseja exercitar a lembrança. Parede da
memória, em que cada patuá é confeccionado com uma imagem fotográfica de um membro
de sua família, corresponde tanto ao testemunho de uma experiência pessoal de opressão e
34

As fotos de Stahl foram encomendadas nos anos 1865 e 1866 pelo naturalista suíço, naturalizado
norte-americano, Louis Agassiz, cientista criacionista, que veio ao Brasil escravocrata para fazer estudos sobre
miscigenação e catalogou os tipos de negros escravizados, acreditando ser possível provar pelos biotipos que
os negros eram seres inferiores e que a miscigenação era uma forma de degeneração da espécie humana.
35
Mignolo, op. cit.
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violência racista, que se precisa lembrar como uma didática, quanto ao jogo, como o do
bloco mágico, que Freud estudou, no qual todo apagamento preserva uma imagem
submersa, que no caso de Parede da memória funciona como uma suspensão em arte,
prenhe de tensão e prestes a eclodir.
A tensão do apagamento e da visibilidade é também o universo do trabalho Zumbi somos
nós (2004-2007) do grupo Frente 3 de Fevereiro,36 que se define como “…grupo
transdisciplinar de pesquisa e ação direta acerca do racismo na sociedade brasileira”37 e do
qual participa Daniel Lima, artista paulista, que neste momento é o curador da mostra cujo
título é a pergunta Agora somos todos negros?, da qual participam artistas contemporâneos
negros brasileiros.38

Fig. 4- Frente 3 de Fevereiro – Zumbi somos nós - 2007

Zumbi somos nós é um projeto com vários desdobramentos, incluindo o documentário de
2007, que registra a intervenção em estádios de futebol, em que grandes faixas perguntam

36

O grupo publica seu manifesto: “nós da Frente Três de Fevereiro, queremos romper com este silêncio velado,
convocando a sociedade a se posicionar diante da urgência latente desta realidade denunciando o
esquecimento que a justiça, o poder público e a grande mídia tentam imprimir à questão do racismo frente à
cidadania.” Disponível em h
 ttp://www.frente3defevereiro.com.br Acessado em 23 abr. 2016.
37
Disponível em h
 ttp://www.frente3defevereiro.com.br Acessado em 23 abr. 2016.
38
A exposição ocorre no Galpão Videobrasil, em São Paulo, onde estão trabalhos de Ana Lira, Ayrson Heráclito,
Daniel Lima, Dalton Paula, Eustáquio Neves, Frente 3 de Fevereiro, Jaime Lauriano, Jota Mombaça, Luiz de
Abreu, Moisés Patrício, Musa Michelle Matiuzzi, Paulo Nazareth, Rosana Paulino, Sidney Amaral e Zózimo Bulbul.
Disponível
em
http://site.videobrasil.org.br/exposicoes/galpaovb/agorasomostodxsnegrxs/apresentacao.
Acessado em 31 ago. 2017.
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pela presença do negro na sociedade, saúdam os negros brasileiros e reafirmam a memória
da resistência revolucionária, simbolizada pelo líder de quilombo Zumbi dos Palmares.
Na exposição Agora somos todos negros? Daniel parte do artigo 14 da Constituição do
Haiti, de 1805, que declarara todos os cidadãos haitianos negros. Apresenta em sua
interrogação olhares sobre o racismo e o sexismo a partir do ponto de vista da negritude,
que questiona a racialização como postura colonial. Tomando a frase da Constituição
haitiana com um olhar crítico, Lima abre, ainda, o debate para as ambiguidades em que
estão inseridos aqueles etnicamente identificados com os negros, de ascendência africana,
como os povos quilombolas, mas também os indígenas, alvo da mesma violência genocida,
já que as estatísticas sobre assassinatos de jovens e crianças, em sua maioria negras,
correspondem à violência do argumento do “marco temporal” para a demarcação tanto das
terras indígenas quanto das quilombolas.39
A exposição, que implica um estado de reflexão, abre, assim, oportunidade para a pergunta
sobre os negros no sistema de arte no Brasil, mas também e sobretudo sobre a história da
arte nessa nova e necessária epistemologia, cujo vir a ser recai em uma história
descolonizada, em que haja o reconhecimento da imagem em sua intensidade temporal,
assim como das latências e aproximações, acontecendo “vários tempos e várias histórias
ao mesmo tempo”, como escreveu Achille Mbembe,40 e que acaba por afirmar uma
descolonização na arte.
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A imagem entre a história da arte e a
antropologia: notas sobre um debate teórico
Vera Pugliese, Universidade de Brasília

O artigo parte do recorte de um levantamento bibliográfico preliminar sobre a produção da
história da arte no Brasil entre 2000 e 2015, debruçada sobre questões teóricas da própria
disciplina. Da variedade de demandas por uma antropologia pelo discurso historiográfico
artístico, esta reflexão se dedicou a identificar a primeira recepção da proposta
teórico-metodológica da história da arte como antropologia das imagens de Georges
Didi-Huberman no Brasil, e alguns de seus desdobramentos e implicações em nossos
debates teóricos atuais.
Palavras-chave: antropologia das imagens. Georges Didi-Huberman. Historiografia da
Arte no Brasil.
*

This article came from a preliminary bibliographic search on the art historiographical
production in Brazil, between 2000 and 2015, and it focussed on theoretical issues of the
discipline. Among a range of demands for an anthropology by art historiographical
discourse, this reflection sought to identify the Brazilian first reception of the theorethical
and methodological proposal of the art history as antropology of the images by Georges
Didi-Huberman, as well as some of its developments and implications to our current
theoretical debates.
Keywords: anthropology of the images. Georges Didi-Huberman. Historiography of Art in
Brazil.

XXXVII Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte

76

Vera Pugliese

A imagem entre a história da arte e a antropologia

O indivíduo – a própria palavra o indica – supõe a não-divisão, o
indiviso do sujeito. A singularidade, ao contrário, introduz uma
clivagem: ela se coloca como diferença, ela se divide e nos divide em
retorno no exercício de nosso saber.
Georgres DIDI-HUBERMAN, 1996, p. 163

Acompanhamos, há pelo menos três décadas, a abertura da história da arte a outras
matrizes teórico-metodológicas à margem das tradições hegemônicas na prática
historiográfica artística ocidental desde a virada do século XIX para o XX. Essa abertura
permite considerar o fenômeno artístico em sua complexidade cultural, sem ignorar as
especificidades plásticas, operações conceptuais de sua constituição e das sensibilidades a
ele vinculadas.
Se a inserção cultural do fenômeno artístico impõe uma historicidade, esta historicidade
demanda modelos de tempo capazes de apreender a imagem em diferentes sentidos, o que
convoca categorias e conceitos operatórios incongruentes a um pensamento linear ou a
uma grande narrativa. Daí buscarmos suscitar algumas questões provocadas pela atenção
a certas exigências teóricas na recente produção de história da arte no Brasil,
encontrando-se, entre as principais camadas de emergência desta produção, artigos de
anais de eventos científicos e de periódicos acadêmicos. O presente recorte dessa extensa
produção provém de uma reflexão que surgiu do levantamento bibliográfico preliminar para
a elaboração do Projeto de Pesquisa “Contribuição para o mapeamento de vertentes da
Historiografia da Arte no Brasil em anais de eventos científicos: 2000-2015”, iniciada em
junho de 2017 com financiamento do CNPq, concernente ao recenseamento dos artigos dos
anais do Comitê Brasileiro de História da Arte - CBHA e da Associação Nacional dos
1
Pesquisadores em Artes Plásticas – ANPAP, nesse interstício . Esse estudo exploratório
permitiu detectar debates relativos à história da arte: seus limites; objetos privilegiados;
parâmetros teórico-metodológicos; exigências críticas etc. Tal amostra impôs a leitura de
outros textos basilares desse período e indicou discussões como a complexa relação da
história da arte com a antropologia. Essa discussão percorre eixos temáticos e
preocupações teóricas que contemplam objetos artísticos, oriundos ou não de regiões e
culturas alheias à arte dita ocidental, constituindo um campo expandido fenomênica e
conceptualmente, que ultrapassa modelos canônicos da disciplina, preocupada com
parâmetros teórico-metodológicos. Ela também comtempla exigências críticas específicas,
que permitem encontrar afinidades e linhas de corte em percursos de pesquisadores que
têm repercutido na produção da história da arte no país.
O diálogo transdisciplinar entre a história da arte e antropologia impõe reler autores como
Aby Warburg e considerar propostas como a de Georges Didi-Huberman, frente ao debate
sobre os estatutos da imagem e da obra de arte. Mas como ele se desenvolve na
historiografia da arte no Brasil? O que dessa e por que essa discussão interessa a nossos
1

O CBHA foi constituído em 1972, como sintoma da urgência da criação de uma entidade que passaria a
promover e contribuir para o desenvolvimento e consolidação de redes de pesquisa nacionais e internacionais
em história da arte. Criada em 1988, a ANPAP é uma entidade que congrega diferentes comitês, envolvendo
pesquisadores em Artes, História da Arte e Ensino em Artes Visuais. A referida pesquisa tem se dedicado a
artigos pertinentes à esfera da História da Arte nos anais de seus Encontros Nacionais, incluindo os textos de
comunicações do Comitê História, Teoria e Crítica de Arte – CHTCA e de Curadoria - CC, e também dos
Simpósios Temáticos, a partir de 2012.
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problemas teóricos, críticos, a nossas pesquisas? Esse debate produz uma especificidade
devido às condições de seu ingresso em nosso meio? Como se dá a abertura à
antropologia? Em que termos e de que ordem ela é? Quais suas virtudes operatórias e o que
se pretende enfrentar? Qual a natureza da relação entre obra de arte e imagem que esse
debate fomenta ou comporta?
Além de adoções de conceitos introduzidos por Jean-François Lyotard, Michel Foucault,
Hubert Damisch, Louis Marin, Hans Belting e Didi-Huberman, entre outros, buscam-se
possibilidades de conceituação que partam do corte epistemo-crítico do pós-estruturalismo.
Mas se a recorrência a esses autores seria uma tentativa de encontrar um lugar para a
produção de história da arte brasileira, Stéphane Huchet questiona a busca de matrizes
desconstrutivas para sanar o que não teria sido construído solidamente, constatando que
estamos diante de “um problema de método, de ausência de formação epistemológica
2
sobre os embates meta-históricos e conceituais” . Embora este alerta seja imprescindível,
talvez as bases positivistas de nossa produção teórica esteja demasiadamente
contaminada por desejos objetivantes, podendo aquelas matrizes, em seu potencial crítico,
ter outras funções em nossas reflexões. Funções que ultrapassam o uso terminológico
superficial, a aplicação metodológica subserviente e a citação inconsistente de quadros
teóricos de autores que tanto nutrem nossas práticas historiográficas artísticas.
Se entendermos que o teor antropológico dessa abertura afeta a história da arte, cabe
indagar: que antropologia, seja uma de suas divisões, vertentes e métodos, ou ainda,
antropólogos ou obras nossa disciplina demanda? Talvez só pudéssemos falar em
antropologias, devido à pluralidade de exigências teóricas que esse diálogo envolve. Mas
essa resposta não é satisfatória, primeiro porque ela deveria aplacar a complexidade das
tramas que interligam as duas esferas. Depois, porque essa busca negaria o princípio desse
diálogo que é, inexoravelmente, parcial e inapreensível devido às suas ordens
epistemológicas. A busca por uma antropologia pode se dever justamente a este
desencaixe que perturba discursos fechados, calcados por modelos canônicos e dogmas
totalizantes.
Mas quem ou o que demanda uma antropologia na história da arte? Essa demanda
significaria uma necessidade, uma solicitação; reclamar; exigir como uma reivindicação de
algo que se lhe pertence; indagar, consultar, mas também inquirir ou interrogar? O que se
impõe nessa pergunta aparentemente ingênua é conhecer se a natureza da própria
demanda poderia ser interna ao objeto ou ao discurso historiográfico artístico, mas uma
resposta só surge quando o pesquisador se encontra face a determinado objeto de
investigação. Isto torna necessário visitar alguns dos nomes que mais intensa e
recorrentemente vêm empreendendo suas pesquisas ao longo dos anos, munidos dessas
preocupações, dadas as dimensões de um artigo.
Roberto Conduru investiga produções e circulações de objetos artísticos, imagens e
procedimentos que reportam a matrizes africanas, dentro e fora do Brasil, no passado e na
3
contemporaneidade, em suas pesquisas iluminadas pela experiência pós-colonial . Desse
2
3

HUCHET, 2008, p. 50-51.
MARQUES et al., 2013, p. 14.
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modo, ele questiona modelos teóricos provenientes da história da arte hegemônica
ocidental, o que envolve deslocamentos conceptuais no campo discursivo da disciplina,
oferecendo também uma via teórico-metodológica necessária para a consideração da arte
moderna e contemporânea.
Preocupada com suas “particularidades históricas e antropológicas”, Mônica Zielinsky
reclama por dados documentais e “metodologias de análise condizentes com os processos
de construção das histórias locais e que contemplem suas implicações mais amplas e
comparativas com outras culturas”, frente à recusa da adjetivação “brasileira” do termo arte
4
como uma categoria crítica” . Claudia Mattos, lembra da “restrição histórica” que o
Modernismo se constituiu como “campo articulador dos discursos hegemônicos sobre a
história da arte no Brasil, ao menos até a década de 1980”, sobretudo sobre tradições não
5
europeias como as ameríndia e africana . Historiadores da arte como Conduru, Mattos
Avolese e Zielinsky, assim como Stéphane Huchet e Maria Lúcia Bastos Kern, parecem
propor desativações conceitos e preconceitos, problematizações das práticas
historiográficas artísticas que envolvem pressupostos de base e constrangimentos
classificatórios estabelecidos pelo mainstream da história da arte, que se revelam de modo
flagrante ao serem aplicadas servilmente a objetos que escapam a repertórios ocidentais, a
partir dos quais suas teorias foram fundadas e desenvolvidas. Mas talvez esta desativação
possa ser operacionalizada por mecanismos discursivos pertinentes à arte contemporânea.
A principal preocupação parece ser a de encontrar bases e preceitos teórico-metodológicos
que permitam constituir e reconhecer unidades de sentido, categorias, conceitos
operatórios e modelos de temporalidade para lidar com uma produção em “campo
expandido”, para os quais categorias históricas como estilo, escolas, gêneros artísticos e
categorias de linguagem se mostram insuficientes e até inadequadas. Trata-se, portanto,
não de preocupações hermenêuticas, mas da potência heurística aberta pelos próprios
objetos seja em sua eficácia antropológica ou em sua consignação à arte contemporânea e
sua relação imbricada com o pós-estruturalismo.
Em diferentes textos na virada para os anos 2000, Kern pontua significativas viradas
epistêmicas da disciplina ao longo de sua história relativas aos estatutos da obra de arte e
6
da imagem, frente à necessidade da compreensão de práticas artísticas contemporâneas .
Ela sustenta um direcionamento para o aporte antropológico, discute a noção de cultura
7
visual – sobre a qual Paulo Knauss ilumina as genealogias de suas vertentes -, além de
comentar revisões de autores à margem do mainstream da disciplina, como o retorno de
Didi-Huberman a Warburg e Carl Einstein, relidos
no momento em que as dimensões de sentidos partem das esferas
culturais, que o sujeito não é mais considerado o agente de
transformações históricas, que as teleologias desaparecem, os
8
programas e projetos normativos enfraquecem (...).

4

I bidem, p. 9-10.
Ibidem, p. 6.
6
KERN, 2004, p. 6.
7
KNAUSS, 2006.
8
KERN, 2004, p. 7.
5
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Mattos também comenta retornos a Aloïs Riegl e Warburg, “como modelos para uma
história da arte crítica” que auxiliaram a desierarquizar belas artes e artes aplicadas e
permitem ao historiador da arte voltar-se para uma “circulação da cultura material (e
imaterial) através do globo”, além de conduzir a revisões das bases da disciplina em prol de
9
abordagens pós-coloniais . Mas, além de explorar preceitos teórico-metodológicos de
Warburg, discutindo sua concepção da “imagem como um espaço de embricamento de
valores psicológicos, políticos, sociais, religiosos”, reportando-se a Jacob Burkhardt, Mattos
10
estendeu essa reflexão à esfera poética. Ao analisar a obra de artistas como Ron Kitaj e
Wesley Duke Lee, aqueles pressupostos prestaram-se à compreensão de desencaixes
11
pós-modernos e à materialização do funcionamento das imagens em associação . Assim,
ela propõe o que entendemos como uma homologia entre a justaposição de imagens em
ambos, em um processo poético e de uma proposta metodológica teorética, que não deixa
de comportar um teor poético.
Muitas das preocupações teóricas que esses retornos trazem à baila parecem convergir
para a formação de um corpo de questões coerente, ainda que comporte tensões e
contrastes, em uma abertura crítica sobre as práticas do historiador da arte. Estes
questionamentos revelam-se com mais clareza frente à atenção dada ao desenvolvimento
diacrônico de seus discursos e o que eles revelam sobre a dimensão problemática da
própria história da arte frente às suas bases epistêmicas.
Daí Kern mencionar a dedicação de Warburg a certas sobrevivências de imagens patéticas
da Antiguidade no Renascimento, mediante um “caráter associativo, cujos métodos e
12
interpretações são sempre renovados diante de novas pesquisas” . Já C. Einstein, dedicado
à compreensão da especificidade da escultura africana e à apropriação de seus aspectos
formais pelo Cubismo, dialogou com a antropologia, em direção à “compreensão da
13
complexidade das imagens artísticas” . Isso teria consequências sobre o desmantelamento
do teor humanista da própria disciplina desde sua fundação, e evocado por Erwin Panofsky.
Mas, retornando à indagação sobre a relação entre história da arte e antropologia por esta
via, há que se a modernidade é questionada em relação à separação entre natureza e
cultura e por instituir um pensamento colonial, Huchet crê que ela entendeu que o conceito
de arte na construção historiografia da arte remonta a uma genealogia epistemológica
desde a filosofia grega, que deve “ser estendido a culturas e contextos históricos não
14
ocidentais” , daí ser necessário examinar o conceito de imagem, a partir de suas raízes
filosóficas e antropológicas.
Se a consideração das civilizações extraocidentais ampliou o conceito de história da arte
entendida como “antropologia do visual”, ele convoca Hans Belting para discutir o “privilégio
concedido, desde o Renascimento, à figura individual do artista”, mediante a introdução de
novos objetos. Huchet afirma que ela acolhe, além de categorias de linguagem como a
9

MARQUES et al., 2013, p. 7-8.
MATTOS, 2007, p. 48.
11
I bidem, p. 46.
12
KERN, 2004, p. 8.
13
Ibidem, p. 8.
14
HUCHET, 2014, p. 224.
10
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pintura e escultura, imagens medievais, anônimas, reproduções em série, réplicas etc., além
da abertura de campos historiográficos artísticos em países até recentemente
“considerados periféricos pela Europa”, como a Ásia e a África e a América Latina mediante
15
“a complexificação dos horizontes e dos objetos” .
Ele reporta a estrutura discursiva da disciplina à noção humanista de Renascimento –
questão aprofundada por Didi-Huberman -, entendendo que a história da arte se abre a um
diálogo com outros saberes, implicando o fenômeno artístico toda uma complexidade de
saberes. Desse modo, fatores que pareciam caracterizar uma crise da disciplina já seriam
inerentes a ela, como elementos constitutivos, daí ele inverter o raciocínio que reduz a arte a
produto social para pensar o social e a cultura a partir dela (HUCHET, 2014, p. 128).
Huchet ainda discute a crítica que a Iconologia panofskyana suscita hoje devido à sua
operação hermenêutica homologar um discurso de certezas, donde a censura
didi-hubermaniana de que ela “negaria a realidade própria da imagem e o que ela tende a
16
dizer com base no seu próprio não saber” , inviabilizando o que seria um conhecimento
objetivo da imagem como reflexo, exemplo ou ilustração de uma época, sociedade, cultura,
Zeitgeist, Weltanschauung, mentalidade etc. A imagem deve ser problematizada a partir de
suas singularidades frente à complexidade de sua inserção cultural, com seus desencaixes,
fricções, atravessamentos temporais.
Huchet nos leva a refletir sobre o que parece passar desapercebido da crítica à valorização
ocidental do clássico, que por séculos persistiu sob diferentes modelos, e na doutrina
neoclássica de Johann J. Winckelmann se deu por meio da valorização da Grécia antiga em
detrimento da Roma tão exaltada pelos Renascentistas, é que, por mais que sua doutrina do
gosto e do belo se projete como ideal, ela é também um fenômeno cultural, como a busca
de uma ancestralidade legitimadora de elementos culturais posteriores, em diferentes
sociedades.
Desse modo, Huchet parece atentar para a apreciação de certas condições culturais que
envolvem o sentido de historicidade que se fortalece ao longo do século XIX, e que se
relaciona com as escolhas teórico-metodológicas dos historiadores da arte que integraram
17
a chamada Escola de Viena. Daí também Huchet reconhecer que Riegl profetiza uma
virada antropológica da história da arte, ao abalar a centralidade da herança grecorromana
reivindicada havia séculos por países europeus.
Mas Warburg ainda pensaria “numa estrutura em rede, linguagens visuais e gestualidades
imemoriais [que] dialogam, reaparecendo em outros contextos e situações artísticas”, de
modo a desenvolver uma história de “sobrevivências formais, icônicas e semiológicas, que
atravessam o tempo e ressurgem em novas configurações artísticas e estéticas, como
marcos indeléveis da experiência visual, psíquica e simbólica dos homens”, voltando-se para
18
o problema da eficácia das imagens . No entender de Huchet, seu Bildertlas Mnemosyne
fascina muitos historiadores da arte e artistas contemporâneos por ter demonstrado “como
as imagens manifestam uma verdadeira montagem de tempos heterogêneos”, tornando a
15

I bidem, p. 224-225.
I bidem, p. 229.
17
I bidem, p. 234.
18
Ibidem, p. 236.
16
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“história da arte uma disciplina com fortes analogias com certos processos modernos de
19
construção artística da imagem” .
Tributário da abertura semiológica e psicanalítica proporcionada por Marin e Damisch, que
fixaram a exigência de um fundo epistemológico que marca a recente teoria da arte na
França, Huchet entende que Didi-Huberman articula “um denso saber para produzir o que
20
propôs chamar de antropologia do visual” de “caráter neo-warburguiano” . Daí constatar que
para Didi-Huberman a antropologia não representaria um risco, mas uma saída para a
21
História da arte, ao configurar-se, também, como uma teoria da imagem .
Kern afirma que para Warburg “a imagem não se constitui como um saber fechado,
concebendo-a como um movimento que requer as dimensões antropológicas do ser e o
22
tempo” . Daí o interesse do historiador da arte por imagens provenientes da chamada
“cultura popular” e pela dança; por baralhos de tarot; constelações zodiacais; desenhos de
moda; mapas e esquemas científicos; bem como códigos de expressões subjacentes ao
comportamento de diferentes culturas.
O retorno de Didi-Huberman a Warburg à sua “motivação psicológica” para a remissão a
23
certas formas antigas pela cultura florentina , cujo contexto valorizava o princípio da
verossimilhança. Mas ao invés da primazia das imagens apolíneas, Warburg se concentrou
nas imagens que envolviam o que seria uma distorção da mimesis. Mattos viu nesse desvio
um problema da história da arte de ordem antropológica, devido aos atravessamentos
culturais que ele envolveria frente à “fisionomia histórica” de uma época, que teriam seus
primeiros “modelos” investigados.
Daí Huchet compreender que o “êxito internacional” do projeto didi-hubermaniano se deve a
seu perfil epistemológico, envolvendo disciplinas que antes não alimentavam “a História da
24
arte de maneira tão determinante” , e que não deixa de causar estranheza no Brasil na
virada para os anos 2000. Esta abertura foi acionada pelo retorno a autores como Warburg e
a seus procedimentos associativos, face à franca assimilação do debate sobre os estatutos
da arte e da imagem, provenientes de diferentes ordens culturais.
Didi-Huberman propõe um partido historiográfico tomado pelo sujeito sob o qual age um
partido filosófico que não é ontológico, mas epistemológico no qual o estatuto do sujeito é
aquele que se constitui diante do paradoxo da imagem que se abre em diferentes estratos
do saber arqueológico e antropológico da imagem.
Se esta breve reflexão envolve um dos aspectos da relação entre história da arte e
antropologia, as problematizações expostas segundo os argumentos apresentados
concernentes a uma das reações à marcação desta disciplina por modelos eurocêntricos
oferecem uma via necessária para a consideração da recente historiografia arte no Brasil. O
recorte, ainda que breve, do referido estudo exploratório concentrou-se em textos
concernentes a preocupações teóricas, nos quais se reconhece a primeira recepção de
19

I bidem, p. 236-237.
I bidem, p. 239.
21
Ibidem, p. 242.
22
KERN, 2004, p. 8.
23
MATTOS, 2007, p. 47.
24
HUCHET, 2014, p. 242.
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Didi-Huberman no meio intelectual brasileiro a partir dos anos 1990, quando se
intensificavam discussões sobre a produção historiográfica artística no país e se buscava
fortalecer esta esfera de conhecimento, entendendo que ela não poderia ser reduzida a
dicotomias como centro/periferia, a especificidades temáticas ou de periodização.
Conforme foi apresentado no recente Encontro da ANPAP em setembro de 2017, esse
recorte integra uma discussão mais ampla na qual se propôs considerar a historiografia da
arte no país a partir de três eixos fundamentais que foram depreendidos de artigos
explicitamente referentes a esta produção teórica. Trata-se de forças que se articulam de
modo complexo e que foram sistematizadas como: os discursos sobre a existência ou não
de uma arte brasileira e quais seriam suas especificidades; aqueles sobre a preocupação
com as fronteiras, especificidades e rumos da história da arte e seus diálogos
transdisciplinares e os discursos voltados para as condições epistêmicas da história da arte
25
face à historicização da arte contemporânea . Deste modo, colocou-se a hipótese de que
esses eixos não apenas estariam imbricados, mas contribuem para o debate sobre a
possibilidade da existência de uma historiografia da arte no Brasil, bem como o moldam a
partir de conceitos epistêmicos que interferem em sua própria natureza e fisiologia.
Ora, o segundo eixo se dedica ao debate no Brasil sobre os problemas e fronteiras da
história da arte, ou seja, à busca de afirmação ou redefinição de seus objetos, métodos e
pressupostos teóricos, em suma, da revisão de seu campo operatório, que se volta para a
necessidade de compreensão das especificidades da historiografia da arte no país. Mas,
simultaneamente, ele integra o cenário mundial das diferentes tentativas de realizar uma
revisão epistemológica da própria disciplina, seja a partir de seus antigos “centros”
geradores de modelos, seja a partir de discursos pós-coloniais e decoloniais que se
colocam, no primeiro caso, ou que partem, no segundo, das bordas do Non-Western world.
Se a presente discussão se dedica ao segundo eixo, frente a um dos diálogos
transdisciplinares da história da arte, aquele com a antropologia, dois fenômenos parecem
se impor.
Um deles é que os confrontos entre esses eixos parecem buscar a legitimação de uma
história da arte brasileira, ainda que seu corpo seja frágil. Mas cabe lembrar que o discurso
autolegiferante como mecanismo legitimador desta disciplina é constitutivo desde o século
XVI e tem sido retomado a cada um de seus “(re)nascimentos”. Assim, crises
interpretativas, tensões categoriais e interpretativas, questionamentos de modelos
teórico-metodológicos face a objetos e abordagens exógenos a cânones consagrados da
história da arte, além de seus diálogos transdisciplinares, depreendidos da referida fortuna,
parecem evidenciar muito mais uma assunção da inerente dinâmica de redefinição da
própria disciplina, do que seu enfraquecimento. Parece-me que o topos da “crise da história
da arte” tem sido debatido a partir de nossas próprias práticas e da história da constituição
da disciplina no Brasil.
O outro fenômeno que se impõe é a abertura a outras esferas de saber, devido à
complexidade cultural da imagem e do objeto dito artístico, esclarecida por deslocamentos
conceptuais favorecidos pelos mencionados retornos críticos. Esses elementos que já
seriam constitutivos da história da arte desde seus inícios, não se podendo confundir sua

25

PUGLIESE, 2017, no prelo.
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autonomia disciplinar com um discurso autocentrado, que ignorasse a heteronomia da
inserção histórica, cultural e sociopolítica de seus objetos. Ademais, como Huchet explicita,
além da demanda por uma antropologia a partir dos discursos pós-coloniais, o surgimento
da história da arte como disciplina universitária, no século XIX, é, em certa medida,
congênito ao surgimento da antropologia como ciência social – parte dela também mediada
por análises comparativas de imagens fotográficas. Antropologia demandada, como
ocorreu em Riegl e Warburg, como exigência epistemológica da própria história da arte, a
partir do assombro diante da imagem, considerada em um sentido mais amplo e profundo
de antropologia, desde textos preocupados com sua ordem filosófica.
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“Arcos romanos concêntricos” e o triunfo nos
retábulos-mores do Recôncavo da Bahia.
Luiz Alberto Ribeiro Freire, Universidade Federal da Bahia

A movimentação de reforma da talha e de novas construções ornamentais nas igrejas das
cidades do interior da Bahia, entre o século XIX e XX, expressaram soluções formais que se
popularizaram em todo o território baiano. Nas cidades de São Gonçalo dos Campos e de
São Felipe foram construídos retábulos-mores cuja tipologia difere dos retábulos da capital
e das demais igrejas dos municípios próximos. Neles, os arcos romanos concêntricos
retornam com outro aspecto e com seu sentido romano revigorado em torno da ideia do
triunfo cristão. Discutiremos aqui forma e sentido em uma tipologia diferente da tradição
oitocentista baiana.
Palavras-chave: arcos, triunfo, retábulo, recôncavo, Bahia
*

The movement for the reform of the carvings and for new ornamental constructions in the
churches of the cities of Bahia state, between the XIX and XX century, expressed formal
solutions that were popularized in all the Bahian territory. In the cities of São Gonçalo dos
Campos and São Felipe principle retables were constructed, the typology of which differed
from the retables of the capital and other churches of the nearby municipalities. In them, the
concentric Roman arches returned with another aspect and with their Roman sense
reinvigorated around the idea of the Christian triumph. We will discuss here the form and
meaning in a typology different from the nineteenth-century Bahia tradition.
Keywords: arches. triumph. retable. cove. Bahia
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A arte da talha empregada na ornamentação das igrejas católicas na Bahia foi
frequentemente utilizada no século XIX, graças a um mercado alargado, que abrangia as
localidades da hinterlândia baiana, interligadas pelas relações comerciais com o porto da
capital, Salvador, em fluxos culturais que incluía a mobilidade dos artistas na realização das
várias obras de ornamentação. Essas relações ainda se fazem intensas na primeira metade
do século XX e um pouco além.
Em nossos estudos temos verificado as repercussões dos modelos de retábulos de altares
da capital nas localidades do espaço da Baía de Todos os Santos e identificados tipos de
retábulos que aparecem em escala monumental nessas localidades e que são
reinterpretados com simplicidade na capital. Há contudo, dois modelos de retábulos,
formalmente muito íntimos entre si, mas que não repercutiram na Soterópole,
constituindo-se em exemplares únicos e diferenciados.
Os retábulos que apresentam as qualidades mencionadas são o retábulo-mor da Igreja
Matriz de São Gonçalo dos Campos e o da Matriz de São Felipe. A cidade de São Gonçalo
dos Campos dista 88,8 Km de São Felipe, ambas estão ligadas as principais cidades do
Recôncavo da Bahia, Cachoeira e São Félix por vias terrestres.
Na Matriz de São Gonçalo dos Campos o retábulo-mor se estrutura em seis arquivoltas
concêntricas que assentam sobre cimalhas em zig zag, acompanhando o movimento
afunilado das arquivoltas. Sustentam essas cimalhas, catorze colunas, sete em cada lado,
sendo duas delas adossadas aos cantos, com fustes retos e caneluras ressaltadas por
douramento nas reentrâncias e branco nas saliências, os capitéis são da ordem compósita
dourados com fundos brancos, os fustes partem de bases.
As colunas fronteiras assentam-se sobre quatro pedestais em cada lado, e, em duas ordens,
dois sobre dois, são ornados com reservas de molduras retangulares douradas circunscritas
que trazem no interior da reserva menor um feixe de folhas assimétricas descendentes
presas por aro na parte superior, atualmente pintadas em tonalidades escuras e claras de
verde. Esse motivo repete em dimensões menores nas demais pilastras.
No centro, acima da mesa do altar ergue-se três nichos, sendo o do centro mais elevado que
os laterais, cujas alturas coincidem, inclusive no arremate em frontão triangular, enquanto o
nicho central é arrematado por frontão triangular com cornijamento reto em cada lateral.
Todos os nichos têm portas de vidro em formato de arco romano e meia-colunas da ordem
compósita, semelhantes as maiores, distribuídas nos extremos de cada nicho.
Os adornos dos nichos laterais constituem-se nos frisos: de ramagens avolutadas
simétricas com concha vieira ao centro; nos tímpanos: volutas fitomórficas simétricas e por
sobre os frontões triangulares: volutas em “esses” simétricos com folhas nas extremidades
dos enrolamentos e concha vieira no centro.
No nicho central o tímpano é ocupado por volutas fitomórficas simétricas com vieira ao
centro e nas laterais pende de roseta uma sequência descendente de trifólios. Atualmente o
nicho central é ocupado pela imagem de São Gonçalo do Amarante, à direita do retábulo,
por Nossa Senhora do Rosário e o à esquerda, por São José. Ao fundo do camarim está
pintado a imagem de “Cristo em Ascensão, entre nuvens, com os braços abertos e elevados
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como se estivesse na cruz, com parte do corpo coberto pelo sudário” substituindo o “Cristo
crucificado” que tradicionalmente era colocado no alto do trono eucarístico.
Abaixo do nicho central fica o sacrário cujo formato em templete constitui-se em um corpo
central com porta em arco romano ladeada por duas meia-colunas compósitas semelhantes
as demais, arrematado por frontão triangular e dois corpos laterais em plano recuado, sobre
colunas, arrematados por fragmento de frontão triangular. A porta é ornamentada com um
relevo representando “Cristo oferecendo a comunhão a um fiel ajoelhado”. O friso apresenta
triglifos dourados, o tímpano é ornado por volutas simétricas douradas e por sobre o frontão
triangular um arremate composto de volutas fitomórficas simétricas que sustenta uma cruz
dourada no centro.
Ladeando os nichos ainda há duas pilastras independentes, uma em cada lado, que podem
ter sido acréscimo posterior, que sustentam anjos com luminárias.
Entre as grandes colunas do retábulo, nos espaços em branco do primeiro e segundo níveis
há ornatos formados por pendentes de folhas e flores, sendo as folhas em tonalidade
escura e clara de verde e as flores em tonalidades escuras e claras de cor de rosa. O friso
das cimalhas movimentadas do retábulo é ornado por motivo constituído de volutas
simétricas com enrolamentos contrários para baixo arrematadas por trifólio em tonalidade
escura e clara de verde, esse motivo se repete em todo o friso em cada lateral.
Na segunda arquivolta do retábulo, a mais larga, está pintado em letras verdes sobre fundo
azul, ornadas com folhagens mais escuras e rosas róseas: “EGO SUM VIA, VERITAS ET
VITA” (EU SOU O CAMINHO, A VERDADE E A VIDA). Na primeira arquivolta há motivos
fitomórficos entalhados e dourados que marcam e prendem a arquivolta ao teto de madeira
em abóbada de lunetas pintado na cor azul celeste. O formato desse retábulo, que data de
cerca de 19301, parece ter relação com o tema para o retábulo-mor da Igreja Matriz de São

1

IPAC-Ba. Inventário de proteção do acervo cultural da Bahia; monumentos e sítios do Recôncavo, II parte. 2 ed.
Salvador, 1997, v. 3. Il. P. 367-68. No inventário de proteção do acervo cultural da Bahia a cronologia
apresentada para a Igreja de São Gonçalo dos Campos é a seguinte: “ Séc. XVII – É construída a primitiva capela
de São Gonçalo do Amarante, em torno da qual se formou o arraial no final do século (1). 1696 – o arcebispo D.
João Francisco de Oliveira eleva o arraial à freguesia (1). Séc XVII – Romão Gramacho Falcão, próspero
bandeirante, financia grande parte da construção da matriz (2). 1770 – A atual igreja deve ter sido concluída no
final do terceiro quartel desse século, pois são desse ano os azulejos primitivos trasladados por José Mariano
Filho para sua residência, o solar Monjope, no Rio de Janeiro (3). A talha primitiva, neo-clássica, é porém
posterior. 1930 – Aproximadamente neste ano a igreja sofre sua primeira grande reforma, que lhe custou a
remoção dos azulejos primitivos lisboetas e substituição do altar-mor e púlpitos. Obras realizadas pelo Pe.
Bráulio Seixas. (grifo nosso). As referências citadas no guia são as seguintes: (1) BRASIL, IBGE, Enciclopédia
dos Municípios Brasileiros. Rio de Janeiro, 1958, vol. XXI. (2) BARBOSA, Mons. Manoel Aquino. Retalhos de um
Arquivo. Salvador, 1972. (3) SIMÕES, J. M. dos Santos. Azulejaria portuguesa no Brasil, 1500-1822. Lisboa,
Fundação Calouste Gulbenkian, 1965.
No mesmo Guia de Bens Tombados , no item Restaurações e intervenções realizadas registra o seguinte:
1930 – Nessa época, o Pe. Bráulio Seixas realiza uma grande reforma, quando substitui o altar-mor e púlpitos
por novos em estuque; troca as lápides funerárias da nave por ladrilho hidráulico e coloca balcões de concreto
nas quatro fachadas (4). Na mesma oportunidade são vendidos painéis de azulejos lisboetas de 1770 a José
Mariano Filho que os instala no solar Monjope, no Rio. Em 1958, ainda restava alguns azulejos primitivos (3).
1960 – No início dessa década , o Vig. Josemir D. Valverde (1958/59) realiza as seguintes obras: substituição de
janelas por basculantes de ferro; revestimento em azulejos do frontão, torres e paredes internas da nave e
capela-mor (figurados); envernizamento das portas e “restauração” pelo pintor Dante Lamartine das pinturas do
teto e laterais (4). As referências: (4) Informações dos Srs. Antonio Ribeiro de Oliveira e Antonio Borges Falcão
(sacristão).
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Felipe, que pode ter sido erigido na mesma data registrada no frontão da igreja “1920”, ou
um pouco anterior e ainda posterior a essa data.

Figura 1 – Retábulo-mor da Igreja Matriz de São Gonçalo dos Campos, no município homônimo,
Bahia – fotografia: Luiz Alberto Freire.
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Os três nichos que compõem o espaço central do retábulo-mor de São Gonçalo dos
Campos passam a constituir em peças predominantes no retábulo-mor de São Felipe e as
arquivoltas concêntricas que predominam na estrutura do retábulo de São Gonçalo
aparecem em São Felipe em ponto pequeno e em menor número compondo o camarim do
nicho central.
As relações formais entre os dois retábulos são inequívocas, o que pode ser contrariado
futuramente é a cronologia, o que pensamos ter fornecido os elementos para a nova
composição, pode se transformar naquele que foi influenciado, caso documentação prove
essa inversão. Para já, temos datações aproximadas que não nos dão segurança em afirmar
a ordem cronológica da construção de nenhum dos dois retábulos.

Figura 2 – Retábulo-mor da Igreja Matriz de São Felipe, Bahia. – Fotografia: Luiz Alberto Freire

O que nos leva a pensar na anterioridade do de São Gonçalo é a maturidade da solução
compositiva e a aplicação de novas técnicas construtivas, mais identificadas com a
transição do século XIX para o XX, ou mesmo com o XX, do que com a tradição baiana
oitocentista dos retábulos ditos “neoclássicos”, tradição em muito contrariada nesses dois
exemplares.
Outra questão que se impõe é a introdução de tipos diferentes das tradicionais soluções
dadas aos retábulos baianos no século XIX. Uma explicação possível para essa inovação é
a imigração de italianos para essas regiões do recôncavo.
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Cerca de 1868, constituiu-se uma colônia formada por naturais da
aldeia de Rofrano, província de Salerno, a conselho do Pe. Aquile
Rossini que já vivia na região de Conceição do Almeida. Foi
localizada no arraial de São Franciusco de Mombaça com casais
Coni, Monaco, Domini, Massa, Ambrosi, Rossini, Pilligrini, Dantuani,
Angeli, Alegro e outros que, registra um historiador local, edificaram
uma comunidade “irrepreensível”, legando uma lição construtiva e
humana”, junto com uma legião de brasileiros. Aqueles italianos
tiveram um destacado papel no comércio da zona e principalmente,
como fazendeiros e comerciantes, no desenvolvimento pioneiro da
cultura do café naquela área2.

Figura 3: Mausoléu da família “Nicolau de Coni” no Cemitério de Mombaça, Bahia. Fotografia: Luiz
Alberto Freire.

A família “Coni”, cujo representante mais destacado, “João Antonio de Coni, imigrado em
1886”3 edificou o túmulo no cemitério de Mombaça, cuja arquitetura é uma clara alusão aos
2

AZEVEDO, Thales de. Italianos na Bahia e outros temas. Salvador: Empresa Gráfica da Bahia/Secretaria da
Cultura, 1989. P. 34.
3
AZEVEDO, Thales de. Italianos na Bahia e outros temas. p. 34-35.
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modelos de templos romanos, mais precisamente do Panteão Romano e das formulações
de Andrea Paladio, particularmente a Vila Capra. O túmulo dos “Coni” é formado por cúpula
central e quatro pórticos constituídos em cada lado de frontão triangular sustentados por
colunas clássicas.
Por outro lado, a inserção de arquivoltas concêntricas remete ao estilo nacional português,
cujos retábulos no Brasil datam da segunda metade do século XVII e princípios do XVIII,
convivendo por algum tempo com a talha joanina. É difícil hoje identificarmos a extensão do
uso desse estilo no espaço da Baía de Todos os Santos, muitos exemplares foram
destruídos e substituídos por talha de outros estilos, sobretudo no século XIX, século em
que a grande reforma da talha impôs os padrões neoclássicos. A popularidade do uso dos
retábulos do estilo nacional no mundo português é, contudo, observável e muitos
exemplares foram preservados na capital.
A maior inovação dos retábulos das matrizes de São Gonçalo dos Campos e São Felipe está
na introdução dos três nichos, sendo o central de altura mais elevada e reservado a imagem
do orago do templo, no caso de São Gonçalo dos Campos e no caso de São Felipe, o central
traz a imagem do Cristo Crucificado (Santíssimo Sacramento) e nos dois nichos laterais, as
imagens dos discípulos e apóstolos de Cristo, São Felipe (à direita do retábulo) e Santiago
(à esquerda do retábulo).
A solução em três nichos parece sugerida pelos retábulos de mármores que começam a ser
realizados em finais do século XIX e que substituem a talha em madeira no século XX.
Grande parte dos marmoristas que faziam esses altares eram estrangeiros, grande parte do
mármore, era importado de Gênova e certamente os modelos faziam o mesmo percurso.
O retábulo-mor da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição em Conceição do Almeida
é uma variação dos dois retábulos mencionados, a data da fachada marca o ano de 1907,
provavelmente a construção do retábulo tenha sido por volta desse ano. O retábulo-mor
constitui-se dos mesmos elementos dos exemplares analisados, especialmente do retábulo
de São Felipe, com similitudes até nos ornatos entalhados. “As terras da Capela do Almeida
juntavam-se às da frequesia de São Felipe (São Felipe das Cabaceiras ou São Felipe das
Roças)”4
A estrutura se ergue a partir das pilastras e do altar-mor formado com colunelos, a
semelhança de São Felipe. Dois nichos limitados por colunas compósitas, ladeiam o
camarim central, um com a imagem de Nossa Senhora da Conceição e o outro com a
imagem de São José. Acima dos nichos laterais há ornatos divisados por colunelos que
ladeiam a arquivolta do camarim, o arremate do retábulo é feito por três frontões
triangulares, sendo o central mais largo e recuado, e os dois laterais do mesmo tamanho e
em planos avançados e coincidentes. O camarim é definido por quatro arquivoltas
concêntricas que assentam-se sobre quatro colunas compósitas. No centro do camarim há
um nicho com o Santíssimo Sacramento arrematado por triângulo de cornijas com secções
retas em cada lateral.

4

Conceição do Almeida – Bahia. Cidades do meu Brasil. Disponível em:
http://www.cidadesdomeubrasil.com.br/ba/conceicao_do_almeida#imagens>,. Acesso em 17 de dezembro de
2017.
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Figura 4 – Retábulo-mor da Igreja Matriz de Conceição do Almeida, Bahia. –
Fotografia: Luiz Alberto Freire.
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O retorno as arquivoltas renova o sentido do retábulo como arco triunfal, assim percebido
por Bonazzi:
Após as determinações do Concílio de Trento, as formas dos antigos
arcos triunfais da Roma Imperial se faziam presentes nos conjuntos
retabulares construídos em madeira no Mundo Português evocando,
mesmo que subliminarmente, um profundo conteúdo simbólico
associado à vitória, submetendo-se a partir de então as aspirações do
fiel a intermediação de um santo, posicionado ao centro da passagem
do vitorioso ou daquele que objetivasse superar as vicissitudes da
vida para atingir a vida eterna. A esse orago caberia intermediar o
contato entre o divino e o humano.5
A simbologia do triunfo da ressurreição e da vida eterna sobre a morte, do bem sobre o mal,
das virtudes cristãs sobre os vícios já se estabelece no discurso do arco cruzeiro, esse
elemento, que nas igrejas luso-brasileiras são frequentemente em forma de arco romano
demarca a passagem da nave da igreja, em que se localizam os fiéis e o presbitério, espaço
de maior sacralidade, em que se localiza o altar-mor e o retábulo-mor com as imagens do
orago e do Santíssimo Sacramento.
Em tempos passados, anteriores ao Concílio Vaticano II (1962-1965), essa demarcação
ainda contava com um cancelo de madeira, geralmente em forma de balaustrada, que
impedia o trânsito livre dos fiéis, resguardava o espaço para os sacerdotes, sobretudo no
momento que a comunhão era ministrada, ato realizado por cima da balaustrada, por isso
denominada grade de comunhão.
O sentido do triunfo se reforça nos retábulos que utilizam do arco como tema, ou mesmo de
arquivoltas como no caso em análise. No retábulo-mor o significado do triunfo diz
diretamente as figuras sacras evocadas nas imagens do Santíssimo Sacramento, o maior
dos mártires e dos santos e do santo padroeiro. Representa a vitória da ressurreição e da
vida eterna sobre a morte e o sofrimento terrenos, significa a persistência da fé em Deus e
das boas consequências que ela traz aos que creem.
No caso de São Gonçalo, o triunfo tem maior representação na abordagem pintada da
imagem de Cristo, ele é exposto após a ressureição, no momento em que ascende ao céu,
mas a posição de seus braços lembra que esteve crucificado para a salvação da
humanidade. Mesmo aventando a possibilidade de essa pintura ter sido feita
posteriormente, em substituição à tradicional representação do Santíssimo Sacramento, o
sentido do arco para sinalizar o triunfo se mantém.

5

COSTA, Mozart Alberto bonazzi da. A talha no estado de São Paulo; determinações tridentinas na estética
quinhentista, suas projeções no barroco e a fusão com elementos da arte palaciana no rococó.Universidade de
São Paulo/FAU, 2014. (Tese de doutorado defendida em 2014 no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e
Urbanismo da FAU/USP). p. 110.
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Figura 5: Pintura parietal representando a “ascensão de Cristo com alusão a sua crucificação”,
fundo do camarim do retábulo-mor da Igreja Matriz de São Gonçalo dos Campos, Bahia. Fotografia:
Luiz Alberto Freire.

Trata-se de um exemplo da sobrevivência dos símbolos, tal como se refere Mahíques: “Los
símbolos gozaban de una continuidade a lo largo del tempo y además se iban
transformando com cada renacimiento o revitalización”.6
Em São Gonçalo a forma é revitalizada com transformações que não são de todo estranhas
a tradição da talha luso-brasileira, mas o sentido permanece inalterado, salvo na abordagem

6

MAHÍQUES, Rafael García. Iconografía e iconologia. La historia del arte como historia cultural. Madrid:
Ediciones Encuentro, 2008. p. 172.
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do Cristo pintado em ascensão, em que a ideia da glória obtida pelo sofrimento é a
mensagem mais essencial do cristianismo católico.
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Estudos comparados da pintura histórica nas
américas: Powell e a descoberta do Mississipi1
Maraliz de Castro Vieira Christo

Estudos comparados há muito fazem parte da história da arte. Interessa-nos como em
lugares diferentes artistas responderam a questões próximas, a exemplo do continente
americano, no processo de independência. Nesse sentido, a representação de mitos
fundacionais constitui-se matéria privilegiada para pesquisa. Visando essa comunicação,
analisaremos a obra Discovery of The Mississippi by De Soto, de William Henry Powell (1823
– 1879), 1847.
Palavra-chave: História da Arte comparada; William Henry Powell; Hernando De Soto

*
Comparative studies have long been a part of the history of art. We are interested in how in
different places artists responded to immediate issues, for example, the American continent,
in the process of independence. In this sense, the representation of foundational myths
constitutes prime research material. Looking at this communication, we will analyze the
work, Discovery of the Mississippi by De Soto, 1847, by William Henry Powell (1823 - 1879).
Keywords: Comparative Art History; William Henry Powell; Hernando De Soto

1

Pesquisa desenvolvida com o apoio da FAPEMIG e do CNPq, assim como com a participação dos bolsistas de
iniciação científica Igor Garcia de Oliveira e Leonardo Campos Gomes.
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Estudos comparados há muito fazem parte da história da arte. Compara-se elementos
estilísticos, iconográficos... Compara-se como em lugares diferentes artistas responderam
a questões próximas, a exemplo do continente americano no processo de independência.
Que passado construir para as jovens nações? Que heróis eleger? Que papeis atribuir às
diversas etnias? Nesse sentido, a representação de mitos fundacionais constitui-se matéria
privilegiada para pesquisa. Visando esta comunicação, escolhemos a tela sobre a
Descoberta do Mississippi por De Soto (Discovery of The Mississippi by De Soto), obra de
William Henry Powell (1823 – 1879), datada de 1847 (Fig.1), exposta na Rotunda do
Capitólio, em Washington (EUA). Mais do que a identificação de elementos recorrentes,
interessante observar o sentido que adquirem em cada situação específica.

Figura 1: William Henry Powell (1823 – 1879), Discovery Of The Mississippi by De Soto,1847. Capitólio,
Washington, EUA.

Powell nasceu em Nova York, em 14 de fevereiro de 1823, mas criou-se em Cincinnati, Ohio.
Com a idade de dezessete anos, retornou a Nova York, onde se tornou aluno de Henry
Inman. Mais tarde, estudou na Itália por três anos. Inicialmente reconhecido por seus
retratos, dedicou-se aos poucos à pintura histórica. Powell foi o último artista a receber do
Congresso uma encomenda para a Rotunda. Ele substituiu Henry Inman, seu antigo
professor, que fora comissionado para realizar um dos quadros da Rotunda, mas faleceu em
1846, antes de completar sua pintura, mostrando Daniel Boone emigrando para o Kentucky.
Como vimos, Powell escolheu para a sua tela um assunto diferente, a descoberta do
Mississipi, por De Soto.
O espanhol Hernando De Soto (ca. 1496/1497 — 1542) participou das expedições de
Francisco Pizarro e de Diego de Almagro, o Velho, destinadas à conquista do Peru
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(1532-1534), e, posteriormente, da conquista da Flórida com sua própria expedição.
Explorou o sudeste dos atuais Estados Unidos da América: Geórgia, Carolina do Sul,
Carolina do Norte, Tennessee, Alabama e Louisiana. Foi o primeiro europeu a ver e a
transpor o rio Mississippi (1541), onde morreu de febre.
Nas décadas de 1840 e 1850, muitas foram as representações dos primeiros exploradores
criadas por pintores estadunidenses. Cenas dramáticas protagonizadas por Colombo,
Cortez, De Soto, La Salle e Hudson foram tão valorizadas como as viagens dos peregrinos
ou as vicissitudes dos primeiros colonos. No período do avanço da fronteira para o oeste,
atropelando índios e búfalos, como nos fala William H. Truettner - curador de pintura e
escultura dos séculos XVIII e XIX no Museu de Arte Nacional Americana, Smithsonian
Institution-, “homens de estado, líderes de expedições, artistas e escritores viram a si
mesmos ou suas missões na imagem dos primeiros exploradores” (TRUETTNER, 1982:
4-31). Do passado, Colombo e companhia, com coragem e determinação, apontavam o
destino a ser seguido para o oeste. A civilização deveria ocupar um espaço considerado
vazio, trazendo como benefício cristandade e democracia, conhecimento e liberdade.
Difundia-se a ideia dos Estados Unidos ter o direito, dado por Deus, de expandir suas
fronteiras por toda a América, civilizando-a; o que se tornou conhecido como “Destino
Manifesto”.
A tela de William Powell sobre De Soto nos mostra, ao centro, o explorador bem trajado,
solene, a cavalo, iluminado, seguido por seus homens, alguns empunhando bandeiras e
estandartes. À direita, nativos americanos na frente de suas tendas (tepees), entre
humilhados e resignados, assistem à entrada de Soto, enquanto o chefe segura o cachimbo
da paz e mulheres oferecem alimentos. Ao fundo, ainda à direita, vê-se o rio Mississipi com
algumas canoa indígenas. No primeiro plano, em contraluz, há uma confusão de armas e
soldados, destacando-se o posicionar de um canhão e um soldado a cuidar de seus
ferimentos, sugerindo término recente das batalhas. À direita, um monge ora, enquanto a
cruz é elevada para fixar-se ao chão.
Visando, como diria o pintor brasileiro Pedro Américo de Figueiredo e Melo, dar
materialidade ao fato histórico, Powell baseou os figurinos e equipamentos espanhóis
representados na tela em peças do acervo do Museu de Artilharia, de Washington.
Para definir sua narrativa, Powell teria lido Estados Unidos (United States), de Barnett;
Conquista da Flórida (Conquest of Florida), de Irving; Comemoração portuguesa (The
Portuguese Relation), publicada em 1557; A conta (The Account), de Luis Hernandez de
Biedna, que esteve presente na expedição de De Soto (publicado em 1544), e A História (The
History) de Garcilasso de La Vega.
O livro sobre a Conquista da Flórida, particularmente nos fala de uma cerimônia religiosa às
margens do Mississipi. Segundo o autor, o cacique da tribo indígena, acompanhado de seus
principais companheiros, veio até De Soto e disse:
"Como você é superior a nós tanto em proezas quanto em armas,
nós acreditamos que seu Deus é melhor que nosso deus. Esses que
você tem na sua frente são os chefes guerreiros de meus domínios.
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Nós te suplicamos para que rezes para o seu Deus nos enviar chuva,
pois nossos campos estão secos e querem água."
De Soto respondeu, que rezaria para o Deus do universo cumprir sua demanda.
Imediatamente ele ordenou que seu chefe carpinteiro, chamado Francisco, cortasse um
pinheiro e dele fizesse uma cruz.
"Eles formaram dele uma perfeita cruz, e a erigiram numa colina na
margem do rio. O cacique andou em direção ao governador, e vários
dos guerreiros misturaram-se aos espanhóis. À frente deles foi um
coro de padres e frades cantando uma ladainha enquanto os
soldados respondiam."
Eles formaram uma procissão e, conforme iam passando, se ajoelhavam perante a cruz
enquanto orações eram oferecidas. Ainda, segundo o autor,”estima-se que de quinze a vinte
mil índios testemunharam a cena.”
A primeira vez que vimos o quadro de Powell na rotunda do Capitólio, pareceu-nos uma
grande citação de lugares comuns: a entrada triunfal do vencedor, o curvar-se dos rendidos,
a exibição de ícones de civilização, neste caso a cruz e o canhão. Trouxe à mente a
lembrança da grande tela de Horace Vernet, La prise de la Smala d'Abd el-Kader par le duc
d'Aumale à Taguin, 16 mai 1843, 1844, François Pouillon nos sintetiza a importância dessa
batalha e de sua representação:
“... em 1843, houve a preocupação de imortalizar uma batalha
decisiva para a extinção da resistência armada dos muçulmanos da
Argélia, [em um quadro] conhecido como A Tomada da Smala de
Abd el-Kader. Esse ataque, promovido por um jovem príncipe
herdeiro, o duque de Aumale, contra o imenso campo de tendas,
‘capital nômade’ do emir, enquanto o exercito e seu chefe
combatiam ao longe, foi uma vitória mais simbólica do que militar –
mas os militares não desdenham os símbolos.” 2
Smalah possui a horizontalidade de um panorama de 21 metros de comprimento. Para
apreender a totalidade da ação, o observador é obrigado a se deslocar ao longo da tela,
lendo-a como a um friso. Duque d’Aumale, chefe das forças francesas, filho do monarca
Louis Philippe, é um detalhe de segundo plano, cercado por mulheres lhe pedindo
misericórdia (Fig.2).
A tela de Horace Vernet situa-se na sala comemorativa à conquista da Argélia, no museu de
Versailles, criado por Louis‑Philippe, em 1837, como museu de história dedicado «A toutes
les gloires de la France». Em várias outras salas de Versailles, vê-se o triunfo de um
conquistador, a exemplo dos quadros de François Gérard, que representou o futuro Henri IV
2

POUILLON, 1996, p. 185. Agradecemos ao prof. François Pouillon a cópia de seu artigo. Original : “... en 1843,
on se préoccupa d’immortaliser une bataille décisive dans la réduction de la résistance armée des musulmans de
l’Algérie, connu comme la La prise de la Smala d’Abd el-Kader. Ce coup de main lancé par un jeune prince héritier,
le duc d’Aumale, contre l’immense camp de tentes, ‘capitale nomade’ de l’émir, alors que l’armée et son chef
guerroyaient au loin, fut une victoire plus symbolique que militaire – mais les militaires ne dédaignent pas les
symboles. »
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entrando em Paris3, para a Galeria das Batalhas; e de Merry Joseph Blondel 4, que
apresentou os sarracenos depositando as armas aos pés de Philippe-Auguste, montado em
esplendoroso cavalo branco, na sala dedicada às cruzadas.

Figura 2: Horace Vernet, La prise de la Smala d'Abd el-Kader par le duc d'Aumale à Taguin, 16 mai
1843, 1844. Óleo sobre tela, 21,39 x 4,89 m., Versaille (Detalhe – foto Maraliz)

William Powell aproximou De Soto da representação do Duque d’Aumale, copiando-lhe a
montaria apresentada no quadro de Horace Vernet. O que não causaria surpressa, se
pensarmos ter Powell pintado seu quadro em Paris, entre 1848 a 1853.
Entretanto, o fato aparece descrito de maneira confusa na imprensa americana da época.
Uma revista de New York, dedicada à literatura, ciência e arte norte-americana, datada de
1857 (Putnam's, 1854: p. 117, 118 e 119), publicou pequeno artigo sobre o quadro de Powell,
comentando : “De Soto monta um magnífico cavalo - um retrato do cavalo de Abd-el-Kader.
Ao artista foi permitido ter acesso aos estábulos imperiais em St. Cloud, por Louis
Napoleon, e pintou do modelo vivo.”
A informação, de ser o cavalo representado pertencente a Abd-el-Kader, foi reiterada em
diversas publicações, a exemplo do Guia do Capitólio, datado de 1869 (WYETH, 1869).

3

François Gérard, L'Entrée d'Henri IV à Paris, 22 mars 1594, 1
 817. Château de Versailles, en France
Merry Joseph Blondel (1781-1853 ) Saint-Jean d'Acre remise à Philippe-Auguste et à Richard Coeur-de-Lion, le 13
juillet 1191, 1840. Óleo s/tela, 406 x 494 cm., Versailles, Musee Du Chateau.

4
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Entretanto, o que se vê claramente é a idêntica posição das montarias do Duque d’Aumale e
de Soto, nos referidos quadros.
Esse detalhe nos possibilitou perceber o óbvio, para além da proximidade entre as duas
obras, ou seja, a proximidade de dois projetos: a decoração da rotunda do Capitólio e a de
Versailles, ambos concebidos na primeira metade do século XIX, para criar uma história
adequada à legitimação do poder constituído no presente.
A pedra fundamental do Capitólio foi lançada em 1793, entretanto, o que foi construído virou
ruínas em 1814, após ser incendiado pelos britânicos. Em 1818, depositou-se nova pedra
fundamental, reiniciando-se a construção. A decoração da rotunda deu-se entre 1826 e
1850, ou seja, entre o fim da guerra anglo-americana (1812-1815), a guerra contra o México
(1846-1848) e o início das tensões que desaguariam na Guerra de secessão (1861-1865)
(ALLEN, 1995). O Congresso encomendou em períodos diversos oito grandes pinturas
nacionais, posicionadas ao longo da rotunda, a uma pequena altura do chão. Quatro cenas
do processo de independência foram comissionadas a John Trumbull, em 1817: Declaração
de Independência (Declaration of Independence), Rendição do General Burgoyne (Surrender of
General Burgoyne), Rendição de Lord Cornwallis (Surrender of Lord Cornwallis), e General
George Washington renunciando a sua Comissão (General George Washington Resigning his
Commission). Elas foram afixadas na rotunda entre 1819 e 1824. As outras quatro cenas
referem-se ao momento inicial de descobrimento e colonização, adicionadas entre 1840 e
1855: Desembarque de Colombo (Landing of Columbus), de John Vanderlyn; Descoberta do
Mississippi (Discovery of the Mississippi), de William Powell; Batismo de Pocahontas por
John Chapman (Baptism of Pocahontas by John Chapman) e Embarque dos peregrinos
(Embarkation of the Pilgrims) ambas de Robert Weir.
Acima dos quadros, flores e folhas esculpidas em festões em forma circular, dentro de
quatro dos quais foram esculpidos medalhões representando os primeiros exploradores
John Cabot, Christopher Columbus, Sir Walter Raleigh, e Sieur de La Salle. Sobre as quatro
portas da rotunda estão relevos (WYETH, 1869), mostrando cenas da história colonial
americana: Conflito entre Daniel Boone e os índios (Conflict of Daniel Boone and the indians),
1773, e Desembarque dos Peregrinos (Landing of the Pilgrims), 1620, ambas realizadas por
Enrico Causici; Pocahontas salva o Capitão Smith (Preservatio of Captain Smith by
Pocahontas), 1606, por Antonio Capellano, e O Tratado de William Penn com os índios,
(William Penn's treaty with the indians), 1682, por Nicholas Gevelot. Tempos depois, o artista
italiano Constantino Brumidi pintou na cúpula A apoteose a Washington (Apotheosis Of
Washington), em 1865, e iniciou o friso relativo à história Americana, com 19 cenas, sendo
10 relativas à colonização, pintadas em grisaille, só finalizado em 19535.

5

A sequência de 19 cenas começa pela porta oeste e se move no sentido horário em torno da Rotunda.
1."América e História"; 2."Desembarque de Colombo" (1492), 3."Cortez e Montezuma no Templo Mexicano"
(1520); 4."Pizarro indo para o Peru" (1533); 5."Enterro de De Soto" (1542); 6."Capitão Smith e Pocahontas" (1607);
7."Desembarque dos peregrinos" (1620); 8."William Penn e os índios" (1682); 9."Colonização da Nova Inglaterra";
10."Oglethorpe e os índios" (1732); 11."Batalha de Lexington" (1775); 12."Declaração de Independência" (1776);
13."Rendição de Cornwallis" (1781); 14."Morte de Tecumseh" (1813); 15."Exército americano entrando na cidade
do México" (1847);16."Descoberta do ouro na Califórnia" (1848); 17."Paz no final da guerra civil" (1865),
18."Naval Gun Crew na Guerra Hispano-Americana" (1898);19."O Nascimento da Aviação" (1903).
https://www.aoc.gov/
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Voltando à pintura de Powell, nela os vencidos nos apresentam, além da deposição das
armas, o oferecimento de alimentos por mulheres índias cabisbaixas, de joelhos, em plano
inferior ao de De Soto. O gesto de oferecer alimentos é reiterado na rotunda pelo relevo de
Enrico Causici, sobre o desembarque dos peregrinos no recife de Pymount, onde o barco de
uma família de peregrinos aproxima-se da rocha na qual um índio sentado, em posição
inferior, oferece-lhes uma espiga de milho e aponta para o solo (fig.3).

Figura 3: Enrico Causici, Landing of the Pilgrims, 1620, 1825. Relevo, arenito, Capitólio, Washington.

O gesto de apontar para riquezas depositadas ao solo, ou para a própria terra,
oferecendo-as, é recorrente nas representações dos primeiros contatos e advém de
algumas alegóricas da América em associação à alegoria da abundância. Como exemplo
mais próximo, pudesse citar a alegoria da América pintada por José Teófilo de Jesus, no
século XVII, pertencente ao Museu de Arte da Bahia6, ou o relevo oferecido a D. João por
ocasião de sua chegada ao Brasil, exposto no Museu Histórico Nacional, onde uma índia,
representando o novo mundo, curva-se diante do principe regente, oferecendo-lhe as
riquezas da terra, no caso, frutas tropicais.7
Igual gesto, encarnado não mais em figura alegórica, mas no índio, se repete em obras
diversas como a de Peter Frederick Rothermel, De Soto descobrindo o rio Mississipi ( De
Soto Discovering the Mississippi River, 08/05/1541), 1843 (fig.4); a de Pedro Lira Rencoret, La
6

“Alegoria dos quatro continentes – América”, de José Teófilo de Jesus (século XVIII). Óleo s/tela, 65 x 82 cm.,
Museu de Arte da Bahia
7
“D. João Príncipe regente. Relevo alegórico. Alabastro, séc. XIX. Museu Histórico Nacional

XXXVII Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte

103

Maraliz Christo

Estudos comparados da pintura histórica nas américas

fundación de Santiago,1888 (fig.5); ou a de Félix-Émile Taunay, Descoberta das águas
termais de Piratininga, 1841 (fig.6). Nestas telas, é o índio quem revela e oferece ao
conquistador o que será descoberto. Também é possível encontramos, em representações
da chegada de Colombo à América, o oferecimento de riquezas pelos índios, a exemplo do
quadro do espanhol José Santiago Garnelo y Alda, Primer homenaje a Colón, pintado em
1892, para comemorar o IV centenário do Descobrimento da América, hoje pertencente ao
Museu Naval, em Madri.

Figura 4: Peter Frederick Rothermel, De Soto Discovering the Mississippi River (08/05/1541), 1843. Óleo
sobre tela, 50 1/8 x 63 1/8 in., St. Bonaventure University Art Collection.

A elevação da cruz, visível no quadro do Powell, é tema de vários outros artistas, a exemplo
do mesmo Rothermel, De Soto erguendo a cruz (De Soto raising the cross on the banks of the
Mississippi,) 1851, e a de Pedro Peres, Elevação da cruz, 1879.
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Figura 5: Pedro Lira Rencoret, La fundación de Santiago, 1888. Óleo sobre tela, 250 x 400 cm., Museo
Histórico Nacional, Santiago do Chile.

Interessante observar ter Peter Frederick Rothermel, diretor da Academia de Belas Artes da
Pensilvanida, pintado um número significativo de telas sobre a conquista espanhola;
aproximadamente duas representando Colombo, cinco Cortez e duas De Soto
(THISTLETHWAITE, 1995). Anna Marley chama atenção para a necessidade de se
contextualizar essas obras, principalmente as que representam Cortez. Num primeiro
momento, temas envolvendo as conquistas de Cortez, representados romanticamente,
espelhavam o desejo de conquista do oeste. Entretanto, as tensões presentes na Filadélfia,
com a crescente imigração de católicos irlandeses, e nas relações entre EUA e México, que
culminaram com a Guerra contra o país vizinho, entre 1844-1846, mudaram a visão de
Rothermel sobre Cortez. Segundo a autora: “O que parece ser romântico e comemorativo
em 1844 é inquietante e destrutivo ao chegarmos em 1846. Em particular a fumaça e
chamas lúgubres foram progressivamente dominando as telas” (MARLEY, 2017, p. 31-42).
Fugindo da associação entre Cortez e a crueldade, buscando apresentar mais positivamente
a conquista do oeste, Rothermel teria trocado Cortez por De Soto, como seu herói colonial
espanhol.
Ao contrário do quadro de William Powell, em que a elevação da cruz é um dos episódios a
cercarem a entrada triunfal de De Soto, Rothermel a elege como a ação principal de sua tela.
Nas barrancas do Mississipi, homens se esforçam para erguerem pesada cruz, feita de
troncos, enquanto, do lado oposto, o sacerdote, em altar igualmente tosco, para ela eleva o
olhar, enquanto seu braço direito estendido nos direciona para a estremidade do quadro,
onde encontam-se De Soto e um chefe indígena, lado a lado, em quase igualdade de
posição, sem sinais aparentes de conflitos.
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Figura 6: Félix-Émile Taunay (1795-1881), Descoberta das águas termais de Piratininga, 1841. Óleo s/tela,
178 x137 cm., Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro.

A elevação da cruz, em solo brasileiro, pintada por Pedro Peres, embora ação principal, não
é cercada da mesma solenidade. Na cena, grupos integrados por uma elipse, mas
concentrados em suas próprias atividades, aguardam o elevar da cruz; Cabral e seus
homens, por exemplo, ocupam o centro da tela, em distante terceiro plano, a conversarem
entre si. Como afirmou o crítico Félix Ferreira, o quadro de Pedro Peres é um prólogo da
Primeira Missa no Brasil, de Victor Meirelles (FERREIRA, 2012, p. 210); talvez uma
homenagem ao seu antigo professor na Academia Imperial de Belas Artes.
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Muitas foram as representações de primeiras missas nas américas, mas são assuntos para
outra comunicação.
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O transe místico na arte ibérica entre os séculos
XVI e XVII e seus desdobramentos no 'Novo Mundo'
Maria Berbara, Universidade do Estado do Rio de Janeiro

A representação visual do transe místico poucas vezes encontrou tanto favor quanto na arte
ibérica cristã produzida entre as últimas décadas do século XVI e primeiras do XVII. Santos
que viveram e escreveram nesse período - como Tereza de Ávila ou Juan de la Cruz relataram diversas vezes suas experiências místicas, durante as quais afirmaram perceber
uma união corpórea com a divindade. Essa união, de acordo com seus próprios relatos, não
era metafórica, mas literal: a transverberação de Santa Tereza ou a estigmatização de
Maddalena Pazzi, por exemplo, não foram compreendidas como experiências simbólicas,
mas tão reais que lhes deixaram cicatrizes no corpo.
A fisicalidade é, sem dúvida, um dos aspectos fundamentais da experiência mística cristã. O
cristianismo, intrinsecamente, é encarnacional: Cristo, ou o Logos, "torna-se carne" ao ser
concebido no ventre de Maria, e, durante a Eucaristia, a tradição católica - por oposição às
protestantes - entende que o vinho e a hóstia transformam-se realmente, e não
simbolicamente, em seu sangue e corpo. Na tradição da immitatio Christi, ou imitação de
Cristo, os fiéis procuram reviver, frequentemente através de seus próprios corpos, as suas
experiências durante a Paixão; a estigmatização de São Francisco, nesse sentido,
representa talvez o momento culminante da compreensão do corpo como um instrumento
de ascensão espiritual e comunhão com Deus. A fisicalidade da experiência mística,
portanto, longe de ser concebida como contraditória ou antagonística relativamente aos
preceitos espirituais cristãos, constituía, para o fiel, uma via de identificação e emulação de
Cristo e dos santos mártires.
Analisemos, muito brevemente, uma passagem do Livro da Vida, autobiografia espiritual
escrita por Teresa de Ávila (1515 – 1582) que foi diversas vezes editada e ilustrada na
primeira época moderna. Conta Tereza que, um dia, enquanto meditava em um canto do
jardim de seu convento, apareceu-lhe um anjo, que, segurando uma lança de ouro,
perfurou-lhe várias vezes o coração:
“Com ela [a lança] pareceu perfurar-me o coração algumas vezes,
chegando-me até as entranhas. Ao retirá-la, parecia-me que as levava
consigo, deixando-me abrasada em grande amor por Deus. Era tão
grande a dor, que me fazia gritar, e tão excessiva a suavidade que me
causa essa grandessíssima dor, que não desejava que parasse, e nem
se contenta a alma com nada menos que Deus. Não é dor corpórea,
mas espiritual – ainda que o corpo participe dela, e muito”.1

1

Libro de la Vida, 29, 13. T. da A.
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Esse momento aparece muitas vezes na iconografia - em pinturas, gravuras e esculturas,
entre as quais o celebérrimo grupo escultórico de Bernini em Roma [fig.1]. Nessas imagens,
a santa aparece no que poderíamos considerar um estado de transe: os olhos cerrados, ou
semicerrados; a boca ligeiramente aberta; o corpo tomado por um estado de profunda
comoção. Essas imagens revelam muito do que a própria Teresa escreveu sobre o que, em
seus textos, chama "arrobamiento", isso é, arrebatamento: é como se a alma fosse um
barco erguido por uma poderosa onda, escreve, sem controle sobre si mesmo.2

Fig. 1: Gian Lorenzo Bernini, Êxtase de Santa Teresa. 1647-52.
Roma, Santa Maria della Vittoria
(Capela Cornaro)

A experiência mística, na Europa católica do século XVI, passa a ser concebida no âmbito de
um momento privado, interno, durante o qual o fiel em transe encontra-se em contato direto
com Deus. A partir da assim chamada Contrarreforma, o conhecimento divino passa a ser
concebido menos enquanto fruto de uma trajetória intelectual, e mais como uma revelação.
Visões e êxtases não eram - como em alguns momentos do século anterior - obtíveis
através da inteligência e da meditação, mas da fé, e atribuíveis exclusivamente ao amor
divino. A própria Tereza, em seus escritos, insiste muitas vezes em que o dom da graça não
pode ser ativamente buscado, mas apenas recebido de Deus. Essa concepção aparece,
2

Castelo Interior, VI, 5.
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muitas vezes, na iconografia - como por exemplo [Fig.2] na tela de Anton Maria Vassallo na
Galleria di Palazzo Bianco de Gênova, na qual São Francisco de Assis, Agnese de
Montepulciano, Teresa de Ávila e Catarina de Siena aparecem recebendo a luz divina
enquanto, no chão, jazem um livro aberto e uma caveira - pequena vanitas representando a
inutilidade das pretensões intelectuais humanas face à única fonte de saber verdadeiro.3

Fig. 2: Anton Maria Vassallo,
São Francisco de Assis, Santa Agnese (Inês) de Montepulciano, Santa Teresa de Ávila e Santa
Catarina de Siena. 1642.
Gênova, Galleria di Palazzo Bianco

3

O termo "visão", frequentemente utilizado por Santa Teresa e por místicos cristãos contemporâneos, implica,
entretanto, em um aparente paradoxo: se, por um lado, alude ao elemento ótico, por outro denota uma dimensão
supra-sensorial na qual a experiência mística é elevada ao âmbito do irrepresentável. A esse respeito cfr.
STOICHITA, V., V
 isionary Experience in the Golden Age of Spanish Art. Londres: Reaktion Books, 1995, p.7.
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A importância de Tereza de Ávila, assim como a influência da ordem das carmelitas
descalças, por ela fundada, foi muito grande em zonas americanas, africanas e asiáticas
colonizadas pela Europa durante a primeira época moderna. Entre 1581 e 1585, Jerónimo
Gracián de la Madre de Dios, provincial da ordem, estimulou ativamente a sua expansão
missionária. Em 1582, frades carmelitas descalços zarparam de Lisboa, na presença do rei
Felipe II, para a Etiópia e a Guiné. Sucessivamente, foram fundados conventos em Puebla e
na Cidade do México.4 No Brasil, multiplicaram-se rapidamente, nos séculos XVII e XVIII,
centros religiosos carmelitas - incluindo o célebre convento situado na ladeira de Santa
Tereza, no Rio de Janeiro - e a devoção à santa cobrou espaço em Ordens Terceiras sobretudo a do Carmo.5

Fig. 3: Episódios da vida de Santa Teresa. Em sentido horário: Visão da pomba, Transverberação,
Casamento Místico. Adriaen Collaert e Cornelis Galle. Gravuras. 1613.

4

WILSON, C., "From Mujercilla to C
 onquistadora: St. Teresa of Avila's Missionary Identity in Mexican Colonial Art".
In: MACINTYRE, K. K., e PHILLIPS, R. E., W
 oman and Art in Early Modern Latin America. Brill: Leiden/Boston, 2007,
pp. 421-424.
5
Sobre a representação de Santa Tereza em Sergipe e na Bahia durante o período colonial, cfr. ORAZEM, Roberta
Bacellar, "Um importante modelo de santidade feminino contrarreformista: Santa Teresa d'Ávila e sua
representação nas igrejas de associações de leigos carmelitas em Sergipe e Bahia colonial". Anais do III
Encontro Nacional do GT História das Religiões e das Religiosidades. ANPUH. In: R
 evista Brasileira de História
das Religiões. Maringá, v. III, n. 9, 2011. A pesquisadora defendeu, ainda, sua dissertação de mestrado sobre a
iconografia teresiana nas igrejas da ordem Terceira do Carmo de Cachoeira/Bahia e São Cristóvão/Sergipe pela
Universidade Federal da Bahia em 2009. A dissertação, publicada online no repositório institucional da
universidade, inclui ampla documentação fotográfica dessas duas igrejas.
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A fonte principal das representações americanas da santa são gravuras estampadas nas
edições europeias de seus textos - principalmente o Livro da Vida. Essas gravuras
representam momentos da biografia espiritual da santa, entre os quais os mais célebres
são, talvez, a transverberação, a visão da pomba e o casamento místico [Fig.3]. Mas, nas
Américas, cobram força representações iconográficas de Teresa que haviam sido menos
usuais na Europa, notadamente sua intercessão por almas no purgatório. Em uma tela
pintada por Luis Juárez na primeira metade do século XVII, por exemplo, [Fig. 4], Tereza
aparece lendo seu breviário enquanto, em segundo plano, abre-se uma visão do purgatório
na qual um anjo resgata uma alma das chamas. À direita, outra alma estende o braço em
direção a Teresa, como a implorar sua divina intercessão.6

Fig. 4: Luis Juárez, Santa Teresa rogando pela absolvição das almas no purgatório. Primeira metade
do século XVII. Museo Nacional del Virreinato, Tepotzolán, México

6

O tema havia sido representado por Rubens em uma tela dos anos 1630 pintada para os carmelitas descalços
na Antuérpia. Nas Américas essas representações são inúmeras; pense-se, por exemplo, na obra de Cristóbal de
Villalpando na Igreja de Santiago em Tuxpan, Michoacán, México.
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Fig. 5: Andrés López, Retrato emblemático de Santa Teresa de Ávila. 1786.
Cidade do México, Convento de San Joaquín

A habilidade da santa de resgatar almas vinculava-se, no âmbito missionário, à sua
capacidade de conversão, a qual precisava ser enfatizada nas colônias. Essa capacidade de
conversão aparece em poucas obras de modo mais claro do que na imagem alegórica da
santa de Andrés López, datada em 1786 e atualmente conservada no Convento de San
Joaquín, na cidade do México [Fig. 5].7 Baseada na gravura de Gottfried Bernhard Göz8
[Fig.6], a imagem representa a transverberação de Teresa de um modo alegórico, tendo

7

Cfr. CRUZ LAZCANO, Víctor, “Ardore faecunda, casta generatio. La exaltación teresiana en una pintura
novohispana”. Atas do C
 ongreso Internacional La Orden del Carmen Descalzo en Hispanoamérica a 430 años de
su llegada, Cidade do México, 2015.
8
Prancha 29/30 de Anastasy à Cruce (1706-1761), Decor Carmeli in splendoribus sanctorum, publicado em
Augsburg pelo próprio artista e atualmente conservado na Biblioteca Estatal de Cremona.
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abaixo um esqueleto segurando um livro aberto com a tradução invertida9 de seus famosos
versos "ou morrer, ou padecer", e, à sua direita, a figura de um indígena americano
abaixando seu arco e olhando para o céu em uma atitude de iluminação. Na parte central da
tela, Teresa e seu esposo, Cristo, estabelecem um diálogo a partir de citações bíblicas: “Da
mihi liberos” (Ge. 30), diz Teresa – isso é, “Dá-me Crianças” – ao que Cristo responde: “Filii
tui de longe” (Profecia de Isaías, Cap. LX), isso é, “Teus filhos virão de longe”. Ao lado do
ameríndio lê-se a inscrição: “Christum datura aut sanguinem”, trecho do hino teresiano
“Datura terris barbaris Christum, aut sanguinem”, isso é, “Tendo que dar às nações bárbaras
ou Cristo, ou seu sangue”. O hino faz referência a uma passagem do Livro da Vida em que
Teresa, aos sete anos, foge de casa junto com o irmão com o objetivo de alcançar as “terras
mouras” e, lá, sofrer o martírio.

Fig. 6: Gravura de Johann Andreas Pfeffel a partir de desenho de Gottfried Bernhard Göz. Prancha
29/33 de Decor Carmeli in splendoribus sanctorum. Primeira metade do século XVIII (Augsburg).
Biblioteca Apostólica Vaticana

9

A propósito dessa inversão cfr. BERBARA, Maria, “'Esta pena tan sabrosa': Teresa of Avila and the Figurative
Arts in Early Modern Europe”. In: Enenkel, Karl; Van Dijkhuizen, Jan Frans. (orgs.), The Sense of Suffering:
Constructions of Physical Pain in Early Modern Culture. Leiden: Brill, 2009, pp. 267-294
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Na tela de Andrés López, o mais célebre transe místico de Santa Teresa é, portanto,
associado à conversão, constituindo, ambos, momentos de revelação e ascensão espiritual.
Existe, portanto, uma relação intrínseca entre a experiência extática do sagrado, em uma
perspectiva cristã, e a conversão religiosa.
A extraordinária popularidade alcançada pelos escritos de místicos ibéricos na segunda
metade do século XVI coincide com o incremento dos investimentos eclesiásticos nas
colônias americanas. Além da virgem Maria, poucas santas foram representadas tão
frequentemente como Teresa de Ávila na América Latina dos séculos XVII e XVIII.10 Teresa,
assim como outros santos mediterrâneos contemporâneos a ela, subjugavam o
aprendizado literário à revelação, que, segundo ela, prescindia completamente da erudição.
Seus escritos são, todos, baseados em suas próprias experiências. Nesse sentido, possuem
uma implicação sensorial imediata. Assim como outros místicos espanhóis, Teresa
enfatizava a fisicalidade de suas experiências místicas - o que se conectava, naquele
momento histórico, ao debate sobre o dogma da transubstanciação, no qual a eucaristia é
interpretada como o momento de consumo real do corpo e do sangue de Cristo. O fato de
que essa interpretação literal da comunhão tenha sido reiterada, durante o Concílio de
Trento, certamente influenciou as obras de Teresa, Luis de León, Luis de Granada, San Juan
de la Cruz, entre outros místicos espanhóis, para os quais corpo e alma apresentavam-se
intrinsecamente unidos em momentos de transe.

10

WILSON, C., "From Mujercilla to C
 onquistadora, p. 417.
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As diferentes Matrizes Culturais Brasileiras
Silvia Meira, Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo

A contribuição de manifestações culturais com caráter fundamentalmente popular,
proveniente de comunidades não representadas em setores oficiais da arte brasileira, é de
grande valia para a História da Arte. Em terras brasileiras, vários fenômenos artísticos são
continuamente produzidos em festas ou rituais regionais, que se delineiam movimentos
artísticos em conexão com processos sociais, cuja identidade cultural não se assemelha ao
mundo ocidental. A forma estética é conseguida através de um conjunto de recursos, desde
a roupa e artefatos, que servem de adorno ou como motivos decorativos, até uma
cenografia, enredo musical e coreografia. Em lugar da obra, o espetáculo, constituindo
identidade e cultura artística própria. A cultura local é quem contextualiza o conceito de arte
e o sistema a ele pertencente, ampliando os contornos tradicionais da Historia da Arte.
Trata-se de colocar em questão como o repertório disperso da arte, daquilo que podemos
identificar como distinto, mas artístico, outrora des significado, pode contribuir, hoje, como
memória cultural, superando a diferenciação das operações e traduções da historiografia
clássica.
Palavras Chaves: matrizes culturais brasileiras, diversidade na arte brasileira, arte
popular.
*

The contribution of cultural manifestations with a fundamentally popular character, coming
from communities not represented in official sectors of Brazilian art, has a great value for
the History of Art in Brazil. In Brazilian land various artistic phenomena are continually
produced in festivals or regional rituals, which delineate artistic movements in connection
with social processes whose cultural identity does not resemble the Western world. The
aesthetic form is achieved through a set of resources, from clothes and artifacts, which
serve as adornment or as decorative motifs, to a set design, musical plot and choreography.
Instead of the play, the show, constituting its own identity and artistic culture. The local
culture contextualizes the concept of art and the system that belongs to it, extending the
traditional contours of the History of Art. It is a matter of questioning how the dispersed
repertoire of art, of what we can identify as distinct but artistic, formerly of meaning can
contribute today as cultural memory, overcoming the differentiation of operations and
translations of classical historiography.
Keywords: brazilian cultural matrices, diversity in brazilian art, brazilian folk art.
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Introdução
O movimento de revisão da historiografia da arte no Brasil tem tomado como ponto de
partida o alargamento das formulações de arte, com a introdução de modelos e sistemas
estéticos, elaborados à margem da norma mas com representação na sociedade brasileira.
O discurso contemporâneo da arte tem como ideia central o pertencimento embasado no
conceito de que o locus da arte se configura através da partilha do sensível, engajamento
1
social e percepção de mundo , segundo Yves Michaud. Opera através da “variação,
2
expansão, conquista, captura [...] sem inicio nem fim” , conectando a arte do outro, conteúdo
artístico de distinta natureza, que contribui para o desenvolvimento de uma cultura artística.
A dimensão estética de tipologias provenientes de matrizes culturais populares, indígenas e
afro-brasileiras, legendadas por informações antropológicas e etnográficas, é difusa e
imprecisa, caracterizada como sendo primitiva, naif, ingênua e amadora, designadas como
3
artesanato, folclore ou artefato no discurso corrente da História da Arte. Entender o que
são outras estéticas, como puderam se constituir de modo a ser o que são, foi uma das
questões iniciais desse estudo.
Os modelos de ensino artístico introduzidos no Brasil, através de pressupostos que
interferiram e nortearam os estudos desenvolvidos no país, seguiram uma concepção
idealista da arte, com linhas de pesquisa que pouco consideraram conceitos diferentes de
arte. A contribuição de manifestações artísticas constituídas por material incerto,
provenientes de comunidades não representadas em setores oficiais da arte brasileira, foi
4
quase excluída dessas formulações. A questão desestabilizada e desestabilizante de como
o repertório artístico disperso da arte, outrora apartado de seu significado, pode contribuir
hoje como memória cultural foi também enfoque dessa pesquisa.
A coleção de Lina Bo Bardi como exemplo
O exótico, mesmo no Brasil, é visto como estranho, o que não costuma representar a beleza
5
de padrão europeu, as coleções que o acolhiam eram tidas como incomuns, excêntricas,
consideradas transformadoras. A exemplo, a curiosa coleção de cultura popular de Lina Bo
Bardi, com 2.000 objetos, constituída durante sua estadia na Bahia e em outros estados do
Nordeste entre 1958 e 1964. Por meio de textos e montagem de exposições, Lina indicava
alguns de seus propósitos com essa coleção: "comecei o trabalho eliminando a cultura
6
estabelecida" ; procurei "suculentas e verdadeiras raízes culturais" e "o reexame da história
7
recente do país". Lina organizou varias exposições com estas peças, como Bahia, em 1959,
1

MEIRA, S. A Obra de Arte Contemporânea. In: POUSADA C.E. A
 rte Brasileira na Contemporaneidade
(apresentação). São Paulo: Ornitorrinco, 2017, pp.11-13.
2
DELEUZE, G. ; GUATARI, F. Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophenia. Minneapolis: University of
Minnesota Press, 1987, pp. 3-25.
3
PEDROSA, A. A mão do povo brasileiro 1969/2016, São Paulo, MASP, 2016, p.35.
4
BOURDIEU, P. The Field of Cultural Production, Nova York: Columbia University Press, 1993, p.30.
5
MARTINEZ, E. Isolados ou integrados: coleções etnográficas e a modernidade brasileira. In: Anais do XXXV
Colóquio Brasileiro de Historia da Arte: Novos Mundos, Fronteiras, Inclusões e Utopias. Rio de Janeiro: Museu
Nacional de Belas Artes, 2015, pp.165-172.
6
FERRAZ, Marcelo (Coord.). Lina Bo Bardi. São Paulo: Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 1993, p.161.
7
“Levou-se em consideração as tipologias e agrupamentos, assim como as expografias propostas nas
exposições de 1959, 1963 e 1969 por Lina, além de textos referenciais de época de sua autoria, como saber
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em São Paulo, Civilização do Nordeste, em 1963, que inaugurou o Museu Popular do Unhão,
em Salvador, e A Mão do Povo Brasileiro, em 1969 no MASP, em São Paulo, montagem
reeditada em 2016 com a mesma tipologia de trabalhos, entre outras.
O termo civilização aparece na escrita de Lina como um qualificador daquilo que era
8
socialmente desclassificado . A opção inicial de Lina de dar forma a cultura nordestina, em
1958, teria surgido de seu contato com a obra de Gramsci, como um programa que buscava
9
uma cultura autônoma .
Apesar de Lina partir de critérios imprecisos ao pretender tratar da civilização nordestina, de
uma configuração antropológica não muito clara, pouco demarcada, sem distinções entre
matrizes culturais, os artefatos colecionados contribuíram para uma tomada de consciência
e de entendimento de contextos específicos de fazer arte dessas sociedades, mesmo sem
atentar aos limites e fronteiras de diferentes áreas culturais.
A coleção de objetos e artefatos de origens diversas de Lina, sem definição precisa que os
10
classificassem, chamava a atenção pela mestiçagem embaralhada de elementos
populares, que configuravam diálogos e conexões entre si. Sugeriam marcas deixadas pelas
culturas que os fabricaram, indícios de um sistema de identidade, comunitário e corporativo.
Apoiado, em tradições regionais, confrontava diferentes modos de fazer arte, relativizando
as regras e os padrões de beleza, e despertava o reconhecimento do limite tênue das
fronteiras entre arte e artefato.
11

Estruturas diferenciadas de entrançamento , oriundas de manufatura de regiões distintas,
foram expostas exemplificando a arte do trançado. Artefatos do espaço doméstico, como
redes, esteiras de teto e para dormir, divisórias de paredes, cestarias para coletar, preparar e
servir alimentos, como peneiras, bandejas, além de apetrechos de conforto pessoal e de
transporte, todos trançados de fibra de plantas semelhantes à palha, arumã, bambu e
palmeira, provenientes de cipós, raízes aéreas, entrecascas de árvore, dos mais delicados
aos entre torcidos.
Sabe-se que a produção, o uso e o significado do trançado na sociedade indígena é moldado
por processos socioculturais em algumas regiões do norte do Brasil e que os padrões
decorativos de ornamentação representam exercícios contemplativos dos nativos sobre o
cosmos. A decoração de cesto cargueiro, por exemplo, o Katari Anon dos indios Wayana,
confeccionados por homens e de utilização exclusiva feminina, expressa histórias de
combate cósmico, lembrando aos humanos que para conquistar a paz é preciso
transformar as entidades perigosas da natureza em forças domésticas capazes de interagir
com a vida humana.
fazer, o cotidiano como construtor da história, produtos artísticos não enquadrados em classes” RIBEIRO, A. S. E.
Elementos da cultura popular na obra de Lina Bo Bardi: SESC Pompéia e Igreja do Espírito Santo do Cerrado.
Dissertação de mestrado. FAU USP, 2016, p.49.
8
RUBINO, S. Lina, leitora de Gramsci. In: PEDROSA, op. cit., p. 70.
9
Ibid., p. 64.
10
RISÉRIO, A. A
 ndanças pela praia de amar a Lina. In: PEDROSA, op. cit., p.60.
11
VELTHEIM, L. H. Trançados Indígenas, Revista de Estudos, Brasília: Funai, v.4, n.2, pp.117-146, dez. 2007. A
inserção museal dos trançados e demais artefatos indígenas sul-americanos remonta ao século XIX, quando se
disseminaram os museus de História Natural na Europa e na América. As raízes desta inserção estão,
entretanto, fincadas na história do contato entre brancos e índios desde o século XVI e, de certa forma,
reproduzem a sua dinâmica.
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Adornos corporais em plumária, como braçadeiras, pingentes, colares e grinaldas
produzidos pelos povos tukano, karajá, kayapó, os quais não podem ser vistos como
atributos decorativos, pois expressam formas de rituais, onde a excelência estética e a
liderança política estão em jogo, foram apresentados como ornamentação que conferem
status perante o grupo e vida ao ritual, carregando conceitos cosmológicos mais amplos.
O papel do fenômeno estético-simbólico incorporado em processos sociais permite descobrir
tanto o valor da criação estética nas comunidades locais quanto a operação do fenômeno
12
estético como veiculo da integração entre conhecimentos humanos e sobrenatural ,
menciona Vidal.
Lina, em sua expografia, subverte hierarquias da arte ao expor, juntos, arte sacra e artefatos
manuais, revelando processos de interação cultural na dramatização do espaço, entre o
teatro e a antropologia, testemunhando o entrecruzamento de diferentes repertórios no
ambiente nacional. Imagens esculpidas em madeira de santos populares, como
representações do Divino Espírito Santo, imagens da Virgem Maria, Nossa Senhora das
Dores e de Nossa Senhora da Aparecida, além de figuras de Jesus Cristo, São Miguel
Arcanjo, São José, São Sebastião e Santo Antônio, são expostas sucedidas por máscaras e
esculturas influenciadas na sua maneira de esculpir pelas culturas africanas. O sincretismo
religioso é inserido de maneira clara e, de certa forma, os artefatos reproduzem a sua
dinâmica: nas estantes próximas aos santos, objetos de culto de religiões afro-brasileiras,
como as bonecas de pano que representavam os orixás do candomblé, e figuras da
umbanda a um passo de distância de máscaras de Folias de Rei.
Lina atuava no editorial da revista Habitat, na época, dedicando atenção especial à produção
artesanal do Norte e do Nordeste brasileiro, apresentada sob duas óticas: ligada à raiz
cultural do povo, sendo utilitária e funcional, e ligada a cerimoniais mítico-religiosos,
constituindo o elo entre o mundo dos homens e o sagrado.
Expos figuras entalhadas em madeira, como a coleção dos ex-votos comumente
encontrados em salas dos milagres de igrejas ou lugares religiosos como gesto de
agradecimento e retribuição a graça alcançada, e uma coleção de carrancas, de
cabeças-de-proa, provenientes das embarcações do Rio São Francisco – figuras reais ou
mitológicas, com formas humanas ou de animais, que ornavam as embarcações e serviam
para proteger contra o mau tempo e afugentar os maus espíritos, pelas quais se notabilizou
o artista Guarany, descoberto pelo circuito artístico, que transitou do artefato para a arte e
entre os colecionadores, ingressando, desde a época das missões, no circuito de coleção de
carrancas.
Expos, também, cerâmicas figurativas provenientes de Caruaru, figuras humanas
expressivas, com olhos arredondados; esculturas em formato pequeno com representações
do cotidiano do sertão nordestino; e matrizes de xilogravura representando cenas comuns
da vida no sertão e de trabalho no campo, base ilustrativa da literatura de cordel, importante
13
meio de comunicação das camadas populares. Em seus estudos do universo popular, sem
12

VIDAL, L. Antropologia estética: enfoques teóricos e contribuições metodológicas. In: VIDAL, L. (Org.). Grafismo
indígena. São Paulo: Studio Nobel; Fapesp; Edusp, 1992.
13
LEONELLI, C. Lina Bo Bardi: [experiências] entre arquitetura, artes plásticas e teatro. Dissertação de mestrado.
FAU USP, 2011, p.80.
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rigor ou clareza, destacava a importância conferida ao elemento primitivo, ou seja, "àquela
14
parte onde a chamada cultura ainda não teria chegado" . Entendia o primitivo como uma
15
qualidade artística diversa do aprimoramento da técnica clássica .
Para Lina, o popular era representado por toda diversidade, como as comunidades
indígenas, afro-brasileiras, mameluco, caiçara, mulato. Apesar da designação de civilização
nordestina, fazia alusão sempre a seu enfoque de singelas soluções de saberes e de
16
17
costumes regionais , especialmente nas questões relativas ao Design . Lina queria fazer
na época, do artesanato nordestino, a base de um desenho industrial brasileiro.
Legado de Lina
A realização do inventário de tombamento da sede do Instituto Lina Bo Bardi pelo IPHAN
teve início em 1986 e ficou paralisado até 2007, segundo ata do Conselho, “pelas
18
dificuldades conceituais da coleção do casal” , que, desde o início do processo, envolveu
polêmicas sobre a recuperação de tradições de diferentes raízes brasileiras e da
legitimação das mesmas.
Com a implantação do instrumento jurídico Livros de Registros, em 2000, o conceito de
patrimônio material foi ampliado, o IPHAN passou a reconhecer e incorporar o patrimônio
integrado aos rituais e manifestações, saberes e práticas, além de experiências
diferenciadas, o que proporcionou significado e identidade social aos grupos regionais, com
19
designações e entendimentos como sendo patrimônio artístico imaterial , a saber:
●

●

Livro de Registro das Formas de Expressão para manifestações artísticas, sendo elas
plásticas, literárias, musicais, cênicas e lúdicas, como Arte Kusiwa, dos índios Wajãpi
20
21
, e as Bonecas Karajá , entre outras.
Livro de Registro de Celebrações para os rituais e festas que marcam vivencia
coletiva, religiosidade, entretenimento, e outras práticas da vida social que operam
por meio de transmissão oral, dança, coreografia e ritual, chamados festivais

14

Ibid., p.70.
MARINHO, F. Perspectivas vertiginosas: o primitivo de Lionello Venturi e o Renascimento Global. In: Anais do
XXXIV Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte: Territórios da História da Arte. Uberlândia, Minas
Gerais: CBHA, 2014, pp.455-461.
16
BARDI, Lina Bo. Crônicas de arte, de história, de cultura, de cultura da vida. Arquitetura. Pintura. Escultura.
Música. Artes Visuais. Caderno Olho sobre a Bahia, Diário de Noticias, Salvador, 02 nov. 1958.
17
CASTRO, L. P. Lina Bo Bardi : a estética da fome e a poética da economia na Igreja Espirito Santo do Cerrado.
Revista Relicário, v. I, nº 2, jul./dez. 2014.
18
IPHAN. Ata da 52ª Reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. Brasília: IPHAN, 9 fev. 2007.
19
Os Livros de Registro foram elaborados com a intenção de identificar e legitimar a produção de conhecimento
do patrimônio artístico-cultural nacional, segundo documento do IPHAN estabelecido em 2000, para bens
referentes a modos de fazer, enraizados no cotidiano das comunidades.
20
A Arte Kusiwa é um sistema de representação gráfico próprio dos povos indígenas Wajãpi, do Amapá, que
sintetiza seu modo particular de conhecer, conceber e agir sobre o universo. Como patrimônio imaterial, a Arte
Kusiwa – Pintura Corporal e Arte Gráfica Wajãpi foi inscrita no Livro de Registro das Formas de Expressão em
2002. No ano seguinte, recebeu da Unesco o título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. A Terra
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LIMA, N. C. de ; LEITÃO, R. M. Bonecas Karajá como Patrimônio Cultural do Brasil: da pesquisa à salvaguarda.
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Goiás, 2015. Disponível em: https://ndh.ufg.br/up/322/o/Artigo5.pdf?1453825313.
15

XXXVII Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte

120

●

●

regionais a exemplo do Festival de Parintins, na Região Norte, a mais conhecida festa
do boi-bumbá do país, o Congo, ou Congada, a Festa do Senhor Bom Jesus do Bonfim
e a Festa do Divino Espirito Santo, Procissão de Nazaré, entre outras.
Livro de Registro de Oficio de Saberes, para bens referentes a modos de fazer
tradicionais enraizados no cotidiano das comunidades, como as paneleiras de
Goiabeiras (Vitória, ES), o oficio de fazer renda irlandesa, em Divina Pastora (SE), o
22
oficio de Sineiro, o oficio de fazer Viola de Cocho (MS, MT) , etc.
Livro de Registro de Lugares, para santuários, praças, mercados, feiras, práticas
culturais coletivas.

O conhecimento detalhado dos mecanismos da criação artística e da expressão estética,
por meio do qual as culturas populares se ordenam e expressam suas percepções de
mundo, o que permite que a arte seja captada em seus próprios termos e em termos de
significado simbólico culturalmente elaborado, é complexo. Cabe dizer que o entendimento
dos artefatos utilitários, ritualísticos ou decorativos requer considerações das condições de
sua confecção artesanal (recursos naturais, organização do trabalho, refinamento da
técnica, sistema social de transmissão do conhecimento), de seu uso (celebrações e
finalidades na vida social), de seus significados simbólicos, e das instâncias a que se
remetem (rituais míticos, cosmológicos e sobrenaturais).
A compreensão dos sentidos e dos valores de identidade artística de raízes populares
requer levantamento etnográfico e antropológico pré-existente, critérios de relevância,
pertinência e de representatividade, e, modelo de sistematização desses conhecimentos. A
metodologia de inventário e de salvaguarda dessas coleções interfere também diretamente
na autenticidade da história relatada.
Pensar a História da Arte Brasileira a partir da diversidade, introduzindo outros sistemas de
arte, possibilita a inserção de raízes populares, ideia subjacente da reedição no MASP, em
2016, da exposição A Mão do Povo Brasileiro, de 1969.
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O “bárbaro” germano : um fetiche da
historiografia européia da arte no século XIX.
Stéphane Huchet, Universidade Federal de Minas Gerais.
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Stéphane Huchet

O “bárbaro” germano

Essa comunicação é baseada na leitura de um livro publicado pelo historiador francês Éric
Michaud. É intitulado : As invasões bárbaras. Uma genealogia da história da arte. Leitura
instigante e surpreendente sobre um capítulo complexo e longo da história das
representações culturais e artísticas, com seu vinculo estreito com as representações
políticas. No século XIX, a historiografia da França e da Alemanha fez do « bárbaro »
germano uma figura singular de suas narrativas. No intuito de redirecionar os « romances »
nacionais para valores culturais e artísticos não clássicos, uma verdadeira mitificação do
germano serviu de mote a muitos historiadores e historiadores da arte franceses e alemães.
Eles identificavam nesses ancestrais pretensamente « puros » a matriz étnica e racial
daquilo que eles consideravam como a verdadeira expressão artística da nação. Em
oposição ao predomínio da grande referência greco-romana, uma inteligentsia européia
obcecada pela « reinvenção » de suas origens nacionais, encontrou portanto no germano
mítico motivos para construir e legitimar uma origem amplamente fetichizada. Em plena
época dos nacionalismos, a reinvindicação de uma matriz étnica transtemporal manifestava
o anseio de identificar algo que girasse em torno de uma questão ainda vivaz hoje, a
questão que pergunta: « o que é nosso ? ». Nesse contexto, encontramos o conflito entre
tipos de beleza, entre padrões estéticos, entre Winckelmann e os românticos e, inclusive,
questões de hierarquia racial. O modelo do « bárbaro » foi capaz de se contrapor ao modelo
do efebo grego, tão valorizado pelo néo-classicismo. A jovem história da arte, em plena fase
de acquisição de suas metodologias taxionômicas (através, notadamente, da classificação
nacional das escolas artísticas), apesar de motivada por um incontestável positivismo
científico, redesenhou singularmente uma fronteira norte-sul que atravessava a própria
Europa para distribuir papéis culturais e nacionais pretensamente fundamentados e
consolidados na arte.
Éric Michaud menciona como, nos idos do século XVIII, tentou-se instaurar um modelo
alternativo ao modelo néo-clássico, até então todo poderoso, baseado que era no
paradigma da arte e da cultura greco-romanas. Em países como França e Alemanha,
categorias como a de raça e a de sangue foram associadas à imagem dos povos nórdicos
que invadiram o Império romano nos quarto e quinto séculos da nossa era. Para muitos
historiadores, esses povos nórdicos, rotulados de germanos, teriam encarnado uma
renovação cultural dentro do mundo antigo clássico. Sua oposição aos latins, a oposição do
norte e do sul, do cristianismo e do paganismo, de uma civilização definida por uma nítida
raiz étnica e do universalismo formal e cosmopolita do Império romano, dos particularismos
puros e da generalidade diluidora, atravessam a ficção de uma arte e cultura nórdicas que
teriam penetrado na cultura romana para modificá-la. A civilização romana era vista como
uma cultura global. Só a cultura nórdica teria sido capaz, inclusive, de implementar e
consolidar o cristianismo ocidental, além de encarnar uma tendência estética duradoura.
Essa tese atravessa o século XIX e, sabemos, constitui uma verdadeira mitificação e
mistificação.
A oposição dos latins e dos germanos e a revalorização dos « bárbaros » se tornaram uma
questão crucial para o romantismo, mas com significações diferentes para a França e a
Alemanha. Entretanto, ambas convergem na busca de uma substituição do modelo
mediterrâneo-antigo-romano-clássico
por
um
contra-modelo
de
raizes
germanas-medievais-góticas-anticlássicas… A anticofilia da Revolução francesa e os
egiptismo da estética decorativa napoleônica também serviram de contra-modelo ao
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momento pós-revolucionário, o do romantismo medievalizante e de uma reação católica
que inventa um cristianismo cuja fonte histórica teria sido « bárbara ». A revalorização da
Idade Média e do gótico se inscreve logicamente nesse contexto e serve de suporte a
argumentações retrospectivas fantasiosas que fazem do gótico a arte de povos cuja veia
racial ter-se-ia mostrado fértil, potente e duradoura, até ressurgir na sensibilidade romântica
anti-clássica. Michaud nos alerta : a verdadeira historiografia da arte surge quando a
eternidade clássica encontra-se de repente retirada de seu pedestal, quando a grande
narrativa néo-clássica, que tornava hegemônico um certo modelo histórico e cultural, foi
fragmentada, seus antidotos sendo representado pelo gótico, pelo barroco.
O mito do germano serve de fazer-valer étnico e pré-nacional a uma historiografia alemã que
afirma a superioridade dos germanos sobre as raças latinas. Se, como sabemos, Vasari, no
seu tempo, já afirmava a precelência da cultura toscana, florentina, ou Winckelmann, dois
séculos depois, a dos gregos, como normas e valores supremos, a segunda metade do
século XVIII já enceta uma potente revalidação do gótico como raiz étnica, uma arte nascida
sobre um solo, uma terra, de dentro de um genius loci. É o momento em que já se opõe, de
maneira binária e pouco dialética, uma arte cristã, puramente germano-nórdica, a uma arte
latina mediterrânea. Trata-se de uma verdadeira ficção historiográfica, cultural,
politicamente potente. Desde o período do Sturm und Drang, isto é, nos anos 1770, com
Herder, Goethe, e depois, mais tarde, Schlegel, Hegel, as antiguidades bárbaras foram
revalorizadas. A Idade Média se tornou o paradigma da arte germânica cristã, oposta à
antiga. Ora, sabemos que não foram os germanos que cristianizaram a Europa, que a
primeira arte cristã se encontra nas catacumbas de Roma, que as primeiras basilicas datam
da época constantiniana, etc. Entretanto, o mito discriminatório de povos e « raças » cuja
cultura e espiritualidade se oporiam ao paganismo romano perdurou durante um bom
tempo. Interessa observar que a história da arte adotou a tese de uma suposta
homegeneidade e continuidade étnica/racial, consolidando assim a narrativa que se
instaurou, no início do século XIX, de uma guerra entre as raças (por raça, entende-se
naquela época povo, comunidade étnica).
O século XIX não se contenta em nacionalizar a arte e sua história, ela as racializa. No
intuito de definir a essência étnica da produção artística, era preciso identificar e consolidar
as pretensas especificidades morfológicas e as características estilísticas das artes visuais
de cada nação. O « estilo », a saber, uma maneira de criar objetos de arte ou imagens
plásticas, era considerado como um fato inato e não, como faríamos hoje, como uma
questão de deslocamentos espaço-temporais. Os museus seguiam essa lógica : a da
proveniência geográfica e do pertencimento étnico, que garantiam uma nomenclatura
identitária segura. No atribucionismo museológico, os estilos valiam como categoria
suscetível de confirmar alguns carácteres somáticos e psicológicos atribuídos a um povo.
Ao restringir os morfemas plásticos e visuais ao gênio da raça, de uma raça, a
nacionalização da arte e o engessamento de uma visão separatista permitem entender em
razão de que o escritor Maurice Barrès afirmava em 1906 que sua qualidade de francês não
lhe possibilitava entrar na « vida profunda » das obras gregas, como se houvesse
incompatibilidades na ordem da compreensão e da empatia. Barrès escrevia :
Seria preciso que eu tivesse o sangue desses helênos O sangue dos vales da
Renânia não me permite de participar à vida profunda das obras que estão ao
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meu redor […]. Tudo é demasiadamente claro, infelizmente ! Viemos de duas
raças.1
Não vejo maneira mais nítida de devolver a cultura a uma natureza de caráter
genêtico-cultural, como se a cultura estivesse na natureza, como uma espécie de código
genêtico-cultural intransponível… Poucos anos antes, um ilustre professor da Escola do
Louvre entre 1887 e 1898, Louis Courajod, pensava que um conceito como o de
« despertar » artístico, de incubação, de sobrevivência, permitiriam estabelecer pontes entre
plano biológico e plano cultural. Éric Michaud resume bem essa posição : Courajod defende
a existência de uma « natureza hereditária da transmissão das formas no espaço e no
tempo »2. Um mesmo sangue produz formas parecidas. A frase que resume tudo é bem
aquela em que Michaud afirma que « a teoria moderna das raças iria afirmando-se como
teoria da determinação racial das formas culturais »3.
Observamos que muitos enunciados antigos poderiam facilitar a resposta daquele que se
pergunta o que caracteriza a arte de um país, de uma nação, a brasileira, por exemplo, já que
a questão de sua identidade sempre motivou muita conversa. É sempre mais fácil e eficaz
(poder) acreditar, como o crítico Roger de Piles, do tempo de Luís XIV (em 1699), que existe
um gosto da nação, particular e geral. Ao invés, a definição do gosto inglês pelo filósofo
David Hume me parece convergir com o mito brasileiro moderno, quando este afirmava, em
1748, num ensaio « sobre o caráter das nações », que a superioridade do gosto inglês lhe
provem de fato de ser « aquele que menos tem um caráter nacional »4 por causa da
miscigineação de seus costumes e hábitos…
Fundamental se mostra o papel desempenhado pela arte e pelas representações que se tem
dela quando se trata de construir e consolidar a identidade de um povo com si próprio… Se,
como Winckelmann pensava na hora de elogiar e singularizar o gênio grego, a arte é a
secreção de um corpo étnico ou racial de caráter orgânico, sua transmissão seria
assimilável, como diz Éric Michaud, a uma « transmissão genética dos estilos »5. Podemos
avaliar o impacto dessa ideologia ao observar a mudança que ocorre na museografia entre
o século XVIII e o século XIX: se até um certo momento as escolas e os artistas de várias
origens se encontravam misturados para poder instaurar as condições de uma percepção
comparativa (era o caso no Museu do Luxembourg, em Paris, ou na célebre galeria de
Dresden), já os conceptores do Museum Nacional (o Louvre) escolheram, em 1795, a
apresentação por escolas nacionais. O público foi convidado a comparar entre si, não mais
as virtudes inerentes aos quadros, mas as virtudes das escolas nacionais. Foi convidado a
nacionalizar o olhar e, assim, a des-esticizá-lo. No século XIX, a arte, como «órgão »,
organon, garante a identidade de um povo consigo mesmo. Os povos, como organon,
desenvolvem um corpo artístico próprio ; sua arte testemunha um vinculo orgânico entre
eles. A arte é secreção de um corpo étnico ou racial orgânico.

1

BARRÈS, Maurice. Le voyage à Sparte. P
 aris : Plon, 1906, p.49. Citado in : MICHAUD, Éric. L
 es invasions
barbares. Une généalogie de l’histoire de l’art. Paris : Gallimard, col. n
 rf Essais, 2015, p.25.
2
MICHAUD, Éric. Les invasions barbares. Ibidem, p.133.
3
Ibidem, p.18.
4
HUME, David. Cité in : ibidem, p.35.
5
Ibidem, p.46.
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Lembremo-nos também de Viollet-le-Duc ou de Wölfflin que proporão uma associação entre
raça e estilo, o último inventando inclusive a fórmula « estilo de raça » (« rassenstil »). A
leitura de Riegl ou Wörringer é muito instrutiva. O famoso ensaio deste último sobre o
gótico, em pleno início de século XX, propicia um campo de aplicação fértil à psicologia
cultural e à estética ou historiografia racial. A título de exemplo :
Concebemos essa arte gótica […] como o resultado final de uma evolução
especificamente septentrional que começa desde o período de Hallstadt […]
Mas os germanos são a condição sine qua non do gótico.6
O ensaio de Worringer testemunha a potência dessas representações em que a história da
arte é a caixa de ressonância de uma antropologia e de uma metapsicologia étnica…
Tudo acaba na seguinte pergunta : a História da arte faz o quê ? As nomenclaturas
temporais, estilísticas, estéticas, formais etc. hipostasiam a arte. Quando o objeto se torna
material de comprovação de uma tese nacionalista, seja ela verosímil ou fictícia, existe
instrumentalização. Quando o objeto é olhado por ele mesmo, temos mais chances de ver
surgir um discurso mais sábio e mais justo. Já em pleno século XVIII, o Conde de Caylus,
ilustre connaisseur e teórico, desconfiava da existência de modelos incontestáveis. Para
Caylus, o núcleo de toda (história da) arte propunha uma ampla relatividade dos gostos e
das maneiras. Os gostos « das nações » se misturavam. Como resume Michaud, os
« fenômenos miméticos horizontais »7, ligados às trocas culturais, se substituiram no
espírito de Caylus ao « mimetismo vertical da transmissão de geração em geração »8.
Podemos meditar ainda sobre o fato da nacionalização do olhar continuar vigorando.

6
WORRINGER, Wilhelm. L’art gothique. (1927). Paris : Gallimard. Col.idées/arts, 1967, p.61 e 66. (trad.do alemão
por D.Decourdemanche).
7
MICHAUD, Éric, Les invasions barbares, op. cit., p.42
8
Ibidem.
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Materialidades dissolvidas e fantasmagorias na
arte atual
Maria do Carmo de Freitas Veneroso, Universidade Federal de Minas Gerais

Nesse trabalho pretende-se investigar de que maneira a presença de representações de
animais nas imagens impressas atuais recupera e ressignifica o imaginário medieval,
através da referência, por artistas contemporâneos, aos bestiários e outras formas de
representação dos animais na Idade Média e início da Idade Moderna, como aquelas
presentes nas enciclopédias e manuais científicos. O referencial teórico utilizado tem como
principal referência a história social do conhecimento, e autores como Peter Burke e Michel
Foucault, em diálogo com Jorge Luis Borges.
Palavras-chave: arte impressa. bestiários. seres fantásticos. arte e ciência.

*
The aim of this work is to investigate how the presence of representations of animals in the
current printed images recovers and reaffirms the medieval imagery, through the reference,
by contemporary artists, to bestiaries and other forms of representation of animals in the
Middle Ages and early Modern Age, such as those present in encyclopedias and scientific
manuals. The main theoretical reference is the social history of knowledge, and authors
such as Peter Burke and Michel Foucault, in dialogue with Jorge Luis Borges.
Keywords: printed art. bestiaries. fantastic beings. art and science.
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Introdução

Fig. 1 - Aldrovandi, Ulisse. Serpentum, et draconum historiae. 1640

Ignoramos o sentido do dragão, como ignoramos o significado do
universo, mas há algo em sua imagem que se encaixa à imaginação
dos homens, e assim o dragão surge em diferentes latitudes e
idades. É, por assim dizer, um monstro necessário, não um monstro
efêmero e casual, como a quimera ou o catoblepas.
Jorge Luis Borges

Para abordar o tema proposto para esta mesa, voltarei ao conhecido texto de Borges, O
idioma analítico de John Wilkins, mais precisamente à referência “a uma certa enciclopedia
chinesa”, no Prefácio de As palavras e as coisas, de Michel Foucault. Ele afirma que o livro
nasceu deste texto de Borges, “do riso que, com sua leitura, perturba todas as
familiaridades do pensamento – do nosso: daquele que tem nossa idade e nossa geografia”
1
. Nas remotas páginas da tal enciclopedia chinesa consta que os animais se dividem em
(a) pertencentes ao Imperador, (b) embalsamados, (c) amestrados, (d) leitões, (e) sereias, (f)
fabulosos, (g) cães soltos, (h) incluídos nesta classificação, (i) que se agitam como loucos,
(j) inumeráveis (k) desenhados com um finíssimo pincel de pêlo de camelo, (l) etcétera, (m)
que acabam de quebrar o vaso, (n) que de longe parecem moscas.2
1

FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas. São Paulo: Martins Fontes, 2007. p. IX.
BORGES, Jorge Luis. O idioma analítico de John Wilkins. In BORGES, Jorge Luis. Outras inquisições. São Paulo:
Companhia das Letras, 2007.

2
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Também no texto de Olga Pombo, Da classificação dos seres à classificação dos saberes3,
é utilizada a mesma referência a essa classificacão dos animais citada por Borges. Fica a
questão, porque essa taxonomia, com todas as suas “ambiguidades, redundâncias e
deficiências”, que “o doutor Franz Kuhn atribui a certa enciclopédia chinesa intitulada
Empório Celestial de Conhecimentos Benévolos”4, apócrifa, por sinal, levanta todo esse
interesse, provocando ao mesmo tempo atração e estranhamento.
Borges compara “os seres fantásticos à coexistência de termos sem qualquer
concatenação linguística, qualquer organização verbal, qualquer sucessão de palavras”,
sugerindo que “a literatura é, afinal de contas, uma monstruosa série de imaginações”, como
sugere Molloy, no seu Prefácio do Livro dos seres imaginários5.
Para abordar esse tema recorreremos ao trabalho de artistas contemporâneos cujas
representacões de animais mesclam figuras híbridas, que aludem por vezes ao imaginário
medieval, por meio de referências a bestiários, e, em outros casos, a figuras fantásticas
provenientes de livros de história natural. Pretende-se, através dessas aproximações,
investigar de que maneira a presença de representações de animais nas imagens impressas
atuais recupera e ressignifica o imaginário da Idade Média e da Idade Moderna, contribuindo
para a criação de sentido nessas obras de artistas contemporâneos.
Serão abordados os pensamentos de autores como Peter Burke e Michel Foucault, em
diálogo com Jorge Luis Borges.
Bestiários e história natural
Mapas, bestiários e manuscritos iluminados medievais contribuíram para a construção de
representações de animais fantásticos que permaneceriam por muito tempo fazendo parte
do imaginário de diferentes povos. O maravilhoso medieval que figura nessas obras não
exigia uma decifração imediata, pois era aceito e visualizado como mais uma das coisas
que o homem não pode compreender.
O período moderno, geralmente aceito como os séculos de Gutenberg (século XV) a Diderot
(século XVIII), assistiu a uma explosão do conhecimento que se seguiu à invenção da
imprensa, aos grandes descobrimentos e à chamada “revolução científica.”
Pode-se considerar que a idade clássica definiu esse domínio denominado ‘história natural’
e para isso foi preciso “que a História se tornasse Natural. O que existia no século XVI até
meados do século XVII eram histórias”. Em 1675, Jonston publica uma história natural dos
quadrúpedes e, apesar dessa data não ser precisa, ela simboliza uma referência ao
“assinalar de longe o enigma aparente de um acontecimento”, pois “até Aldrovandi, a
3

POMBO, Olga. Da classificação dos seres à classificação dos saberes. Disponível em:
<http://www.educ.fc.ul.pt/hyper/resources/opombo-classificacao.pdf>. Acesso em 10 de set. 2017.
4
BORGES, Jorge Luis. O idioma analítico de John Wilkins. In BORGES, Jorge Luis. Outras inquisições. São Paulo:
Companhia das Letras, 2007.
5
MOLLOY I n BORGES, Jorge Luis; GUERRERO, Margarita. O
 livro dos seres imaginários. Alfragide, Portugal:
Teorema, 2010. Prefácio, p. 11.
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História era o tecido inextrincável e perfeitamente unitário daquilo que se vê das coisas e de
todos os signos que foram nelas descobertos ou nelas depositados”6.
Bestiários medievais e arte contemporânea
As representações de animais naturais e imaginários criadas pelo “maravilhoso” medieval
encontram-se também nas obras de artistas contemporâneos. Dentre eles pode-se destacar
Gilvan Samico, cujas xilogravuras são povoadas por personagens bíblicos e outros,
provenientes de lendas e narrativas locais, além de animais fantásticos e míticos. Ele passa
a abordar essa nova temática principalmente a partir do contato com Ariano Suassuna,
quando sua produção passa a ser marcada pela recuperação do romanceiro popular
nordestino, por meio da literatura de cordel e pela utilização criativa da xilogravura7.

Fig. 2 - Pégaso Etíope (1350)

Suas obras enfatizam a bidimensionalidade, representando as figuras como signos. Nelas
as referências aos animais fantásticos dos bestiários medievais são nítidas, como uma
possível alusão ao (Fig. 2) Pégaso Etíope (1350) na xilogravura (Fig. 3) Rumores de guerra
em tempos de paz. O pégaso etíope (1350) era uma raça de cavalo alado e com chifres,
nativo da Etiópia. Ele foi derivado de Pegasus (c. 510 a.C.), o célebre cavalo do mito grego,
de quem foi dito também ter nascido nas margens do mar vermelho perto da Etiópia. Os
bestiários deram continuidade e ao mesmo tempo ressignificaram a narrativa acerca de
animais fantásticos provenientes das culturas pré-cristãs, como se pode notar nessas duas

6
7

FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 175-76.
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa10514/gilvan-samico
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imagens de Pégaso8. Essa ressignificação pode ser notada, ainda, com a fênix, proveniente
da tradição pagã. O mito da fênix que renasce das próprias cinzas é retomado nessa
iluminura, porém a narrativa está atravessada por uma moral cristã, na qual a ave aparece
associada à figura de nosso Senhor Jesus Cristo, que disse em seu evangelho: "Tenho
poder para dar a minha vida e recobrá-la de novo" [Jn 10, 18]. A figura da fênix está presente
também na xilogravura (Fig. 4) No reino da ave dos três punhais, de Samico, desta vez no
contexto da cultura popular nordestina.

Fig. 3 - Rumores de guerra em tempos de paz

8

Apesar de, tradicionalmente, a Idade Média ser considerada um período de poucas transformações, podem ser
observadas grandes mudanças ao longo desses séculos e é nesse ambiente que se desenvolve esse tipo de
códice medieval denominado bestiário.
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Fig. 4 - No reino da ave dos três punhais

Uma apropriação similar dos bestiários ocorre também nas gravura de Sebastião de Paula e
no cordel de J. Borges. Tudo isso nos leva a associar as criaturas pertencentes à cultura
popular nordestina às figuras medievais, por sua vez, recuperadas de um contexto pagão,
mostrando que esses elementos podem ser vistos como símbolos, presentes em diferentes
culturas e épocas, sendo que em cada uma delas, seu significado se ajusta àquele contexto
específico.
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Arte e ciência
Interessa a esse estudo investigar as relações entre arte e ciência, nos locais onde elas se
contaminam, como, por exemplo, em certas produções artísticas, que utilizam ou subvertem
princípios científicos, e em ilustrações que utilizam princípios estéticos para fins científicos,
como no estudo da botânica e da zoologia, nos manuais de História Natural, ou Ciências
Naturais e Biologia, entre outros campos.

Fig. 5 - Wunder Kammer, Nicholas Di Genova
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Essas referências aparecem nas obras do artista brasileiro Walmor Corrêa, cujos trabalhos
são permeados por figuras híbridas, que ele trata com o rigor e o requinte das ilustrações
que compõem os atlas de anatomia e os livros da assim chamada história natural.
Burke afirma que “um dos elementos mais importantes na elaboração do conhecimento é
sua classificação”9. Porém, sistemas de classificação “se fazem, desfazem e refazem
incessantemente”10. Ao recorrer à fábula de Borges sobre as categorias de animais
encontradas numa enciclopedia chinesa, já citada, Foucault também aponta para “a
arbitrariedade manifesta de qualquer sistema de categorias quando visto de fora”11.
Também Nicholas Di Genova se apropria, de forma poética, de sistemas de classificação
usados na história natural, para criar relações entre seres híbridos, através da criação de
padrões de classificação para seres fantásticos. No volume 1 da sua obra (Fig. 5) Wunder
Kammer, são apresentados desenhos de animais fantásticos, a partir de combinações de
pássaros e mamíferos, como na figura que apresenta um animal com o corpo de pássaro e
a cabeça de elefante.
Essa obra pode ser aproximada da (Fig. 6) Ornithologiae (1613), de Ulisse Aldrovandi, cujo
grande projeto consistia na edição de uma grande enciclopédia de História Natural. Nota-se
que ao mesmo tempo que Aldrovandi classifica animais e plantas existentes na natureza,
ele também representa animais imaginários, que faz questão de classificar com o mesmo
rigor com que classifica os animais “reais”. Isso se deve ao fato de que, nas palavras de
Foucault, até Aldrovandi, fazer a história de uma planta ou de um animal era tanto dizer
quais são seus elementos ou seus órgãos, quanto as semelhanças que se lhe podem
encontrar, as virtudes que se lhe atribuem, as lendas e as histórias com que se misturou, os
brasões onde figura, os medicamentos que se fabricam com sua substância, os alimentos
que ele fornece, o que os antigos relatam dele, o que os viajantes dele podem dizer.12
Assim “a história de um ser vivo era esse ser mesmo, no interior de toda a rede semântica
que o ligava ao mundo” sendo “que a grande tripartição, aparentemente tão simples e tão
imediata, entre a Observação, o Documento e a Fábula não existia”. Foucault explica que
isso não ocorria “porque a ciência hesitasse entre uma vocação racional e todo um peso de
tradição ingênua”, havendo para isso “uma razão bem mais precisa e bem mais
constringente, […] os signos faziam parte das coisas, ao passo que no século XVII eles se
tornam modos de representação”.13
Concluindo, retornamos à aproximação, já citada, que Borges traça entre a lógica que rege
os seres imaginários e a literatura, propondo essa mesma aproximação entre os seres

9

BURKE, Peter. Uma história social do conhecimento. Rio de Janeiro: Zahar, 2003.
DURKHEIM a
 pud BURKE, Peter. Uma história social do conhecimento. Rio de Janeiro: Zahar, 2003.
p. 78.
11
BURKE, Peter. Uma história social do conhecimento. Rio de Janeiro: Zahar, 2003. P. 78-79.
p. 78-79.
12
FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 177.
13
Ibidem. p. 177.
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imaginários e as artes visuais, considerando que a arte também pode ser, afinal de contas,
uma monstruosa série de imaginações.

Fig. 6 - Ornithologiae (1613), de Ulisse Aldrovandi,
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História da arte e transdisciplinaridade: ação
expositiva do projeto Museu Arte Ciência
Tecnologia
Nara Cristina Santos, Universidade Federal de Santa Maria

Uma possibilidade para se pensar o campo da História, Teoria e Crítica da Arte é reconhecer
que a “História da Arte [se encontra] em Transe”. Não apenas porque pode se reconstituir
com novas relações disciplinares, mas porque pode se assumir transdisciplinar. É o caso da
história da arte escrita a partir de obras e artistas contemporâneos que dialogam com a
ciência e a informática, considerando festivais e exposições que exigem outro entendimento
dos espaços expositivos e das estratégias museais. Nesse sentido, o projeto Museu Arte
Ciência e Tecnologia LABART/UFSM possibilita um estudo através da ação expositiva
“Neurociência e Arte: percepção sensível”, vinculada ao FACTORS 3.0, em 2016.
Palavras-Chave: História da Arte. Transdisciplinaridade. Arte Contemporânea. Ciência.
Tecnologia.
*

Una posibilidad para pensar el campo de la Historia, Teoría y Crítica del Arte es reconocer
que la "Historia del Arte [se encuentra] en Transe". No sólo porque puede reconstituirse con
las nuevas relaciones disciplinarias, sino porque puede asumirse transdisciplinaria. Es el
caso de la historia del arte escrita desde el estudio de obras y artistas contemporáneos que
dialogan con la ciencia y la informática, considerando festivales y exposiciones que exigen
otro entendimiento de los espacios expositivos y de las estrategias museales. En este
sentido, el proyecto Museo Arte Ciencia y Tecnología LABART / UFSM presenta un estudio a
través de la acción expositiva "Neurociencia y Arte: percepción sensible", que tuvo lugar en
el FACTORS 3.0, en 2016.
Palabras-Clave: Historia del arte. Transdisciplinario. Arte Contemporáneo. Ciencia.
Tecnología.
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História da Arte e Transdiciplinaridade: algumas considerações
A “História da Arte [se encontra] em Transe”, porque, entre outras questões, pode se assumir
transdisciplinar. É o caso da história da arte escrita a partir do estudo de obras e artistas
contemporâneos que dialogam não apenas com as áreas da sociologia, antropologia,
psicologia, tratando de assuntos como política ou gênero, mas também com as áreas da
ciência, biologia, tratando de neurociência e meio ambiente, por exemplo; e da
comunicação, da informática e robótica, tratando de redes, computação quântica e
nanorobôs; também é o caso do diálogo destas obras em festivais e exposições
transdisciplinares que exigem outro entendimento dos espaços expositivos e supõem
outras estratégias museais, em compartilhamento com as áreas do design, da cenografia,
arquitetura, tecnologia, da museologia e do patrimônio.
A história da arte em transe, também poderia ser considerada neste trânsito anunciado, de
uma morte da arte ou de um fim de um modo de arte, e numa perspectiva transdisciplinar
com a própria história já apontada por Hans Belting (2006), como a História das Mídias e
História das Imagens, e mais recentemente por Edward Shanken (2009), como a História da
Tecnologia e dos Sistemas, para ficar em apenas dois exemplos que também contribuem
para este estudo (e que já foram abordados por esta pesquisadora em outras publicações1).
Para Walter Zanini2, já na década de 1960, quando a história da arte passa a ser mais
transdisciplinar conjuga outras disciplinas como a sociologia e a psicologia. Somente com
as novas mídias na arte e quando a obra única dá lugar aos dispositivos, aos vídeos, filmes,
fotos, e a questão do espectador também é repensada de alguém mais passivo para exercer
uma interação, que começa a surgir a relação entre o historiador da arte e as linguagens
eletrônicas. Para ele3 são raros os pesquisadores que tratam das linguagens eletrônicas,
mas o historiador da arte não poderá permanecer frio ou totalmente avesso a estas
mudanças. Nesse sentido, ao historiar os primeiros tempos de arte e tecnologia no Brasil,
Zanini4 discorre sobre exposições que foram fundadoras, desde Waldemar Cordeiro no final
dos anos 1960, passando por um percurso de mostras que apontam a sustentação da área.
Neste contexto de uma história da arte que pode se constituir a partir das exposições, ainda
para Zanini, os museus deveriam mudar e acomodar práticas artísticas intermedias e de
escopo transdisciplinar. Quando coordena a elaboração do Programa de Necessidades do
MAC-USP, ele defende que o museu deve ser um propositor de intercâmbios das práticas
colaborativas, experimentais e laboratoriais. Inclusive entre os pontos a considerar cita: “7.
O museu relacionado a vários núcleos de estudo e pesquisa do campus (Artes e
Comunicações, Ciências Sociais, Tecnologia, Biologia, etc)”. 5

1

SANTOS, Arte, Tecnologia e Mídias Digitais: considerações para a historiogra a da arte contemporânea. Anais
CBHA, 2011, p. 691-704.
2
FREIRE, Cristina (org). Walter Zanini. Escrituras Críticas. São Paulo : Anna Blume/Mac USP, 2013, p. 79-80.
3
FREIRE, Cristina (org). Walter Zanini. Escrituras Críticas. São Paulo : Anna Blume/Mac USP, 2013, p. 172-174.
4
ZANINI, Walter. Primeiros tempos de arte/tecnologia no Brasil. In: DOMINGUES, Diana (Org.). A Arte no Século
XXI: a humanização das tecnologias. São Paulo: Ed. UNESP, 1997, p. 233-242.
5
FREIRE, Cristina (org). Walter Zanini. Escrituras Críticas. São Paulo : Anna Blume/Mac USP, 2013, p. 209.
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Encontro ressonância no pensamento, nos textos e no posicionamento sempre aberto de
Walter Zanini, para fundamentar em parte uma pesquisa da tecnologia eletrônica, digital e
computacional na história da arte, mas sobretudo para fazer acontecer e acompanhar de
perto produções transdisciplinares em arte e tecnologia a partir de exposições, como é o
caso das ações do projeto Museu Arte Ciência Tecnologia/MACT6.
Em pleno Século XXI, saber o lugar do qual se fala, como pesquisador, para exercer
atividades compartilhadas é uma necessidade, sobretudo quando se trata do
desenvolvimento de pesquisas transdisciplinares. E o que seria este prefixo TRANS se
relacionado ao que poderíamos pensar para discutir nosso contexto artístico-cultural neste
momento: trans-e (xamanismo, sexualidade, diversidade, pluralidade); trans-ito (presente,
constante, temporal, em movimento, andante, deslocamento); trans-disciplinar (além do
campo, fora do campo, outro campo). De fato, a concepção transdisciplinar pressupõe
disciplinas que cooperam entre si, além e através delas mesmas para um projeto comum e
para gerar unidade no resultado. Nesse sentido, a transdisciplinaridade pode propiciar o
compartilhamento, as conexões e as redes para produção de conhecimento de modo mais
abrangente, também na História da Arte.
O Projeto MACT - ações expositivas
Com a abertura da história da arte para outras experiências na contemporaneidade, surgem
questões decorrentes de mostras de caráter transdisciplinar com a arte, a ciência e a
tecnologia, que também propiciam o estudo e análise de outros modos expositivos e
estratégias museais. Neste caso, a partir do projeto Museu Arte Ciência e Tecnologia, de
caráter experimental, porque o MACT somente existe enquanto projeto, sem lugar próprio,
através de ações expositivas.
Poderíamos então nos perguntar: e o que seria este caráter experimental, para pensar a
partir de um projeto um museu experimental? Um lugar como dispositivo para a emoção,
através de práticas expandidas.7 O Museo Experimental El Eco8, por exemplo, busca “(...) a
promoção de distintas sinergias que contemplam a criação coletiva, o experimento espacial
e a expansão das linguagens poéticas em nosso tempo, propiciando sempre incidências de
colaboradores de diferentes disciplinas para um mesmo projeto”.9
E o que seria necessário para pensar a partir de um projeto, um museu de arte hoje?
Inicialmente uma ideia de museu, como um lugar que se constitui e se transforma com as
obras, incluindo as demandas tecnológicas de seu tempo. “(...) as mudanças de concepção
museológica basicamente acompanham as transformações artísticas, indicando o

6

Projeto de pesquisa e extensão Museu Arte-Ciência-Tecnologia: ações expositivas e estratégias museais.
Registro Gabinete de Projetos n° 046365 para 2017-2022. Grupo de Pesquisa Arte e Tecnologia CNPq,
Laboratório de Pesquisa em Arte Contemporânea, Tecnologia e Mídias Digitais, Programa de Pós-Graduação em
Artes Visuais/Mestrado, Centro de Artes e Letras da Universidade Federal de Santa Maria.
www.museuarteciencia.ufsm.br
7
MIRANDA, David. ? que es um museu experimental? Cidade do México : UNAM, 2015, p.43.
8
Museo El Eco. Universidad Nacional de México/UNAM, Cidade do México.
9
MIRANDA, David. ? que es um museu experimental? Cidade do México : UNAM, 2015, p.80.
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deslocamento das questões conceituais e de linguagem, que informam e conformam as
obras, para os parâmetros conceituais e arquitetônicos que constituem o museu”.10
Fernando Cocchiarale, embora discorra sobre contexto mais amplo, quando trata da ideia de
um museu aberto que proponha situações de experimentação no espaço transdisciplinar,
entende as “Ações como dispositivo, enquanto não há um dispositivo arquitetônico”.11 No
contexto mais restrito do MACT, um projeto e não um museu, considerando que não há um
espaço arquitetônico próprio, as ações expositivas poderiam ser entendidas como
dispositivos.
Desde 2011, em versões anteriores do projeto, foram realizadas diferentes ações
expositivas, todas elas transdisciplinares, com curadoria desta pesquisadora em conjunto
com outros autores. A primeira, “Museu Interativo Arte-Ciência-Tecnologia: Mata-200
milhões de anos Árvore Pedra", com a artista Anna Barros e as obras “Mata-200 milhões de
anos árvore pedra”12 e “Tecendo o tempo e sendo tecida pelo espaço” instalação interativa
com imagens, sons e objetos, no MASM, 2011 e UFSM, 2011; o caráter transdisciplinar se
deu na relação da arte com a ciência, a paleobotânica; a arte com a sociologia, a cidade e os
moradores do sítio paleobotânico; a arte com a tecnologia, a nanotecnologia e a
computação.
A segunda ação, com temática mais abrangente, "Arte-Sustentabilidade-Ciência", ocorre na
UFSM em 2013, reunindo os artistas Anelise Witt, Carlos Donaduzzi, Fernando Codevilla,
Guto Nóbrega e Malu Fragoso. O caráter transdisciplinar se deu nas relações da arte,
ecologia e sustentabilidade, a partir de obras que evocavam a natureza, a água, as relações
do urbano e rural, a energia sustentável, a relação com os seres vivos, e inclusive a
consciência através de jogos de memória; a arte com a tecnologia, a computação e a
robótica.
A terceira ação, “Neuroarte”, conta com os módulos de experimentação em ciência e um
trabalho do artista Alberto Semeler abrangendo sua pesquisa poética em arte e
neurociência. Esta ação acontece na UFSM em 2015 e nova versão com a ação expositiva
em 2016, vinculada ao Factors 3.0. Sobre esta última, vamos nos deter com mais atenção. O
caráter transdisciplinar se deu especificamente nas relações da arte com a neurociência e a
percepção.
A quarta ação, “Bioarte” vinculada ao Factors 4.0 aconteceu em 2017 e reuniu artistas
nacionais e estrangeiros para pensar a bioarte em relação a flora e a robótica, a
biotecnologia e a bioengenharia. A mostra que integrou a BienalSur será tratada em outro
artigo.

10
BASBAUM, Ricardo. Perspectivas para o museu do século XXI. In: GROISSMANN, Martin; MARIOTTI, Gilberto
(org). Museu arte hoje. São Paulo : Hedra, 2011, p.187.
11
COCCHIARALE, Fernando in: TEJO, Cristina (org). Panorama do Pensamento Emergente. Porto Alegre : Zouk,
2011, p.31.
12
A obra de Anna Barros foi doada para o acervo do MACT/PPGART/UFSM, em julho de 2013 quando da entrega
da Medalha de Honra ao Mérito pela UFSM, em Sessão Solene conjunta com a UNESP, em São Paulo.
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Ação Expositiva Transdisciplinar: Neurociência e Arte
Parafraseando Diana Wechsler na apresentação do catálogo Sublevaciones13, Por qué hacer
exposiciones?, poderíamos nos perguntar porque fazemos ações expositivas
transdisciplinares?
O projeto Museu Arte Ciência e Tecnologia possibilita um estudo a partir da ação expositiva
“Neurociência e Arte: percepção sensível”, vinculada ao Festival de Arte Ciência Tecnologia
do Rio Grande do Sul - FACTORS 3.0 na UFSM, em 2016. Entre os artistas, Carlos Donaduzzi,
o trio Fernando Codevilla, Rafael Brum e Rafael Berlezi, a argentina Mariela Yeregui, a
portuguesa Manuela Lopez, Raquel Zuanon, Raul Dotto, Rosangela Leote, e Tania Fraga. O
artista Fernando Velásquez não pode participar, como previsto, por problema de
deslocamento. Integraram também a mostra, informalmente, os cientistas Rodrigo Guerra e
o português Hugo Ferreira. Segue texto curatorial.
FACTORS 3.0 – Neurociência e Arte: percepção como experiência
sensível. A concepção de neurociência direciona o argumento
curatorial desta exposição ao articular projetos participativos,
interativos, vídeos e performances no entrecruzamento da arte,
ciência e tecnologia. De um modo geral, a arte contemporânea
concentra suas forças em desconstruir as experiências perceptivas e
sensoriais pré-estabelecidas, e de um modo particular, a apropriação
de novos dispositivos tecnológicos torna os modos de sentir a arte,
extremamente fluídos. A neurociência se abre para um universo de
complexidade, onde o corpo humano é capaz de administrar nossa
percepção da realidade, construindo uma relação inédita com o
espaço e o tempo maquínicos. A contemporaneidade abre-se,
portanto, como um campo para pesquisa da expansão das
percepções, dos limites das atividades cerebrais, das concepções do
espaço e tempo que são rompidas frente às novas atividades
sinestésicas propiciadas pelas tecnologias. O que é a realidade
percebida? Qual o limite da espacialidade vivenciada? Como é
sentida a temporalidade? Os muitos nós que alimentam as redes e
conexões que habitamos, criam uma inconstância e uma
intangibilidade que propiciam uma experiência contínua entre as
interfaces digitais e o corpo humano. Para o Factors 3.0 foram
selecionados artistas, cujos trabalhos dialogam de modo abrangente
com o tema do 11º Simpósio Arte Contemporânea: “Neurociência e
Arte”, e de modo específico com a percepção como uma experiência
sensível. Fernando Velázquez, com a performance audiovisual
desenvolvida a partir de algoritmos generativos e redes neurais,
Mindscapes (2011), explora a memória e os modos de percepção
por meio de paisagens relacionadas à atividade cerebral, seus
processos e fluxos. Maria Manuela, em The Assessment (2016)
13

WECHSLER, Diana in: DIDI-HUBERMANN, Georges. Sublevaciones. Buenos Aires : EdUNTREFf, 2016.
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aborda a memória e a falta dela em pacientes com a doença de
Alzheimer, através de experiências contínuas entre o fora e o dentro
do corpo, entre diferentes subjetividades e seu contexto. Percepções
diferenciadas são exploradas nos jardins propostos por duas
artistas: em Jardim De Epicuro_2 (2014), Tania Fraga permite ao
público experimentar e alterar, de acordo com sua atividade neural e
seus estados emocionais, o ambiente em que está imerso, trazendo
reflexões sobre uma natureza que se extingue; em No fundo de tudo
há um jardim (2012-2016), Mariela Yeregui chama atenção para
jardins que surgem em lugares não propícios, jardins intimistas que
podem ampliar limites ao demarcar novos espaços e territórios,
conquistando também, o espaço de outros indivíduos. Em
Compressão (2016), Fernando Codevilla, em conjunto com Fernando
Krum e Rafael Berlezi, intensifica a ideia de um espaço transformado
em uma ação temporal, através de uma paisagem urbana que é
modificada de acordo com sinais sonoros produzidos durante a
execução de uma performance audiovisual. Ao refletir sobre
diferentes percepções e experiências propiciadas por dispositivos
tecnológicos, dois artistas tratam da passividade e/ou interferência
do público em relação a sua ação. Na obra Não pare de assistir
(2016), uma série de fotografias em loop de Carlos Donaduzzi, o
artista busca ampliar a sensação do estado de inércia em que se
situa o espectador comum, diante de um aparelho televisivo, e como
esse se subordina a um aparelho eletrônico. No trabalho EmMeio
(2016), Raul Dotto investiga o movimento de situar-se justamente
entre dois distintos modos de ação: entre ser um participante
envolvido com outros espectadores, ou apenas um observador
passivo. Na aproximação com a robótica, Rosangella Leote e Daniel
Seda contrariam as expectativas de funcionamento de uma
tecnologia em Inutilidade Mecânica (2016), ao colocar um
semiautômato como subordinado à aproximação de outros objetos
ou pessoas, que interferem em seus movimentos. De modo distinto,
em NeuroBodyGame (2010), a artista Rachel Zuanon propicia através
de uma instalação interativa, que games e um computador vestível
possam reagir à atividade cerebral do usuário no momento em que
ele interage. Nesta terceira edição do FACTORS, espera-se
proporcionar ao público uma interação com trabalhos artísticos que
deslocam a percepção e a sensibilidade do homem em seu entorno
mais imediato”. 14

14

Texto Curatorial: Nara Cristina Santos, Andrea Capssa, Giovanna Cassimiro, Manoela Vares. Folheto da
Exposição FACTORS 3.0. Santa Maria: UFSM, 2016.
www.ufsm.br/labart
@labart1228
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A neurociência direciona o argumento curatorial desta exposição ao articular projetos em
arte ciência e tecnologia a uma percepção sensível. A partir daí, três questões podem ser
lançadas para pensar e discutir a relação da história da arte e da transdisciplinaridade
através desta ação expositiva.
A primeira questão que se propõe a partir da exposição transdisciplinar neste artigo visa
problematizar a percepção em projetos participativos e interativos com a concepção
transdisciplinar na ação expositiva, ao mesmo tempo em que a neurociência aponta para
um universo de complexidade na percepção do espaço e tempo maquínico, o que não nos
torna mais sensíveis. Abre-se, portanto, um campo para pesquisa na arte diante da
expansão das percepções, dos limites das atividades cerebrais, pois as concepções do
espaço e tempo são rompidas frente às novas atividades sinestésicas propiciadas pelas
tecnologias. Nesse sentido, as redes e conexões que habitamos, criam uma inconstância e
uma intangibilidade que propiciam uma experiência contínua entre as interfaces digitais e o
corpo humano, que podem na sua fluidez e efemeridade, pautar outras, para não dizer
novas, maneiras de cada um de nós nos relacionarmos com a arte, através da
especificidade de contato que cada obra exige.
A segunda questão trata de compreender como uma ação expositiva em arte ciência e
tecnologia, somada a atualização constante do conhecimento nas diferentes áreas
envolvidas, como design e museografia, desencadeia um percurso transdisciplinar próprio e
uma dinâmica colaborativa no grupo envolvido15, para repensar as estratégias expográficas
e museais. A transdisciplinaridade pode ser considerada como um modo de organizar o
conhecimento a partir de diferentes disciplinas para constituir um pensamento complexo, o
que contribui efetivamente para a história da arte. Mas também pode ser considerada como
um modo de se deixar atravessar na produção artística por uma ação complexa. Nesse
sentido, as ações expositivas transdisciplinares também exerceriam o seu papel nesta
história da arte em transe, quando expandem a compreensão da produção artística,
perpassada pela exigência de outros modos de exposição, disponibilização e manutenção
das obras/projetos.
A terceira busca entender como a ação expositiva contribui não apenas para questionar os
processos de preservação e arquivamento da Arte Digital como potencialmente atualizáveis,
mas para pensar criticamente se as estratégias atuais não estão equivocadas. Nesse
sentido a transdisciplinaridade encontra-se fundada nas áreas de museologia, arquivologia
e informática. Para isso, considera-se que a história da arte que também se funda nas
obras, nos artistas, nas exposições, nos documentos, textos curatoriais, catálogos, na
disponibilização de imagens e textos impressos e digitais, em sites na web, requer para sua
existência um cuidado muito específico na preservação, acervo e arquivamento de obras de
arte, ciência e tecnologia.
Finalizando
O projeto do MACT que começava com a pretensão de um espaço expositivo, torna-se um
projeto de ações expositivas. Mas mesmo enquanto projeto de museu, suas ações e
15
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estratégias museais podem contribuir para o entendimento de propostas transdisciplinares
no campo da história da arte. Estas ações expositivas (mostras, exposições e festivais)
lançam questões para se pensar o papel de um historiador na arte contemporânea, cujo
distanciamento histórico [praticamente] não existe.
Mas o historiador pode compreender no contexto da transdisciplinaridade com outras áreas,
também essa vertente intradisciplinar de HTC, de quem atua como teórico e crítico para
potencializar o seu trabalho como historiador hoje, naquilo que a contemporaneidade faz
surgir como uma possibilidade de afrontamento, inquietação, dubiedade e porque não, de
encorajamento diante de sua área de trabalho, para reavalia-la, afirma-la ou questiona-la ou,
mesmo simplesmente, entendê-la neste momento em TRANSE.
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Arte e comunicação em grandes eventos
expositivos de ingresso na arte contemporânea
Paulo Silveira, Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Realizadas do final dos anos 1960 até meados dos anos 1980, as grandes exposições
internacionais voltam-se para a teoria da informação, os novos meios, os processos, a
eloquência, a especificidade intelectual, a recepção. O regime comunicacional da arte tem
manifestações instauradoras diversas, com asserções apoiadas no meio e na mensagem.
Destacam-se When attitudes become form (Berna, 1969), Information (Nova York, 1970),
Sonsbeek 71 (Arnhem, 1971), Documenta 5 e 6 (Kassel, 1972 e 1977), XVI e XVII Bienal de
São Paulo (edições de 1981 e 1983,) e, de forma diluída, La Biennale di Venezia (a
primogênita das bienais, especialmente 1974 e 1980).
Palavras-chave:
contemporânea.

Documenta.

Sonsbeek.

Bienal

de

São

Paulo.

Exposição.

Arte

*

Held from the late 1960s to the mid-1980s, the major international exhibitions turn to
information theory, new media, processes, eloquence, intellectual specificity, reception. The
communicational regime of art has diverse instituting manifestations, with assertions
supported in the medium and the message. Of note are the exhibitions When attitudes
become form (Bern, 1969), Information (New York, 1970), Sonsbeek 71 (Arnhem, 1971),
Documenta 5 and 6 (Kassel, 1972 and 1977), and São Paulo Art Biennial (editions of 1981
and 1983) and, in diluted form, La Biennale di Venezia (the firstborn of biennials, especially
1974 and 1980).
Keywords: Documenta. Sonsbeek. São Paulo Art Biennial. Art exhibition. Contemporary Art.
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O regime comunicacional da arte contemporânea em sua estreita comunhão com o
conceitualismo, talvez a mais ubíqua circunstância de sua identidade e eloquência, tem no
decorrer das décadas de 60, 70 e 80 (principalmente a primeira metade) a relevância de
uma dimensão inauguradora. As manifestações de instauração desta conjuntura são
diversas, frequentemente declarativas, com suas asserções apoiadas em conceitos então
sob forte estudo, como meio, mensagem e termos afins. As instituições do sistema
(destacadamente instalações, atividades, publicações e eventos) estavam cientes das
novas condições do fazer artístico e agiram de forma mais ou menos proativa, algumas
mais rápidas e comprometidas (ou conscientes do seu tempo e urgência) do que outras. Os
espaços e programas (ou plataformas) inter, trans ou multidisciplinares de médio, pequeno
e pequeníssimo porte — chamados de alternativos, paralelos, independentes etc.,
frequentemente geridos por artistas, nem sempre com sedes permanentes e com durações
variáveis — tendem a ser lembrados em grau crescente, talvez exponencial, à medida que as
pesquisas internacionais em história da arte avançam. Mesmo que com sedes em cenários
geopolíticos ou político-econômicos particulares, quase todos tiveram em comum
estratégias calcadas em preceitos comunicacionais ou informacionais que já estavam em
estudo quando de suas fundações: meio, mensagem, documentação, consciência de
públicos (no plural) etc.
Na outra extremidade do arco de plataformas de sustentação do sistema comunicacional
da arte estão as grandes exposições de arte, a partir do reposicionamento de suas
abordagens ao produto e produtor artísticos. Atuaram como aparelhos de recensão (via
curadoria) e consagração (postura em espetáculo), periciando, no momento mesmo em que
acontecia, a passagem do moderno ao contemporâneo. Realizados do final dos anos 1960
até meados dos anos 1980, os grandes eventos expositivos de aspiração internacional
voltaram-se para a teoria da informação, os novos meios, os processos, a eloquência dos
discursos, a multiplicidade de linguagens, o reconhecimento da especificidade intelectual, a
recepção do público. Destacam-se as exposições Live in your head: when attitudes become
form (no Kunsthalle Bern, Berna, Suíça, 1969), Information (no Museum of Modern Art,
MoMA, Nova York, 1970), Sonsbeek buiten de perken (ou Sonsbeek 71, Arnhem, Holanda,
1971), Documenta 5 e 6 (em Kassel, Alemanha, 1972 e 1977), XVI e XVII Bienal de São Paulo
(edições de 1981 e 1983,) e, de forma mais diluída, La Biennale di Venezia (a primogênita
1
italiana, com destaque para decisões de 1974 e 1980).
Propostas por instituições sólidas, essas exibições ambiciosas, apresentando amostragens
grandiosas, divulgaram a públicos ampliados produções inovadoras, promovendo a fixação
de artistas jovens ou pouco conhecidos em profusão. A rápida passagem do tempo
atestaria que, com eficácia, rigor procedural e autoconfiança crítica, os curadores não
estavam lidando com apostas. Ou que, quando estavam, em sua maioria elas se
confirmariam.
Das primeiras mostras que, como antológicas, podem ser consideradas eventos de
instauração, provavelmente a que mais repercutiu na notabilidade dos envolvidos tenha sido
When attitudes become form: works, processes, concepts, situations, information, como
1

Este artigo é uma versão reduzida de uma reflexão maior, desenvolvida para a pesquisa O
 bras e dispositivos
instauradores da arte contemporânea: forma, expressão e contexto, em desenvolvimento na Universidade Federal
do Rio Grande do Sul.
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tornou-se internacionalmente conhecida, mas com o antetítulo Live in your head, realizada
no Kunsthalle Bern, na cidade de Berna, capital da Suíça, de 22 de março a 23 de abril de
1969 (o fechamento no dia 27 foi antecipado). Também seriam usados pelo menos um
3
salão de um edifício escolar em frente e espaços externos. Após, no mesmo ano, seguiria
para o museu Haus Lange (casa projetada por Ludwig Mies van der Rohe, em Krefeld,
Alemanha, e o Institute of Contemporary Art, em Londres). Cidade de tamanho discreto, com
um centro antigo medieval muito bem preservado e cidadãos de vida tranquila, Berna viu
seu espaço para exibições, inaugurado em 1918, tomado por novas ideias e abordagens ao
fazer artístico, dispostas em algo aparentemente próximo do caos. O título “Quando atitudes
tomam forma” ou “Quando atitudes se tornam forma” resume com clareza a abordagem da
curadoria. O subtítulo deixa claro que se tratava da apresentação de propostas
conceitualmente sobrepostas aos limites da obra de arte tradicional: trabalhos (ou obras),
processos, conceitos, situações e informação. E o antetítulo acrescenta: viver, vivo ou ativo
na sua cabeça, na sua mente. Onde reside a arte?
O curador-geral da exposição foi o historiador da arte Harald Szeemann (1933-2005), suíço
nascido na mesma cidade, diretor da Kunsthalle desde 1961, e que viria ser considerado o
redefinidor do papel de curador. Na apresentação à mostra, Szeemann parece ter
identificado com clareza a mudança no eixo do campo artístico, agora com base
estadunidense. Reconhece a força artística singular da costa oeste estadunidense e o certo
recolhimento do artista europeu pela falta de um centro claro.
[...] para alguns desses artistas, o desejo de criar não resulta de
experiências estritamente visuais. [...] É significativo que alguns dos
principais expositores venham da costa oeste da América [...].
Muitas ideias antissociais, por um lado a tendência para a
contemplação e, por outro, a celebração do eu físico e criativo
através da ação, podem ser vistas trabalhando [...]. Elementos
adicionais deste padrão podem ser encontrados na Europa: a falta
de um centro real tem persuadido um número crescente de artistas a
permanecer em sua cidade natal e a trabalhar contra todas as ideias
e princípios da sociedade em que estão imersos.
As escolhas são apresentadas no catálogo em abordagens específicas pelos colaboradores
Scott Burton, com texto em inglês, Grégoire Muller, em francês, Tommaso Trini, em italiano,
e Szeemann, na abertura em alemão, espelhando tanto o poliglotismo da Suíça como a
ambição cosmopolita do evento. Todos de uma forma ou de outra buscam elementos em
comum entre os trabalhos e proposições apresentados. Burton destaca a nova ênfase no
tempo, a introdução da duração e da performance, com erradicação de categorias.
A diferença entre pintura e escultura se foi (seguindo aquela entre
poesia e prosa na arte verbal). A tremenda inteligência crítica
demandada do artista ambicioso é traze-lo cada vez mais perto do
intelectual: arte e ideias estão se tornando indistinguíveis. (Burton,
em SZEEMANN, 2006, p. 9).
2
3

A esse respeito, ver comentários de Germano Celant em WHEN..., 2013, p. 392.
Faltam registros fotográficos que comprovem o uso de outros espaços (WHEN..., 2013, p. 311).
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Impossível negar, a seleção foi excepcional, de aguda observação do que se passava no
momento na “arte ocidental” (excluindo, infelizmente, a América Latina, Ásia e África). Dos
69 artistas participantes, pode-se destacar a ligação que poderia ser recebida a qualquer
momento no telefone de Art by telephone, de De Maria; as afixações ou colagens das formas
planas chamadas de Blp, de Artschwager; os seis livros xerografados de Darboven; o
gravador de Beuys repetindo Ja Ja Ja Ja Ja Nee Nee Nee Nee Nee; a quebra do piso externo
com esfera de demolição para Depressions, de Heizer; o certificado de nascimento do filho,
de Haacke (no prédio da Schulwarte); anúncios Space (Art as Idea as Idea) publicados em
quatro jornais por Kosuth; as Affichages sauvages, colagem de cartazes realizada nas ruas
por Daniel Buren na noite anterior da abertura (não registrado no catálogo); a apresentação
de How Now, composição para piano e órgão elétrico de Philip Glass, e projeção de
Wavelength, de Michael Snow (no evento New American Music and Film, no prédio da
Schulwarte, não registrado em catálogo); e diagramas, esquemas cartazes ou outros
documentos de artistas.
A matemática simples demonstra o reconhecimento da proeminência estadunidense.
Importantíssima, portanto, desde a sua concepção, seria retomada em 2013 pela
Fondazione Prada, Veneza. A nova montagem buscou o que foi possível das obras originais,
em distribuição espacial semelhante à primeira, embora o local, do século XVIII, não tenha
qualquer semelhança com a Kunsthalle. A reconstrução teve curadoria de Germano Celant
(Gênova, 1940), que, entre outras atividades, havia feito a conferência de abertura da
exposição em Berna em 1969. Celant, com apoio de Thomas Demand (registros
fotográficos) e Rem Koolhaas (reconstrução de espaços), reuniu 77 participações, agora
4
incluindo nomes também envolvidos em Berna, mas não registrados anteriormente. O feito
foi mais que suficiente para gerar uma exponencial divulgação da importância fundacional
do evento de Berna.
A segunda exposição notável para estas considerações, aconteceu no ano seguinte. O
Museum of Modern Art de Nova York realizaria a importantíssima e também antológica
Information, aberta de julho a setembro de 1970, marco da arte conceitual. Com o MoMA
como patrono da mostra, o curador Kynaston McShine (Trinidad e Tobago, 1935) teve ao
seu dispor uma logística excepcional. Maior, ambiciosa e didática, contava com “mais de
150 homens e mulheres de 15 países, incluindo Argentina, Brasil, Canadá e Iugoslávia,
mostrados neste país pela primeira vez”, conforme documento de imprensa, com peças
dentro e fora do museu, muitas permitindo a participação do público.
Muitos dos altamente intelectualizados e sérios jovens artistas
representados aqui se dirigiram ao problema de como criar uma arte
que atinja um público maior do que aquele que tem estado
interessado em arte contemporânea nas últimas poucas décadas.
[...] Sua tentativa de ser poético e imaginativo, sem ser distante ou
condescendente, conduziu-os a áreas das comunicações [...].
(McShine, Press Release do MoMA, n. 69, 2 jul. 1970).

4

A remontagem incluiu em sua nominata artistas não registrados anteriormente, como Daniel Buren, Hidetoshi
Nagasaka, James Lee Byars, Jean Tinguely, Michael Snow e Philip Glass.
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O material de divulgação e a capa do catálogo deixam claro o espaço de trânsito dos
artistas: imagens de telefone, máquina de escrever, câmara fotográfica, aparelho de
televisão, câmera de cinema, pombo-correio, automóvel, navio, trem.
A seleção de participantes era muito grande, mesmo se não considerarmos os filmes em
5
exibição (se fossem computados talvez cheguem a duas centenas). Não há dúvida que os
artistas do hemisfério norte representavam uma força sólida, com alta qualidade criativa
encontrável mesmo nos mais jovens (tome-se como exemplo o inglês Richard Long, com 25
anos, o canadense de 24 anos Jeff Wall ou o italiano Giuseppe Penone, com 23). Mas a
singularidade das escolhas de McShine estava no reconhecimento de talentos originados
ou revelados em outras regiões, em especial a América Latina (mesmo que eventualmente
morassem nos Estados Unidos ou Europa). Nomes então pouco ou nada conhecidos
receberiam plena aprovação, como Marta Minujin, Artur Barrio, Cildo Meirelles, Hélio Oiticica
ou os integrantes da New York Graphic Workshop (Luis Camnitzer, José Guillermo Castillo e
Liliana Porter). Do Brasil havia também a presença de Guilherme Magalhães Vaz,
compositor, além de alguns filmes na mostra. Outras participações podem ser observadas
na parte final do catálogo, com colagens em page art, expressão através da página
impressa. Os artistas foram convidados a participar com qualquer tipo de contribuição.
Assim, este livro é essencialmente uma antologia e considerado um
complemento necessário à exibição. Contrariamente à tese de
McLuhan, livros ainda são um sistema de comunicação maior, talvez
se tornando até mais importantes, dado a “aldeia global” em que o
mundo se tornou. [...] O material apresentado pelos artistas é
consideravelmente variável, e também espirituoso, se não rebelde —
o que não é muito surpreendente, considerando as crises sociais,
políticas e econômicas gerais que são quase um fenômeno universal
de 1970. Se você é um artista no Brasil, você conhece ao menos um
amigo torturado; se você é um na Argentina, você provavelmente
teve um vizinho que esteve na cadeia por ter cabelo cumprido ou por
não estar vestido apropriadamente; e se você está vivendo nos
Estados Unidos, você sente medo de ser baleado, tanto em
universidades como na cama, ou mais formalmente na Indochina.
(MCSHINE, 1970, p. 138).
Na colagem, entre imagens de todas as origens, de Marcel Duchamp jogando xadrez em Los
Angeles ao triste cartaz And babies?, passando por um astronauta na Lua, podem ser
encontradas imagens dos filmes Antonio das Mortes e Macunaíma (duas vezes) e uma foto
do Carnaval de 1970 publicada na revista Fatos e Fotos.
No ano seguinte um novo evento unindo conceitualismo e mídia teria como sede a Europa.
Com sede em Arnhem, na Holanda, de junho a agosto de 1971, a Sonsbeek 71 causaria
euforia e muita discussão local, retardando o eco internacional. Seu título holandês
Sonsbeek buiten de perken tem sido traduzido para o inglês como Sonsbeek out of bounds,
versão mais aceita, ou Sonsbeek fora dos limites. Às vezes é apresentada como Sonsbeek
beyond the pale (“além do limite”, como no catálogo original) e Sonsbeek beyond lawn and
5

Por falta de espaço, estão omitidos os nomes dos artistas.
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order (como no website do Dutch Art Institute, onde se faz um trocadilho com law, lei, e lawn,
gramado.
O Park Sonsbeek é um belo parque próximo ao centro da tranquila Arnhem. Possui grande
extensão, vegetação nativa, gramados, mini-fazenda com animais, lago etc. Um amplo local
de lazer, usado como espaço para exposição de esculturas desde 1949, primeiramente
previstas como bienais, depois trienais e irregulares a partir de 1958. A Sonsbeek de 1971 é
a mais famosa, com curadoria de Wim Beeren (1928-2000), belga, historiador da arte e foi
conservador do Museu Boijmans Van Beuningen, em Roterdã, e do Stedelijk Museum de
Amsterdã. A Sonsbeek 71, como também é chamada, não usava o nome “exposição” ou
“exibição”, mas sim “evento” e “atividade”. A edição de 1971 foi criticada por parcelas do
público e dos artistas locais e teve relativamente pouca afluência.
A pretensão de Sonsbeeck 71 era a realização de atividades em 19 cidades da Holanda e da
Bégica, em uma exposição concebida para ser efetivada em rede, abrindo a noção
tradicional de escultura e propiciando a vivência do espaço, até mesmo como canal de
transmissão. A abertura, histórica, foi transmitida ao vivo, via satélite. Um estúdio de vídeo
permaneceu acessível aos visitantes, com câmeras, telecine, gravadores e monitores. A
divulgação era ambiciosa: Sonsbeek 71: Sonsbeek buiten de perken, o boletim com as
atividades, teve tiragem ambiciosa de 175 mil exemplares; o catálogo, em dois volumes,
teve tiragem de 10 mil cópias. E o elenco de artistas não ficava atrás: 80 nomes, com
eventuais colaborações indiretas (no parque apresentavam-se 16 artistas), com um
destaque adicional: trabalhos e projetos de Land Art.
Podem ser mencionados tanto os exercícios por telefone, como trabalhos de Walter de
Maria, vídeo, a montagem e flutuação parcialmente frustrada do dirigível The Aeromodeller,
de Panamarenko, a construção do The Observatory, de Robert Morris, em Velsen,
desmanchado no ano seguinte e reerguido em 1977 em Flevoland, ou o Broken Circle/Spiral
Hill, de Smithson, ainda hoje em Emmen, tudo fartamente documentado, inclusive para
televisão.
Os eventos maiores do campo da arte não poderiam deixar de lado o rico material criativo à
disposição, a começar pela Documenta. Realizada em Kassel desde 1955, recuperando
informação perdida pelo período sob o Nazismo e a Guerra, em grandiosas exposições
realizadas a cada 4 ou 5 anos, apenas em 1972 a Documenta 5 encontrou o perfil que
buscaria manter. Um pouco apática, chamou como seu curador, ou “secretário-geral”, Harald
Szeemann, já reconhecido por conta da exposição na Kunsthalle Bern três anos antes. A
Documenta 5 foi especificamente concebida como um evento de 100 dias, como anunciado
em seu subtítulo, 100 Days of Inquiry into Reality – Todays Image, reunindo obras de arte
convencionais e atividades de não arte, filmes, vídeos, performances, happenings e outros
procedimentos e eventos de apagamento dos limites da arte, além de “mitologias
individuais” e “ideias”.
Szeeman e colaboradores reuniram 1100 obras de 222 artistas. O catálogo, grande e
pesado (“uma obra-prima do pedantismo teutônico”, segundo a crítica e historiadora de arte
Barbara Rose), foi proposto como uma pasta arquivo, com dois volumes insertados. Além
das informações de praxe, oferecia uma atualizada bibliografia de referência sobre arte
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contemporânea. Para a identidade visual do cartaz e capa de catálogo convidou Edward
Ruscha, que criaria uma inconfundível marca composta de formigas.
A notável lista de artistas inclui nomes como Ben Vautier (com ideias, escrituras, escultura
viva e concerto Fluxus), o casal Christo e Jeanne-Claude (informações sobre Valley Curtain
Project, no Colorado), Claes Oldenburg (a instalação em forma de Mickey, o Mouse Museum,
sua coleção de objetos em um microcosmo), o casal Edward e Nancy Kienholz (com a
impressionante e socialmente engajada instalação escultórica Five Car Stud, ainda sem
exibição nos Estados Unidos), Edward Ruscha (todos os seus livros até então),
Haus-Rucker-Co (grupo vienense formado por Laurids Ortner, Günther Zamp Kelp e Klaus
Pinter e Manfred Ortner, com Oase No. 7, instalação em estrutura pneumática atravessando
uma das janelas do Museum Fridericianum), Jean Le Gac (com 25 cadernos), Joseph Beuys
(e o seu escritório da Organisation für direkte Demokratie durch Volksabstimmung, ou
Organização para Democracia Direta através de Referendo), Marcel Broodthaers (com Musée
d’Art Moderne, Département des Aigles, Section d’Art Moderne, 1972), Panamarenko (e seu
The Aeromodeller 00-PL, apresentado antes em Sonsbeek 71) e outros.
Maravilhosa em muitos aspectos, sem dúvida uma das mais importantes exposições do
século XX, ainda assim teria sido erigida sobre contradições e consequentemente
acompanhada de muitas críticas. Um grupo de artistas publicaria um manifesto na forma de
anúncio na revista Artforum, condenando a mostra por usá-los para demonstrar princípios
políticos em desacordo com seu pensamento (Hans Haacke, Sol LeWitt, Richard Serra,
Robert Smithson, Dorothea Rockburne e outros). Artistas mulheres também protestariam,
pois estariam sendo desconsideradas. Além disso, o trabalho curatorial foi ignorante quanto
a arte dos continentes não hegemônicos.
A libertação do europeísmo foi sua qualidade mais relevante. Destaque-se, também, o
sentido de espetáculo, de apresentação e de trânsito de ideias sobre múltiplas plataformas.
Por outro lado, a exposição foi considerada caótica, vulgar, monstruosa, extravagante e
hermética por alguns ensaístas na imprensa, como os críticos Hilton Kramer (“bizarra” e
“sádica”), do New York Times, e Lawrence Alloway (“Szeemam [...] antagonizou as mulheres
artistas como grupo”), na revista Artforum. Em artigo para a New York Magazine, Barbara
Rose fez uma análise aguda das contradições daquela que reconheceu como “a mais
importante exibição da estética dos anos 70” e que “substituiu a moribunda Bienal de
Veneza como foco do verão para as travessuras da arte” (ROSE, 1972, p. 66). Ela percebe e
destaca a dimensão espetacular do evento “abertamente perturbado”, que se apresentaria
como “um tipo de Disneylândia projetada por Bosch”. Embora muitos trabalhos se
apoiassem nos meios de comunicação (como filmes, vídeos, publicações e projeções
audiovisuais), a preocupação de Rose era a demonstração expositiva da dimensão social da
comunicação em ação no mundo da arte.
Mas o comportamento anormal por parte da vanguarda não é
novidade. A ruptura entre arte e sociedade [...] criou uma situação de
hostilidade aberta entre o artista e a sociedade. Para agir com
alguma convicção, o artista foi forçado a formas de comportamento
inaceitáveis para as normas de classe média. [...] O efeito da mídia,
no entanto, foi transformar completamente a relação da arte com a
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sociedade, aplaudindo todos os esforços do artista para épateur le
bourgeois [impressionar o burguês] como “novidade”. Por causa da
atenção da mídia, um público de massa tornou-se consciente da arte
como sensação. O artista, em troca, começou a ter delírios de
grandeza em relação à sua capacidade de afetar a sociedade. E a
arte foi mais uma vez trazida para dentro, ao contrário de para fora,
de um contexto social. (ROSE, 1972, p. 66).
Rose acreditava que na Documenta 5 não haveria ruptura da situação crítica, nem um
período de transição, mas um ponto de redirecionamento a partir daquele momento: (1) a
arte poderá ser supérflua se tudo for considerado criativo; (2) se toda a pessoa é artista, o
nivelamento democratizador eliminará qualidade e excelência; (3) em nossa cultura
tecnológica, “a arte continuará a ser roubada da dimensão crítica pela assimilação através
da mídia”; e (3) no melhor dos mundos possíveis, haverá espaço “para o gênio individual e
para a atividade participativa”.
A grandiosidade, o sucesso e a influência da Documenta 5 segue incontestável, mas coube a
Documenta 6, em 1977, confirmar e fixar a apresentação que se manteria até hoje, dando-se
em espetáculo com comprometimento recenseador e multiplataforma, com ligeiras
variações de edição para edição. Com “direção artística” de Manfred Schneckenburger
(Stuttgart, 1938), historiador de arte e professor, a curadoria voltou-se diretamente para
considerações comunicacionais, sob o lema “Art in the Media World — Media in Art”.
Ambiciosa em número de obras e participantes, superando sua predecessora, exibiu de
projeções de laser até aquela que é tida como a primeira transmissão por satélite não
jornalística na arte. Foram 1400 obras acompanhadas por cerca de 355 mil visitantes.
Abertamente comunicacional, com classificação apoiada na ideia de canais de veiculação,
teve seu grupo se obras e atividades divididos como Pintura, Plástica, Performance,
Fotografia, Filme, Vídeo, Desenhos, Design Utópico e Livros.
A lista de artistas é magnífica, juntando aos melhores daquele momento nas artes visuais e
em outros campos, afins ou em sobreposição (incluindo nomes históricos da fotografia ou
do cinema, como Muybridge ou Fellini) em um grupo com 623 artistas. A simples
conferência dos nomes deixa claro o esforço de construção de um elenco que confirmava o
ingresso sem volta a um novo tempo, povoado por muitas linguagens. O grupo austríaco de
arquitetos Haus-Rucker-Co montou o grande quadro Rahmenbau, a “janela para a paisagem”
ou “arquitetura da percepção”, na Friedrichsplatz de Kassel, acima da Orangerie, onde está
até hoje. Na mesma praça, mas ao centro, Walter De Maria cravou uma barra de latão de
duas polegadas de diâmetro e um quilômetro de comprimento verticalmente, Der vertikale
Erdkilometer, financiado pelo Dia Art Foundation, da qual só podemos ver a extremidade
final. Horst H. Baumann produziu seu Laserscape Kassel, primeira escultura de laser em
espaço público no mundo, montada sobre o Observatório com dois canhões; em 1979 seria
refeita para tornar-se permanente, apesar de algumas interrupções, funcionando em datas
específicas (é um marco noturno de Kassel). HA Schult, normalmente trabalhando com lixo,
contratou um piloto de acrobacias para sobrevoar os arranha-céus de Nova York (incluindo
as torres gêmeas) e a Estátua da Liberdade para por fim jogar um pequeno avião Cessna
150 (com a palavra Crash pintada na lateral) em um depósito de lixo em Staten Island, Nova
York, para depois a fuselagem ser destroçada por retroescavadeiras e jogada nos outros
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entulhos, com imagens sendo filmadas por dois helicópteros e enviadas via satélite para
Kassel em 24 de junho para, no dia seguinte à abertura da exposição, compor a instalação
com receptores de televisão Crash: a monument for USA by June 25, 1977, Staten Island,
N.Y., Kassel, documenta 6 (é apontada como a primeira transmissão do tipo em trabalho
artístico). Em sentido oposto, a transmissão via satélite internacional ao vivo para 25 países
6
por artistas a partir de Kassel incluiu Joseph Beuys, que apresentava diretamente ao
público suas teorias utópicas de arte como “escultura social”, Nam June Paik e Charlotte
Moorman (performances em homenagem à comunicação) e Douglas Davis (de Caracas,
transmitindo uma ação partilhada com o espectador). Como ação direta com o público,
Joseph Beuys instalou seus One Hundred Days of the Free International University, cem dias
de discussões em uma universidade livre, entre 24 de junho a 1o de outubro. E na seção de
livros de artista, com muito material associado ao Fluxus, 14 trabalhos de Dieter Roth.
Outros continentes demoraram um pouco para reproduzir em uma grande exposição as
indagações ou a compreensão das dimensões comunicacionais dos procedimentos e
estratégias que vinham se multiplicando no campo das artes visuais. Coube ao Brasil esta
7
primazia, primeiro em 1981 e depois em 1983, através das XVI e 17a Bienal de São Paulo.
Ambas bienais tiveram direção e curadoria geral do historiador e professor Walter Zanini
(1925-2013), o principal responsável pela coerência e alta qualidade conceitual alcançada.
A XVI Bienal de São Paulo contou com a tradicional exposição internacional, dividida em
Núcleos I e II. No I-A, obras que utilizam novas mídias (subdividido em três vetores ou
subgrupos: um com uso exclusivo de novas mídias, outro integrando novas mídias e meios
tradicionais e um terceiro vetor misto, para instalações), e I-B, que usando meios
tradicionais realizam novas pesquisas (subdividido em três subgrupos: obras com meios
tradicionais que dão lugar a pesquisas específicas, obras que questionam os meios
tradicionais em outro contexto e obras consideradas divergentes do regulamento). O Núcleo
II compreenderia nomes “históricos”.
A XVI Bienal contou ainda com curadorias para as mostras especiais de arte postal, arte
incomum, videoarte e cinema. Além das representações nacionais, foram convidados os
artistas Clemente Padín (com o projeto O artista está a serviço da comunidade), Hervé
Fischer (com o conjunto de placas em serigrafia Signalética urbana imaginária), Louis Bec (a
instalação de taxonomia animal imaginária Sulfanogrados) e Ulises Carrión (vídeo e
cartazetes Fofocas, escândalos e boa educação). A existência de mostras intermidiais, como
de arte postal e de livros de artistas, por exemplo, torna quase impraticável o arrolamento de
participantes. A lista torna-se muito ampla.
A Bienal de São Paulo se diferencia das megamostras europeias pela ampla presença de
latino-americanos (principalmente brasileiros). Sobre a de 1983, pode-se dizer que foi quase
uma continuidade da anterior. Zanini deu atenção redobrada às novas mídias, a “saga de um
mundo movido pelas correntes informacionais, da mais alta significação para os destinos
da arte” (introdução do catálogo). Para as questões nacionais houve atenção para a arte
plumária dos índios e para a atuação vanguardista de Flávio de Carvalho. Para o foco
comunicacional, dominante, foi oferecida uma mostra específica para videotexto, uma
6
7

Vídeo disponível por UbuWeb Film and Video em http://ubu.com/film/documenta6.html.
A numeração romana ou arábica não segue padronização, podendo ser alterada de uma Bienal a outra.
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exposição Fluxus e uma mostra de cinema. Permaneceu a divisão em Núcleo I (A:
instalações, fotografia e novas mídias; B: escultura, pintura, desenho e gravura) e Núcleo II
(retrospectivas, como Flávio de Carvalho, situações específicas, como Panamarenko, e
mostras especiais, como a do Fluxus International). São atendidas, assim, grandes
categorias convencionais e especificidades, como arte narrativa, arte e poesia, cabodifusão,
computadores, satélite, videofone e videotexto, ficando confirmado para o público visitante
o novo estatuto ou regime comunicacional da arte.
De forma mais diluída no tempo e praticamente sem impacto, a mais antiga das grandes
exposições, a Esposizione Internazionale d’Arte, ou simplesmente Biennale di Venezia, cuja
primeira edição aconteceu em 1895, teve momentos graduais de ajustes aos novos
movimentos do campo artístico. Sem sobressaltos, atualmente está perfeitamente
integrada às novas estratégias expositivas. Não existiria motivo imperativo para nos
determos em Veneza, mas cabe uma observação final. Entre os momentos marcantes da
reconstrução da sua imagem no final do século XX poderiam ser destacados dois
acontecimentos. O primeiro evento marcante ocorreu na Bienal de Veneza de 1980, com a
recuperação e abertura da Corderie dell’Arsenale para a exposição Postmodernism: La via
novissima (na 1ª Bienal de Arquitetura) e a seção Aperto, de Achille Bonito Oliva e Harald
Szeemann, voltada para a arte emergente. Mais tarde, na Bienal de Veneza de 1995, apesar
do cancelamento de Aperto, foi estimulante e encorajador o aluguel de outros espaços em
Veneza para exibições paralelas, sobretudo com representações nacionais. Antigos
palacetes ou templos poderiam ser usados para abrigar obras diversas, inclusive de alta
tecnologia. Este procedimento, que continuaria até hoje, viria a se tornar uma marca
inconfundível de Veneza, incorporando-se à imagem da cidade durante os verões de Bienal.
Mas neste último caso estamos já em um período de tempo em que o novo é gerenciado
quase sem sustos.
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invocações

As estações e os sentidos: um convite aos
prazeres no Palácio de Queluz
Angela Brandão, Universidade Federal de São Paulo

As Salas das Merendas e do Toucador no Palácio de Queluz, em Portugal, fazem parte do
conjunto de ambientes edificados e decorados durante a atuação do arquiteto francês Jean
Baptiste Robillon (-1782). Na sala das Merendas, a decoração em pasta de papel dourada
emoldura quatro telas, representando refeições de caça, aludindo aos prazeres da
gastronomia ao ar livre e às Quatro Estações do ano. Tal alegoria pode fazer parte de um
conjunto mais amplo relacionado aos Cinco Sentidos, como uma alusão ao Paladar,
relacionada à Visão, representada na Sala do Toucador da Rainha. Esta comunicação
pretende comparar o programa decorativo das duas salas de Queluz, ao sabor das
transformações sensoriais ocorridas no século XVIII, nas quais os prazeres da comida e da
beleza migram do universo de condenações aos pecados da gula e da vaidade para um
deleite regrado pela etiqueta.
Palavras-chave: Palácio de Queluz; Sala das Merendas; Sala do Toucador; Cinco Sentidos;
Quatro Estações.
*

The Lunchroom and the Toilet Room in the Palace of Queluz in Portugal are part of the set of
environments built and decorated during the performance of the French architect Jean
Baptiste Robillon (-1782). In the Lunchroom, the decoration in golden paper mache frames
four screens representing hunting meals, alluding to the pleasures of outdoor gastronomy
and the Four Seasons. Such allegory may form part of a broader set related to the Five
Senses, as an allusion to the Palate, related to the Vision, represented in the Queen's
Dressing Room. This paper intends to compare the decorative program of the two rooms of
Queluz to the taste of the sensorial transformations that occurred in the eighteenth century,
in which the pleasures of food and beauty migrate from the universe of condemnations to
the sins of gluttony and vanity to a treat governed by the etiquette.
Keywords:  Palace of Queluz; Lunchroom; Toilet Room; Five Senses; Four Seasons.
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Para Cássio
O Palácio de Queluz que podemos visitar hoje teve como ponto de partida o Palacete dos
Marqueses de Castelo Rodrigo, seu núcleo inicial, construído no final do século XVI, do qual
restam apenas as estruturas. Após confiscar o Castelo de Rodrigo dos Marqueses,
juntamente com todos os seus bens, D. João IV instituiu ali a Casa do Infantado, destinada
aos filhos segundos do Rei. D. Francisco, irmão de D. João V, foi quem usufruiu do local –
um pequeno pavilhão de caça – com maior regularidade, quando ocorreram as primeiras
obras de ampliação1.
A primeira fase de construção do Palácio se deu entre 1747 e 1758, sob direção do arquiteto
formado na Escola de Mafra, Mateus Vicente de Oliveira, iniciada por ordem de D. Pedro
(futuro D. Pedro III, a quem pertencia a Casa do Infantado desde 1742) como Casa de
Campo de Queluz, uma adaptação do antigo Palácio dos Marqueses de Castelo Rodrigo e
construção da ala da Capela e das futuras salas do Trono e da Música2. Teria sido Manuel
Vicente de Oliveira, portanto, quem delineou os planos sucessivos dos novos edifícios que
dariam a Queluz seu caráter de palácio de veraneio, onde a relação entre a arquitetura e os
jardins mereceu, desde então, um cuidado especial3. O casamento de D. Pedro III com a
princesa herdeira, D. Maria I, em 1760, fez com que o Palácio de Queluz passasse a ocupar,
a partir de então, um papel central na política portuguesa4.
A segunda fase de construção ocorreu entre 1760 e 1786, sob direção do arquiteto francês
Jean Baptiste Robillon. Neste período, as Salas de Música e do Trono foram redecoradas
sob a supervisão de Mateus Vicente de Oliveira. O arquiteto francês, porém, ficou
responsável pela construção e decoração dos Interiores da ala poente, o chamado Pavilhão
Robillon, a Escadaria Robillon, a Fachada de Cerimônias e o traçado dos jardins5. Jean
Baptiste Robillon havia trabalhado na França com Thomas Germain e chegado em Lisboa
em meados do século XVIII, ocupando-se inicialmente de trabalhos de gravura e desenho.
Os jardins foram concebidos por ele segundo parâmetros franceses definidos por Le Notre.
Para o interior, Robillon produziu ambientes de luxo, decoração em talhas e espelhos, com
ajuda de decoradores franceses como Pierre Larrie, Jean-François Craignier e Guillaume
Lautier e do escultor Jacques-Antoine Collin, aos quais se somaram artífices portugueses,
como o entalhador Faria Lobo6.
A terceira e última fase construtiva foi dirigida pelo arquiteto Manuel Caetano de Sousa
entre 1786 a 1792, quando se ergueu o Pavilhão D. Maria, onde havia a antiga Casa da
Ópera, demolida para que se fizesse a nova edificação e que hoje serve de residência para
Chefes de Estado Estrangeiros em visita oficial a Portugal7.

1

PEREIRA, José Fernandes. A Arquitetura da Corte na Segunda Metade do Século XVIII. in PEREIRA, Paulo.
História da Arte Portuguesa. Vol. 3. Lisboa: Temas & Debates, 1997, p.82
2
FERRO, Maria Inês. Queluz, o Palácio e os Jardins. London: Scala Arts & Heritage, 2014, p. 11
3
PEREIRA, José Fernandes. Op. Cit. p. 82
4
PIMENTEL, António Filipe. Palácio de Queluz, in Dicionário da Arte Barroca em Portugal. Lisboa, Presença, 1989.
pp. 390-394.
5
FERRO, Maria Inês. Op. cit. p. 11
6
PEREIRA, José Fernandes. Op. cit. p. 83
7
FERRO, Maria Inês. Op. cit. p. 11.
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Pode-se dizer que entre 1747 e 1807 o Palácio de Queluz sofreu muitas transformações,
sem que houvesse um rigoroso projeto prévio, segundo José Fernandes Pereira. Para ele, os
trabalhos se davam “segundo as necessidades do momento – ou da fantasia de quem os ia
ditando. Este é um dado importante para reter os seus valores”. Embora a segunda metade
do século XVIII tenha sido dominada, na história da arquitetura portuguesa, pelas obras de
reconstrução de Lisboa, a Corte manteve, em Queluz, seus valores estéticos em certa
medida alheios ao utilitarismo que prevalecia no esforço de reerguer a cidade destruída. O
Palácio de Queluz seria o melhor exemplo para se compreender esta contradição. Ainda
para José Fernandes Pereira, de fato, o Palácio de Queluz “despreza a retórica expressiva e
substitui-a pela graça, pela futilidade indispensável à vida8”.
Nas palavras de António Pimentel: “o rococó teria em Queluz a sua mais feliz expressão
formal em termos de arquitetura civil e, talvez, o melhor exemplo do seu espírito nesse
microcosmo que se isola, alheio ao turbilhão [e às economias, poderíamos acrescentar] das
reformas pombalinas. Enquanto Lisboa se ergue das cinzas regressa o bulício a Queluz (...)9
”
*
A Sala das Merendas e a Sala do Toucador do Palácio de Queluz, que nos interessam aqui
particularmente, fazem parte, portanto, do conjunto de espaços edificados e decorados
durante a atuação do arquiteto francês Jean Baptiste Robillon (-1782), cujos trabalhos no
palácio têm início a partir de 1756, como vimos, até sua morte em 1782.
Jean Baptiste Robillon era nascido em Paris e fora discípulo do célebre ourives Thomas
Germain, com quem colaborou na construção da Igreja de Saint-Louis do Louvre em 1740,
demolida em 1852. Seu aprendizado se deu essencialmente voltado para a prática das artes
aplicadas e foi como desenhista e gravador que Robillon se dirigiu a Portugal, no Reinado de
D. João V. Este destino, talvez, se relacionasse ao fato de que D. João V havia
encomendado, anos antes, ao ateliê de Thomas Germain, uma sutuosa baixela de prata.
Não há notícias dos primeiros anos de Robillon em Portugal, até ser chamado a trabalhar
em Queluz para o infante D. Pedro, uma vez que Mateus Vicente fora deslocado para os
trabalhos urgentes de reconstrução de Lisboa. A atuação de Robillon no plano decorativo do
Palácio de Queluz é notável, tendo sido capaz de transformar uma moradia ainda rústica
num elegante palácio de veraneio e contribuindo para transformá-lo num dos mais
importantes edifícios civis do rococó em Portugal10.
A decoração das Salas do Toucador e das Merendas estaria sendo realizada já por volta de
1762 e finalizada em 1767. Como uma morada real especialmente destinada a festas,
veraneio e diversões, o Palácio de Queluz foi palco dos chamados “refrescos” e jantares
oferecidos a convidados, cujas longas listas de despesa dão testemunho da importãncia
11
dos aparatos solenes associados às refeições . No entanto, a Sala das Merendas não era o
8

PEREIRA, José Fernandes. Op. cit. p. 83
PIMENTEL, António Filipe. Op. cit.. p. 392
10
PIMENTEL, António Filipe. Jean Baptiste Robillon. In Dicionário da Arte Barroca em Portugal, op. cit. pp.
415-416.
11
FERRO, Maria Inês. Queluz: o Palácio e os Jardins. Op. cit. p. 34
9
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lugar destinado às grandes e solenes refeições – abrigadas pela Sala de Jantar do mesmo
Palácio, mas sim um ambiente íntimo e de relativas pequenas dimensões, reservado à
alimentação privativa dos membros da Corte em dias “comuns”.
Pela documentação, sabe-se que o teto em madeira com estrutura que representa um favo
de mel foi realizado pelo carpinteiro José da Silva. A decoração das paredes foi realizada
em pasta de papel dourada, em meio à qual se emolduram quatro grandes telas
representando merendas de caça, aludindo não apenas aos prazeres da gastronomia ao ar
livre, mas também às Quatro Estações do ano – identificadas pela vegetação ao fundo e
pelos alimentos (fig.1). Aos lados das cenas de refeições no campo, encontram-se pinturas
de natureza morta de formato oval, formando um conjunto de seis tondos com bandejas,
como pedestais, com frutas e aves (fig. 2).

Figura 1: Sala das Merendas. Palácio de Queluz. Jean Baptiste Robillon. Pinturas de autor
desconhecido. Decoração em madeira, pasta de papel dourada e pintras a óleo sobre tela de
pintor desconhecido, 1762-1767.
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Figura 2: Natureza-morta. Pinturas de autor desconhecido, óleo sobre tela. Sala das Merendas,
1762-1767. Palácio de Queluz.

A relação entre alimentos e os períodos do ano, proposta pelas pinturas da Sala das
Merendas, estava sugerida, para se ter ideia, nos dois primeiros livros de culinária em língua
portuguesa. O primeiro livro de receitas editado em Portugal, em 1680, Arte de Cozinha, de
Domingos Rodrigues, cujo autor era o cozinheiro principal de D. Pedro II, estabelecia uma
relação entre os banquetes e os períodos do ano, divididos pelos meses.: “Forma de como
hão de dar os banquetes em todos os meses do ano12”.
Escrito cem anos depois, O Cozinheiro Moderno de Lucas Rigaud, ao estabelecer um
confronto crítico em relação à Arte de Cozinha de Rodrigues, demonstrava que este primeiro
livro de culinária ainda estava presente e ativo na memória da Corte, cujo eco pretendia
Rigaud sepultar e superar, apontando seus equívocos. O consumo de alimentos
relacionados às estações do ano, de qualquer forma, aparece de modo mais consciente no
livro de Rigaud, de 1780. O Capítulo XXX trata “Do tempo para se colherem as frutas para se
comer e guardar para o Inverno, e dos diferentes modos de se prepararem”. Assim divide as
frutas entre as que se comem do Verão, frutas de outono, frutas de inverno13.
A alimentação, por meio de um longo processo de regramento que se iniciara a partir do
século XV, pelo qual passam as cortes europeias, de influência notadamente italiana e
francesa, vai abandonando os exageros e glutonarias das cortes medievais, em favor de
12
RODRIGUES, Domingos. Arte de Cozinha dividida em três partes. Prefácio de Alfredo Saramago. Sintra,
Colares, s/d
13
RIGAUD, Lucas. Cozinheiro Moderno ou Nova Arte de Cozinha. Prefácio de Alfredo Saramago. Sintra, Colares,
1999. p. 286
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uma etiqueta e uma métrica que constrói banquetes ou merendas, rigorosamente
organizados em etapas, porções, onde quantidades cedem lugar ao refinamento e à
complexa elaboração dos pratos. Esta transformação do comer foi tratada por diferentes
autores de história da alimentação14 e pode ser muito bem observada tanto no livro de
Domingo Rodrigues, de 1680 e, de maneira ainda mais evidente, no livro de Lucas Rigaud de
1780. Ambos livros de receitas demonstram duas etapas diferentes da absorção da cultura
da gastronomia francesa (e suas influências italianas) sobre o ambiente da corte
portuguesa, entre a segunda metade do XVII e ao longo do XVIII.
O contexto da cultura libertina, própria das sociedades francesa e inglesa do século XVIII –
a influenciar a corte portuguesa – propunha uma forte “erotização do comer” ou uma
“libertinagem de mesa”. As refeições passaram a compor parte fundamental do cotidiano
mundano, onde os prazeres gastronômicos e a relação entre mesa e alcova se estabelecia
de maneira definitiva. No entanto, este comer e beber não poderia se confundir com o
grotesco e a animalidade. Ao contrário, os alimentos e as bebidas deveriam estar
rigidamente orquestrados pela etiqueta, num processo de “domesticação” e “confinamento”
das experiências sensoriais15.
Uma das formas desse regramento e da organização dos alimentos, do modo e da época
em que cada prato ou ingrediente deveria ser servido, seriam justamente sua divisão
segundo as estações do ano. Não caberia investigar, no limite dessas linhas, e não seria
possível nem mesmo esboçar uma história da representação das estações do ano nas artes
ocidentais. Sabemos que as divisões do ano em estações remonta a culturas antigas e às
primeiras civilizações. Na mitologia greco-romana, a primavera foi consagrada a Hermes, o
mensageiros dos deuses; o verão, a Apolo, o deus solar; o outono, a Dionísio, o deus do
vinho; o inverno, a Hefestos, deus das artes do fogo e dos metais16.
Na arte medieval, em certos aspectos, as estações do ano foram subdivididas no tema dos
“trabalhos e os dias”, como forma de demarcar a sacralidade dos trabalhos no campo: o
tempo do plantio e das colheitas, representações plásticas recorrentes em iluminuras ou em
alto relevos nas portadas de templos românicos. A representação das estações do ano,
associada à astrologia zodiacal ganhou, no final da Idade Média, uma das de suas formas
mais célebres ao demarcar os rituais da vida na corte no Livro das Ricas Horas do Duque de
Berry, ilustrado pelo ateliê dos irmãos Limbourg.

14

Ver, por exemplo, FLANDRIN, Jean-Louis. Da dietética à gastronomia ou a liberação da gula. In FLANDRIN, J.L.
e MONTANARI, M. H
 istória da Alimentação, São Paulo: Estação Liberdade, 2008. P. 687
15
Tal processo de “civilização do apetite” que se desenvolvera desde o século XVI, caraterizou-se por uma
progressiva “desculpabilização católica dos prazeres da mesa” e baseava-se nas ambiguidades mesmas da
Gula. “Ao escolher apenas um dos significados da gula, os manuais de confissão conseguem envergonhar o
glutão e o bêbado sem condenar a honestidade do gourmet”, afirmou Quellier em seu livro “Gula: história de um
pecado capital”. Para o autor, “os ensinamentos da Igreja conduziram a uma gastronomia da boa mesa: o prazer
pela boa comida é apenas aceito a partir do momento em que respeita as regras, à frente das quais figuram as
boas maneiras à mesa (...) Desde os séculos XV e XVI, o culto à boa comida se desenvolveu na Itália e, a partir
do século XVII a “gula honesta” associada ao surgimento do “gourmet honesto e sofisticado” se impõe como
componente essencial do modelo cultural francês.” QUELLIER, Florent. Gula: história de um pecado capital. São
Paulo, SENAC, 2011.pp. 100-101, 105. Ver também DELON, M. Gastronomies libertines. In Savoir-vivre libertin.
Pp. 165-179 apud MARQUES, Mariana Teieira. Fanny e Margot, Libertinas: o aprendizado do corpo e do mundo em
dois romances eróticos setecentistas. São Paulo: FAP-Unifesp, 2015, pp. 135-136.
16
CHEVALIER, Jean e GHEERBRANT, Alain. Dicionário de símbolos. Rio de Janeiro: José Olympio, 1998. P. 401.
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A partir do Renascimento, as estações do ano se dessacralizaram, em certo sentido, em
direção ao retorno das representações pagãs, como na obra Primavera de Sandro Botticelli.
A cultura barroca, por seu turno, abrigou o tema das estações de modo alegórico, como
emblema, entre representações sagradas e profanas. O tema das Quatro Estações foi
revigorado no século XVIII, com a sensualidade de alegorias femininas, cobinando-se muitas
vezes aos gêneros pictóricos do retrato e paisagem. Caberia, no entanto, lembrar que uma
das representações mais conhecidas das Quatro Estações, no século XVIII, se expressou
não nas artes visuais, mas na música, por meio da emblemática composição de Vivaldi17.
As Estações foram representadas, do ponto de vista iconográfico, de diversas maneiras ao
longo da história das imagens: a primavera como um cordeiro, um cabrito, um arbusto,
como guirlandas de flores; o verão por um dragão cuspindo fogo, um feixe de trigo, uma
foice; o outono pela lebre, parras, cornucópias de abundância transbordante de frutos; o
inverno, pela salamandra, o pato selvagem, o fogo na lareira.
Na sala das merendas do Palácio de Queluz, no entanto, o tema das Quatro Estações como
alegoria, toma a forma de refeições de caça, da alimentação ao ar livre. Os personagens,
prazerosamente dispostos sobre a vegetação, a toalha estendida ao solo, disfrutam do
alimento e do vinho, tomados pela sensualidade na troca de olhares e a forte presença das
figuras femininas.
Estas imagens podem ser compreendidas no contexto do Iluminismo e da literatura
libertina, que estabeleceram, por caminhos complementares, uma certa sociabilidade como
“cultura do hedonismo refinado”, completamente dessacralizada. O século das Luzes
descobre os prazeres mentais combinados à experiência de uma sociabilidade mundana,
com seus deleites sensuais18.
O desenvolvimento econômico da sociedade setecentista e a produção do excesso levaram
à chamada Revolução do Consumo19. O mundano e o profano declaram abertamente seu
amor ao luxo, à indolência e a todos os prazeres. Assim afirmou Mariana Marques em seu
livro Fanny e Margot, Libertinas: “A literatura da libertinagem segue de perto esse roteiro do
luxo da sociedade do Antigo Regime, à medida que retoma o sentido hedonista e
sensualista do luxo como um viver bem aqui e agora, numa bela promessa de sociabilidade
centrada na ideia de felicidade terrena e mundana20.”
A alegoria das Quatro Estações da Sala das Merendas do Palácio de Queluz poderia fazer
parte, com efeito, de um conjunto mais amplo relacionado aos Cinco Sentidos e estar
combinada, como uma alusão ao paladar, à alegoria da visão tão claramente representada
na Sala do Toucador da Rainha. Este ambiente, por sua vez, é composto pelo teto de
decoração floral, em forma de cesta, em diálogo com a decoração do piso em parquet; além
de uma rica decoração parietal em rocaille de pasta de papelão dourada e policromada
17

VIVALDI, Antonio. As Quatro Estações. Quatro concertos para violino e orquestra. Opus 8. Il cimento
dell'armonia e dell'inventione. Amsterdã, 1725. Ver ATHAYDE, Públio. As Quatro Estações: Mimesis. Belo
Horizonte: Keimelion, 2009.
18
MARQUES, Mariana Teixeira. Op. Cit. p. 138
19
RIELLO, Giorgio. La Moda: una storia dal Medioevo a oggi. Bari, Laterza, 2012. pp. 28-29
20
MARQUES, Mariana Teixeira. Op. Cit. pp. 110-111.
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(papier maché) que emoldura espelhos e telas pintadas com figuras de crianças, como
“amorini” ou “ignudi vestidos” com roupas da época. As pinturas foram atribuídas a João
Valentim, sob direção do Mestre de desenho e pintura do Paço José Conrado Rosa e
poderiam até mesmo ter sido realizadas, sem comprovação, no decorrer de um restauro
entre 1799 e 1800, ordenado pela Princesa Carlota Joaquina, portanto, posterior à
decoração da Sala das Merendas21.
A Sala do Toucador da Rainha, no Palácio de Queluz, constituiu um impressionante exemplo
de espaço representativo da cultura do século XVIII, também denominado pelo termo
francês boudoir. Este lugar passa a definir claramente o sentido da privacidade e da
intimidade22 que se encontra num espaço transitório entre o quarto de dormir e o quarto de
vestir-se (e de despir-se, poderíamos acrescentar), uma espécie de alcova que sintetiza o
sentido de libertinagem. O boudoir seria uma derivação dos gabinetes ou guardarobas,
espaços mais propriamente masculinos, definidos nos séculos XVI e XVII e ainda existente
em casas aristocráticas no início do Setecentos, como um lugar para abrigar coleções, local
de estudo e de recolhimento solitário. No entanto, o boudoir passou a representar um
sentido específico nas residências burguesas e aristocráticas do século XVIII, tornando-se
uma espécie de “esconderijo preferido para o devaneio, a volúpia e o luxo23” ou um “enclave
de sonho, de evasão e de vertigem24”.
Território essencialmente feminino, decorado com requinte, muitas vezes com pinturas de
temas licenciosos, iluminação calculada e espelhos, o boudoir se torna, na literatura
libertina, o “local privilegiado da expressão das fantasias, dos segredos amorosos e
também do autoerotismo25”. Porém, assim como vimos o regramento do comer, também o
século XVIII confere ao vestir-se, à moda, um papel fundamental como depositária do luxo,
dos detalhes, do refinamento e do controle sobre o corpo combinado, por oposição, à
licenciosidade dos prazeres.
A moda, como a conhecemos, afirmou-se de fato apenas no curso do século XVIII26,
constituindo-se, no mundo das Cortes e da aristocracia, mas também nas esferas da
burguesia, uma das mais importantes expressões do luxo, o que Daniel Roche chamou de
“cultura das aparências” do século XVIII27.
Não raro, o XVIII foi compreendido como século dos excessos, da extravagância do Antigo
Regime ou o século de Madame de Pompadour e de Maria Antonieta, cuja “costureira”, Rose
Bertin, assumiu um importante papel político, considerada como “ministro da moda”28. O
consumo da moda se difundiu, a partir das Cortes europeias e sobretudo francesa, voltado
para frivolidades, objetos adquiridos por serem atraentes e capazes de proporcionar uma
21

FERRO, Maria Inês. Op. Cit. pp. 89-92.
Ver RYBCZYNSKI, Witold. Casa: pequena história de uma idéia. Rio de Janeiro: Record, 1999
23
MARQUES, Mariana Teixeira. Op. Cit. pp. 72-73.
24
DELON, M. L’Invention du boudoir, p. 20 apud MARQUES, Mariana Teixeira. Op. Cit. p. 73
25
MARQUES, Mariana Teixeira. Op. Cit. p. 73
26
LIPOVETSKY, Gilles. O Império do Efêmero. A moda e seu destino nas sociedades modernas. São Paulo: Cia de
Bolso. Companhia das Letras, 2009. pp. 97-99
27
ROCHE, Daniel. A Cultura das Aparências: uma história da indumentária (séculos XVII e XVIII). São Paulo:
Senac, 2007.
28
Lypovetsky, G. Op. cit. p. 96. WEBER, Carolina. A Rainha da Moda: como Maria Antonieta se vestiu para a
Revolução. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.
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satisfação pessoal: lenços, caixinhas de essências, leques, chapéus, luvas, relógios de
bolso, fivelas. Para usar as ideias de Lypovetsky, a partir de meados do século XVIII,
desencadeou-se o “culto moderno consagrado ao efêmero”, e “a dignificação social e
estética da moda caminhou ao lado da promoção de inúmeros assuntos menores, agora
tratados com a maior seriedade (...)”; ou ainda: “a era moderna democrática valorizou as
frivolidades”29.
A elite continuaria usando estruturalmente o traje de Corte, para Riello, uma “armadura” feita
de tecidos riquíssimos, golas e perucas enormes, como cânone do bom gosto que, no
decorrer do Setecentos, tornou-se uma espécie de “uniforme de cerimônia”. O traje de
cerimônia permaneceu por muito tempo como o guia da relação entre vestuário e corpo,
incarnando a ideia de que a roupa fosse uma espécie de ferramenta capaz de modelar o
corpo, o qual será forjado com o instrumento da moda: pomadas, unguentos, bustos
apertados, roupas complexas dentro das quais os corpos grandes ou pequenos, gordos ou
magros deveriam ser comprimidos para adquirir uma beleza nada natural. O modelo de que
“a roupa governa o corpo”, embora primeiramente próprio das elites do início do XVIII,
espalhou-se para camadas urbanas mais amplas da sociedade30.
O guarda-roupa passou a ser uma coleção de algo extremamente valorizado e que se
traduziu num aumento considerável das despesas a ele relacionadas. Segundo Roche, das
roupas íntimas – que substituíam a higiene pessoal – aos enfeites sobre o corpo, tudo
permitia identificar a situação social de quem as usasse. Assim, o “valor do guardar-roupas
aumentou mais rapidamente do que o conjunto de bens de uso e do que o acréscimo dos
patrimônios mobiliários31.”
Com efeito, as roupas e a preparação do corpo se tornaram elementos de um ritual
complexo e elaborado, associado à auto-observação no espelho32. O boudoir do Palácio de
Queluz constitui, deste modo, um percurso inconográfico completo sobre a “toilette”
masculina e feminina do século XVIII que pode ser seguido em suas diversas fases através
dos onze painéis de pinturas que decoram o ambiente, onde crianças se vestem e se
enfeitam33.
De resto, é notável, no Toucador de Queluz, a importância dada aos espelhos na decoração.
O espelho, como - um elemento agora possível, do ponto de vista tecnológico, em
dimensões e quantidades até então inesperadas, tornou-se uma novidade de decoração que
passou a fazer parte das casas aristocráticas e burguesas, associado à cultura do supérfluo
e da libertinagem no contexto do século XVIII, como uma exaltação do amor próprio – numa
promessa de felicidade e prazer que tem sua origem no conhecimento e na observação do
próprio corpo – como uma etapa para a sedução34.
29

Lypovetsky, G. Op. cit. p. 99.
RIELLO, Giorgio. Op. cit. p. 33. Ver BRANDÃO, Angela. Uma história das roupas e da moda para a história da
arte. in R
 evista Modos. V. 1. N. 1, 2017. Disponível em
https://www.publionline.iar.unicamp.br/index.php/mod/article/view/728. Acesso em 16 de dezembro de 2017.
31
LA ROCHE, Daniel. História das Coisas Banais. Nascimento do Consumo nas Sociedades do Século XVII ao
XIX. p. 282. Apud MARQUES, Mariana Teixeira. Op. Cit. p. 121
32
MARQUES, Mariana Teixeira. Op. cit. p. 121.
33
FERRO, Maria Inês. Op. cit. p. 89
34
MARQUES, Mariana Teixeira. Op. cit. 118, 220.
30
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Figura 3 - Toucador da Rainha. Palácio de Queluz. Jean Baptiste Robillon, 1762-67.
Reformado em 1799-1800

Figura 4 - Detalhe da decoração com pinturas de autoria desconhecida, a óleo sobre tela colada,
pasta de papel dourada e espelhos. Toucador da Rainha, 1762-67, com reforma em 1799-1800.
Pavilhão Robillon. Palácio de Queluz.
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O tema das Quatro Estações claramente presente nas alegorias das pinturas da Sala das
Merendas, estaria relacionado, como propusemos antes, não apenas às épocas do ano, mas
também aos Cinco Sentidos, especialmente uma alegoria do Paladar. Por sua vez, o
Toucador da Rainha poderia ser compreendido como uma evocação dos Cinco Sentidos,
especificamente da Visão, onde espelhos são representados nas pinturas, nas mãos das
crianças que se enfeitam, e também espelhos propriamente tomam o lugar por completo.
Tanto quanto o paladar e a visão, o olfato e os odores são altamente valorizados no século
XVIII com a invenção e disseminação dos perfumes.
Muitos espaços são transformados, no século XVIII, com intuito de justamente estimular os
sentidos. A representação dos Cinco Sentidos na arte nos levaria, no entanto, ao mesmo
problema a ser enfrentado no que se referia às Quatro Estações. Assim como as Quatro
Estações, a vastidão iconográfica dos Cinco Sentidos nos faria sucumbir num inenarrável
percurso pela história da arte ocidental, impossível de ser aqui sequer esboçado.
De qualquer forma, no século XVIII, os Cinco Sentidos são tratados como essenciais para a
sensibilidade libertina. Para isso: “lugares equipados amorosa ou cinicamente para a
libertinagem querem solicitar todos os sentidos. Eles organizam uma concentração de
efeitos, uma saturação de impressões e sugestões35”. As decorações, tomadas pela ideia de
luxo, voltam-se para estímulos sensoriais, como parte da experiência de sociabilidade – do
boudoir à sala de jantares, da alcova aos jardins – para sediar os prazeres, mediados pelos
sentidos. Há, portanto, um processo de domesticação no que se refere ao “confinamento”
das experiências sensoriais e fisiológicas – que pouco a pouco vão se tornando proibidas
de serem vividas na esfera pública. Este processo promove, ao mesmo tempo, novas
perspectivas sensuais em relação ao corpo e à sexualidade. A descoberta do desejo pelos
sentidos revela uma promessa de felicidade e prazer cuja origem está na descoberta do
próprio corpo. Porém, a “privatização da vida sensorial e sensual funciona também como
um lembrete do lado obscuro e caótico por trás da razão, da ordem e das hierarquias36”.
Compreender o programa decorativo das
duas salas de Queluz, ao sabor das
transformações sensoriais ocorridas no século XVIII, em pleno Século das Luzes e da
Razão, nas quais os prazeres da comida e da beleza migram do universo de condenações
aos pecados da gula e vaidade para ao deleite autorizado, permite verificar que o
regramento das vaidades do corpo e dos prazeres da comida permitiu que moda e mesa
não fossem mais tomados por impulsos insanos, mas orquestrados por rituais
rigorosamente emoldurados pela etiqueta e pelo bom gosto. Ao distanciar-se do uso dos
Cinco Sentidos como exercício espiritual, as sensações deixam de ser, na atmosfera cortesã
e libertina do Setecentos, caminhos de evolução mística, para fazer parte de uma deliberada
permissão às sensações, como um exercício de sociablidade e de demonstração do
savoir-vivre. Por outro lado, as Quatro Estações deixam para trás as referências a “os

35

DELON, M. Le savoir-vivre Libertin. p 145. Apud. MARQUES, Mariana Teixeira. Op. cit., p. 99
MARQUES, Mariana Teixeira. Op. cit., p. 101, 220, 136 ver CONDILLAC, Étienne Bonnot de. Le Traité des
Sensations (1745). Paris: Fayard, 1984.
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trabalhos e os dias” para associar-se às “fêtes galantes” ou ao “douceur de vivre”, como um
irrecusável convite aos prazeres.
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Imagens de Orion – o cineteatro e o art déco na
cidade fábrica de Rio Tinto
Luciene Lehmkuhl, Universidade Federal da Paraíba

Orion, o gigante, era um belo caçador e atraia a atenção de mortais e divindades. Orion pode
também ser visto no litoral norte da Paraíba, nomeando um imenso cineteatro na cidade de
Rio Tinto, edificada a partir de 1918, para a instalação da fábrica de tecidos. Pautada por
padrões construtivos e estilísticos manchesteriano e art déco, a cidade abriga o cineteatro,
em cujo interior encontram-se pequenas figuras em relevo, instaladas nas laterais do
palco/tela que se tocam, se olham e se aproximam, alheias aos acontecimentos no imenso
espaço de Orion. Neste texto pretendo refletir sobre estas figuras, percorrendo diferentes
referências culturais na edificação da cidade-fábrica de Rio Tinto.
Palavras-chave: Orion. Cineteatro. Art déco. Cidade fábrica. Imagens.

*
Orion, le géant, était un beau chasseur et attirait l'attention des mortels et des divinités. Orion
peut également être vu sur la côte nord de Paraíba, nommant un immense ciné théâtre dans
la ville de Rio Tinto, construite à partir de 1918, pour l'installation de l'usine de tissu. Guidé
par les normes de construction et de style manchestérien et Art déco, la ville abrite le ciné
théâtre, et dans l'intérieur des petites figures en relief, installés sur les côtés de la scène /
écran qui se touchent, regardent et approchent, inconscients des événements dans
l'immense l'espace d'Orion. Dans ce texte, j'ai l'intention de réfléchir sur ces figures, en
passant par différentes références culturelles dans la construction de la ville industrielle de
Rio Tinto.
Mots-clés: Orion. Ciné théâtre. Art Déco. Usine de la ville. Images.
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Fazia um desses belos dias tão comuns em Nápoles, onde devido ao
brilho do sol e à transparência do ar os objetos assumem cores que se
afiguram fabulosas no norte, e parecem pertencer antes ao mundo do
sonho que ao da realidade. Quem quer que tenha visto uma só vez
essa luz de ouro e de azul dela leva, no fundo de sua bruma, uma
incurável saudade.
Gautier, Arria Marcella: lembrança de Pompéia, p.11
Orion, o gigante filho de Gaia e Poseidon, era um belo caçador e atraia a atenção de
divindades e mortais. Dentre as quais Mérope, a filha do rei de Quios, a quem demonstrou
seu amor e com quem pretendeu casar-se, “livrou a ilha de feras e levou os despojos da
1
caça à sua amada” . Também Eos, a Aurora dos dedos cor-de-rosa, cuja união com Ares
provocara a vingança de Afrodite, que fez a mortal apaixona-se violentamente pelo gigante,
por ela raptado e levado para a ilha de Delos, “com desgosto dos deuses, uma vez que o
2
gigante, limpava os campos e as cidades de feras e monstros” . E, principalmente Artemis, a
deusa caçadora que o eterniza nos céus em decorrência de desacordos amorosos. Seu
irmão Apolo, insatisfeito com o interesse da deusa pelo gigante, instiga-a a acertar um
ponto flutuante nas ondas do mar. “Artemis retesou o arco, mirou e acertou o alvo, na
3
verdade a cabeça de Orion, que se banhava no mar” . “As ondas empurraram para a terra o
cadáver de Orion e, percebendo, com muitas lágrimas, seu erro, Diana [Artemis] colocou-o
entre as estrelas, onde ele aparece como um gigante, com um cinto, a espada, a pele de leão
4
e uma clava” .
Orion, o gigante, pode também ser visto no litoral norte da Paraíba, na pequena cidade de
Rio Tinto, cuja trajetória tem início no ano de 1918, quando empresários suecos da família
Lundgren instalaram a fábrica de tecidos e a cidade em meio a uma área alagadiça,
conhecida como Engenho da Preguiça, na qual viviam grupos indígenas Potiguaras, que
caçavam, pescavam, coletavam moluscos, crustáceos e plantavam a mandioca. Até o final
da década de 1940 a cidade-fábrica estava edificada com arruamentos, duas instalações
fabris, seis diferentes tipologias de casas para os operários, técnicos e dirigentes, igreja
matriz, clubes recreativos, escolas, posto de saúde, armazém, praça pública e um cineteatro.
Entre o final da década de 1950 e 1960 a fábrica teve seus equipamentos renovados,
especialmente por meio de incentivos oriundos do programa de reequipamento da indústria
têxtil nacional da SUDENE. Durante a década seguinte a fábrica de tecidos de Rio Tinto
começou a sentir o processo de decadência ocorrido com a indústria têxtil do Nordeste
5
brasileiro, tendo sido desativada no final da década de 1980 . Parte dos edifícios que
compuseram o complexo industrial da fábrica de Tecidos, integra atualmente o Campus IV
da UFPB, no qual está instalado o Curso de Bacharelado em Design.
1

BULFINCH, Thomas. O livro de ouro da mitologia – História de Deuses e Heróis. Trad. David Jardim Júnior.
28ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 2002, p.248.
2
BRANDÃO, Junito de S. Mitologia Grega. 7 ed. Petrópolis: Vozes, 1991. 3 v, p.221.
3
GANDON, Odile. D
 euses e heróis da mitologia grega e latina. Trad. Mônica Stahel. São Paulo: Martins Fontes,
2000, p.64.
4
BULFINCH, Op.cit, p.248.
5
PANET, Amélia; et al. R
 io Tinto: e
 strutura urbana, trabalho e cotidiano. João Pessoa: UNIPÊ editora, 2002, pp.37
e 38.
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Fig.1 Cineteatro Orion (fachada principal), 1944, Rio Tinto, Paraíba. Fonte: Jeferson Luiz Braz da Silva,
2016. Acervo: Laboratório de Fotografia/DDesign/UFPB.

Nomeado como Orion, o cineteatro foi construído para integrar o conjunto da cidade-fabril.
Atualmente utilizado como casa de shows, foi inaugurado no ano de 1944, possuindo vão
central de 36 m2 com tesouras de cimento armado e laterais abertas ao exterior da
edificação com colunas sustentando o telhado, um palco/tela, cabine de projeção e
capacidade para aproximadamente 1.600 pessoas. O tijolo aparente é elemento presente
nas colunas e paredes internas e externas, compondo a fachada principal com destaque
aos volumes e aos elementos em repetições. O frontão triangular é definido por colunas
escalonadas ao centro e nas laterais, estabelecendo simetria do bloco central. Os tijolos são
assentados em diferentes posições, imprimindo leveza e exímio acabamento à edificação.
O cineteatro, como os demais edifícios da cidade, foi erguido segundo padrões construtivos
e estilísticos oriundos das cidades fabris britânicas, reconhecidamente herdeiras do
denominado estilo manchesteriano, cuja estrutura em cimento armado conjuga paredes,
colunas e elementos ornamentais em tijolos aparentes entremeados de uma argamassa
fina e branca. As referências ao “padrão Britânico Manchesteriano” são encontrados no
estudo de Amélia Panet, como utilizado pelo grupo Lundgren na construção de suas
6
fábricas . O “padrão manchesteriano” pode ser caracterizado como de “fachadas erguidas

6

PANET, Amélia; et al. Idem., Ibidem., 2002, p.59.
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em tijolos aparentes que encobrem estruturas moduladas de concreto armado e/ou
7
estruturas importadas de ferro” .
Os detalhes construtivos e ornamentais de Orion e das demais edificações, são também
identificados aos padrões art déco, reconhecidamente presentes na arquitetura do nordeste
brasileiro desse período. Encontramos referências às “fachadas que conciliam tendências
8
‘art déco’ ou de arquitetura moderna com uma estética industrial despojada” . E,
especialmente, referências que apresentam o art déco como estilo que
ganhou força entre os edifícios fabris brasileiros, principalmente
após 1930. A ausência de uma doutrina teórica vinha ao encontro do
pragmatismo da produção desses edifícios. Além disso, a sua lógica
construtiva era perfeitamente adaptável ao programa industrial –
plantas flexíveis, estruturas em concreto, técnicas construtivas
tradicionais misturadas com modernas, geometria simplificada,
9
ornamentos contidos .

Colocar-se diante do gigante Orion, instalado na cidade de Rio Tinto, causa-nos certa
10
sensação de pertencimento “antes ao mundo do sonho que ao da realidade” . A dimensão
descomunal, a robustez e altura da fachada, o maciço de tijolos entremeados pelo branco,
os recortes e escalonamentos, tocados pela luz brilhante do sol nos fazem ver cores
“fabulosas”. Se comparadas ao entorno e à região do vale do Mamanguape, onde a cidade
foi edificada, as miríades de cores e formas das edificações sobressaem e se impregnam
em nossa mente, em nosso corpo, causando em nós uma “incurável saudade”, assim como
no conto de Gautier.
Arria Marcella: lembrança de Pompéia, de Gautier, guia nossa entrada no recinto. Orion nos
recebe em suas entranhas com bonança e com surpresas. Seus espaços são largos, suas
paredes altas, as colunas em série se multiplicam em perspectiva, caibros e telhas se
alinham em sequencia geométrica, assim como os tijolos que aparecem aqui e acolá.
Imenso espaço vazio, hoje destinado à música e à dança em festas e shows populares, foi
outrora dedicado à sétima arte e a arte da representação, mas também às reuniões políticas
e preleções aos trabalhadores da fábrica. No piso superior, por detrás do balcão, avista-se
uma pequena porta que leva à área externa, na qual encontra-se a sala de projeção. No lado
oposto, está a grande tela instalada no palco, ladeada por personagens de um mundo de
fantasias, fantasmagorias, ilusões.

7

DA COSTA, Ana Elisia. A poética dos tijolos aparentes e o caráter industrial - MAESA (1945). I V Seminário
Docomomo Sul. Porto Alegre, 25 a 27 março 2013. Disponível em:
http://www.docomomo.org.br/ivdocomomosul/pdfs/06%20Ana%20Elisia%20Costa.pdf. Acesso em: 15 maio
2015.
8
GUNN, Philip; CORREIA, Telma. O habitat operário no nordeste industrial: os núcleos fabris de Paulista e Rio
Tinto. In: PANET, Amélia; et al. Rio Tinto: estrutura urbana, trabalho e cotidiano. João Pessoa: UNIPÊ editora,
2002, p.157.
9
DA COSTA, Op. cit, 2013.
10
GAUTIER. Arria Marcella. Lembrança de Pompéia. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 1999, p.11.
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Fig.2 Cineteatro Orion (interior), Rio Tinto, Paraíba. Fonte: Jeferson Luiz Braz da Silva, 2016. Acervo:
Laboratório de Fotografia/DDesign/UFPB.

Fig.3 Cineteatro Orion, palco/tela (detalhe), Rio Tinto, Paraíba. Fonte: Jeferson Luiz Braz da Silva, 2016.
Acervo: Laboratório de Fotografia/DDesign/UFPB.

As pequenas figuras em relevo, instaladas em duplas, aparecem sobre linhas horizontais
escalonadas e intercaladas. São pares de figuras femininas e masculinas que parecem
interagir entre si. Se tocam, se olham e se aproximam, alheias aos acontecimentos que se
desenrolam no imenso espaço interior de Orion. Não pude passar indiferente a elas, os
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contornos arredondados de suas silhuetas, a estatura atarracada, as cores irreais, os
volumes sutilmente protuberantes, me atraíram e me fizeram parar. Olhei demoradamente
cada detalhe, cada rosto, cada membro, cada parte de cada corpo. Registrei em fotografias,
as imagens que penetravam por minha retina e se fixavam em minha mente.
Deixei Orion carregada de perguntas. Quem seriam aquelas figurinhas minúsculas? O que
fazem elas naquele espaço? Por que foram instaladas nas laterais do palco/tela? Quem as
instalou? Quem as construiu? Por quais motivos? Com quais finalidades? Quais papeis
desempenharam no passado daquela cidade e daquele cineteatro nos anos de auge da
produção fabril?
O art déco
Sabemos que as edificações art déco prezam por ornamentações pontuais em diálogo com
elementos estruturais, como pilastras e frontões transfigurados em árvores, animais e
cariátides, entre outros elementos. Tomo como exemplos quatro diferentes edificações que
se inscrevem nestas especificidades. O magnífico edifício Itahy, projetado por Arnaldo
Gladosch e construído em 1932, na cidade do Rio de Janeiro, em Copacabana, cujo pórtico
11
desenhado por Pedro Correia de Araújo apresenta uma “índia-sereia-cariátide” em conjunto
com outros elementos marinhos e fluviais. O pórtico de entrada do edifício Itaoca, projeto de
Anton Floderer e Robert Prentice, construído em 1928, também em Copacabana na cidade
do Rio de Janeiro, apresenta colunatas escalonadas que trazem a figura estilizada do
12
Muiraquitã, em “majolica verde-amazônico” . Um friso decorativo de um escola infantil
parisiense, dos anos de 1930, edificada em tijolos aparentes, apresenta figuras em estuque
que trazem um ar naif ao edifício. E ainda, o Pavilhão do Brasil edificado em Lisboa para a
Exposição do Mundo Português no ano de 1940, como arquitetura efêmera, cujos elementos
presentes no exterior e no interior do edifício, fazem referência à mata e natureza brasileiras
em estilizações de troncos de coqueiros, com a luz solar filtrada criando um ambiente
similar ao das florestas, na trama de cobertura, como quis Raul Lino no projeto
arquitetônico. Também os elementos ornamentais do interior, assinado por Roberto
Lacombe, privilegiando motivos marajoaras como a fonte do hall de entrada, vasos, pés de
13
mesas, balcões e colunas presentes no estande do Departamento do Café .
Ainda é preciso lembrar as peculiaridades do art déco que proliferou no nordeste brasileiro,
dentre o qual pode-se perceber “os relevos das fachadas como jogos geométricos (radiais,
paralelos, escalonados, ziguezagues, etc.), criatividade regional expressa através de réguas,
14
esquadros e compassos...” . A autora, Lia Mônica Rossi, emprega a denominação “art déco
sertanejo” para se referir a este conjunto de elementos encontrados com frequência nas
cidades nordestinas, grandes e pequenas, no litoral ou no sertão.
Neste viés passamos a olhar para as figuras que ladeiam o palco/tela de Orion como
pertencentes ao universo estilístico do art déco, tanto na arquitetura e na decoração de
11

ROITER, Márcio Alves. Pindorama modernista: influência indígena no art déco brasileiro. Culturas indígenas:
textos do Brasil, n.19. Brasília: Ministéio das Relações Exteriores, 2012, p.83.
12
ROITER, Márcio Alves. R
 io de Janeiro Art Déco. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2011, p. 87.
13
LEHMKUHL, Luciene. O café de Portinari na Exposição do mundo português: modernidade e tradição na
imagem do Estado Novo brasileiro. Uberlândia: EDUFU, 2011, pp.46 e 103.
14
ROSSI, Lia Mônica. Art déco sertanejo e uma revitalização possível: programa Campina Grande Déco. R
 evista
UFG, Ano XII, n.8, 2010, p.29.
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interiores, quanto nos objetos e obras de arte. No entanto, antes de tentar encaixa-las nos
compartimentos estilísticos do art déco, pretendemos escavar o entorno das figuras, tal
qual exige uma arqueologia.
Figuras de Orion
As imagens que obtivemos de Orion foram colhidas numa manhã ensolarada. A fachada do
edifício aparece em pleno sol, iluminada e reluzente, deixando ver suas reentrâncias, seus
escalonamentos e seus detalhes ornamentais. O contraste entre o vermelho dos tijolos e o
branco da argamassa é salientado pelo azul do céu que ajuda a conferir unidade ao
conjunto monumental. As imagens do interior de Orion, no entanto, estão imersas em um
jogo de luz e sombras, fator que imprime ao ambiente e às figuras uma certa
fantasmagoria. Tal qual “uma aparência de realidade que engana os sentidos”, no dizer de
15
Susan BUCK-MORSS, ao se referir à “manipulação técnica” de luzes e sombras, em suas
reconsiderações ao texto de Walter Benjamin: A obra de arte na era de sua reprodutibilidade
técnica, publicado pela primeira vez no ano de 1935, em alemão.

Fig.4 Cineteatro Otion - figuras, Rio Tinto, Paraíba. Fonte: Jeferson Luiz Braz da Silva, 2016. Acervo:
Laboratório de Fotografia/DDesign/UFPB.

Os pares de figuras aparecem aos nossos olhos em cores inusitadas provenientes de
camadas de tinta sobrepostas ao longo do tempo. O fundo se destaca em nuances de
amarelo, marrom e dourado, cujo brilho é realçado por meio das irregularidades da textura.
A tinta ali depositada não se preocupa em contornar plenamente as figuras, nem em
definir-lhes as silhuetas. Temos a impressão de que pinceladas apressadas passaram em
volta das figuras deixando um halo de despreocupação. Também as cores das figuras se
15

BUCK-MORSS, Susan. Estética e anestética: uma reconsideração da A obra de arte de Walter Benjamin. In:
BENJAMIN, Walter et al. Benjamin e a obra de arte: técnica, imagem, percepção. Rio de Janeiro: Contraponto,
2012, p.173.
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apresentam irregulares. Há um rosado muito claro a cobrir os corpos, mas fortes manchas
avermelhadas se sobrepõem e encobrem parcialmente braços e pernas, peito e pescoço,
costas e cabeças, confundindo nossa visão, compondo e decompondo os corpos.
São quatro figuras, distribuídas aos pares, em cada lado do palco/tela. Estão apoiadas
sobre linhas retas, paralelas e escalonadas. A cor amarela marca ainda mais este suporte e
nos possibilita constatar que as figuras flutuam sobre a linha superior, sem toca-la.
Rapidamente constatamos que as figuras não são espelhadas, mas cada par compõe um
diferente arranjo, com diferentes posicionamentos dos corpos, mesmo que as ações
praticadas sejam bastante semelhantes umas as outras. Ambos pares seguram
instrumentos musicais que alcançam as bocas das figuras, como se estivessem sendo
soprados. As figuras femininas parecem segurar e tocar pequenas flautas transversas e as
figuras masculinas cornetas ou pistons, todos eles instrumentos de sopro, tal qual os
atributos de Euterpe, a musa, filha de Mnemósine que preside a música.

Fig.5 Figuras masculinas, Cineteatro Orion, Rio Tinto, Paraíba. Fonte: Jeferson Luiz Braz da Silva, 2016.
Acervo: Laboratório de Fotografia/DDesign/UFPB.

Nos dois conjuntos, as figuras masculinas ajoelhadas voltam-se para as figuras femininas
que dão-lhes as costas. Delas vemos claramente os traços fisionômicos nos perfis
delineados pelo relevo a demarcarem as orelhas, o nariz, os olhos e sobrancelhas, o queixo
e os cabelos curtos, pintados de castanho. A figura da direita inclina levemente a cabeça,
enquanto a da esquerda a mantém ereta, alinhada à nuca. Esta mesma figura apresenta-se
em posição frontal, com o peito a mostra, vemos seu umbigo, as linhas abdominais e
peitorais. Enquanto o braço direito segura o instrumento, o esquerdo alinha-se a lateral do
corpo até tocar a coxa direita ou esquerda, não é possível precisar, afinal a figura aparece
distorcida e as pernas dobradas confundem-nos em suas linhas mal traçadas. A figura da
esquerda aparece de costas, vemos a linha da coluna vertebral, os ombros e as escápulas.
Nela também o braço direito segura o instrumento, enquanto o esquerdo acompanha a
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verticalidade do tronco, afastando-se dele. A perna direita dobrada em primeiro plano,
encobre o ventre, deixando ver apenas a perna esquerda também dobrada.
Não sabemos como se deram as decisões do artista/artesão que executou estes relevos,
no entanto, é possível perceber as dificuldades encontradas em solucionar o encaixe das
pernas da figura da esquerda e as manobras necessárias para evitar que estes corpos
mostrassem frontalmente suas partes mais íntimas.

Fig.6 Figuras femininas, Cineteatro Orion, Rio Tinto, Paraíba. Fonte: Jeferson Luiz Braz da Silva, 2016.
Acervo: Laboratório de Fotografia/DDesign/UFPB.

As figuras femininas são mostradas de costas, delas vemos o corpo inteiro em pé, definido
em linhas suaves e volumes que destacam, a cabeça, os cabelos presos em tranças que
circundam as cabeças, deixando as nucas a mostra, o pescoço, os ombros, a coluna
vertebral, as pernas, as nádegas e as ancas. Nelas, assim como nas figuras masculinas, as
proporções dos corpos nos parecem atarracadas e pesadas. Pouco esguias, nelas podemos
contar a proporção corporal de pouco mais de cinco cabeças, longe das sete cabeças do
cânone de Policleto e das oito cabeças do cânone ou de Lisopo. Da mesma maneira as
demais partes dos corpos aparentam desajustes entre si, distanciando-se também elas de
qualquer estabelecimento canônico.
Para concluir
É este conjunto de elementos que torna as figuras do interior de Orion tão peculiares e
instigantes, sendo impossível olha-las de maneira indiferente. As proporções, as colorações,
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as posições em relação ao público e entre elas mesmas, as formas dos membros e as
torções corporais instigam a imaginação, trazendo associações com diferentes
temporalidades e espaços, na busca de visibilidade e lisibilidade destas imagens.
Fantasmagoria, o termo escolhido por Walter Benjamin para ler e ver as ruas parisienses do
século XIX, parece caber também nesta leitura das aproximação às figuras de Orion.
Transfiguradas por cores, luzes e sombras, formas, volumes e linhas, estas pequenas
figuras são percebidas pelos usuários/espectadores das entranhas de Orion de maneira
coletiva, tal qual a experiência fantasmagórica da “tecnoestética”, que ao manipular o
“sistema sinestésico pelo controle dos estímulos ambientais [acaba por] anestesiar o
16
organismo, não pelo entorpecimento, mas por uma inundação dos sentidos” . Ocorre
assim, então a alteração da consciência por meio da distração, cujos efeitos são
experimentados coletivamente, sendo todos levados a ver o mesmo mundo alterado, com a
17
fantasmagoria assumindo a posição de uma realidade objetiva, tornando-se norma social .
Para a autora Buck-Morss, “o vício sensorial numa realidade compensatória converte-se
18
num meio de controle social” . Controle importante, podemos complementar, no âmbito de
uma cidade-fábrica.
Ao aceitar a provocação da Comissão organizadora do XXXVII Colóquio do CBHA, pretendi
“deslocar as percepções consolidadas” para percorrer experiências e relações nas diversas
referências culturais presentes na edificação da cidade-fábrica de Rio Tinto. Mesmo que
uma conclusão “certeira” acerca das figuras do interior de Orion não seja possível nesse
momento, e as muitas questões formuladas, continuem sem respostas precisas, lançar a
elas um olhar com “vagar e atenção”, como preconiza Louis Marin, é desafio que exige
percorrer caminhos difusos de leitura e visualização de imagens. Exige que se escave mais
e mais profundamente no afã de estabelecer relações e, quem sabe, encontrar um lugar às
figuras do interior de Orion. Este percurso, no entanto, está apenas começando.

16

BUCK-MORSS, Op. cit., 2012, p.174.
BUCK-MORSS, Idem., Ibidem., 2012, p.174.
18
BUCK-MORSS, Idem., Ibidem., 2012, p.174.
17
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Arquiteturas pintadas: o dentro e o fora nas
casas germânicas de Antônio Carlos
Sandra Makowiecky, Universidade do Estado de Santa Catarina

O artigo apresenta objetos, casas e seus interiores, de Antônio Carlos, um município de
Santa Catarina. “História da Arte em Transe: (i)materialidades na arte”, assume que
estar em transe, para a História da Arte, é deslocar as percepções consolidadas e estar
aberto a outras experiências. O subtítulo: "(i)materialidades na arte", suscita a
preocupação com o registro da cultura imaterial que tem estado presente nos debates
sobre a preservação do patrimônio. Poderíamos considerar estas reminiscências de
Antônio Carlos como alternativas de outras histórias da arte, que normalmente não
frequentam os rituais da historiografia canônica, bem como tratar de imaterialidades,
deslocando percepções consolidadas?
Palavras-chaves: Arquiteturas pintadas. Antônio Carlos. O dentro e o fora. Casas
germânicas.
*

The paper presents objects, houses and their interiors, in Antônio Carlos, a municipality
of Santa Catarina. "History of Art in Trance: (im) materialities in art" assumes that being
in a trance, for the History of Art, is to dislocate consolidated perceptions and being
open to other experiences. The subtitle: "(im) materialities in the art", raises the
concern with the register of intangible culture that has been present in the debates on
the preservation of the patrimony. Could we consider these reminiscences of Antonio
Carlos as alternatives to other histories of art, which usually do not attend the rituals of
canonical historiography, as well as dealing with immaterialities, shifting consolidated
perceptions?
Keywords: Painted architectures. Antonio Carlos. The inside and the outside.
Germanic houses.
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Problemática e pontos para discussão
O mote central “ História da Arte em Transe: (i)materialidades na arte”, assume que
estar em transe, para a História da Arte, é deslocar as percepções consolidadas e estar
aberto a outras experiências, provocando a discussão sobre alternativas de outras
histórias da arte, usando um corpus próprio, mas incorporando outras "entidades" que
normalmente não frequentam os rituais da historiografia canônica, tanto em termos de
objetos, quanto em termos de disciplinas. Chama a atenção igualmente o subtítulo
"(i)materialidades na arte", que suscita a questão dos conflitos entre o material e o
imaterial, o espiritual e a lógica da arte: em tempos em que a preocupação com o
registro da cultura imaterial tem estado presente nos debates sobre a preservação do
patrimônio. O trabalho proposto encontra eco nestas problemáticas. A preservação do
Patrimônio Histórico edificado é uma resposta aos problemas que o tempo provoca no
espaço da cidade. Na vida social prevalecem as ideias de progresso e substituição do
que considera retrógrado e antigo, por construções novas. Nesse sentido,
desaparecem exemplares significativos da arquitetura da cidade, destruindo os laços
com a memória. As cidades se modificam e com as intervenções sofridas, alguns
exemplares históricos são destruídos gradativamente. No processo de transformação
das materialidades construídas há a permanência, desafiadora e intrigante. Vamos nos
centrar em apresentar objetos, casas e seus interiores, de Antônio Carlos, um
município de Santa, distante 33 km da capital do Estado, com 79,9 km de extensão e
população de aproximadamente 8.000 habitantes, caracterizados por quatro etnias:
luso-brasileira de origem açoriana, libanesa, africana e, sobretudo por alemães, que
hoje ainda são 80% da população. Foi no ano de 1830 que alguns alemães deram início
à efetiva colonização das terras que viriam compor o município de Antônio Carlos,
originários do estado alemão da Renânia - Palatinado, especialmente do altiplano
Hunsrück. Seus descendentes construíram ao longo do Século XX um patrimônio
cultural bastante expressivo. Mantiveram seus principais costumes. Apesar do contato
próximo com Florianópolis, Antônio Carlos ainda mantém características marcantes
da colonização como fé e cultura familiar, culinária, dialeto ainda hoje falado e a
arquitetura preservada que dá charme à cidade. Os alemães hoje dominam
culturalmente os hábitos e tradições da região. Com este perfil, Antônio Carlos detém
uma das melhores qualidades de vida do Estado. Os imigrantes deixaram
reminiscências dispersas pelo município, apesar de um contínuo processo de
construção e destruição da paisagem, que resultou no atual acervo patrimonial, que
ainda permanece porque há um esforço de alguns moradores em manter as
edificações preservadas. Em muitas das residências, encontramos paredes internas
com pinturas em suas cores originais. A maioria das residências tem um retrato do
casal, pendurado na sala de estar e imagens de santos. Entrar nestas casas é como
sentir o tempo que parou e tentar perceber sua criação, lógica e destruição. Ao falar de
dentro e fora, onde termina um espaço e começa o outro? Quando um intervalo de
tempo dá lugar a outro? Poderíamos considerar estas reminiscências como
alternativas de outras histórias da arte, que normalmente não frequentam os rituais da
historiografia canônica, bem como tratar de imaterialidades, deslocando percepções
consolidadas? Como algumas destas tradições se mantêm vivas e reverberam na cena
da arte contemporânea?
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Antônio Carlos, a cidade e sua preservação
Preservar monumentos arquitetônicos é manter a história do local viva, a memória dos
habitantes, seja ela individual ou social, seja ela escrita de diversas formas, ou
simplesmente contada e relatada pela comunidade. “[...] por apresentar em seu tecido
monumentos simbolicamente significativos, [...] a cidade é, desde o século XIX, objeto
de requalificação e de preservação” ( FABRIS, 2000, p. 9).
A memória é um antimuseu: ela não é localizável. Dela saem
clarões nas lendas. Os objetos também, e as palavras, são
ocos. Aí dorme um passado, como nos gestos cotidianos de
caminhar, comer, deitar-se, [...].“Aqui, aqui era uma padaria”; ali
[...], é o fato de os lugares vividos serem como presenças de
ausências. O que se mostra designa aquilo que não é mais:
“aqui vocês veêm, aqui havia...”, mas isto não se vê mais (
CERTEAU, 1994, p.189).

Fig. 1: Imagens da festa de hortaliças, exterior e interior das casas pintadas, detalhes das
fachadas, quadros de santos.
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Alguns desses remanescentes construídos se mantêm e sua presença ganha novo
significado, talvez porque não possam ser substituídos, talvez pela sua qualidade
construtiva, adaptabilidade ou valor simbólico. São lembranças e testemunhos que a
emoção e o apego de uns e a compreensão histórica de outros insistem em guardar e
salvaguardar para outras gerações. A luta pela preservação é uma tensão permanente,
pois há carências técnicas e operacionais frente às necessidades que se impõem
diariamente. No município de Antônio Carlos iniciou-se, em 2004, a elaboração do
projeto de lei de tombamento, que se refere à preservação do patrimônio natural e
cultural do município. Os objetos a preservar nesse projeto, abrangem bens móveis e
imóveis, de naturezas materiais ou imateriais. Os imigrantes deixaram reminiscências
dispersas pelo Município de Antônio Carlos. Nos bairros de Capela do Louro, Louro,
Usina, Rio Farias, Rachadel, Vila Doze, Guiomar e Centro, encontra-se um patrimônio
que testemunha a evolução da cidade (JUNCKES, 2006). ( Fig. 1)

Arquiteturas pintadas: O Fora
Os traços da colonização ainda estão erguidos em casarões construídos em estilo
germânico no centro e no interior do município. Acervo histórico ao ar livre, enfeitado
com lindos jardins.
Em Antônio Carlos, em função do clima, dos materiais e das condições políticas, além
de outras, tiveram que inovar e modificar os modelos das edificações diferenciando-se
dos padrões arquitetônicos da Alemanha pela influência da herança açoriana.
Primeiramente, as paredes das casas eram pintadas com a cal e as aberturas
possuíam cores variadas: azul, verde, amarelo, vinho e marrom. As edificações de
Antônio Carlos devem ser uma evolução da casa de enxaimel. A presença do sótão,
por toda a extensão da casa é elemento comum nas residências. Na fachada
encontram-se aberturas grandes, com janelas envidraçadas, de estilo guilhotina. Os
vidros de algumas residências apresentam variados desenhos, como motivos florais
ou composições geométricas. A madeira de lei em abundância em Antônio Carlos
serviu no madeiramento do telhado e aberturas. Na fachada, as áreas de reboco
continham ornamentos com motivos geométricos, sublinhando as aberturas.
Geralmente símbolos da família ou a indicação do ano da construção. Aparecem
relevos nos ângulos das casas, no rebordo do telhado e nas aberturas das janelas e
portas. Em outros casos, utilizou-se o tijolo aparente como elemento decorativo. Cada
residência tinha próximo um engenho para produzir farinha de mandioca ou cachaça.
Na época, existiam estabelecimentos comerciais espalhados pelo município. Os
armazéns eram chamados de vendas. Atribuía-se aos comerciantes o papel de levar as
novidades para outras localidades, bem como trazer as notícias para Antônio Carlos.
As casas comerciais reservam o plano da frente para o comércio e o dos fundos para
moradia. Essas construções são comumente maiores e se desenvolvem no sentido
paralelo à rua. Os chalés são característicos das residências rurais e montanhesas da
Europa, com telhados de duas águas dispostos no sentido contrário ao da tradição
açoriana. “Alguns telhados e alpendres eram assim enfeitados com verdadeiras
guirlandas, chamadas lambrequins, feitas de peças de madeira recortada” ( REIS,1978,
p. 158) . Por outro lado, houve uma significativa penetração de elementos
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arquitetônicos luso-brasileiros, principalmente por estar próximo de Florianópolis.
Sobressaem as aberturas contornadas de cores fortes e vibrantes, vinho, ocre,
marrom, verde-escuro e azul-escuro. As formas características da igreja e das
residências foram realizadas segundo regras tradicionais conhecidas pelos pedreiros e
carpinteiros. “Os oficiais de pedreiros e carpinteiros, manuseando catálogos de
edificações alemãs, introduziram estilos e técnicas novas, aperfeiçoando e adaptando
o estilo português às exigências da comunidade da numerosa família dos colonos
alemães” (REITZ, 1988, p. 56). A arquitetura de Antônio Carlos pode contar a evolução
histórica da colonização. Na arquitetura como em cada forma de vida, coexistem as
forças do passado e as do presente. O Patrimônio Histórico de Antônio Carlos é
evidência concreta da continuidade e da mudança dos processos culturais. Muito se
poderia descrever sobre estas construções. Neste texto, apenas constam pequenos
detalhes.
Arquiteturas Pintadas: O dentro

Fig. 2: Arquiteturas pintadas: o dentro e o fora. Flores, pássaros, janelas e portas ornamentadas,
vidros trabalhados, sótão, lambrequins.
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Nas paredes internas ( fig.2), por sua vez, ainda encontram-se pinturas com as cores
originais, sóbrias e com muito requinte. Os artistas retratavam nas paredes cenas da
fauna e da flora local e da Alemanha. Podemos perceber nos argumentos de Reitz que:
Além do valor decorativo, as pinturas de cerca de uma dúzia de
espécie de pássaros apresentam valor científico, pois foram
tomados por modelos pássaros apanhados na floresta local,
como, saíra-de-sete-cores, outras saíras, gaturamo, gaipava,
sanhaço, bem-te-vi, periquito, canário, benedito (pica-pau), etc.
o professor Helmut Sick, ornitólogo (...) identificou nesta
pintura, algumas aves da Alemanha como um casal de
Blaumeise (...), o conhecido chapim-azul, ou codovém europeu.
O pintor alemão (...) [ligou] o colono Decker à sua origem
germânica através da pintura em conjunto de pássaros
alemães e brasileiros ( REITZ, 1988, p. 160).

Internamente os ambientes recebiam reboco e eram pintados. Muitas vezes
recebiam adornos florais, como faixas, no alto, roda teto ou mesmo no meio da
parede. Em alguns casos, também eram pintadas paisagens ou flores. Estes
ambientes eram claros e arejados devido aos números de janelas, estas adornadas
com cortinas de rendas também claras.
Além disso, a maioria das residências tem um retrato do casal, pendurado na sala de
estar e alguns registros e imagens de santos. Do final do século XIX até os anos 1990,
era comum encontrar retratos fotográficos pintados à mão nas casas de áreas rurais e
também nas áreas urbanas, por todo o Brasil. Em um tempo em que as fotografias em
preto e branco não eram consideradas suficientemente dramáticas, os “retratos
pintados” (fotografias de família em preto e branco, ampliadas e coloridas) traçavam
uma imagem ideal e conferiam certo status aos retratados, que eram representados
como ícones ou santos. Usando banhos de óleo e outras técnicas específicas, os
artesãos locais suavizavam rugas, adicionavam adornos e vestes de alto padrão,
enfeitando os retratos segundo as fantasias e desejos de seus clientes. Devido aos
avanços da tecnologia ao longo dos últimos 25 anos, as fotografias pintadas à mão
têm se tornado uma raridade no Brasil. Ao fazer este trabalho e ao comentar sobre ele,
recebi uma foto (fig.3) e um depoimento. A foto é de Miguel Diez Gutierrez, num
instantâneo de seu trabalho como colorista de fotografias. Espanhol, natural de
Madrid, que veio para o Brasil, São Paulo, em 1951, fugindo de uma Espanha dominada
pelo ditador General Franco. Ele já trabalhava como colorista de fotos na Espanha, e
veio para o Brasil com promessa de emprego neste ofício, pela raridade de
profissionais. Trabalhou para um periódico de São Paulo, enviando diariamente uma
ou mais fotos coloridas. No interior, os ambulantes circulavam por pequenas cidades e
tiravam uma foto preto e branco de seus clientes. Levavam essas fotos para a os
grandes centros, normalmente São Paulo, onde eram ampliadas e depois
transformadas em uma pintura rudimentar, de cores chapadas, que eram devolvidas
aos clientes. Além da linguagem que mistura fotografia com pintura, os retratos
pintados possuíam uma característica bem photoshop: retratavam o aspiracional e não
o real. Era comum acrescentar roupas e jóias refinadas, corrigir detalhes estéticos,
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colocar parentes mortos juntos com os vivos em retratos de família, auras celestiais
em crianças, etc. Os retratos populares ou as fotopinturas, (fig.3) são, geralmente, o
resultado de uma manipulação de retratos pré-existentes, que são ampliados,
montados e pintados numa nova imagem, encenando o encontro de corpos que não
estiveram juntos nesse retrato final e, muitas vezes, no mesmo espaço temporal de
uma vida. Para Santos (2015), pessoas que jamais se encontraram poderiam dividir
um espaço comum na imagem, sendo ela não somente um lugar de sobrevivência do
visível, mas, sobretudo, de uma relação familiar e amorosa, ainda que fictícia dentro
das margens do retrato. Há algo de sagrado nessas imagens, feitas para serem
colocadas em altares domésticos, no alto da parede, sobre uma cômoda, junto aos
santos e outras imagens importantes. Permitindo a manipulação e, com isso, o
embelezamento da imagem com roupas, acessórios, e mesmo no apagamento de
defeitos físicos, a prática da fotopintura teve um grande alcance, especialmente no
Nordeste brasileiro, ao longo do século XX. A pessoas eram reinventadas nas imagens.
Casais e famílias que jamais foram fotografados juntos agora se encontravam,
atributos especiais eram postos sobre os corpos das pessoas. A fotopintura, como
operadora do milagre, tornara-se uma instância mágica, guardada como uma relíquia.
Nela, os mortos podiam fazer-se de vivos novamente, no espaço comum de todos os
corpos.
Esses retratos pintados, com seus tantos rostos, reverberam
aqueles dos cemitérios, os túmulos povoados de vivos e
mortos – entre retratos e restos –, que tantas vezes mais se
parecem com um grande álbum familiar, ou um pedestal
público de fotografias ( SANTOS, 2015, p. 167).

Fig.3. Fotopinturas. A esquerda, acima, Miguel Diez Gutierrez. Década de 40. A direita, acima,
foto em interior de casa em Antônio Carlos. A esquerda, abaixo, da mostra Retratos Pintados,
coleção de Titus Riedl, s.d. Na parte inferior, uma parede com retratos e imagens de santo,
sobre a cômoda.
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Em homenagem às fotografias vernaculares brasileiras, a galeria Yossi Milo, em Nova
York, inaugurou em 2010, a exposição Retratos Pintados. A mostra reuniu
aproximadamente 150 retratos originais, que variam de 8cm x 10cm a 16cm x 20cm.
As fotografias (fig.3) foram selecionadas a partir da coleção de Titus Riedl, um
europeu que viveu no Brasil durante 15 anos. Emolduradas em suportes simples, a
mostra busca simular a maneira com que as fotos de família provavelmente eram
dispostas nas casas do Nordeste brasileiro. O livro resultante da mostra é uma das
poucas documentações desta forma de trabalho (o texto diz arte) em extinção (
BRENNER, 2010). Em abril do ano de 2010, a artista plástica Rosângela Rennó expôs
na galeria Vermelho, em São Paulo, cinco conjuntos de retratos produzidos por foto pintores da região do Cariri (CE).

Fig. 4: Arquiteturas pintadas: onde o dentro e o fora se encontram. Reprodução das casas em
óleo sobre tela, são expostos nas casas. A maior parte dos trabalhos é de autoria que Valécio
Hoffmann. s.d.

Outro costume local é ter suas casas reproduzidas em quadros, em tinta a óleo (fig.4).
São várias casas reproduzidas que se duplicam nas paredes – onde o dentro e o fora
se encontram. Um dos pintores mais frequentes é Valécio Hoffmann que assina
muitos dos trabalhos, registrando as casas alemãs. As imagens de santos colocadas
em altares domésticos, no alto da parede, sobre uma cômoda, junto a outras imagens
importantes competem com certa sacralidade com as fotopinturas, dentro das
residências. A imagem de um santo tem um significado profundo. Quando se olha para
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ela, a imagem nos lembra que a pessoa, ali representada, é santa, viveu conforme a
vontade de Deus. Então, é um “modelo de vida” para todos. A imagem lembra também
que aquela pessoa está no céu, isto é, na comunhão plena com o Senhor; ela goza da
chamada “visão beatífica de Deus” e intercede por nós sem cessar, como reza uma
das orações eucarísticas da Missa.
Na trilha da doutrina divinamente inspirada de nossos santos
padres e da tradição da Igreja Católica, [...] que as veneráveis e
santas imagens, bem como as representações da cruz preciosa
e vivificante [...] devem ser colocadas nas santas igrejas de
Deus, sobre os utensílios e as vestes sacras, sobre paredes e
1
em quadros, nas casas e nos caminhos [...] .”

Reminiscências e sobrevivências – diálogos de destempos
Ao pensar neste trabalho, comecei a observar tudo que se relacionava ao tema e nessa
hora, aconteceram diálogos de destempos, criando um tempo em suspensão, no qual
o mais contemporâneo conversa com o mais antigo, em que o espaço presente do
passado abre uma fenda para a arte contemporânea. Pensemos em Lara Janning
2
(1969), artista que reside em Rio Novo (SC), que diz realizar um trabalho arqueológico
que se liga aos seus ecos, onde vive cercada por velhas ancestrais, mulheres em seus
silêncios mais secretos, todas as rezas, toda a sua biblioteca de objetos e fotos e que
revive várias tradições, de retratos a costumes. No trabalho em que consta a frase
“Depois que você partiu”, a artista fala da caixa dos avós. Atrás da obra, tem impressa
toda a história sobre a tradição da Caixa de Noivos - Hochzeitskiste - tradição alemã. A
artista tinha em sua casa, a caixa que era da sua tia avó. Os noivos, no dia do
casamento, escreviam algo um para outro e só poderiam abrir quando um falecesse.
Colocavam dentro da caixa e a lacravam, em uma bela metáfora para o matrimônio e
para o patrimônio, que resiste ao tempo e que sobrevive após a morte. Impressionante
foi constatar que esta tradição sobrevive ainda.
Esta “fratura” no tempo da imagem é o que Didi-Huberman nos propõe, e é a partir daí
podemos identificar as relações do mais antigo ao mais contemporâneo. Em seu livro
Ante el tiempo (2008, p.32), o autor nos coloca a questão “como se pode estar à altura
de todos os tempos que esta imagem diante de nós conjuga sobre tantos planos?”
Essa pergunta se torna pertinente ao observarmos o que Lara Janning nos propõe,
bem como Rafael Silveira (Fig. 6) e Ivo Silva (Fig. 6) em uma noção operatória que
recusa a submissão ao tempo meramente cronológico. Não resta dúvida que entre os
artistas que menciono, Lara Janning é a maior tributária destas tradições, em cena
contemporânea.

1
2

O Concílio Ecumênico de Nicéia, no ano 789 ( que aprovou o uso de imagens).
Para saber mais, ver endereço; <https://larissajanning.wixsite.com/lara>. Acesso em 20 jul.2017.
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Fig. 5. Lara Janning. Acima, quatro Fotopoemas. O primeiro à direita, em cima: “Depois que
você partiu”. Impressão e acrílica sobre canvas. 1,50 X 1. 00 m. s.d.

Rafael Silveira ( 1979) é um artista paranaense. Suas obras contêm aspectos lúdicos e
inusitados. Nos interessam alguns dos retratos, em quadros minuciosamente
pincelados com tinta a óleo. Alguns desses quadros recebem molduras entalhadas,
sendo que algumas dessas molduras acabam por deixarem de ser um mero adorno
das telas pintadas, para tornarem-se elas próprias esculturas quase autônomas. A
interdependência entre pintura e escultura forma diferentes formatos, pinturas
esculpidas e esculturas pintadas exploram-se nas mais variadas conjugações, desde a
tela bidimensional com uma simples moldura funcional que a protege até a peça
tridimensional modelada em lata com a pintura selando todas as suas faces. A partir
da pintura a óleo, técnica onipresente em seu trabalho, encadeia narrativas que
misturam temáticas por vezes díspares, como a botânica, a tatuagem, clichês de
publicidade dos Anos 50 ou catálogos de moda do Século XIX. Suas telas-objetos com
molduras esculpidas exemplificam a atmosfera ao mesmo tempo surreal e pop que
envolve a sua obra.
Em contraposição aos retratos de Rafael Silveira, encontramos retratos também
dentro de quadros, como em Ivo Silva (1952), artista catarinense que adora vender
seus trabalhos na rua. Diz o artista a respeito dele mesmo: " Flerto com o naïf, mas de
forma proposital, calculada, contrariando o modelo ingênuo original". O trabalho
mostra a freguesia de Santo Antônio de Lisboa, em uma recriação imaginária, pois faz
muito tempo que a edificação à direita comporta uma delegacia sem muros e à
esquerda, uma loja/galeria de arte. Mas os retratos do tipo fotopinturas resplandecem
nas paredes.
A herança histórica e metodológica de Warburg é tema de Didi-Huberman (2013), no
qual o autor vê em Warburg a emergência de uma imagem que independe do tempo.
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Com esta orientação metodológica, Warburg fez da imagem na história um sintoma,
ou uma mistura de tempos. Didi-Huberman aproxima Warburg de Nietzsche quando
reflete sobre o tempo da imagem e o coloca como cíclico e caótico, uma imagem do
eterno retorno. O autor conclui que a história da arte pode ser compreendida como
uma antropologia da imagem. Para Didi-Huberman (2013), Warburg rejeita a noção de
formas puras, pois estas são sempre plenas de matéria, conteúdo, sentido, expressão
e função. Didi-Huberman entende que, para Warburg, as imagens produzem um
sistema de significações que produzem sentidos na memória psíquica e, ao as
elaborar como um sintoma, as imagens sobrevivem e se deslocam (historicamente,
geograficamente); elas exigem que se expandam os modelos canônicos de
temporalidades históricas e que sigam esta sobrevivência para além do espaço
cultural europeu, ocidental.

Fig.6. Acima: Rafael Silveira, Mostra “Conjecturas”, 2017. Museu Oscar Niemeyer. Óleo sobre tela e
madeira esculpida. Abaixo: Ivo Silva. Óleo sobre tela. 150 x 80 cm. S.d. Acervo Cartório Silva,
Florianópolis.

Parafraseando Didi-Huberman, nós passamos de uma história da arte a uma ciência da
cultura (2013, p. 41). Este trabalho se situa, penso eu, na intersecção entre história da
arte e ciência da cultura, com interlocuções que problematizam o passado cultural,
artístico, técnico. Entendendo a noção de sintoma como aquilo que interroga a
imagem em sua relação com o tempo e interrompe o fluxo regular das coisas,
sintomas que são como fendas repentinas que conjugam diferenças, onde todos os
tempos se encontram e as latências aparecem, incontroláveis, intempestivas. A noção
operatória diz respeito a procedimentos que se metamorfoseiam e persistem na
contemporaneidade. As grandes questões humanas sobrevivem nas imagens e é na
imagem como noção operatória e não como mero suporte iconográfico, que aparecem
as sobrevivências, anacrônicas, atemporais, memórias enterradas que ressurgem.
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Ao olharmos estes trabalhos, concordamos com diversos postulados apontados no
livro organizado por Stéphane Huchet (2012). Com Rech, por ele citado: “Em todo
discurso sobre a arte do passado existe um discurso subterrâneo sobre a arte do
presente, porque a atividade artística é um movimento ininterrupto” (RECH apud
HUCHET, 2012, p. 12). De fato, as imagens não são unitemporais. Elas são o palco de
uma interpenetração de perfis e fragmentos de tempo que obrigam a uma prática
historiográfica aberta ao leque complexo e polivalente das múltiplas determinações e
visões que as atravessam. Jean-Luc Nancy (2012), lança a pergunta se o que é próprio
da arte não corresponde ao que resta e persiste, sendo que ela manifesta melhor sua
natureza quando se converte em vestígio de si mesma, tornando-se presença que
permanece quando tudo está passado. Trata-se de um efeito daquilo que resta como a
pegada de uma dança, que sobra de um passo, o ser passante do ser. Concluindo que
não é possível nomear o ser do vestígio, Jean-Luc Nancy assinala que o vestigial não é
uma essência, mas a ressonância de um sensível que se faz sentir. Antônio Carlos e
suas arquiteturas pintadas normalmente não frequentam os rituais da historiografia
canônica, mas acredito que foi possível tratar de imaterialidades, deslocando
percepções consolidadas e percebendo sobrevivências em destempos.
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Transe ameaçado: Cultura visual religiosa
afrobrasileira e repressão policial durante as
primeiras décadas do século XX
Arthur Valle, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

O artigo discute a cultura visual religiosa afrobrasileira no começo do século XX a partir de
evidências fornecidas por uma batida policial realizada em 1918 em um centro religioso
localizado no bairro de Inhaúma, Rio de Janeiro. Essa batida foi registrada pelos jornais de
época e na forma de um processo criminal, atualmente preservado no Arquivo Nacional do
Rio de Janeiro. Através da análise dessas fontes, é possível conhecer melhor a visualidade
ligada às religiões afrobrasileiras, mas também a violência que rotineiramente sobre estas
então se abatia e que até hoje se perpetua no Brasil.
Palavras-chave: Religiões afrobrasileiras; Cultura visual; Repressão Policial
*

The paper discusses the Afro-Brazilian religious visual culture in the early twentieth century
using evidence provided by a police raid perpetrated in 1918 upon a religious center in
Inhauma neighbourhood, in Rio de Janeiro city. This raid is recorded in newspaper notes and
in a criminal process preserved in Rio de Janeiro National Archives. By analysing these
sources, it is possible to understand better the visual culture connected to Afro-Brazilian
religions and how these religions were routinely affected by repression and violence, which
until nowadays are perpetuated in Brazil.
Keywords: Afro-Brazilian religions; Visual culture; Police repression
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No mundo atual, é possível perceber uma difusão crescente de preconceitos, estimulada
pela emergência de políticas do ódio e da segregação que agem diretamente sobre os
medos cotidianos daqueles seduzidos pelas novas formas de fascismo. No Brasil, um
exemplo dessa tendência é o recrudescimento da perseguição às religiões ditas
afrobrasileiras, (LOPES, 2011, pos. 22171-22328), ou seja, as religiões de matriz africana
que no Brasil foram sincretizadas com outras crenças, como as religiões ameríndias, o
catolicismo e o espiritismo kardecista.
Segundo dados fornecidos pela Secretaria de Direitos Humanos do Ministério da Justiça e
Cidadania, o número de casos de intolerância religiosa tem crescido no Brasil. Entre janeiro
e setembro de 2016, foram registradas 300 denúncias de intolerância religiosa pelo Disque
100 da Secretaria; em comparação com o mesmo período do ano passado, que teve 155
denúncias, registra-se, portanto, um aumento de c. 94% (Secretaria de Direitos Humanos,
2016). Esse levantamento revela ainda que, embora os atos de intolerância atinjam diversas
religiões, adeptos de denominações afrobrasileiras constituem a maioria dos afetados:
26,19% das vítimas eram candomblecistas; 25,79% eram umbandistas; e 7,54% pertenciam a
religiões designadas genericamente como de “matriz africana” (idem).
A atual perseguição contra religiosidades afrobrasileiras é fruto de um processo histórico
muito mais longo: o racismo que estrutura a sociedade brasileira e que mergulha suas
raízes em tempos coloniais. Penso que é fundamental não esqueceremos as diferentes
maneiras como essa perseguição se processou e se justificou, se desejarmos entender
suas manifestações contemporâneas e nos engajar no processo de romper as amarras de
preconceito e de ódio que ameaçam sufocar a sociedade brasileira.
No período que privilégio em minhas investigações - as primeiras décadas da República -,
por exemplo, tal perseguição era na maioria das vezes perpetrada pelo próprio Estado,
lançando mão de práticas de controle social e do aparato de repressão policial. As
frequentes batidas, prisões e apreensões de objetos de culto - conduzidas muitas vezes
sem o respaldo de um mandado legal - se embasavam em artigos do Código Penal de 1890
que puniam os chamados “crimes contra a saúde pública,” especialmente o Art. 157 (que
incidia sobre o espiritismo, a magia e os sortilégios) e o Art. 158 (que incidia sobre a prática
do curandeirismo)
Testemunhos materiais dessa repressão podem ser encontrados em diversos museus cujos
acervos de objetos religiosos afrobrasileiros são o resultado direto da perseguição levada a
cabo pela polícia (LODY, 2005). Entre os exemplos mais conhecidos temos a hoje
denominada “Coleção Afro do Xangô em Pernambuco,” que o Museu do Estado de
Pernambuco adquiriu da Secretaria de Segurança Pública por volta de 1940 e que é
composta de c. 300 peças apreendidas pela polícia no início da chamada Era Vargas
(PERNAMBUCO, 1983). Outro exemplo nordestino é a “Coleção Perseverança,” doada ao
Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas em 1950 e cujas peças derivam da destruição
dos terreiros de Xangô em Maceió levada a cabo na noite de 1 de fevereiro de 1912 pela
Liga dos Republicanos Combatentes, uma milícia civil, em oposição à oligarquia liderada
pelo então governador alagoano, Euclides Malta (LODY, 1985; MAGGIE, RAFAEL, 2013;
ANDRADE, 2015). Em São Paulo, o Museu de Arqueologia e Etnologia da USP guarda
objetos religiosos afrobrasileiros do final do século XIX e começo do XX que foram “doadas
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ao Museu Paulista pela Secretaria de Segurança Pública, o que indica que devam ter sido
apreendidas durante o período de repressão policial ao culto” (AMARAL, 2000, p. 265). No
Rio de Janeiro, cumpre destacar a coleção do Museu da Polícia Civil, a primeira inscrição no
Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico do SPHAN (CORREA, 2009;
MAGGIE, RAFAEL, 2013). O Museu da Polícia Civil conserva uma grande quantidade de
objetos ligados a religiões afrobrasileiras (esculturas e indumentária sacras, pontos
riscados, feitiços, etc.), apreendidos pela polícia durante as primeiras décadas da República.
Além de acervos como os acima citados, existem outras fontes que permitem conhecer
melhor a visualidade religiosa afrobrasileira no início da República, bem como a repressão
da qual ela foi então vítima. Nesse sentido, iniciei em 2016 uma investigação sobre esse
tema, focando o Rio de Janeiro das primeiras décadas do séc. XX e nos valendo de dois
corpora documentais principais: (a) notícias de imprensa sobre batidas policiais em
terreiros e outros centros religiosos; (b) processos criminais preservados no Arquivo
Nacional do Rio de Janeiro. Trata-se, portanto, de uma investigação ainda em seus
princípios. Minha intenção é fornecer subsídios para a historicização tanto do fenômeno da
perseguição às religiões afrobrasileiras, quanto dos elementos que compõem as suas
culturas visuais. Para ilustrar esse potencial, escolhi apresentar nessa comunicação uma
ocorrência de época que foi registrada tanto nos jornais, quanto na forma de um processo
criminal.

1. No começo de maio de 1918, jornais cariocas como A Noite, Correio da Manhã e Gazeta
de Noticias registraram com destaque os resultados de uma diligência policial ordenada
pelo Delegado Francisco Gualberto de Oliveira Filho, do 20º. Distrito Policial, em uma casa
localizada na Rua Gaspar n. 33, em Terra Nova, Inhaúma. Nessa casa, funcionaria um centro
religioso, liderado por um homem chamado Arsenio Vieira de Magalhães e por sua esposa.
Foram os vizinhos que denunciaram o local à polícia, incomodados com o som de cantorias
e de atabaques que de lá provinham quando da realização dos cultos.
Segundo os periódicos, a batida policial ocorreu nas primeiras horas da madrugada do dia 4
de maio. Ela surpreendeu um grupo de fieis em pleno culto, no meio dos quais estava
Arsênio Vieira, “todo empertigado, pintura no rosto, bugigangas a tiracolo” (O poder
supremo, 1918, p. 2), que se achava “em frente à tosca mesa, a guisa de altar, onde pousava
um sórdido nicho com esquisitos manipansos” (MANDINGAS E SORTILEGIOS, 1918, p. 3).
Além de Arsenio e de sua esposa, não menos do que 20 pessoas foram presas e tiveram
seus nomes e endereços estampados nas páginas dos jornais. A Gazeta de Notícias chegou
a reproduzir fotografias de alguns dos presos, embora sem identificá-los [Figura 1]. Foram
também apreendidos diversos objetos de culto: “estatuetas, punhais, vara de condão, peixe
de papelão, barris de cores diferentes, varas, arcos, espadas, galinhas pretas, rosários,
santos, etc.” (Uma “macumba” interrompida, 1918, p. 3).
O jornalista anônimo d’A Noite apresentou uma descrição do interior da casa de Arsenio
Vieira que, curiosamente, se valia do jargão usado pelos críticos de arte coevos:
Correu mundo a fama do “candomblé” do Arsenio. Era uma
instalação de arromba. Quem lá ia, voltava surpreendido com tanta
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coisa bonita, vistosa, que via diante dos olhos, em exposição
artística...
[...] Na sala da frente onde eram dadas sessões diárias, chegava a
cansar os olhos de quem se desse ao trabalho de mirar aquilo tudo.
Eram espadas formidáveis, figas, machadinhas, tridentes
assustadores, flechas do tempo em que Adão era cadete, peixes,
colossais chifres de veado e, como para a ornamentação cuidadosa
da sala, toda ela atapetada, havia tambores por todo o canto. (O
poder supremo, loc. cit.)

Figura 1: “Os presos pela polícia do 20º Distrito” Fonte: Uma “macumba” interrompida. Gazeta de
Noticias, Rio de Janeiro, 5 mai. 1918, p. 2.
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O jornalista estava sendo obviamente irônico ao aludir ao valor estético dos objetos ou de
sua instalação. O subtítulo da reportagem não cita as “belas artes,” como se poderia esperar
de um interior requintadamente decorado ou de uma exposição de objetos artísticos. Fala,
antes, das “malas [más] artes” de Arsenio Vieira. A legenda da foto que ilustra a reportagem
[Figura 2] é também depreciativa: ela apresenta um conjunto de objetos de culto,
designando-os como “algumas das bugigangas apreendidas, destacando-se a figura
horrenda do ‘Caboclo Cubatão’” (Idem). Em outra foto, publicada na Gazeta de Noticias
[Figura 3], a escultura do “Caboclo Cubatão” também se destaca, em meio a diversos
objetos listados nos textos das reportagens.

Figura 2: “Algumas das bugigangas apreendidas, destacando-se a figura horrenda do ‘Caboclo
Cubatão'” Fonte: O poder supremo do “Caboclo Cubatão. E a desventura do “Arsenio Malas Artes.” A
Noite, Rio de Janeiro, 4 mai. 1918, p. 2.

A imagem do “Caboclo Cubatão” - “um busto de índio, em tamanho natural” (MANDINGAS E
SORTILEGIOS, loc. cit.), aparentemente feito de madeira e com longos cabelos e penas
sobre sua cabeça -, merece destaque. Segundo os jornais, ela seria a peça mais importante
nas cerimônias, um verdadeiro ponto de convergência para a devoção dos fieis, como
descreveu o jornalista d’A Noite:
A hora determinada, nunca menos de 8 ou 9 horas, iam de toda parte
chegando os crentes, os adeptos do poder supremo do “Caboclo
Cubatão,” o santo protetor, colocado em destaque sobre uma
pequena mesa coberta com um espesso pano de cor bronzeada e ao
meio da sala. Os fieis, à medida que chegavam, iam beijando o
caboclo, persignando-se respeitosa e convencidamente, como se
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estivessem cumprindo um dever sagrado... (O poder supremo, loc.
cit.)

Figura 3: “Apetrechos que serviram no ‘candomblé’” Fonte: Uma “macumba” interrompida. Gazeta de
Noticias, Rio de Janeiro, 5 mai. 1918, p. 2.
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A escultura do “Caboclo Cubatão” é também digna de destaque por ser um dos primeiros
exemplares fotografados de uma tipologia que se tonaria muito importante dentro da
visualidade religiosa afrobrasileira: as imagens de caboclos, entidades espirituais
ameríndias quase onipresente nas religiosidades afrobrasileiras. A esse respeito, Reginaldo
Prandi, Armando Vallado e André Ricardo de Souza (2011, p. 120) lembraram:
O caboclo é a entidade espiritual presente em todas as religiões
afro-brasileiras, sejam elas organizadas em torno de orixás, voduns
ou inquices. [...] seu culto perpassa as modalidades tradicionais
afro-brasileiras - candomblé, xangô, catimbó, tambor-de-mina,
batuque e outras menos conhecidas -, constitui o cerne de um culto
praticamente autônomo, o candomblé de caboclo, e define
estruturalmente a forma mais recente e propagada de religião
afro-brasileira, a umbanda.
É provável que imagens de caboclos não fossem raras no começo do século passado. Na
referida “Coleção Perseverança” existe uma imagem de caboclo produzida certamente
antes de 1912 (ANDRADE, 2015, p. 164-166): trata-se de uma escultura em gesso com c. 1
metro de atura, totalmente pintada de prateado, que representa um caboclo matando uma
cobra e cujo estilo remete à tradição erudita do indianismo nas artes brasileiras, comum
desde o séc XIX. Mais próximas da fatura “popular” do “Caboclo Cubatão” são duas
esculturas que integraram a recente remontagem da exposição A Mão do Povo Brasileiro
(2016, p. 221 e p. 232): um caboclo em madeira com adereços plumários, sem data; e um
“Ídolo dos candomblés de Caboclo,” feito de madeira e miçangas, datado de 1937.
Se a partir das reportagens nos jornais acima referidas é possível intuirmos a pluralidade
dos elementos visuais presentes nas cerimônias celebradas por Arsenio Vieira, é difícil
saber com precisão a que denominação religiosa ele se ligava. Para designar os cultos na
casa do réu, os jornalistas usaram os termos “candomblé” e “macumba” de maneira não só
pejorativa, mas também indiscriminada, quase como se de sinônimos se tratassem. Alguns
detalhes mais são informados: diz-se que Arsenio Vieira fazia predicas “inspiradas pela
figura do ‘Caboclo Cubatão’ [...] com “sugestionadoras promessas de fortuna, saúde e bom
casamento” (O poder supremo, loc. cit.); que os atabaques eram percutidos; e que as
pessoas presentes na casa dançavam. Como veremos a seguir, as incertezas sobre a
natureza dessas práticas religiosas em grande parte se mantém quando analisamos o
processo criminal referente ao caso em questão.
2. O processo criminal gerado pela batida policial na casa de Arsenio Vieira de Magalhães
foi autuado em cartório na 5ª. Vara Criminal do então Distrito Federal e se encontra hoje
preservado no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. O processo nos diz que Arsenio Vieira
“foi preso em flagrante [...] quando praticava sortilégios com o fim de explorar a credulidade
pública” (Processo, 1918, fo 2 ro). O Promotor Público Murillo Fontainha solicitou que ele
fosse processado como incurso no referido Art. 157 do Código Penal de 1890, que punia
“praticar o espiritismo, a magia e seus sortilégios, usar de talismãs e cartomancias para
despertar sentimentos de ódio ou amor, inculcar cura de moléstias curáveis ou incuráveis,
enfim, para fascinar e subjugar a credulidade publica” (DECRETO Nº 847, 1890, Art. 157).
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O processo nos fornece algumas informações sobre Arsenio Vieira. Além de conter sua
assinatura e suas impressões digitais, somos informados que ele tinha 46 anos, era casado,
natural do Estado do Sergipe, trabalhava como marítimo, sabia ler e escrever (Ibidem, fo 17
ro – 17 vo). O acusado teria ficado preso até o dia 29 de maio, i. e., por mais de três semanas,
até ser solto por alvará da Corte de Apelação em virtude de Habeas Corpus (Ibidem, fo 17 ro).
No “Auto de prisão em flagrante,” consta que o acusado declarou que
[...] foi preso e conduzido a esta delegacia por estar [?] sua casa em
festa por ser aniversário de um seu filho; que na ocasião divertia-se a
moda do norte; que em sua casa não se pratica bruxaria alguma,
tendo um santo de devoção de nome "Dois-Dois" [...] que o
declarante é homem trabalhador e não se mete em mandingas.
(Ibidem, fo 7 ro - 7 vo)
Além de negar o envolvimento com ”bruxaria” ou “mandingas,” duas informações desse
depoimento são dignas de interesse: (a) que no momento da batida, na casa de Arsenio
“divertia-se a moda do norte,” i. e., dançava-se e cantava-se ao som de ritmos “nortistas”
(que talvez qualificaríamos hoje como “nordestinos”), o que condiz com a naturalidade
sergipana do réu; (2) que na casa de Arsenio tinha-se um “santo de devoção” chamado
“Dois-Dois.” No Brasil, já há algumas décadas, essa é uma das denominações com que são
chamados os Ibêjis, “orixás menores da tradição nagô, protetores dos gêmeos, no Brasil
identificados com os santos católicos Cosme e Damião” (LOPES, op. cit., pos. 12784). A
partir das evidências que tenho, porém, é impossível afirmar se, para Arsenio Vieira,
“Dois-Dois” designaria os mesmos “santos.”
O material contido no processo criminal esclarece pouco sobre as práticas religiosas
conduzidas na casa de Arsênio Vieira. Com efeito, o processo é mais lacônico do que as
notícias de jornal: enquanto nestas se fala explicitamente em “candomblé” e/ou “macumba,”
no referido “Auto de prisão em flagrante,” por exemplo, fala-se simplesmente em “danças,”
“cantorias,” “festa” ou “brincadeira.” Apenas um dos depoentes, um filho de Arsênio Vieira
chamado Manoel da Silva, relacionou essas atividades à práticas religiosas. Todavia, não
obstante também morasse na Rua Gaspar n. 33, Manoel da Silva afirmou que “nada pode
dizer sobre a dança que fazem em sua casa, pois não acredita naquela religião” (Ibidem, fo 7
ro. Grifo nosso)
As testemunhas do processo acrescentaram alguns detalhes mais a esse respeito. Elas
foram ouvidas somente nos dias 16 e 21 de dezembro de 1918 - i. e., mais de sete meses
após a batida na casa de Arsênio. Os testemunhos foram dados à revelia do Promotor, na
sala de audiências da 5ª. Vara Criminal do Rio de Janeiro, estando presentes o Juiz Dr.
Manoel da Costa Ribeiro, o escrivão Olympio do Amaral, o próprio réu e seu advogado, o sr.
Carlos da Costa. Aqui, por questão de espaço, vou me centrar nas falas das duas primeiras
testemunhas: o Comissário de Polícia Francisco Telles de Moraes e o Comandante da
Guarda Noturna do Vigésimo Distrito João Rodrigues de Lima, que conduziram a batida que
prendeu Arsenio Vieira.
Além dos aspectos mais gerais da batida, o Comissário Moraes descreveu “um altar com
alguns santos, tendo, também, no mesmo altar, garrafas vazias” (Ibidem, fo 25 ro). O policial
“procurou ver se nalgum altar havia alguma bandeja ou outro objeto para receber dinheiro

XXXVII Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte

203

Arthur Valle

Transe ameaçado

[...], assim como examin[ou] as garrafas para verificar se tinha [sic] algum liquido” (Idem).
No contexto da diligência policial, essas buscas fazem todo sentido: dinheiro encontrado no
altar poderia servir como evidência de que Arsenio Vieira se aproveitava da credulidade
pública; e/ou se as garrafas contivessem alguma substância, isso poderia indicar práticas
de curandeirismo, punidas pelo Art. 158 do Código Penal. Mas o Comissário Moraes não
encontrou dinheiro e constatou que as garrafas estavam mesmo vazias.
Já a segunda testemunha, o Comandante Lima, também se referiu ao altar com diversos
santos, acrescentando que este ficava em um quarto junto à sala onde as pessoas
dançavam. Lá havia também “um caixão com diversos bichos, como: cobra, lagarto, etc; que
esse quarto também era decorado com espadas e machadinhas” (Ibidem, fo 26 vo). Já no
“Auto de prisão em flagrante,” o Comandante Lima havia referido que na casa havia
“diversos apetrechos de raça índia [sic]” (Ibidem, fo 5 ro), o que reitera a listagem de objetos
apresentadas nos jornais de época. Note-se, porém, que nem o Comandante Lima, nem
qualquer outra testemunha, fez a menção explícita ao “Caboclo Cubatão,” que tanto
destaque ganhou nos jornais.
Essas duas primeiras testemunhas são condizentes com relação a outros dois pontos
dignos de nota. Ambos afirmaram que Arsenio Vieira “apesentou uma licença de uma das
Delegacias Auxiliares que se lhe permitia fazer em sua casa a dança africana” (Ibidem, fo 26
vo) ou dança “à moda do Norte” (Ibidem, fo 27 vo). Essa referência à “dança africana” é um
dos únicos momentos em todo o processo que deixa entrever que, na casa de Arsenio
Vieira, se praticava uma religião afrobrasileira. Porém, o mais revelador nesse sentido é que,
segundo a antropóloga Yvonne Maggie (1992, p. 46), desde a virada do século XX, a
existência legal de “centros espíritas (nome genérico dado às diversas formas de
associações religiosas mediúnicas) [...] ficou condicionada a alvará e licença na polícia.” A
licença apresentada por Arsenio Vieira parece reiterar, portanto, que em sua casa realmente
funcionava um centro religioso.
Nesse sentido, as descrições de um detalhe das danças feitas pelo Comissário Moraes e
Comandante Lima também merece atenção. Moraes disse que, ao entrar na casa do réu, viu,
em meio às diversas pessoas que dançavam e tocavam, uma senhora com os cabelos
soltos, que era ninguém menos do que a esposa de Arsenio Vieira (Ibidem, fo 25 vo). Já o
Comandante Lima, acrescentou que essa mulher, cercada por pessoas que batiam palmas,
“se achava de joelhos [e] tinha pelas costas um pano” (Ibidem, fo 26 vo). As descrições dos
policiais sugerem que a esposa de Arsenio Vieira poderia se encontrar em um transe
mediúnico. Esse é o derradeiro indício, no processo, de que na casa do réu se praticava
algum tipo de religião, possivelmente afrobrasileira.
Ao fim e ao cabo, a acusação de Arsenio Vieira de Magalhães não conseguiu produzir
evidências de que ele, em sua casa na Rua Gaspar n. 33, despertasse sentimentos de ódio
ou amor, inculcasse a cura de moléstias ou fascinasse e subjugasse a credulidade pública o que era condição sine qua non para que ele fosse condenado pelo infringir o Art. 157 do
Código Penal. Nem os próprios policiais que conduziram a diligência demonstraram, em
seus depoimentos, convicção a respeito do suposto crime perpetrado pelo réu. Diante das
pessoas que dançavam e cantavam, o Comandante Moraes, por exemplo, “não pod[ia] dizer
se, assim fazendo, praticavam atos de magia ou feitiçaria” (Ibidem, fo 25 vo).
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Diante disso, o advogado do réu, Carlos da Costa, não parece ter tido dificuldade em montar
sua peça de defesa, datada de 26 de dezembro de 1918. Para dirimir de uma vez por todas
as suspeitas de que Arsenio Vieira praticasse espiritismo, magia ou sortilégios, o advogado
afirmou o caráter essencialmente católico da única peça religiosa referida nos autos: o altar
com santos que ficava em um cômodo da residência do réu. Dirigindo-se diretamente ao
Juiz, ele encerrou sua defesa com a seguinte passagem:
E para que V. EXa. não veja na existência de um oratório com Santos
um meio de concretizar e aceitar a Acusação, seja-nos permitido dizer
que Arsenio Vieira de Magalhães tem, como o seu defensor, um
oratório, pois é católico apostólico romano, como também presume a
defesa que V. EXa tenha e seja bem católico. (Ibidem, fo 37 vo)
No dia 3 de janeiro de 1919, vistos os autos, o Juiz Manuel da Costa Ribeiro absolveu
Arsenio Vieira de Magalhães. O processo se encerra de forma abrupta, sem que saibamos
se o réu sofreu alguma reparação pelo tempo que ficou preso ou se os objetos apreendidos
em sua casa lhe foram devolvidos.
À guisa de considerações finais, cumpre frisar como as práticas religiosas conduzidas por
Arsenio Vieira foram vilipendiadas de diversas maneiras. Primeiro, pela repressão policial,
que interrompeu seu rito, apreendeu seus objetos de culto e prendeu seus fiéis. Depois, pela
desqualificação feita nos jornais, que designou tais práticas como coisa de “papalvos,”
“feitiçaria,” “exploração,” - como crime, em suma. Por fim, a própria absolvição no contexto
do processo criminal parece ter exigido o apagamento de sua provável identidade
afrobrasileira: Arsenio Vieira, cujas predicas eram inspiradas pela figura espiritual do
“Caboclo Cubatão,” se viu transformado, ao cabo de processo, em um católico apostólico
romano exemplar.
Todavia, ainda que de modo inadvertido, as próprias notícias de jornais e o processo
criminal que acima discutimos fornecem evidências que se recusam em silenciar sobre a
repressão então praticada. Entre essas evidências, destacam-se justamente os aspectos
visuais das práticas religiosas lideradas por Arsenio Vieira, que apontam claras afinidades
com as culturas visuais religiosas afrobrasileiras de tempos mais recentes. Ao vincular
passado e presente, essa visualidade nos ajuda a historicizar a violência da qual as religiões
afrobrasileiras foram - e infelizmente continuam a ser - vítimas frequentes.
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Possíveis indícios da dupla pertença religiosa dos
escravos africanos na obra de Jean-Baptiste
Debret
Camila Dazzi, CEFET/RJ

O texto traz a análise de três litografias e os textos que as acompanham do álbum ilustrado
Voyage pittoresque et historique au Brésil, de Jean-Baptiste Debret, publicado em Paris nos
anos de 1830, buscando por indícios de dupla pertença religiosa no cotidiano dos escravos
no Brasil do início do século XIX. As litografias analisadas são: Negras novas a caminho da
Igreja para o batismo, Enterro de uma mulher negra e Cortejo fúnebre do filho de um rei
negro.
Palavras-chave: Debret. Dupla pertença religiosa. Religiões afro-brasileiras.
*

The article brings the analysis of three lithographs and this accompanying texts of
Jean-Baptiste Debret's Illustrated album Voyage pittoresque et historique au Brésil, published
in Paris in the 1830s, searching for signs of double religious belonging in daily life of slaves
in Brazil in the early nineteenth century. The lithographs analyzed are: New negresses on the
way to the Church for baptism, Burial of a black woman and Funeral procession of the son of
a black king.
Keywords: Debret. Double religious belonging. Afro-Brazilian religions.
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Para o estudioso Michael Amaladoss, conhecido por uma vasta produção no campo
dos diálogos inter-religiosos, a dupla pertença não é uma “abordagem superficial”, na qual a
pessoa circula entre religiões, apanhando princípios e métodos que julga útil para seus
próprios objetivos”, nem se trataria de reivindicar “o uso dos símbolos de diferentes
tradições religiosas, passando livremente de uma a outra, o que seria sincretismo”. A dupla
pertença é a lealdade a duas tradições religiosas, que, sob muitos aspectos, podem ser
conflituosas no campo teológico.1
A discussão sobre dupla pertença religiosa requer abertura, pesquisa e reflexão. E, no
contexto Brasileiro, deve-se considerar a pluralidade de religiões que o território nacional
apresenta, como o catolicismo e as religiões africanas, bem como as “ramificações” que
surgiram a partir dessas matrizes e forjaram novas formas de viver o sagrado em diferentes
contextos.
Seguramente, em nosso texto, estamos muito longe de explorar com a profundidade devida
o contexto religioso do início do século XIX, recorte temporal escolhido para o presente
estudo, e estamos cientes que as generalizações podem camuflar o entendimento de
processos complexos. Compreender tais processos, sobretudo no que tange as religiões de
matriz africana, é um desafio, mesmo para os estudiosos da religião. Segundo John
Thornton, mais de uma dúzia de culturas independentes foram trazidas para a América
durante a diáspora africana2. Some-se a isso a adoção do catolicismo como religião por
parte dos africanos de diferentes etnias, após as suas chegadas ao Brasil. As religiões
africanas aqui sofreram adaptações e mudanças. Nem todos os orixás, voduns e inquices
atravessaram o oceano. Outros foram cultuados de início, mas desapareceram. Alguns se
tornaram aqui mais importantes do que em suas terras de origem. Outros perderam a
proeminência que tinham originariamente. Não existiu, portanto, uma cultura e uma
religiosidade africana homogênea ao longo do período escravocrata, e nem após.
Em meio a toda essa complexidade, o conceito de dupla pertença, quando aplicado à
adoção simultânea de religiões africanas ou afro-brasileiras e o catolicismo, questiona uma
das percepções mais comuns acerca do processo de inserção do negro na sociedade
católica do Brasil escravocrata, que seja, a de que os escravos eram essencialmente “seres
subservientes”. Tal compreensão errônea serve como base para a afirmação de que os
negros eram obrigados a cultuar os seus deuses escondidos dos seus senhores. Trata-se
da concepção mais comum do sincretismo religioso, segundo a qual os escravos
sincretizaram os orixás africanos com os santos católicos; assim, quando rezavam a São
Jorge, ou a Santa Barbara, estavam, em verdade, expressando a sua devoção a Oxossi3 e
Iansã. Esses negros, portanto, ou teriam se rendido à fé católica ou sido obrigados a
aceitá-la.
Trata-se de uma percepção que surge ainda no século XIX, e que, no senso comum, perdura
até os dias atuais. É o que defendeu Manoel Querino no ensaio “A raça africana e seus
1

AMALADOSS, Michael. Double Religious Belonging and Liminality. An Anthropo-Theological Reflection.
Vidyajyoti (Journal of Theological Reflection), January 2002.
2
THORNTON , John K.. A África e os africanos na formação do mundo atlântico (1400-1800). Rio de Janeiro:
Editora Campus / Elsivier, 2004. p.320.
3
Oxóssi que, no Rio, é associado a São Sebastião, na Bahia é relacionado a São Jorge.
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costumes na Bahia”, datado de 1916, ao afirmar: o “africano já trazia a seita religiosa de sua
terra; aqui era obrigado, por lei, a adotar a religião católica. Habituado naquela e obrigado
por esta, ficou com as duas crenças”. 4
Estudos mais recentes, no entanto, como os do pesquisador das religiões de matriz africana
Rogerio Cappelli, defendem que nem os escravos se renderam à fé católica, nem foram eles
obrigados a aceitá-la, dois processos pautados em uma visão negativa sobre o poder de
imposição do negro na sociedade.5
Como coloca Sheila Faria em tese de sua autoria, “pensar que o catolicismo foi uma espécie
de rolo compressor sobre as crenças africanas é, no limite, considerar os [negros] como
presas inertes” de força externa e determinante, seria negar a “sua condição de agentes
culturais capazes de desempenhar, em larga medida, um papel ativo fundamental de sua
própria história e identidades culturais no interior de um sistema normativo que lhes
oprimia; dominação política e cultural não são necessariamente sinônimo de aniquilação do
outro”. 6
Segundo o Cappelli, as religiões de matriz africana têm como base a ideia de que os deuses
dos outros povos podem interceder favoravelmente, não havendo qualquer problema em
cultuá-los. No período escravocrata, na vivência de situações difíceis como a do cativeiro,
poder contar com os deuses africanos e com o Deus católico e seus santos, trazia muito
mais conforto do que utilizar as entidades católicas sincretizadas, ou seja, como uma só
entidade (Ogun = São Jorge). Segundo o conceito de dupla pertença, existiu a devoção aos
orixás, e existiu a devoção aos santos católicos, e eles não eram a mesma entidade, eram
entendidos de maneiras diferentes, responsáveis por atender a diferentes demandas.7
Pautados nessa percepção sobre a dupla pertença, interpretamos três gravuras e os textos
que as acompanham do álbum ilustrado Voyage pittoresque et historique au Brésil...8, de
Jean Baptiste Debret,  publicado em Paris nos anos de 1830, buscando por indícios de dupla
pertença religiosa no cotidiano dos escravos do início do século XIX. Cabe aqui ressaltar
que as obras analisadas não são percebidas como registros fidedignos do real, mas sim
como momentos quase seguramente presenciados pelo pintor e por ele interpretados. Ou
seja, as imagens são aqui compreendidas como sintomáticas e ao mesmo tempo distintas
do real. As litografias do Voyage pittoresque et historique au Brésil.... tratadas em nosso
texto são: Negras novas a caminho da Igreja para o batismo, Enterro de uma mulher negra e
Cortejo fúnebre do filho de um rei negro.
Catequese e irmandades
4

SANKOFA, Christianne. O Uso de Fotografias de Africanos no Estudo Etnográfico de Manuel Querino. Revista de
História da África e de Estudos da Diáspora Africana- Documentação, Nº 4 dez, 2009.p. 88-111.
5
CAPPELLI, Rogério. Saindo da Rota: Uma discussão sobre a pureza na religiosidade afro-brasileira. Rio de
Janeiro: Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal Fluminense, 2007. (Dissertação de
Mestrado)
6
FARIA, Sheila Siqueira de Castro. Sinhás pretas, damas mercadoras: as pretas minas nas cidades do Rio de
Janeiro e de São João Del Rey (1700-1850). Niterói: UFF, 2004, p. 98 APUD SOARES, Márcio de Sousa. A doença
e a cura: saberes médicos e cultura popular na Corte imperial. Niterói, UFF, 1999. (Dissertação de Mestrado)
7
CAPPELLI, Rogério. Religiões de Matriz Africana. Cadernos Penesb – Periódico do Programa de Educação
sobre o Negro na Sociedade Brasileira. Rio de Janeiro/Niterói: Ed. Alternativa/EdUFF, n.12, 2010. (DVD).
8
DEBRET, Jean Baptiste. Voyage pittoresque et historique au Brésil [...] Paris: Firmin Didot Frères, 1839. 3 v., v. 3.
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Não é infrequente nos textos sobre o relacionamento entre a Igreja Católica e as religiões
africanas, os autores ressaltarem a ineficácia, ou mesmo a inexistência, de um processo de
catequese voltado aos africanos, fator responsável pelos escravos não terem aberto mão de
suas crenças originais. Uma das vias apontadas pela historiografia sobre o relacionamento
entre a Igreja Católica e as religiões africanas, é a ineficácia, ou mesmo a inexistência, de
um processo de catequese voltado aos africanos.
Segundo José Beozzo "não houve na colônia portuguesa, [para os escravos vindos da
África] nada semelhante ao esforço dos jesuítas na catequese do índio". Segundo o autor, a
Igreja basicamente confiou “a catequese do negro aos seus senhores”.9
Tal afirmação tem como base documentos como as Constituições Primeiras do
Arcebispado da Bahia, que em vários trechos enfatizam a necessidade de se ensinar a fé
católica aos escravizados, sendo esta uma incumbência dos seus donos. O Título II do Livro
I determinava que todas as pessoas deviam ensinar ou fazer ensinar a doutrina para “[...]
seus escravos, que são os mais necessitados desta instrução pela sua rudeza,
mandando-os á Igreja para que o pároco lhes ensine os artigos da fé [...]”.10
O papel da Igreja, e portanto dos párocos, era levar a doutrina cristã e garantir a salvação de
um maior número de almas possível. Para tanto, converter africanos escravizados “era
papel sine qua non da Igreja no período da colonização”.11
Essa catequese desinteressada dará origem à expressão “ilusão da catequese”, cunhada
pelo médico e estudioso Raimundo Nina Rodrigues, no artigo “Illusões da Catechese no
Brazil”, de 189712. No escrito, Nina Rodrigues relatou algumas situações ocorridas na Bahia,
onde rituais de religiões africanas eram feitos com o uso de elementos ligados ao
catolicismo, e como tais práticas eram percebidas pelos católicos como manifestações
católicas, bem como de um sinal da conversão dos afrodescendentes. Independente de se
compartilhar da opinião de Nina Rodrigues ou não, a sua expressão “ilusão da catequese” é
“paradigmática para indicar uma posição da Igreja Católica frente às religiões
afro-brasileiras”: a de que suas práticas religiosas são “dependentes” da prática católica e
que, mesmo que estas possam ter alguma peculiaridade, decorrem de uma catequese,
talvez até não bem sucedida. Esta eficácia catequética poderia ser vista sobretudo na
devoção dos negros aos santos da tradição católica.13
No entanto, para ter ocorrido o processo de dupla pertença, o acesso aos conhecimentos
ligados ao catolicismo ocorreu. Se não foi ação eficiente da Igreja, e nem foi
9

BEOZZO, José. A família escrava e imigrante na transição do trabalho escravo para o livre. A Igreja Católica
ante os dois tipos de família. MARCILIO M. L. Família, mulher, sexualidade e Igreja na História do Brasil. SP:
Loyola, 1993. p. 29-99.
10
VIDE, Dom Sebastião Monteiro da. Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia. São Paulo: Edusp,
2010.p.126.
11
MOREIRA, Uerisleda. Africanos em Caravelas, Bahia: estratégias de batismo e compadrio (1821-1823).
África(s) - Revista do Programa de Pós-Graduação em Estudos Africanos e Representações da África, v. 2, n. 4,
2015.p. 4
12
RODRIGUES, Raimundo Nina. Ilusões da Catequese no Brasil. O animismo fetichista dos negros baianos. Rio
de Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional/Editora UFRJ. 2006.
13
BERKENBROCK, Volney José. A relação da igreja católica com as religiões afro-brasileiras anotações sobre
uma dinâmica. Religare 9 (1), 17- 34, mar, 2012.p.20.
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consistentemente realizado pelos senhores, acreditamos que as Irmandades tenham sido a
via mais eficaz de adoção da fé católica pelos negros escravizados. De fato, as irmandades
de africanos tiveram um papel fundamental no processo de dupla pertença. Permitidas pela
igreja católica, e pensadas por essa como uma estratégia catequética e de controle social,
as irmandades acabaram por representar um espaço de solidariedade étnica que se tornou,
posteriormente, o berço do candomblé.
A população escrava aprendeu a se mover no interior da sociedade escravista, determinada
por regras e limites, de modo a criar alternativas de convivência ou mesmo de contestação,
e as irmandades se configuraram como a primeira e “principal forma institucionalizada de
organização dos negros africanos e de seus descendentes escravos, forros e livres”.14 As
irmandades católicas, portanto, tiveram papel de grande importância na resistência das
tradições africanas.15 Sob o viés da dupla pertença, o que ocorreu foi que os negros, uma
vez na Irmandade, se voltavam ao culto a Jesus e a Nossa senhora, e quando praticando as
religiões de origem africana, mantinham a sua ancestralidade e culto, seja dos orixás,
inquices, voduns e ancestrais. Cada religião com seus rituais e templos específico, que não
se misturavam, mas que coexistiam.16
Negras novas a caminho da igreja para o batismo
Falho ou não o processo de catequização dos negros escravizados, o fato é que havia uma
real preocupação da Igreja Católica em convertê-los. A necessidade de ensinar a doutrina
cristã aos escravizados era cobrada: os que se negassem ou se omitissem a pregar e a
multiplicar os adeptos da doutrina cristã, prestariam “contas posteriormente a Deus,
podendo inclusive perder a própria salvação, ou mesmo incorporando aos seus, os pecados
daqueles a que negou a instrução na fé”.17 Nesse sentido, Negras novas a caminho da igreja
para o batismo reflete o rito inicial de pertencimento ao catolicismo.
Elementos que causam estranhamento na litografia são a indumentária e os adereços
utilizados pelas duas “negras novas”, que vinculamos muito mais às religiões de matriz
africana do que ao universo católico. No entanto, não era necessário, para ser batizado, o
abandono da cultura e mesmo da religião original, tendo em vista que o acesso dos
escravos ao batismo era bastante facilitado e ocorria, em grande parte, assim que
chegavam ao Brasil. Era necessário, para batizar escravos adultos, somente que estes
tivessem sido inicialmente instruídos na fé, e aprendido ao menos a oração do credo. As
perguntas que atestavam o conhecimento do escravo poderiam ser feitas e respondidas
tanto em português como “com o uso de intérpretes para aqueles que eram considerados

14

SOARES, Mariza de Carvalho. O Império de Santo Elesbão na cidade do Rio de Janeiro, no século XVIII. Topoi, ,
mar. 2002. p. 59-83.
15
Pierre Verger reforça o laço entre Irmandades e religiosidades africanas, ao comentar o surgimento do
primeiro terreiro de candomblé em Salvador, na década de 1820. Antigas escravas libertas, originárias de Kêto,
pertencentes à Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte da Igreja da Barroquinha, teriam tomado a iniciativa
de criar um terreiro de candomblé chamado Iyá Omi Àse Aira Intilè. SILVEIRA, Renato. O Candomblé da
Barroquinha: processo de constituição do primeiro terreiro baiano de Keto. Salvador: Edições Maianga, 2006.
16
SANTANA, Analia. A Irmandade do Rosário dos Homens Pretos do Pelourinho: memória e identidade afro
católica na Bahia. Africanias.com, UNEB, Ed. 1, 2011.
17
MOREIRA, Uerisleda. Laços afetivos e familiares: relações parentais legitimadas nos ritos católicos em
Caravelas-BA entre 1840 e 1860. Santo Antônio de Jesus: Programa de Pós-Graduação em História da
Universidade do Estado da Bahia, 2014. (Dissertação de Mestrado).p.60.
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boçais”.18 O nível de facilitação ao batismo era tal que a igreja permitia a imposição do
sacramento, ou seja, sem o consentimento do batizado, caso o escravo fossem “tão boçal
que [constasse] não ter entendimento, nem uso da razão”.19

Figura 01. Negras novas a caminho da igreja para o batismo. DEBRET, Voyage pittoresque et
historique au Brésil [...], 1839. 3 v., v. 3. Planche 8.

O breve texto de autoria de Debret que acompanha a litografia das Negras novas a caminho
da igreja para o batismo evidencia essa realidade:
Embora tenha caído em desuso o artigo da primitiva lei sobre a
escravidão, que prescrevia aos brasileiros mandarem batizar seus
negros novos dentro de um determinado prazo, deixou, entretanto,
vestígios de seu objetivo moral no coração dos proprietários (...). É
raro, com efeito, encontra-se hoje em dia um negro que não seja
cristão [...] A observância desse costume é tanto mais fácil para o
citadino quanto circulam nas ruas alguns velhos negros livres,
corretores de profissão, professores dos princípios da religião
católica e que são principalmente apreciados porque têm a
18
19

MOREIRA, Uerisled. Africanos em Caravelas..., p. 4
VIDE, Dom Sebastião. Constituições Primeiras...p. 149.
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vantagem de falar várias línguas africanas, o que facilita os
progressos dos novos catecúmenos. Portanto, basta apenas uma
investigação preliminar simples na crença religiosa, para satisfazer a
exigência do sacerdote encarregado de batizar um negro novo.20
Debret em seu texto vai ao encontro dos estudos mais recentes sobre o batismo dos
escravos no Brasil: que seja, não era obrigatório aos senhores batizarem seus escravos, no
entanto, as constantes cobranças da igreja haviam enraizado esse costume na população.
O pintor menciona ainda os ex escravos que dominavam diferentes línguas, utilizados para
ensinar os rudimentos da religião aos escravos ditos “boçais”.
O fato de muitos escravos não terem pleno conhecimento dos dogmas e preceitos da
religião cristã no momento do batismo, não significava que não vissem com bons olhos a
proteção de mais um Deus, sobretudo em uma situação tão adversa como a do cativeiro.
Podemos partir do princípio, portanto, que o pertencimento não requeria, necessariamente,
o conhecimento pleno da religião adotada. Sem terem abandonado suas crenças originais,
muitos negros escravos abraçaram o cristianismo, tendo o momento do batismo como
marco.
Podemos ousar supor, portanto, que as “negras novas”, ou seja, recém chegadas da África,
“registradas” na aquarela de Debret, adotaram a nova religião, tendo em vista ser mais um
Deus em um panteão já amplo, tendo elas adquirido ou não conhecimento cabal da nova
religião.
Na litografia, além das duas negras com crianças, vemos dois acompanhantes: uma negra
bem vestida e calçada, indício de sua liberdade; e um negro, igualmente bem paramentado,
porém descalço, evidência da sua condição de escravo. Podemos deduzir que as figuras
sejam respectivamente a madrinha e o padrinho do batismo. Debret menciona em seu texto
o seguinte: “É em geral o escravo mais antigo que serve de padrinho e nas casas ricas
concede-se essa honra aos mais virtuosos”. 21
Estudos recentes indicam que o batismo tinha uma dimensão muito maior na sociedade
escravocrata do que podemos supor22. Assumir oficialmente o cristianismo com o batismo,
assegurava ao cativo inserção na sociedade através da construção de relações não
parentais, na figura dos padrinhos, e por meio de um rito culturalmente legitimado.
Tratava-se igualmente, do primeiro passo para a sua inserção em uma Irmandade religiosa,
via poderosa de fortalecimento de seu grupo social. 23

20

DEBRET, Voyage pittoresque et historique au Brésil...p.129.
Id.Ibid.
22
Segundo Sweet, assim como outros rituais e práticas do cristianismo, o batismo foi interpretado pelos
centro-africanos como um poderoso remédio contra os males temporais. SWEET, James. Recreating Africa.
Culture, Kinship, and Religion in the African-Portuguese World, 1441-1770. Chapel Hill: University of North
Carolina Press, 2003.p. 195-96.
23
SILVA, Elisângela de Melo Bezerra. Os Santos Óleos: relações sociais e alforria na pia batismal. Rio de Janeiro:
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2011 (Dissertação Mestrado); COSTA, Iraci. Registros Paroquiais:
Notas sobre os assentos de batismo, casamento e óbito. Revista de história. Vol. 1, 1990; MOREIRA, Uerisleda.
Batismos e Compadrio na Freguesia de Santo Antônio do Rio das Caravelas. Diocese de Ilhéus: 100 anos de
história. Vol. I. Ilhéus, BA: Editus, 2013.
21
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Cortejos fúnebres
Debret atribuiu uma atenção especial aos cortejos fúnebres, mas aqui analisaremos
especificamente os enterramentos de africanos em duas litografias: Enterro de uma mulher
negra e Cortejo fúnebre de um filho de rei negro, ambas pertencentes à mesma prancha.
No enterro da mulher negra, segundo os escritos de Debret, o cortejo se dirige para a Igreja
da Lampadosa; já o cortejo do filho de um rei negro segue rumo a “uma das quatro igrejas
mantidas por irmandades negras: a Velha Sé, [Igreja do Rosário], Nossa Senhora da
Lampadosa, Nossa Senhora do Bom Parto ou São Domingos”.24 Trata-se, portanto, de
representações de enterros católicos, ainda que permeados de elementos de matriz
africana.
O fato de fazer parte de uma irmandade religiosa, como já mencionado, não era um
impedimento real para o fiel continuar praticando sua religião original, dotada, seguramente,
de ritos próprios para registrar a morte. A realização de rituais africanos nas cerimônias de
sepultamento conduzidas por irmandades católicas de negros, no entanto, é mais
presumida do que efetivamente comprovada, uma vez que os registros de época são
poucos, falhos, e realizado por pessoas, como viajantes europeus, que desconheciam
completamente as religiões africanas e seus ritos de passagem.

24

DEBRET, Voyage pittoresque et historique au Brésil....p.152.
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Figura 02. Enterro de uma mulher negra. DEBRET, Voyage pittoresque et historique au Brésil [...], 1839. 3
v., v. 3. Planche 16.

Não é absurdo compreendermos os dois cortejos funerários “registrados” por Debret como
indícios de que os costumes mortuários levados a cabo na África foram mantidos pelos
escravos no Brasil, apesar de mudanças que neles se foram operando ao longo da
escravidão, inclusive com vários empréstimos do cerimonial católico.
Nos textos de Debret que acompanham as litografias, percebemos alguns elementos que
evidenciam uma dupla pertença religiosa.
Não há diferença entre o funeral cerimonial de uma mulher negra e a
de um homem da mesma raça; a composição da procissão formada
exclusivamente por mulheres na primeira, exceto pelos dois
transportadores, o mestre de cerimônias e o tocador de tambor. O
tocador de tambor [...] [executa], em intervalos, uma espécie de
rolamento, bastante sombrio, de facto, com as palmas das suas
mãos [...] completado pelo cantar do cortejo feminino, marcado por
acentos mágicos, cuja influência excita muitos compatriotas do
mesmo sexo a participar desta reunião piedosa. Na nação
Moçambique, as palavras deste canto fúnebre são notáveis por seu
sentido cristão [...] Eu relato aqui o texto moçambicano expresso em
português: “nós estamos chorando o nosso parente, não
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enxergamos mais, vai em baixo da terra até o dia do juízo, hei de
século seculorum amém”. 25
Elementos dissonantes da tradição católica, surgidos do contexto específico das relações
socioculturais do Brasil escravocrata, são a presença do tocador de tambor, do “mestre de
cerimônias” e o fato do cortejo ser composto unicamente por mulheres.

Figura 03. Detalhe Enterro de uma mulher negra. DEBRET, Voyage pittoresque et historique au Brésil
[...], 1839. 3 v., v. 3. Planche 16.

Elemento que chama a atenção no texto de Debret é a menção a um padre negro: “A cena se
passa diante da Lampadosa, pequena igreja servida por um padre negro, e assistida por
uma confraria de mulatos”. A presença de um sacerdote negro aparece em dois momentos:
na litografia do batismo das negras novas e no texto sobre o cortejo fúnebre da mulher
moçambicana. Tal presença causa certo estranhamento e merece ser comentada. Se não
era, e ainda não é, comum a presença de padres negros, tão pouco parece ter sido uma
exceção no Brasil do século XVIII e início do XIX. Temos, nesse sentido, um relato do
reverendo Wals, que veio ao Brasil em 1828, como capelão da comitiva de Lord Strangford.
Os atrativos que a Igreja oferece são tão poucos e a remuneração
tão limitada que os homens de famílias prósperas ou de mais cultura
sempre preferem uma ocupação mais atraente ou proveitosa;
ninguém, a não ser as pessoas das classes inferiores, consagra seus
filhos a ela [... ] Em parte isso pode ser responsável pela admissão
de negros nas ordens sagradas, os quais celebram nas igrejas junto
com os brancos. Eu próprio vi três padres numa mesma igreja, na
mesma hora; um branco, outro mulato e o terceiro, negro?26

25
26

Id.Ibid.
WALSH, Robert. Notícias do Brasil. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia: EDUSP, 1985. p. 158.
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Diferentemente do que pensava Walsh, a admissão de negros no interior do clero pode ter
sido motivada não apenas pelos “baixos salários ou falta de brancos para o cargo, mas do
nascimento de uma disposição da própria Igreja em motivar o surgimento de padres
negros”, bem como dar espaço para a criação de irmandades de homens negros27. Não que
isto tenha sido o que Caio Boschi chamou de “sincretismo planejado”, ou seja, um plano
“ardiloso” arquitetado no sentido de fazer os escravos serem cooptados pela nova religião.28
Pensar assim seria “retirar dos escravos, enquanto seres humanos, qualquer possibilidade
de luta e de resistência. Seria não enxergar a “multifacetada religiosidade praticada nos
trópicos”. 29
É na descrição do “Cortejo Fúnebre de um filho de Rei Negro” que mais podemos identificar
indícios dessa religiosidade multifacetada:
Não é extraordinário encontrarem-se, entre a multidão de escravos
empregados no Rio de Janeiro, alguns grandes dignitários etiópicos
e mesmo filhos de soberanos de pequenas tribos selvagens. É digno
de nota que essas realezas ignoradas, privadas de suas insígnias,
continuem veneradas por seus antigos vassalos, hoje companheiros
de infortúnio no Brasil. [...] Ao morrer ele é exposto estendido na sua
esteira com o rosto descoberto e a boca fechada por um lenço. 30

Figura 04. Cortejo fúnebre de um filho de rei negro. DEBRET, Voyage pittoresque et historique au Brésil
[...], 1839. 3 v., v. 3. Planche 16.

27

PEREIRA, Júlio César Medeiros da Silva. À flor da terra: o cemitério dos pretos novos no Rio de Janeiro. Rio de
Janeiro: Garamond: IPHAN, 2007.p.43.
28
BOSCHI, Caio. Os leigos e o poder: Irmandades leigas e Políticas Colonizadoras em Minas Gerais. São Paulo:
Ética, 1986.p.69.
29
Pereira, Júlio. À flor da terra...p.43
30
DEBRET, Voyage pittoresque et historique au Brésil.... .p.153.
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Narra Debret que a necessidade de envolver a parte inferior do rosto do morto com um
lenço atado se explicava pelo hábito que os africanos tinham de colocar uma moeda na
boca do defunto. Em verdade, elementos de religiosidade africana e católica coexistiam, em
harmonia; tanto se colocava a moeda na boca do defunto, quanto, segundo Debret, era
borrifado o morto com água benta.31 Não há problemas, nesse sentido, em adotar duas
religiões, uma vez que ambas, cada uma segundo seus preceitos e dogmas, podiam
garantir à alma do morto salvação.
Interessante notar que tanto na prancha como no texto de Debret há algum destaque para
as figuras masculinas que, nas palavras do pintor fazem “cabriolas”. Poderia aqui ser um
registro que o autor fez, sem ter conhecimento do significado real, de um indício de dupla
pertença religiosa dos negros africanos no Brasil. As ditas “cabriolas” possuem um
significado mais religioso do que somente o de “animar a cena”, como sugere Debret.
A procissão é aberta pelo mestre de cerimônias. Este sai da casa do
defunto fazendo recuar a grandes bengaladas a multidão negra que
obstrui a passagem; erguem-se o negro fogueteiro soltando bombas
e rojões e três ou quatro negros volteadores dando saltos mortais ou
fazendo mil outras cabriolas para animar a cena. [...] O cortejo
dirige-se para uma das quatro igrejas mantidas por irmandades
negras; a Velha Sé, Nossa Senhora da Lampadosa, Nossa Senhora
do Parto ou São Domingos.32
Na litografia que retrata o Cortejo fúnebre do filho do rei negro, de fato, aparece um homem
de cabeça para baixo, posição que, como vimos, não fica evidenciada no texto. De acordo
com Thomas Desch-Obi os artistas de artes marciais centro-africanas (a capoeira seria uma
versão afro-brasileira) assumiam uma posição de cabeça para baixo como uma
representação da kalunga, o mundo invertido dos seus antepassados, compreendida, ainda,
como um portal de passagem para o mundo espiritual habitado pelos mortos.33 Esta
inversão ritual permitia ao indivíduo retirar forças do mundo espiritual, motivo pelo qual
curandeiros espiritualmente poderosos tinham por hábito andar sobre as mãos para tirar
forças do kalunga. Era crença comum, ainda, que “se o africano fosse transladado para a
terra dos mortos, poderia retornar à África, desde que mantivesse um coração puro”.34

31

Id.Ibid.
Id.Ibid..
33
DESCH-OBI, Thomas. Central Africans and Cultural Transformations in the American Diaspora. Cambridge:
Cambridge University Press, 2002. p.353-380.
34
KI-ZERBO, Joseph. História da África negra. II vols. Lisboa: Europa América, 1978.
32
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Figura 05. Detalhe do Cortejo fúnebre de um filho de rei negro.DEBRET, Voyage pittoresque et
historique au Brésil [...], 1839. 3 v., v. 3. Planche 16.

A título de conclusões finais, podemos dizer que o presente texto nada mais é que um
conjunto de reflexões iniciais sobre um tema bastante complexo, e que grande parte das
ideias aqui apresentadas não passam de hipóteses. No entanto, abraçando a proposta do
atual Colóquio do CBHA, cremos que “deslocar as percepções consolidadas e estar aberto a
outras experiências”, significa nos afastarmos dos “rituais da historiografia canônica” 35,
abrindo caminho para novas leituras e percepções sobre obras já bastante debatidas, como
é toda a produção de Debret. Acreditamos, assim, que buscar nas litografias analisadas
indícios de duplo pertencimento religioso por parte dos escravos africanos do início do
século XIX foi uma tentativa valida de perscrutar a “complexa indissociabilidade” entre o
material e o imaterial, o “experimentado e o imaginado”, oportunizando um debate novo e
pertinente sobre imagens já há muito conhecidas.36
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Simbolismo, Fé e Arte: as Pinturas e Incisões no
Ritual do Candomblé
Cybele Vidal N. Fernandes, Universidade Federal do Rio de Janeiro

A iniciação, no Candomblé, prepara o indivíduo para participar, de modo pleno, da natureza e
da força do orixá, para ascender ao seu ser. Os africanos acreditavam que a existência se
confunde com o poder e que todo o poder provém da divindade. Existe um esquema de
troca no sistema religioso de origem africana, porque o orixá ( o “santo” um ser exterior, que
transcende o homem embora ele possa possuí-lo) só sobrevive na medida em que é
adorado, que recebe alimentos, que conta com um “cavalo”/pessoa para o encarnar. O uso
de incisões e pinturas no ritual do Candomblé insere uma prática que tem como função
estabelecer o elo de ligação entre o indivíduo e o santo.
Palavras-chave: Candomblé. Incisões. Pinturas.
*

The Initiation, in Candomblé, prepares the individual to fully participate in the nature and
strength of the orixá, to ascend to his being. africans believed that existence is confused
with power and that all power comes from divinity. There is a scheme of exchange in the
religious system of african origin, because the orishah (the "saint" an outward being, who
transcends man though he may possess it) only survives to the extent that he is worshiped,
receiving food, with a "horse" / person to embody it. The use of incisions and paintings in the
ritual of Candomblé teaches a practice whose function is to establish the link between the
individual and the saint.
Key Words: Candomblé. Incisions. Paintings.
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O Candomblé como religião no Brasil
Apesar de conhecida por muitos, creio ser necessário trazer informações básicas sobre o
Candomblé, uma das religiões afro-brasileiras presentes no Brasil. O Candomblé é uma
religião de origem africana, trazida ao Brasil pelos escravos; volta-se para o culto das forças
da natureza, representadas por deuses ou orixás. No Candomblé, diversos rituais preparam
1
o indivíduo para participar da força do seu orixá, fazendo-o ascender ao seu ser.
É importante lembrar que os escravos que chegaram ao Brasil encontravam-se em
diferentes estágios de evolução, e não saíram de uma mesma localidade.
Conseqüentemente, trouxeram diferentes influências culturais que, no Brasil, foram
disseminadas a partir dos diversos portos de desembarque e comércio de escravos. Esses
escravos eram comprados na África, na costa Centro-Ocidental e dividiam-se grosso modo
em três grupos: os Sudaneses, os Guinenos-sudaneses muçulmanos, e os Bântus. No
século XVI, chegaram inúmeros africanos oriundos do Golfo da Guiné; no século XVII vieram
os de Angola; no século XVIII chegaram africanos da Costa da Mina, nos ciclos
denominados de Benim e Daomé ( povos Gêges, Bântus, Minas, etc); no século XIX o tráfico
já era proibido mas, ainda assim, chegaram muitos africanos oriundos principalmente de
2
Moçambique.
Uma das influências culturais deixadas pelos escravos africanos, em seu caráter mais geral,
foi a religião do Candomblé, cujo ritual visa a aproximação do noviço do seu orixá, uma vez
que acredita-se que o mal constitui a diminuição do ser e o bem a sua valorização. Segundo
essa crença, a existência do indivíduo se confunde com o a do orixá, que detém o poder,
enquanto divindade. Esse pensamento é análogo àquele ditado pela filosofia medieval, que
introduz graus no ser, acreditando na existência de um ser divino, que se confunde com a
perfeição absoluta, ao ser das coisas materiais. Dessa maneira, com base no pensamento
de Santo Agostinho ( que tentou conciliar fé e razão) ao homem basta dar crédito ao que
sua alma tem acesso, para que ele possa viver a sua vida; a razão humana não seria
necessária. Por outro lado, São Tomás de Aquino acreditava que a alma era imortal, pois
seria imaterial, e tudo o que fosse imaterial seria imortal. Acreditava ainda no valor dos
sentidos, em suas diferentes proporções ou níveis, porque seriam semelhantes aos sentidos
que possuem dentro de si, isto é, sentimos relações objetivas iguais às que foram sentidas
3
pelos outros indivíduos.
Essa crença tende a levar o indivíduo a viver num mundo profundamente místico, onde nada
se passa sem obedecer a um fundamento religioso, o que propicia a grande riqueza de
interpretação dos aspectos simbólicos e ritualísticos do Candomblé. O assunto é muito
complexo e não será aprofundado nessa comunicação, em todos os seus aspectos, e sim,
apenas no que concerne ao simbolismo das incisões e pinturas no ritual do Candomblé.

1

Conferir: BASTIDE, Roger. O Candomblé da Bahia.
São bem conhecidas as regiões de onde saíram os escravos africanos vendidos para o Brasil. Os registros
acima seguem uma regra geral para identificar a preponderância dos grupos chegados nos séculos XVI a XIX.
Conferir: VAINFAS, Ronaldo; FERREIRA, Jorge; SANTOS, Georgina dos; FARIA, Sheila C.
História.SãoPaulo:Ed.Saraiva,2010,478-494;
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1fico_de_escravos_para_o_Brasil.
3
Conferir: VENTURI, Lionello. Storia della critica d´Arte. Turin: Giulio Einaudi Editore, 1964, 72 – 76.
2
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Dado o necessário entendimento da religião, o estudo do Candomblé centra-se, em geral, na
compreensão do ritual a partir da participação dos fiéis e da motivação das festas nos
terreiros, onde a música, o incensório, as danças, orientam e alimentam as ações. Importa
entender que existe um esquema de troca no sistema religioso de origem africana porque o
orixá, um santo, um ser exterior que transcende o homem, embora possa possuí-lo, só
sobrevive na medida em que é reconhecido, quando conta com uma pessoa para o
reencarnar, quando recebe alimentos e é adorado por esse indivíduo. Desse modo, se o
orixá alimenta o ser espiritualmente, também vive através desse ser, numa interrelação. A
partir dessa dependência recíproca, é preciso haver perfeita sintonia entre o indivíduo e a
sua entidade, o que só se torna possível através de uma vida de total entrega e dedicação à
fé.
A religião africana dos orixás considera ainda que o indivíduo possui um emi ou alma, que
define a sua natureza e reflete o mundo mítico, além de possuir também o seu orixá. O orixá
pode abandonar o indivíduo, ir e vir, mas o emi é imortal e só se afasta do corpo do fiel com
a sua morte. Logo, o indivíduo se debate entre dois problemas: o seu destino pessoal e a
sua ligação com a divindade. Por seu desejo, se liga a este ou aquele orixá, que o “modela”
segundo a sua maneira de ser, segundo as suas características.
Dos ritus cerimoniais
Camdomblé é uma religião embasada em rituais voltados para diferentes fins, e são, em
geral, chamados ritos de passagem. Poderíamos dizer, no entanto, que esses ritos
respondem a três variantes:1- ritos de separação ( exemplo, os funerais) 2- ritos de
agregação ( exemplo, casamentos) 3- ritos de margem ( exemplo, iniciação) . Assim sendo, a
feitura de cabeça é entendida como um rito de margem, no seu significado mais geral; a
união ou reencontro do noviço com o seu orixá é um rito de agregação, e se assemelha à
união do noviço ao seu pai ou à sua mãe de santo.
É uma sociedade que pode ser identificada como mágico-religiosa, e a cerimônia tem o seu
objetivo próprio: cerimônias como o casamento subentendem ritos de fecundação; as do
nascimento, ritos de proteção; os funerais ritos de defesa; a iniciação rito propiciatórios.
Observa-se, nesse sentido, um caráter geral e um específico em cada uma dessas
cerimônias. O que nos interessa, particularmente, é a feitura do santo como rito de
passagem, que atravessa diversos níveis ou etapas que desvinculam o indivíduo de uma
vida anterior e o conduzem a uma nova vida, que se revela aos poucos, nas etapas do ritos
4
de passagem.
A feitura do santo é, em síntese, um ritual de passagem que se processa em toda a sua
complexidade, etapa por etapa (nascimento, infância, puberdade, casamento, morte).
Lembramos que, em todas as sociedades, em diferentes organizações sociais, há também
ritos de passagem, cerimônias que se revestem de um clima especial: “ Há sociedades em
que nem o indivíduo nem o grupo social são independentes da natureza e do universo, o
5
qual determina o seu ritmo à vida.” A religião do Candomblé se embasa na teoria de que há
4
5

GENNEP, Arnold van. Les rites de passage. Paris: Fondation Maison de Sciences de l´hommes, s/d, p. 14.
______ . Les rites de passage. Opus cit. p. 14
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uma enorme proximidade do homem com os fenômenos da natureza ; há também provas
diretas da força mística da natureza sobre os indivíduos, através dos elementos que provêm
da terra.
Das incisões no ritual do Candomblé
Nesse contexto, torna-se evidente a necessidade de criar elos de ligação entre o indivíduo e
o santo, além de outros elos, que são as diversas práticas rituais que se processam. Vista
dessa maneira, tal necessidade torna-se um objetivo de vida. As práticas religiosas
impregnaram, pelos conceitos que dela advieram, a própria vida social do negro africano.
Considerando o uso sistemático e importante das incisões e pinturas na feitura de cabeça, o
que desejamos, no momento, é compreender, o papel desses registros e os seus
significados simbólicos, uma vez que essas marcas ou manifestações, são inerentes ao
processo da feitura de cabeça do indivíduo, e também importantes em várias outras
situações, dentro do ritual.
Acredita-se que as primeiras marcas corporais tenham surgido de forma acidental, como
decorrententes da vida comum do homem primitivo, que enfrentava grandes dificuldades de
sobrevivência. Com o tempo, algumas dessas marcas podem ter recebido um significado
especial, transformando-se em memória de feitos de valor reconhecido. Essas marcas
tendiam a fazer do seu portador um indivíduo diferente dentro do seu grupo social; com a
possibilidade desses indivíduos adquirirem a um status diferente, isso poderia ter
incentivado o desejo de portar tais marcas. Com o tempo, essas memórias foram
transformadas em marcas tribais e culturais, que sugeririam, no mínimo, a idéia de
pertencimento ao grupo.
Essas marcas poderiam lembrar um determinado fato, razão pela qual se transformavam
em símbolo de bravura, coragem, conquista. Isso certamente se baseava na crença de que
as cicatrizes e marcas adquiridas em uma luta ou batalha, seriam motivos de orgulho, isto é,
acreditava-se que aqueles acontecimentos seriam sempre lembrados através das marcas
corporais. No entanto, essas marcas poderiam também lembrar punições ocorridas em
momentos de transgressão da ordem; nesse caso, seriam marcas que, ao invés de orgulho,
poderiam sugerir que o indivíduo teria praticado um ato indigno, condenado pelo grupo,
portanto, seriam motivo de vergonha.
Desse modo, as incisões, como função social ou ritual, eram realizadas na África a fim de
desempenhar o papel de um selo, de marca, a oficialização de um fato – o elo, a força, o
poder - em relação ao mundo material ou sobrenatural. No entanto, não ficou claro o papel
da escolha dos locais em que eram aplicados no corpo, nem os padrões mais adequados ou
mais freqüentes. No Brasil, talvez esse aspecto seja conseqüência das mudanças e
adaptações que a religião africana sofreu, restando hoje apenas fragmentos dessa
6
concepção do homem como símbolo divino.
6

Como se sabe, a religião dos negros africanos foi muito perseguida no Brasil, fato que levou esse grupo tão
numeroso de escravos a buscar alternativas no sincretismo religioso frente à força da Igreja católica na Colônia.
Pode-se apontar como uma variante da incisão no Brasil, o fato das pessoas se tatuarem com as armas dos
seus santos ( machado de Xangô, coração de Oxum, etc). Nota da autora.
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De um modo ou de outro, tais marcas utilizavam a pele e o corpo como suporte, traduziam
uma mensagem ou tinham uma significação. Assim sendo, além do corpo servir de suporte
para a mensagem, comprovava também a representação simbólica de uma idéia. Em sua
totalidade, eram escolhidos os lugares onde tais mensagens deveriam ser marcadas,
pontos privilegiados do corpo como o ori, no centro da cabeça, por sua função acreditada.
Ocorria ali a representação da mensagem, a simbolização e, mais além, a marca seria
também uma forma de proteção do indivíduo. Em resumo, as marcas faciais teriam sido
primeiramente explicadas pelos estudiosos como marcas tribais. Seriam de uso comum
entre os africanos, por esse motivo teriam sido muitas vezes transformadas em caracteres
com status social, atribuindo força e poder à pessoa, dentro da sua comunidade.
Uma vez transferidas para o ritual do Candomblé, as incisões e pinturas passaram a
desempenhar funções específicas, embora ambas sejam, antes de mais nada, um elemento
de ligação entre o indivíduo e o seu santo. As marcas ou incisões são indeléveis, lembram
por toda vida do indivíduo o seu compromisso de fé. Devem ser vistas também como uma
abertura no corpo, através das quais ocorre uma forma de catarse, de expurgo das últimas
heranças negativas, não afins com o santo.
A principal incisão é o ori, no centro da cabeça, e se acredita ser um orifício de passagem,
de entrada e saída das forças emanadas e propiciatórias. As marcas são também feitas no
rosto, dos dois lados, no peito, dos dois lados, nos braços, na planta do pé. O nome do ritual
é, na verdade, feitura do orixá na cabeça, sede da vontade, da consciência e do pensamento,
e justifica o esforço de religação do noviço ao orixá. O formato das incisões remete, de
modo geral, à nação de origem do indivíduo, como se pode depreender das palavras de
Roger Bastide: “A iaô está em tal estado de consciência, que se lhe pode, impunemente,
traçar no corpo, com lãmina de barbear, a ou as tatuagens da nação a que pertence o
Candomblé. As filhas de Gêge têm no braço uma cruz e sete barras verticais, as de Quêtu
7
uma cruz e três barras verticais.” Apesar de sua alta significação, atualmente no Brasil
esse ritual está bastante atenuado, e essas marcas são feitas em menor número.
Entende-se que tudo o que se realiza no ritual da iniciação visa a aproximação da iaô com o
seu santo: o corpo se abre em cortes, para expurgar os maus fluidos; o iniciante, deve beber
o sangue dos animais sacrificados, e tomar os banhos de ervas,e assim alcançar a
purificação. Portanto, ocorre um batismo de sangue, que leva o noviço a nascer outra vez,
para uma nova vida. As marcas, aberturas que absorvem os banhos de ervas e sangue,
funcionam como um testemunho vivo do compromisso do fiel com o seu santo: são um elo
que, a partir de então, passa a existir.
Das pinturas no ritual do Candomblé
Numa época em que o Candomblé se popularizou em várias regiões do Brasil, onde se
manifestavam culturas bem diferentes daquelas de origem africana, os compromissos e as
regras sociais levaram a mudanças e adaptações de determinadas práticas, frente à forte
tradição católica, de origem européia. Desse modo, a pintura, através da forma e da cor, do
simbolismo, tendeu a substituir, cada vez mais, as escaras ou cortes, feitos no ritual de
7

BASTIDE, Roger. Candomblé da Bahia. Brasília: Editora Brasiliana, 1978, p. 43.
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iniciação do candomblé. A pintura faz parte do traje de gala, de núpcias, pois não será
realizada a cada manifestação do orixá e sim somente naquela ocasião da iniciação. A isso
se denomina o dia do efum, que tem profundo significado; é a ocasião em que o iniciado, se
veste com traje branco, novo, limpo, e aparece pela primeira vez em público.
O iniciado prepara-se da melhor forma possível e usa o corpo, algo mais íntimo, para
homenagear o orixá, tornando-se semelhante a ele simbolicamente, pela pureza do branco e
pelas pinturas corporais. Por isso, a parte mais valorizada pela pintura é a cabeça e nela, a
marca do ori. Muitos dos padrões catalogados por Caribé, na Bahia, são provavelmente
resultantes do entusiasmo da mãe criadeira, quando da realização da pintura, cedendo à
8
intuição que a liga ao santo pela fé.
Como historiadora da Arte vejo, nessas pinturas, grande beleza e imaginação, resultantes de
um momento pleno de criação. Há uma grande riqueza de padrões, um perfeito jogo de
formas e de cor: o branco, na pele escura ou mesmo na pele branca, o crânio raspado e
pintado, remetem a uma outra dimensão. Marcell Mauss observou que o corpo é o primeiro
e o mais natural objeto técnico do homem. Cabe aqui lembrar que, no Egito Antigo, o uso do
crânio raspado era sinal de pureza e, por isso, seu uso era comum para o faraó, dignatários,
sacerdotes. M. Mauss fez, sobre o assunto, a seguinte observação: “O corpo nu é apenas a
matéria prima que a cultura utiliza para imprimir suas marcas. É através do corpo
institucionalizado – pintado, escarificado, tatuado, perfumado e adorado - que os indivíduos
interagem. Nesse caso, a pintura e os demais ornatos, além de serem as marcas de
identificação étnica, constituem um tipo de linguagem que informa sobre sexo, idade,
9
posição social, papel cerimonial, relações entre grupos, entre indivíduos e o sobrenatural.
As pinturas apresentam variantes, de nação pra nação, de terreiro pra terreiro. De modo
geral, são pintados inúmeros pontos brancos na cabeça, no rosto, nos braços e tronco, além
de certos desenhos com variantes. Esses pontos brancos talvez possam ser relacionados
com a galinha d´Angola, numa tentativa do iniciante de se assemelhar a esse animal que,
miticamente, foi o povoador do mundo. Como a cerimônia de iniciação se refere à criação
ou ao nascimento para uma nova vida, a galinha d´Angola tem, no ritual, uma grande
importância, e pode ser um possível elo com esse passado. Na verdade, se o ritual de
iniciação simboliza o renascer para uma nova vida, a raspagem dos pelos não se faz
somente na cabeça, mas em todo o corpo, que deve estar muito limpo nesse momento. É
na iniciação que o noviço tenta religar a sua pessoa aos antepassados, ao seu orixá de
origem.
Observando, por exemplo, a região africana de Guiné e da Nigéria, que correspondem
grosso modo à área de onde saíram os escravos para o Brasil, observamos que a pintura
tem ampla aceitação em vários grupos. As cores de preferência são o branco, o vermelho, o
amarelo. Essas cores são usadas em conjunto ou não; os caracteres são diversos, e as
pinturas são aplicadas no rosto e ou no corpo todo. Essas manifestações são enriquecidas
8

Caribé fez muitos registros de pinturas usadas no Candomblé, e esse também se tornou um tema da sua obra.
Para entender o sentido dessas pinturas, ver: VERGER, Pierre Fatumbi. L
 endas Africanas dos Orixás. Bahia:
Editora Pierre F. Verger. Ilustrações de Caribé, 1985.
9
Verificar: “A arte e seus materiais”. In: Catálogo do 8ª. Salão de Nacional de Artes. Rio de Janeiro:
MEC/FUNARTE, 1985. Plásticas.
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com outros objetos de adorno, cujo resultado é uma manifestação rica e alegre em forma e
cor: linhas retas, paralelas, curvas, em torno dos olhos, nariz, bochechas, boca. Ora são
simplesmente signos abstratos; ora há a intenção de dar a forma de um animal. Ora se
aproximam das máscaras; ora percebe-se a simples manifestação do uso da pintura como
“maquilagem” para uma festa ou acontecimento.
Falar de pintura é falar de cores: no Candomblé são de uso comum o branco; o preto e suas
variantes azul e verde; o vermelho e sua variante amarelo, com profunda significação para
os orixás. No entanto, não encontrei em nenhuma fonte, explicação para a sua simbologia,
além da pureza para o branco, cor de Oxalá, por exemplo. Também não encontrei explicação
sobre as cores que caracterizam cada orixá (Xangô, branco e vermelho; Oxossi verde,
vermelho e azul; Ogum azul escuro ou verde; Omulu vermelho e preto; Nanã azul, etc). Seria
leviano supor que tais pinturas não se prendem a um significado mais profundo, tanto em
relação às cores empregadas, quanto em relação ao seu caráter formal.
Em geral, o mundo das crenças tem certas formas escritas. Não seriam também as pinturas
e as incisões uma forma de escrever o mundo místico dos africanos, já que é uma forma de
representar misticamente a estrutura metafísica do mundo dos orixás? Há uma lógica em
todo esse processo e cabe-nos pesquisar mais profundamente, na pintura, as relações entre
as formas, cor, e nas incisões, a sua simbologia mais profunda. Na verdade, essa é uma
questão muito difícil de ser elucidada, porque faz parte dos atos secretos da religião,
porque é um dos seus fundamentos e se realiza no ritual de feitura de cabeça ou de
iniciação do Candomblé que, por respeito, deve ser guardado em segredo.
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Uma nova leitura da poética de Jorge dos Anjos
Marília Andrés Ribeiro, Universidade Federal de Minas Gerais

O texto apresenta a poética do artista mineiro Jorge dos Anjos, que mescla a vertente
construtiva com a matriz afro-brasileira. O artista trabalha com várias práticas artísticas: o
desenho, a pintura, a escultura, o objeto, as instalações, as experiências com diversos
materiais e a performance. Desde os anos de 1970 ele atua na cena da arte brasileira e
internacional, participando de salões, bienais e importantes exposições coletivas, como por
exemplo, a exposição Encuentro entre dos mares. Africas-Américas, realizada na Bienal de
Valencia, na Espanha (2006). Participa da exposição permanente do Museu Afro Brasil, no
Parque do Ibirapuera, em São Paulo, e possui esculturas monumentais em Belo Horizonte,
Ouro Preto, Fortaleza e Rio de Janeiro.
Palavras chave: Artista. Brasil. Jorge dos Anjos

*
The text presents the poetics of the Minas Gerais artist Jorge dos Anjos who mixes the
constructive art with the afro-Brazilian matrix. The artist works with various artistic
practices: drawing, painting, sculpture, object, installations, experiences with various
materials and performance. Since the 1970s he has worked in the Brazilian and international
art scene, participating in salons, biennials and important collective exhibitions, such as the
exhibition Encounter between the seas. Africas-Americas, held at the Bienal de Valencia,
Spain (2006).He participates in the permanent exhibition of the Afro Brasil Museum, in the
Ibirapuera Park, in São Paulo, and has monumental sculptures in Belo Horizonte, Ouro Preto,
Fortaleza and Rio de Janeiro.
Keywords: Artist. Brazil. Jorge dos Anjos.
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Introdução
Fundamentado em uma perspectiva teórica pós-colonialista1, que focaliza as diferenças
culturais, valoriza as comunidades específicas e dá voz às minorias e aos novos sujeitos
sociais, apresento um recorte da obra de Jorge dos Anjos, inserindo-o na vertente
construtiva da arte afro-brasileira2. Nesse sentido, pretendo lançar um olhar transversal no
seu trabalho, focalizando a matriz África-Brasil como eixo que atravessa suas diferentes
práticas artísticas: o desenho, a pintura, a escultura, o objeto, as instalações, as experiências
com diversos materiais e a performance.
A formação artística de Jorge dos Anjos
Jorge Luiz dos Anjos é um artista afrodescendente3 que viveu a infância e a juventude em
Ouro Preto, cidade impregnada da herança colonial de Minas Gerais. Nela, o artista conviveu
com a arte dos grandes mestres do barroco brasileiro, como Antônio Francisco Lisboa e
Manoel da Costa Ataíde, e também com as manifestações religiosas afro-brasileiras. Foi
ainda em Ouro Preto que aprendeu a usar as cores vibrantes com o pintor Nello Nuno e a
construir estruturas tridimensionais com o escultor Amílcar de Castro, mestre do
neoconcretismo brasileiro4.
A vertente construtiva em Jorge dos Anjos
Desde os anos de 1970, Jorge pesquisa as várias possibilidades expressivas das artes
visuais – a linha, a cor, a luz, o espaço, o movimento – e experimenta diversos materiais – a
tela, o papel, o aço, a pedra, a madeira, o feltro, o plástico, a borracha –, retomando a sua
matriz cultural através de imagens arquetípicas que remetem às fontes africanas5. Suas
experiências recentes incluem as instalações e as grandes peças de borracha ou de feltro
que são dependuradas nos espaços arquitetônicos6. Essas experiências se concretizam,
ainda, por meio das performances, realizadas com marcas de ferro e fogo sobre o feltro e
com os desenhos de pólvora e fogo sobre o papel plastificado.
1

Essa perspectiva pós-colonialista que emerge do testemunho colonial dos países do Terceiro Mundo e dos
discursos das minorias dentro das divisões geopolíticas está presente nos estudos de intelectuais asiáticos e
latino-americanos, como: Bhabha (1998); Nandy (2015); Duarte; Scarpelli (2002), entre outros.
2
Roberto Conduru (2013a, p. 22), historiador da arte afro-brasileira, salienta que: “Arte afrodescendente é um
termo que remete à praticas artísticas em culturas resultantes da diáspora africana no mundo. Quando
referida à produção brasileira, não quer abranger só a arte produzida por nativos em África e atuantes no Brasil
ou nascidos no Brasil com antepassados africanos. Tal como vem sendo feito, pretende incluir também,
independentemente da origem do autor, a arte feita no Brasil relacionada a temas e conteúdos africanos e
afrodescentes no país.”
3
Jorge dos Anjos tem sua origem social numa família operária que vivia em Saramenha, bairro operário de Ouro
Preto. Seu pai trabalhava na siderúrgica de Saramenha, e foi ele quem mostrou para Jorge a arte da fundição
do ferro. Foi o pai também quem o incentivou a desenhar e o introduziu, através do pintor e restaurador Zé
Baixinho, ao ateliê de restauração de Jair Inácio, que coordenava o trabalho de restauração do IPHAN.
4
A trajetória e a obra do artista, bem como a sua inserção na vertente construtiva da arte brasileira, são
discutidas no primoroso texto de Sampaio (2010, p. 9-51).
5
Jorge dos Anjos não só participou de várias exposições individuais e coletivas no Brasil e no exterior, como
também dos Festivais de Arte Negra (FAN), realizados em Belo Horizonte. Possui obras em vários espaços
públicos e museus, entre eles, o Museu Afro-brasileiro, em São Paulo. Ver as principais exposições individuais
e coletivas de Jorge dos Anjos no livro, organizado por Irena Seabra dos Anjos: Jorge dos Anjos. Esculturas
Ouro Preto.
6
Ver texto de Ricardo Aleixo (2016) sobre as instalações de queimados e de borracha que se inserem nas
pesquisas recentes do artista com os materiais flexíveis.

XXXVII Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte

230

Marília Andrés Ribeiro

Uma nova leitura da poética de Jorge dos Anjos

Jorge não só ressignifica os símbolos das religiões afro-brasileiras, como resgata o fazer
artesanal próprio do ferreiro Ogum e do pedreiro Xangô, orixás que o protegem no universo
do Candomblé. Seu processo criativo se dá no embate entre o saber ancestral, revelando
marcas da escravidão negra7 e o saber contemporâneo de herança construtiva.
O artista nos revela a importância do resgate da arte africana no seu trabalho:
A arte africana para mim é referência fundamental porque é
ancestral, fala da minha origem, da minha raiz. É minha fonte vital,
primeira. Diz respeito a uma ancestralidade que chegou até a mim a
partir de coisas que vivencio. Aprendi lendo, pesquisando,
observando, dançando, experimentando, vivendo. Inspiro-me nessa
herança mais remota. Essa questão da matriz cultural é uma das
coisas que mais contribuem na realização do meu trabalho (MÉRCIA;
RIBEIRO; SILVA, 2002, p. 17).
Jorge tem, ainda, a preocupação com a inserção de sua obra no espaço público, visando a
sua integração com a cidade, a arquitetura e a comunidade. Em 2014, realizou uma
importante exposição de esculturas monumentais nas ruas e praças de Ouro Preto,
homenageando o grande mestre Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho8.

Figura 1 - Esculturas de JLA em Ouro Preto, 2014

Recentemente, participou dos rituais de Semana Santa em Ouro Preto, construindo, junto
com as crianças e a comunidade local, os tapetes devocionais coloridos com serragem,
7

8

Na apresentação do trabalho de ferro e fogo de Jorge dos Anjos, o poeta Ricardo Aleixo (2011) o insere na
discussão das minorias raciais e focaliza o gesto de “inversão performativa” do artista.
O diálogo artístico e religioso entre Jorge dos Anjos e Antônio Francisco Lisboa é salientado no texto de Tukufu
Zuberi (2014), professor de Sociologia e Estudos Africanos da Universidade de Pennsylvania.
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para ornamentar as ruas da cidade e preparar a passagem da procissão da Ressurreição de
Cristo. Os tapetes de Jorge dos Anjos foram construídos na Rua Direita, em frente a Casa
Guignard, homenageando Alberto da Veiga Guignard, outro grande mestre do modernismo
brasileiro9.
O artista homenageia também os orixás da Umbanda e do Candomblé, reverenciando as
religiões afro-brasileiras. Nesse contexto, a obra Portal da memória, construída na Lagoa da
Pampulha, em Belo Horizonte, para proteger o espaço dedicado à Iemanjá durante a
realização dos rituais religiosos afro-brasileiros, é um exemplo dessa homenagem aos
orixás e de sua interação com as comunidades afrodescendentes10.

Figura 2 - Portal da memória – Pampulha, BH, 2006

O Portal da memória e as esculturas construídas pelo artista nos espaços públicos aproxima
o escultor do contexto neoconcretista brasileiro, situando-o na vertente “construtiva crioula”
9

De Onde Vim. Jorge dos Anjos, Semana Santa, Ouro Preto, 2017. Vídeo realizado por Macacas Filmes, com
trilha sonora de Tavinho Moura e Marcio Borges.
10
O Portal da memória é um grande recorte em aço, com a dimensão de 600 x 500 x 20 cm, construído na Lagoa
da Pampulha em 2006. Foi uma demanda da Associação dos Terreiros, visando proteger a imagem de
Iemanjá, que completava 50 anos, e delimitar o espaço para a prática dos rituais religiosos afro-brasileiros.
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11

, conceito usado pelo crítico mineiro Márcio Sampaio para apresentar as obras de Rubem
Valentim, Emanoel Araújo e Jorge dos Anjos.
De acordo com a reflexão de Márcio Sampaio (2010, p. 11):
A obra de Jorge dos Anjos, em seu conjunto, adquire feição singular
no contexto da arte brasileira, estabelecendo diálogo, por afinidade
de sua matriz espiritual, com outras poéticas igualmente singulares,
como as de Rubem Valentim e Emanuel Araújo, e se acha disposta
para generoso colóquio com as pinturas fundadas em matrizes
“primitivas”, com as de Celso Renato e Eliana Rangel, e a escultura
de Sérvulo Esmeraldo. Mais ainda, por afinidade processual, conduz
uma reflexão consequente com o veio construtivo da arte
contemporânea, por onde circula, em diversos sentidos, a geometria
sensível – identificada em certa medida também nas formas
criativas da cultura indígena, com a qual se teria processado a lição
de Malevich, contribuindo para a conformação da poética
neoconcreta.
Roberto Conduru (2007, p. 7), historiador da arte afro-brasileira, salienta que essa vertente
construtiva revela a tensão entre o resgate de imagens da tradição afro-brasileira e o
universo da arte construtiva, mostrando “a dimensão abstrata do confronto de signos
construtivos e religiosos”. O historiador pontua, ainda, a presença do grafismo na obra de
Jorge dos Anjos, revelando uma geometria plena de vitalidade, plasticidade e corporeidade,
constituindo-se uma construção libidinal.
Segundo as palavras de Roberto Conduru (2013b, p. 96):
Vital, essa pulsante geometria é, ao mesmo tempo, um indício do
processo de vir a ser da obra e um elemento propulsor de sua
fruição, evidenciando uma plasticidade a envolver matérias,
linguagens, sujeitos. Além de encantar com seus jogos
espacialmente dinâmicos, irredutíveis apenas ao tato ou à visão, de
instigante corporeidade, as obras de Jorge dos Anjos nos fazem ver
que seu construtivismo é quase libidinal. Assim como pode ser
construtiva a libido.
As marcas ancestrais nas Gravaduras de Jorge dos Anjos
Existem outras dimensões, outras ilhas, no universo de Jorge dos Anjos, que o insere nas
propostas da arte contemporânea, permeadas pela transversalidade da cultura africana.
São os Queimados ou as Gravaduras, as marcas de ferro que ele imprime nos tecidos de

11

O conceito de “construtivismo crioulo” é usado por Márcio Sampaio (2010, p. 45) para definir aquele
construtivismo que tem uma conformação pessoal, carregado de ethos, de tônus, que evidencia a ascendência
cultural e ética e confere maior singularidade à obra de artistas como Jorge dos Anjos, Rubem Valentim e
Emanoel Araújo.
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feltro, usando o corpo em movimento e o ferro em brasa como ferramenta. Esse gesto o
possibilita resgatar as marcas ancestrais da violência dos opressores na pele dos escravos
negros.

Figura 3 - Gravaduras a ferro e fogo, 2008

Essas marcas, registradas no tecido, são purificadas nos rituais performáticos realizados
pelo artista no seu ateliê ou nos espaços públicos. Nesse território de liberdade, impregnado
de música e dança, o artista estende o feltro no chão e constrói com seu corpo, usando o
ferro e o fogo, desenhos geométricos que pulsam, revelando os símbolos dos orixás12.
Jorge nos fala como foi a descoberta dos Queimados e das Gravaduras em seu processo
criativo:
Começa sempre com um acidente e observando também o trabalho.
Como em um trabalho anterior que era um ferro que tinha gravado
no tecido por oxidação. Deixando o aço em cima ele oxidava e
passava para a lona. Eu descobri isto meio acidentalmente,
observando. A peça ficava em algum lugar que ficava marcado,
sujava a roupa. Uma outra coisa que eu observei também foi alguém
que passou a roupa e queimou uma camisa. E essa marca era
12

Sobre a performance de Jorge, ver o vídeo: Jorge dos Anjos. Gravadura a ferro e fogo, realizado por Leleo
Lopes e Marcello Nicolato (Macaca Filmes), com a trilha sonora Zumbi, de Nana Vasconcelos, Belo Horizonte,
2017.
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lavada, lavada e não saía. Então eu pensei: “gente, isso aí é uma
coisa que funciona!” Depois, foram as marcas feitas nos animais,
que também me remeteram à época da escravidão, em que
marcavam os escravos, que era uma coisa absolutamente
desumana! Então, a coisa misturou lá e depois veio misturar aqui.
Quando junta tudo surge o trabalho. Ele surge dessas observações,
dessas lembranças13.

Figura 4 - Performance A ferro e fogo, ateliê JLA, 2009
13

Entrevista realizada por Marília Andrés Ribeiro com Jorge dos Anjos em Belo Horizonte, 26 de março de 2008.
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De forma semelhante Jorge estende uma folha de papel plastificado no chão ou numa
mesa, desenha os pontos dos orixás com cola, derrama a pólvora sobre o desenho e joga o
fogo que incendeia a pólvora, deixando as marcas dessa ação no papel de plástico. Jorge
transforma os pontos de fogo usados nos rituais de purificação do Candomblé em
Desenhos de fogo.
Segundo o depoimento do artista sobre a interação entre o Candomblé e a arte:
No Candomblé os pontos têm a ver com os pontos de cada orixá e
os desenhos no chão também correspondem aos símbolos de cada
orixá. O meu trabalho é inspirado neste ritual, porém eu prefiro
chamá-lo de “desenhos de fogo” porque ele parte de um ponto que
se transforma na linha, através do gesto. O desenho é feito com cola,
pólvora e fogo sobre papel plastificado14.

Figura 5 - Performance Desenhos de fogo, ateliê JLA, 2008

Quando essas performances são realizadas junto aos Vissungos, que são “cantigas em
língua africana ouvidas antigamente nos trabalhos de mineração” (QUEIROZ, 2008), elas
resgatam as vozes ancestrais da África no território de Minas Gerais.

14

Entrevista realizada por Marília Andrés Ribeiro com Jorge dos Anjos em Belo Horizonte, 17 de abril de 2009.
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E quando suas performances dialogam com a poesia afro-brasileira de Ricardo Aleixo, elas
estabelecem uma relação intermidiática entre a palavra, a imagem e o corpo do artista,
dentro de um território propício para o aparecimento de um “Instante infinito”15.
O Instante infinito é a exposição, realizada na Galeria do BDMG, em Belo Horizonte (2017),
que celebra o encontro, a parceria e a amizade entre o artista Jorge dos Anjos e o poeta
Ricardo Aleixo. O poeta/curador nos fala sobre a concepção desse evento.
Longe de qualquer rigor programático, Jorge e eu decidimos fazer
dessa mostra um ambiente multissensorial que, derivado de um jogo
contínuo entre as formas que agencia procedimentos
técnico-formais de áreas como a escultura, o objeto tridimensional, a
gravura, a poesia visual, a videoarte, o design sonoro, a performance
intermídia, a arte vestual, a fotografia digital e outras, abre-se a
sucessivas reelaborações por parte de quem nele adentra. Aqui,
junto com o apelo aos sentidos, tem lugar a metarreflexão
promovida pela obra artística – e nisso de não separar pensamento
e execução, posso dizer que tenho em Jorge dos Anjos um mestre
insuperável (ALEIXO, 2017, [s.p.]).

Figura 6 - Instante Infinito, gravaduras de Jorge dos Anjos e poemas de Ricardo Aleixo, BDMG, BH, 2017

As Gravaduras, os Desenhos, as performances e as instalações mestiças de Jorge dos Anjos
não só apresentam uma justaposição entre a expansão do campo da gravura, do desenho e
a apropriação da cultura popular, como mostram uma ambiguidade própria de uma
mestiçagem que se situa entre a arte e a religião, entre o artista e o religioso, entre o ateliê e

15

Ver catálogo da exposição Instante infinito, de Jorge dos Anjos e Ricardo Aleixo, Galeria de Arte do BDMG
Cultural, Belo Horizonte, 25 de agosto a 16 de outubro de 2017.
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o ritual, ressignificando tradições artísticas construtivas e tradições religiosas de herança
africana16.
O artista tem uma concepção singular de seu ateliê como uma “Casa do fazer”, um espaço
sagrado onde se mesclam a arte, a religião e a vida. Ele nos fala de seu trabalho no ateliê:
O espaço do ateliê é um lugar sagrado, é como se fosse um terreno
de Candomblé, onde as coisas se sucedem religiosamente. É no
ateliê que construo a minha esperança, penso e busco realizar as
coisas, é onde invisto todo o meu projeto de vida (MÉRCIA; RIBEIRO;
SILVA, 2002, p. 19).
Jorge nos mostra que o ateliê é o espaço-tempo íntimo do artista, lugar de sua criação
individual, território de liberdade onde trabalha o seu fazer artístico, a sua poiesis. Esse
ateliê se complementa no espaço-tempo público, urbano, coletivo, de recriação social de
sua arte, ampliando sua poética para a comunidade.
Conclusão
Concluindo, penso que a atitude transversal própria do olhar do pesquisador da arte
contemporânea nos faz enxergar as diversas possibilidades de interpretações nas artes
visuais em diálogo com outros saberes. E a poética de Jorge dos Anjos nos faz ver algumas
dessas possibilidades, dentro da imensa rede rizomática17 que constitui a cultura
contemporânea18.
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Jorge dos Anjos, esculturas, Ouro Preto. Belo Horizonte: Edição do autor, 2014.
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Deuses do panteão africano:
os Orixás na vivência e na interpretação de
Nelson Boeira Faedrich
Paula Ramos, Universidade Federal do Rio Grande do Sul

O artigo apresenta e contextualiza a série de pinturas Orixás, desenvolvida por Nelson Boeira
Faedrich (1912–1994) entre 1975 e 1978. Ele, que tinha no universo onírico e mítico a sua
principal fonte, encontrou no panteão africano – desbravado por pesquisa bibliográfica e,
principalmente, pela vivência em terreiros no Rio de Janeiro e na Bahia – um esteio singular
para sua poética. Orixás lhe proporcionou um efetivo encontro com o fantástico, mediado
pela observação de corpos em transe, de coreografias e cenários, de ritmos musicais, de
mitos milenares consubstanciados em ritos; um efetivo encontro com aquilo que, até então,
o acompanhava como tema de representação, não como vivência.
Palavras-chave: Nelson Boeira Faedrich; Orixás; vivência; mito.
*

The paper presents and contextualizes the series of paintings Orixás, developed by Nelson
Boeira Faedrich (1912–1994) between 1975 and 1978. He, who had in the mythic and
dreamlike universe his main source, found in the African pantheon – based by
bibliographical research and, above all, for living in “terreiros” in Rio de Janeiro and Bahia – a
singular prop for his poetics. Orixás gave him an effective encounter with the fantastic,
mediated by the observation of bodies in trance, of choreography and scenery, of musical
rhythms, of millenary myths embodied in rites; an effective encounter with what until then
accompanied it as a theme of representation, not as an experience.
Key-words: Nelson Boeira Faedrich; Orixás; experience; myth.
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Talvez as imagens mais conhecidas de Nelson Boeira Faedrich (1912–1994) sejam as que
ele produziu entre 1975 e 1978, sob o título Orixás. Não apenas em Porto Alegre, onde
nasceu e viveu grande parte de sua vida, mas em diversas outras cidades do País, elas se
encontram no formato de pôsteres, adornando casas e, sobretudo, lojas de artigos para
umbanda e candomblé, além de terreiros.

1 │Nelson Boeira Faedrich (1912–1994)
Orixás – Deuses do Panteão Africano, 1975–1978
Reprodução das pinturas veiculadas em álbum homônimo
Porto Alegre: Aplub; Editora Globo, 1978

Ilustrador, cenógrafo, cartazista, pintor e designer, Nelson Boeira Faedrich é nome pouco
conhecido no cenário artístico do País e mesmo do Rio Grande do Sul. Tal condição não
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está atrelada à qualidade de sua obra, mas ao ambiente no qual ela circulou, eminentemente
gráfico e editorial.1
Em vida, o artista recebeu pouca atenção da crítica, sendo-lhe dedicados, quando muito,
textos de apresentação em livros ilustrados ou perfis e notas jornalísticas nos veículos
impressos nos quais atuou, a exemplo da Revista do Globo. Sua participação em exposições
também é tímida, assim como a convivência com os artistas visuais de seu tempo. Segundo
depoimento da filha, Cárin Boeria Faedrich, os amigos do pai – como de sua esposa, Alba –
eram envolvidos com cultura, mas provinham, majoritariamente, das áreas da música, da
literatura, da dança, do teatro.2
No dia 8 de junho de 1983, fazendo uma espécie de balanço de seu percurso pessoal e
profissional, o septuagenário Faedrich iniciou um texto de viés autobiográfico, concluído
dois meses depois, que legou aos filhos.3 Como todo escrito desse teor, estamos diante de
uma construção social, em que o discurso é uma representação da realidade e, em
consequência, do próprio autor. Se, de um lado, ter consciência disso ajuda a manter
reservas diante de exageros ou omissões, de outro abre a porta para a compreensão do quê
foi considerado relevante e de como foi apresentado. Tendo por título Trajetória, o texto
datilografado e disposto por décadas inicia com uma sistematização em dois grandes
eixos: “pontos positivos na vida” e “destaques”, resumindo, para o artista, sua própria
contribuição ao meio a que se dedicou.
Os “pontos positivos na vida” subdividem-se em três vertentes: sentimental, profissional,
artística. Em um primeiro momento, tal divisa provoca espanto e incômodo, pois Faedrich
apartou as atividades “profissionais” das “artísticas”, como se as últimas não integrassem
as primeiras, sugerindo algum diletantismo. Todavia, é fácil compreender que, sob a rubrica
“profissionais”, estão suas aptidões e, por extensão, linguagens com as quais trabalhou:
desenho e ilustração; cenografia e decoração; jornalismo. Já sob a chancela “artísticas”,
admitindo a singularidade dessa mesma produção, principalmente daquela associada ao
primeiro item, encontramos: “Atelier Globo”4; publicidade no Rio; pintura. De certo modo, é
como se ele reconhecesse que, a partir de suas competências e talento, produzia arte.

1

No Brasil, os trabalhos que operam o cruzamento entre as artes visuais, a comunicação e o design raramente
são objeto de pesquisa no âmbito da história da arte. Pouco ou nenhum espaço é destinado ao estudo da
ilustração e das artes gráficas, vistas, comumemente, como uma forma de “arte menor”, sem contar que,
produzidas para impressos de caráter mundano, fogem do que se entende por “arte”. Assim, é compreensível,
mas injustificável, que o nome de Nelson Boeira Faedrich não goze do reconhecimento que seu trabalho
reivindica. Um debate sobre o lugar do ilustrador na historiografia da arte pode ser conferido em RAMOS, 2016.
2
Em entrevista à pesquisadora, em 26 de julho de 2006. Um fato a ser considerado é que, apesar desse perfil um
tanto refratário, Faedrich foi figura festejada quando da criação da Pinacoteca Aplub de Arte Rio-Grandense.
Surgida em Porto Alegre, em 1975, a partir de iniciativa do empresário Rolf Zelmanovicz, e aberta ao público até
2002, a Pinacoteca Aplub tem em seu acervo obras-primas da arte sulina, assinadas por nomes como Pedro
Weingärtner (1853–1929), Oscar Boeira (1883–1943), João Fahrion (1898–1970) e Iberê Camargo (1914–1994).
Entre as instituições com trabalhos de Nelson Boeira Faedrich, a Pinacoteca Aplub é, sem dúvida, a que mais lhe
prestigia, com cerca de 40 peças. Atualmente, a Aplub (Associação dos Profissionais Liberaris Universitários do
Brasil), empresa de previdência privada e capitalização, é administrada pela Fundacred.
3
O corpo do texto tem exatas 70 páginas; após a conclusão, foram acrescentadas notas subsequentes, bem
como o currículo, que elevaram o documento a 80 páginas.
4
Na realidade, trata-se da “Seção de Desenho” da antiga Livraria do Globo, de Porto Alegre. Sobre o tema ver
RAMOS, 2016.
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Na porção inferior da folha, ainda organizou os “destaques”: [1] na ilustração, os livros
Contos de Andersen, Contos gauchescos e Lendas do sul; [2] na pintura, as séries Orixás,
Temas musicais, A dança. Finalizando, a assinatura e o que chamou de “logotipo” – uma
marca, na realidade.5

2 │Nelson Boeira Faedrich (1912–1994)
Página de abertura do texto autobiográfico intitulado Trajetória, 1983
Acervo Família Faedrich, Porto Alegre

Trajetória é um documento valoroso, ao evidenciar o que, para o artista, era digno de
memória e narrativa. Destacam-se passagens relacionadas à vida familiar, às dificuldades

5
É interessante observar que ambos, assinatura e marca, estabelecem instantânea identificação com os
monogramas desenvolvidos por artistas vinculados, por exemplo, à Wiener Werkstätte (1903–1932), a exemplo
de Joseph Hoffmann (1870–1956), Koloman Moser (1868–1918) e Gustav Klimt (1862–1918) – profissionais
que também atuaram na confluência entre campos: artes visuais, arquitetura, design, decoração.
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iniciais de se colocar profissional e financeiramente e, sobretudo, aos eventos invulgares
em torno de Orixás, cerne do presente texto.
Faedrich dedica várias páginas a essa série, esmiuçando detalhes que tentam dar conta do
caráter extraordinário que marcou a execução e a exibição das pinturas, numa ponte
simbólica entre o material e o imaterial. O deslumbramento com Orixás reside, em grande
medida, no que esse trabalho lhe proporcionou: um efetivo encontro com o fantástico,
mediado pela observação de corpos em transe, de coreografias e cenários, de ritmos
musicais, de mitos milenares consubstanciados em ritos; um efetivo encontro com aquilo
que, até então, o acompanhava como mote, não como vivência.
Corpos, música, encenação: o universo do artista
Na poética de Faedrich, é explícito o seu interesse pela linha, por formas harmônicas e
sinuosas, em efeitos decorativos que fascinam leitores e espectadores. Virtuoso, ele se
valeu, como poucos, de recursos como hachuras, pontilhados e texturas; explorou, como
poucos, a plasticidade do nanquim e da têmpera; e abusou, como poucos, das
possibilidades representadas pela técnica do scratchboard. Seu trabalho sempre foi de
natureza gráfica, exprimindo um misto de referências: Art Nouveau, Art Déco e estilemas do
Construtivismo e do Realismo Socialista. Cada imagem assinada por Nelson Boeira
Faedrich é uma demonstração de sua impressionante destreza técnica, de seu
perfeccionismo e acuidade, embora, para o artista, o mais importante era desenvolver um
“estilo”, que ele tinha consciência possuir:
[…] Por volta dos 14 ou 15 anos de idade, dediquei-me ao atletismo:
salto, corrida, dardo, disco. Eu gostava disso, chegando a ser
campeão desta prova; não que eu tivesse muita força, mas usava a
técnica, tornando-me um “estilista”. Assim no desenho, já começava
a criar um certo traço: organizando um álbum de minhas
competições em cada setor, complementava-o, desenhando no alto
de cada página o modelo da competição a que se referia,
estilizando-o. É a partir daí, segundo me lembro, que iniciei a criação
de um estilo que mantenho até hoje. [...] A técnica não tem tão
grande influência na obra quanto o estilo. Este, sim, define o artista.
As técnicas podem ser usadas indistintamente por este ou aquele
artista, seja ele acadêmico, moderno ou adepto de um dos vários
“ismos” em que a arte se subdivide. O mesmo, no entanto, não se
pode aplicar quanto ao estilo, que é próprio, exclusivo, pessoal. É
como a impressão digital: identifica o autor, mesmo que ele não
tenha colocado a sua assinatura na obra.6
Autodidata, o artista formou seu olhar, em grande medida, a partir da admiração de corpos
atléticos em movimento. Embora o convívio com o tio, o pintor Oscar Boeira (1883–1943),
tenha sido determinante, um de seus esforços foi, justamente, no sentido de trilhar um
6

FAEDRICH, Nelson Boeira. Excerto de Considerações sobre o tema arte-artistas [Depoimento manuscrito de
posse da Família Faedrich]. Porto Alegre [s/d].
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caminho próprio. Tal aspecto foi ressaltado em texto crítico de Angelo Guido (1893–1969),
por ocasião da primeira mostra individual de Faedrich, em 1948, na Galeria do Instituto
Cultural Brasileiro-Norte-Americano (ICBNA), em Porto Alegre:
[...] Foi em 1935, no Pavilhão Cultural da Exposição Farroupilha, que
Nelson Boeira Faedrich apresentou pela primeira vez à apreciação
pública uma série de seus desenhos e ilustrações. Na mesma sala
figuravam, com os trabalhos de outros expositores novos, alguns
belos e sugestivos desenhos de Sotero Cosme e, em sala vizinha,
surpreendiam o visitante, pelo encanto do colorido e o conteúdo de
lirismo pictórico, diversos admiráveis quadros de Oscar Boeira.
Faedrich começou a aparecer como ilustrador precisamente quando
Sotero Cosme afirmava em Porto Alegre seu nome brilhante no
mesmo gênero artístico, no qual experimentara novos processos e
encontrara na linha estranha a sutilíssima subjetividade expressiva.
Poder-se-ia supor que Nelson, entre a projeção que iam tendo os
desenhos de Sotero e o fascínio exercido pela pintura do mestre
Oscar Boeira, não resistisse à influência de um ou de outro, senão a
de ambos. [...] Entretanto, já naqueles primeiros desenhos que
mostrava na Exposição Farroupilha, notava-se, evidente, a procura do
que poderíamos definir como o ritmo musical da linha e um modo
bem pessoal de compor e movimentar a figura. [Grifos da autora]7
Faedrich tinha 23 anos quando participou da exposição do Centenário Farroupilha, em 1935.
É dele, inclusive, o cartaz de divulgação do evento, ostentando uma alegoria da formação do
gaúcho a partir das representações pujantes do português, do indígena e do negro. Na
época, o jovem artista era conhecido e aclamado por seus cartazes para a Loteria do Estado
e para a Cervejaria Bopp, Sassen, Ritter & Cia. Ltda. Foi o êxito nesse setor que o levou ao
Rio de Janeiro, entre 1939 e 1944, contratado pela agência de publicidade Prosper. Na então
capital do País, ele produziu dezenas de peças similares, divulgando a Loteria Federal, as
“laranjas do Estado do Rio” e atendendo a demandas do DIP, o Departamento de Imprensa e
Propaganda.
O vigor e a ousadia que marcam esses cartazes são a tônica das mais de 25 capas que ele
desenvolveu para a Revista do Globo.8 Principal magazine do Rio Grande do Sul, durante
décadas, o periódico que mesclava literatura, artes visuais, política e mundanismo era
editado pela Livraria do Globo.9
7

Excerto de uma crítica escrita por Angelo Guido em 1948 e publicada em reportagem de Antônio Hohlfeldt. In:
HOHLFELDT, Antonio. Nelson Boeira Faedrich: O traço leve, o fluir do braço, a linha. Correio do Povo. 11 set.
1971. Caderno de Sábado, p. 7–10.
8
Seguindo o modelo das revistas ilustradas e de variedades, do início do século XX, a Revista do Globo era um
quinzenário com cerca de 80 páginas e circulou entre 1929 e 1967; em seus dez primeiros anos, exibiu
frondosas capas ilustradas, reverberando e alimentando todo um imaginário de modernidade. Sobre o tema, ver
RAMOS, 2016.
9
A Livraria do Globo (mais tarde, Editora Globo) surgiu em Porto Alegre, em dezembro de 1883, e foi, entre as
décadas de 1930 e 1950 – sob a gerência de Henrique Bertaso, tendo a parceria de Erico Verissimo –, a segunda
maior editora brasileira e a primeira em literatura traduzida, tendo o ineditismo da publicação, em língua
portuguesa, de romancistas como Marcel Proust, Virginia Woolf, James Joyce e Thomas Mann. Além disso,
lançou autores como Erico Verissimo, Mario Quintana e Dyonélio Machado, bem como grande parte da chamada
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3 │Nelson Boeira Faedrich (1912–1994)
Cartazes produzidos entre os anos 1930–1940
Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa, Porto Alegre
Fotografias: Fabio del Re e Carlos Stein

De almanaques e revistas, passando por enciclopédias e livros técnicos, best-sellers e
clássicos, literatura moderna e infanto-juvenil, a Livraria do Globo revolucionou a indústria
editorial brasileira, tanto pelos títulos de seu catálogo, como pelo tratamento gráfico
adotado. Capas, ilustrações, folhas de guarda, vinhetas, cartazes, mapas, identidades
visuais, entre outros, ficavam a cargo dos artistas ilustradores que trabalhavam na Seção de
Desenho da empresa.
Criada no final dos anos 1920, a Seção de Desenho era dirigida pelo designer alemão Ernst
Zeuner (1895–1967), que chegou ao Brasil em 1922, tendo na bagagem uma formação na
prestigiada Hochschule für Graphische Künste und Buchgewerbe (Escola Superior de Artes
Gráficas e Ofícios do Livro), em Leipzig, Alemanha. Foi esse conhecimento especializado
que ele compartilhou com os vários profissionais que atuavam sob sua gerência, reforçando
a compreensão de que os processos mecânicos de reprodução fazem parte dos processos
de criação do artista gráfico, e que a máquina é uma ferramenta que se junta aos
instrumentos de trabalho do desenhista.10
“geração de 1920”, no Rio Grande do Sul, que incluia Augusto Meyer, Theodemiro Tostes, Darcy Azambuja, Ernani
Fornari e Vargas Netto. Em agosto de 1986, já deficitária, a editora foi vendida ao jornalista Roberto Marinho, que
há anos ambicionava reunir, sob a mesma marca, todas as suas empresas. O negócio, na moeda de época, foi
fechado em 24 milhões de cruzados, cerca de 10 milhões e 400 mil reais, em valores atualizados. A Rio Gráfica e
Editora adquiria, assim, um catálogo com 2.830 títulos de grandes nomes da literatura nacional e estrangeira.
10
Acerca disso, é importante registrar que, além de conferir visibilidade aos artistas que trabalhavam na Globo, a
Seção de Desenho funcionou como uma espécie de “escola de artes” paralela ao IBA, o Instituto de Belas Artes
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Capas para a Revista do Globo, década de 1930
Museu da Brigada Militar, Porto Alegre
Fotografias: Fabio del Re e Carlos Stein
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4

(atual Instituto de Artes da UFRGS, criado em 1908). Sobre a Seção de Desenho, seu funcionamento e a atuação
de Ernst Zeuner, ver: GOMES, 2001; RAMOS, 2016.
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Em seu período áureo, entre as décadas de 1930 e 1950, integraram a Seção de Desenho
alguns dos mais prestigiados artistas visuais do Rio Grande do Sul, a exemplo de João
Fahrion (1898–1970), Edgar Koetz (1914–1969), Gastão Hofstetter (1917–1986), João Faria
Vianna (1905–1975), João Mottini (1923–1990), Vitório Gheno (1923) e Nelson Boeira
Faedrich.11
A assinatura do artista passou a ser encontrada em composições de linhas ágeis e cores
vibrantes que estampavam a Revista do Globo. Faedrich, que estreou como capista do
magazine em 1932, inovou nos temas, na paleta cromática, nos letreiramentos em vívido
diálogo entre texto e imagem, e nos arranjos, remetendo às imagens publicitárias, à
linguagem do cartaz, ao cinema e ao vasto repertório da cultura visual do período.
Nessas capas, talvez o elemento mais notável seja a “musicalidade” da linha, tópico
enfatizado por Angelo Guido, na crítica supracitada. Faedrich, inclusive, fazia questão de
apontá-la, como é possível observar em reportagem publicada pelo magazine, em junho de
1944:
[…] Alguém perguntou ao desenhista quem era o seu mestre.
– Mozart... – respondeu Nelson, e acrescentou: – Mas não ignoro
que sou um mau discípulo.
– Fala sério? – insistiu o curioso.
– Seríssimo.
– Mas... Mozart não foi músico?
– E daí? – respondeu Nelson, imperturbável.12
Música: mais que prazer, necessidade. Toda sua obra, o artista executava em casa, ouvindo
composições eruditas. Conforme a filha, “[...] ele não trabalhava sem música. [...] E também
assobiava, pois conhecia tudo o que tocava”.13 A música, portanto, envolvia e plasmava seu
processo criativo.
Nessa perspectiva, um marco é seu trabalho em torno da literatura de João Simões Lopes
Neto (1865–1916) e, em especial, sua interpretação para A salamanca do Jarau, talvez a
mais exuberante lenda do imaginário sulino, que conta a história do sacristão seduzido pela
“teiniaguá”, híbrido de mulher e de lagartixa.14

11

A Seção de Desenho ainda contou com a colaboração de Sotero Cosme (1905–1978), Francis Pelichek
(1896–1937), Roswitha Bitterlich (1920–2015) e Carlos Scliar (1920–2001); mais tarde, Eugênio Hirsch
(1923–2001), Paulo Osório Flores (1926–1957), Joaquim da Fonseca (1935) e Clara Pechansky (1936), entre
outros.
12
Nelson Boeira Faedrich. In: Revista do Globo. Porto Alegre, Livraria do Globo, 24 jun. 1944. Ano 16, nº 365, p.
38–39.
13
Em entrevista à pesquisadora, em 26 de julho de 2006. Complementando a relação de Faedrich com a música,
é interessante registrar que, em sua primeira exposição individual, em 1948, na Galeria do ICBNA, Faedrich expôs
pelo menos 13 trabalhos inspirados em temas musicais, como Apassionata, a partir da composição homônima
de Ludwig van Beethoven, e Salomé, interpretando em imagem a ópera de Richard Strauss.
14
Faedrich ilustrou duas obras-primas do escritor pelotense: Lendas do sul, em 1953 (originalmente produzido
para a Globo, o livro acabou sendo publicado pela Editora Martins, de São Paulo; só em 1974 a Globo lançaria
sua edição, nas comemorações dos 10 anos da Aplub), e Contos gauchescos, em 1983 (celebrando o centenário
da Livraria e Editora Globo).
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Fig. 5 │Nelson Boeira Faedrich (1912–1994)
Ilustrações para A salamanca do Jarau, lenda publicada em Lendas do sul, 1953
São Paulo: Livraria Martins Editora, 1953 │ Porto Alegre: Editora Globo, 1974
Fotografias: Fabio del Re e Carlos Stein

Faedrich entrou em contato com o texto simoniano no final dos anos 1930, momento em
que se consagrava como grande ilustrador de livros infanto-juvenis.15 Em 1945, após
retornar do Rio de Janeiro, um convite reforçou esse elo: desenvolver o cenário e o figurino
para a versão bailada d’A salamanca do Jarau, encenada pela companhia de Tony Petzhold
(1914–2000), a partir da música de Luiz Cosme (1908–1965). Cingido pelo mito compilado
por Simões Lopes Neto, pelos corpos em coreografia e movimento, pelo impacto da música
e pelas imagens que sua fantasia criava, ele não apenas atendeu às demandas do
espetáculo cênico, como produziu as esplêndidas imagens que acompanham a versão
ilustrada e canônica de Lendas do sul.
Como ilustrador, figurinista e cenógrafo, Faedrich demonstrou a reverência à carga
simbólica do mito. Em depoimento preservado pela família, ele comenta:
O artista plástico pode seguir por diversas veredas a fim de
exteriorizar, ou melhor, plasmar seu ponto de vista, sua filosofia em
relação ao conceito de arte. Ele optará instintivamente por aquele
caminho que mais o satisfaça, que atinja mais de perto a finalidade
15

Foram mais de 10 títulos apenas para a Livraria do Globo, sendo que alguns estabeleceram um novo
paradigma para o livro ilustrado no Brasil, a exemplo de Rosa Maria no castelo encantado (1936) e O elefante
Basílio (1939), escritos por Erico Verissimo para a Biblioteca de Nanquinote. Em ambos, Faedrich não apenas
oferece um mundo de tons cítricos e fluorescentes, como subverte a dobra, eixo físico que divide o espaço do
livro em duas partes iguais, criando imagens que se projetam em toda extensão da página dupla. Com isso, texto
e imagem, sustentando em conjunto a narrativa, mostram-se indissociáveis. Em outros livros, abrindo mão do
colorido, explorou majoritariamente os altos contrastes entre branco e preto, numa remissão ao mestre Aubrey
Beardsley (1872–1898). É o caso d’A fada menina (1939), de Lúcia Miguel Pereira, e d’A terra dos meninos
pelados (1939), de Graciliano Ramos. É o caso, ainda, de Contos de Andersen, obra que circulou em edição de
luxo, em cinco volumes, no início da década de 1950 (Faedrich ilustrou três volumes, enquanto Roswitha
Bitterlich se incumbiu dos outros dois). Indicado pelo próprio artista como um dos “destaques” em sua trajetória,
Contos de Andersen é seu mais ambicioso projeto no campo da ilustração infanto-juvenil, no qual exibe
admirável perícia na intermedialidade entre texto e imagem.
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de sua proposição; assim, poderá ser um retratista, um paisagista,
um pintor de natureza morta ou um criador, isto é, o artista que usa a
sua imaginação sem necessidade de usar a natureza como modelo.
Eu me incluo nesta última categoria. Este posicionamento levou-me,
logicamente, para o campo da ilustração, onde [sic] a imaginação se
desenvolve a partir do tema apresentado pelo escritor. Tenho
especial predileção pelo fantástico, isto é, o irreal, quando a
criatividade é muito exigida, a ponto do ilustrador deixar de ser um
simples colaborador para tornar-se um coautor ou até mesmo
suplantar o escritor; a história exemplifica: Gustave Doré. [Grifos da
autora]16

Esse depoimento é bastante significativo. Faedrich não apenas deixa claro como se via –
ilustrador –, mas defende que o ilustrador era um “criador”. Pelo tom do texto e pela palavra
usada [criador], o ilustrador seria alguém mais “dotado” que um retratista ou um paisagista,
uma vez que ele “usa a sua imaginação sem necessidade de usar a natureza como modelo”.
Por outro lado, a predileção pelo fantástico toma maior fôlego, uma vez que, voltando-se a
esse gênero, o artista deixa de “[...] ser um simples colaborador para tornar-se um coautor
ou até mesmo suplantar o escritor”. Na visão de Faedrich, a partir de textos fantasiosos, o
ilustrador poderia “libertar” sua imaginação, assumindo papel até mais importante que o do
escritor. E dá como exemplo Gustave Doré (1832–1883), comparando-se, naturalmente, a
ele.
A referência a Doré é pontual. Intérprete de Dante, Milton, Charles Perrault, Irmãos Grimm e
Cervantes, entre tantos, Doré, consciente de que, ao manter-se como ilustrador, estava
condenado ao ostracismo, abandonou quase que por completo o ambiente editorial, em
seus últimos anos de vida, mesmo sabendo que ali estava seu oxigênio. Voltando-se à
pintura a óleo, buscou construir vã e dolorosamente uma reputação como “artista”: “Preciso
matar o ilustrador e ser conhecido somente como pintor” (apud TATAR, 2004, p. 363). Não
se pode dizer que seja o caso de Faedrich, mas seus trabalhos da maturidade migram de
suporte: do papel para a tela. Orixás o exemplifica.17
Orixás
[…] Em 1975, a Editora Globo enviou-me ao Rio. Minha irmã mais
moça, Nydia, residente há muitos anos no Rio, convidou-me, a mim e
a Alba, para assistirmos a uma sessão de Umbanda e Candomblé.
Fomos, e fiquei bastante entusiasmado com o ritmo, o canto dos
“pontos” e o movimento (dança) das pessoas que incorporavam “os
santos”. De volta a Porto Alegre, Alba e eu nos enterramos em
pesquisas sobre o folclore e a mitologia africana, com a finalidade
de realizar uma série de quadros, baseados no tema Deuses do
Panteão Africano – Orixás. Coincidiu que o presidente da APLUB

16

FAEDRICH, Nelson Boeira. Considerações sobre o tema arte-artistas. [Depoimento manuscrito de posse da
Família Faedrich] Porto Alegre [s/d].
17
Nelson Boeira Faedrich começou a pintar com tinta a óleo em 1966.
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resolveu patrocinar uma exposição itinerante, por todo o país, com
obras de um pintor gaúcho. Escolheu-me para ser o primeiro e, como
já estava em andamento a série Orixás, resolvi voltar a ver, “in loco”,
OS RITOS DO CANDOMBLÉ, não só no Rio, como também na Bahia.
[Grifos do autor]18
Assim registra Nelson Boeira Faedrich, em Trajetória, o início de sua relação com a pauta
“Orixás”. Empolgado, narra o seguinte episódio:
[...] Nessa nossa viagem e nos contatos que fizemos com pessoas
ligadas aos ritos africanos da Umbanda e do Candomblé,
aconteceram fatos inexplicáveis: estando, uma noite, com minha
irmã num Centro de Umbanda, chegou-se a mim um homem com
uma garrafa de cachaça em baixo do braço, meio cambaleando, com
os olhos baços, como que olhando para o infinito. Eu me encontrava
sentado num banco, sozinho e afastado da roda do terreiro; este
homem ficou, um tempo enorme, olhando-me e sorrindo. De repente,
começou a cantar a primeira estrofe do “Boi Barroso”; apontou para
mim e disse: “Tu é da terra dos bois e, quando tu chegá lá na outra
terra, pra onde tu vai amanhã, leva isso (e tirou um berloque de seu
colar), fecha na mão e faz força de pensamento, pra esse meu
cavalo um dia ir pra lá”. Quando ele se afastou, abri a mão e
encontrei um guizo. Como é que aquele homem podia saber que eu
era gaúcho (cantou o “Boi Barroso”) e, muito menos, que eu já tinha
as passagens para a Bahia, no dia seguinte? Mas não termina aqui o
inexplicável: quando, no dia seguinte, de manhã, segui para o
aeroporto, esqueci-me do guizo na gaveta do armarinho, no
apartamento que havíamos alugado. Chegando às onde da manhã
no hotel Plaza, com todo o cheiro da comida baiana no ar, saímos,
Alba e eu, sem desfazer as malas, a fim de saborear os tradicionais
quitutes de Salvador. Na entrada do hotel, havia um pátio, de uns 30
x 40 metros, todo lajeado e liso; quando estava mais ou menos no
meio dele, pisei em algo parecido com uma pedrinha; quando fui
verificar, vi que era um guizo!... Aí lembrei-me do guizo que havia
esquecido no apartamento do Rio... Fiquei emocionado e passou-me
um calafrio pelo corpo e, por via das dúvidas, guardei o guizo no
bolso. [...] De volta ao Rio, aceitei, novamente, um convite de minha
irmã, para assitir outra sessão de Candomblé; desta vez em outro
local, Jacarepaguá. Lá pelo meio da sessão, me aparece o homem
que me havia dado o guizo e, com o mesmo sorriso abobado, me
pergunta: “Achou?” – e pediu-me o guizo de volta, dizendo:
“Materialização”!

18

FAEDRICH, Nelson Boeira. Excerto de Trajetória [Texto autobiográfico e datilografado, de posse da Família
Faedrich]. Porto Alegre, 1983.
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O “fantástico”, assim, mostrava-se maravilhosamente próximo, palpável em tudo o que lhe
era mais caro: música, dança, encenação. Entre a prudência e o gozo, assombrado, Faedrich
se percebeu no torvelinho de algo que, embora visível e concreto, ele não conseguia
explicar.

Fig. 6 │Nelson Boeira Faedrich (1912–1994)
Oxum, Elegbará, Iemanjá e
 Xapanã, da série Orixás – Deuses do Panteão Africano, 1975–1978
Reprodução das pinturas veiculadas em álbum homônimo
Porto Alegre: Aplub; Editora Globo, 1978
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O artista produziu 22 pinturas para a série, a partir de extensa pesquisa bibliográfica.19 Elas
exibem o protagonismo de entidades como Iemanjá, Xangô, Obá, Ogun, Iansã, Exu e Ossain,
que aparecem representados num amálgama de tempo primordial, beleza idealizada, gestos
e atributos – além, é claro, das linhas rápidas e sinuosas que assinalam a poética do artista.
O que Nelson Boeira Faedrich representou, portanto, foi a imagem arquetípica, algo que ele
poderia ter feito independente da experiência nos terreiros.
Nesse sentido, é interessante lembrar de Pierre Verger (1902–1996) e de Carybé
(1911–1997), artistas da mesma geração que igualmente se voltaram às religiões
afro-brasileiras, registrando e representando a “atualidade” do mito, por meio dos rituais.
Faedrich, por seu turno, embora tenha tido experiências intensas no locus do sagrado,
furtou-se a representá-lo. Sua opção foi pelo mito, em sua força ancestral e matriz africana.
No texto Trajetória, ele comenta essa opção, alguns impasses e a valorização da
iconografia:
[...] Quando já tinha doze [quadros] prontos, fiquei com uma dúvida:
como pintei os Orixás baseado na mitologia africana de 6.000 anos,
achei que ninguém iria identificar os deuses representados. No
Brasil, em virtude do sincretismo com a religião católica, as
representações diferem muito das africanas. Aqui, quando uma
pessoa recebe ou “cai o santo”, é logo vestida com as roupas, cores
e colares inerentes ao santo recebido [e] as roupas são de um gosto
um tanto carnavalesco, razão pela qual resolvi pintar meus Orixás
todos nus, como na África, somente ostentando os atributos e
utensílios próprios.
As imagens demonstram que não foi exatamente o que ocorreu, a começar pelo fato de os
personagens não estarem “nus”. Por outro lado, ao evocar a África, desponta a pergunta: De
que África, efetivamente, ele estaria falando? O artista prossegue:
[...] Lembrei-me de, antes de expor os quadros, mostrá-los aos
embaixadores africanos em Brasília, mas verifiquei que o transporte
dos quadros sairia muito dispendioso. Uma manhã, ao saírmos bem
cedo de casa, Alba olhou no jornal [...] a notícia da vinda de 7
embaixadores africanos até a cidade de Rio Grande, convidados pelo
deputado gaúcho (negro), dr. Carlos Santos. Alba resolveu entrar em
contato com o referido deputado, comunicando-lhe a existência dos
quadros e oferecendo realizar uma apresentação dos mesmos, aos
embaixadores. O deputado respondeu que, primeiro teria que ver os
quadros, e marcou a visita para as 11h45 do outro dia [...]. Na hora
aprazada, chegou o deputado e ficou parado na porta, surpreso; acho
que não esperava pelo que via. [...]

19

As pinturas, executadas em óleo sobre tela, tem tamanho médio de 100 x 80 cm. Das 22, 16 foram
reproduzidas no álbum homônimo, lançado em 1978, por ocasião da mostra itinerante.
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A série, ainda incompleta, foi exibida em Rio Grande, cidade natal do parlamentar20, e foi o
grande destaque da “Noite da Integração Nacional”, nas comemorações da “Semana da
Pátria”, em setembro de 1977. Diversos representantes de entidades civis, além de
embaixadores, estavam presentes.
Consagradas, as pinturas ganharam itinerância, entre março e novembro de 1978, em sete
espaços da Aplub, além de terem sido reproduzidas no formato de álbum, com o título
Orixás – Deuses do Panteão Africano.21 Estendendo-se entre 20 e 25 dias, a mostra
percorreu as seguintes capitais: Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte,
Salvador, Fortaleza e, por último, Brasília, quando, assumindo outros papéis simbólicos e
diplomáticos, vários quadros foram doados a embaixadas, em evento no Palácio Buriti, no
dia 10 de novembro.22 Faedrich acompanhou grande parte da exposição, observando,
discretamente, a recepção do público. Mais tarde, registrou, em Trajetória:
[...] De toda a excursão, que foi de março a novembro de 1978, a
lembrança mais estranha foi de Salvador. Lá ficamos 17 dias e
foram expedidos 1500 convites, inclusive a pessoas amigas, como
Jorge Amado, Dorival Caymmi, Caribé [sic] e Mario Cravo. Ninguém
apareceu na exposição! No último dia, o diretor da Aplub local veio
falar comigo e, como que desculpando-se, me informou que o não
comparecimento do mundo intelectual, universitário, bancário,
militar, etc. [...], era devido a que o baiano não prestigiava os artistas
de fora, que usassem temas baianos. O tema dos meus orixás era
africano, mesmo tema do qual os próprios baianos se
assenhorearam! Mas, o principal, o mais reconfortante, foi a
visitação que a população negra, dos morros, realizou. Todos os
dias, às 8 da manhã, eu ia para a exposição na sede da Aplub, bem
no centro de Salvador. Lá chegando, já encontrava uma fila de
baianas, esperando para entrar. Conforme o dia, traziam oferendas
para o santo, que colocavam diante do respectivo quadro. Exemplo:
segunda-feira, dia de Omolú, lá estavam elas, com várias peneiras e
gamelas, cheias de pipoca (a “comida” desse santo). Na quarta-feira,
dia de Iansã, traziam rosas, cravos e toda a flor de cor vermelha.
Sempre acendiam incenso, com o perfume correspondente ao santo.
[...]
20

Carlos da Silva Santos (1904–1989) foi sindicalista e político. Foi o primeiro negro a ser eleito presidente da
Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e, nessa condição, a ocupar temporariamente o Governo do Estado.
21
Faedrich manteve, destarte, o caráter múltiplo e gráfico que sempre o acompanhou. Editado pela Globo, em
1978, o álbum tem formato 48 x 66 cm e foi impresso em papel de alta qualidade. Ele apresenta 16 reproduções
de pinturas da série (constituída, ao todo, por 22 telas), além de 13 pranchas com textos explicativos, assinados
pelo pesquisador Luiz da Silva Ferreira. Acompanham a publicação um prefácio do Deputado Carlos Santos e os
currículos dos autores, Faedrich e Ferreira.
22
No álbum, abaixo de cada imagem reproduzida, com a devida identificação do orixá, aparece a referência à
pessoa ou à instituição que recebeu a pintura, a saber: [1] Iansã: Embaixada do Senegal; [2] Nanã Buruku:
Embaixada de Gana; [3] Obaluaiê: Ministério do Interior; [4] Ossaim: Embaixada da Costa do Marfim; [5] Oxalufá –
Oxalá Velho: Embaixada da Nigéria; [6] Oxóssi: Embaixada do Zaire; [7] Oxum: Palácio do Itamaraty; [8] Oxumaré:
Embaixada de Portugal; [9] Xangô: Embaixada do Gabão. Por fim, o deputado Carlos Santos, agilizador e
articulador das doações, recebeu uma das pinturas [10] representando Exu (como aconteceu em alguns casos,
Faedrich produziu duas imagens para cada orixá, com pequenas variações compositivas). Não foi feita a
verificação se as obras se mantêm nos acervos.
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As imagens, portanto, mais do que representar deidades, pareciam funcionar como
disparadores para o encontro com o divino. Tal aspecto é enfatizado no texto
autobiográfico do artista, ao descrever as vezes em que presenciou pessoas em transe
diante das pinturas, ou quando precisou intervir: “[...] Ela estremeceu, revirou os olhos,
cambaleou um pouco e, já em estado normal e muito encabulada, foi embora. Esta foi a
primeira (e, espero, a última) vez em que ‘despachei’ um ‘santo’.” O entusiasmo com que
relata essas passagens sugere a satisfação e a crença de ter, por meio do trabalho, tocado
no mito. Algo que também poderia ser aferido pela acolhida popular, como ele anotou,
eufórico: “Visitaram a exposição, assinando o livro de presença, 2.743 pessoas, com uma
média diária de 250. Em Fortaleza, houve o comparecimento de 3.452 pessoas (345 por
dia); o total (geral) de visitação, nos sete estados, acusou o comparecimento, aproximado,
de 14.000 pessoas!”.
Orixás conferia a Nelson Boeira Faedrich, como nenhuma obra até então lhe havia
possibilitado, a certeza de que o fantástico nos cerca, e de que o artista é capaz de captá-lo.
Como ele próprio anotou: “Yo no creo en brujas, pero que las hai, las hai... [sic]. Esse dito é
muito bem aplicado nos [sic] fatos que ocorreram durante minha exposição com a série
Orixás”.
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Transfiguração, Êxtase e Transe
na Arte Moderna e no Século XIX
Ana Maria Tavares Cavalcanti, Universidade Federal do Rio de Janeiro

O tema da transfiguração e do êxtase na experiência artística é ao mesmo tempo atraente e
perturbador. Aqui propomos uma reflexão a partir de narrativas de Stendhal (1811), Antônio
Parreiras (1888), Graça Aranha (1922) e Mário Pedrosa (1960-70). Esses autores
produziram, no decorrer de um século e meio de história da arte, relatos que identificam a
arte com experiências de transfiguração, êxtase ou transe. A partir desses discursos, nossa
proposta é refletir sobre o modo como os historiadores e críticos de arte abordaram o
fenômeno da alteração emocional provocada pelas obras de arte.
Palavras-chave: Transfiguração. Transe. Recepção da arte.
*

Le thème de la transfiguration et de l'extase liées à l'expérience artistique est à la fois
attrayant et dérangeant. Nous proposons ici une réflexion à partir des récits de Stendhal
(1811), Antônio Parreiras (1888), Graça Aranha (1922) et Mário Pedrosa (1960-70). Au cours
d'un siècle et demi d'histoire, ces auteurs ont écrit des récits qui identifient l'art à des
expériences de transfiguration, d'extase ou de transe. À partir de ces discours, nous
proposons de réfléchir sur les façons par lesquelles les historiens et les critiques d'art ont
traité le phénomène de l'altération émotionnelle provoquée par les œuvres d'art.
Mots-clés: Transfiguration. Transe. Réception de l'art.
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Gostaria de começar essas reflexões apresentando algumas imagens (Figuras 1, 2, 3 e 4).

Figura 1: Grupo cultural Iorubá - Máscara Guedelé – madeira entalhada - 43 x 37,5 x 40 cm – Museu
Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro

Figura 2: Anita Malfatti (1889-1964) – O Homem Amarelo, 1915-16 – óleo sobre tela, 61 x 51 cm – Instituto
de Estudos Brasileiros – USP
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Figura 3: Antônio Parreiras (1860-1937) – Ventania, 1888 – óleo sobre tela, 150 x 100 cm – Pinacoteca do
Estado de São Paulo

XXXVII Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte
XXXVII Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte

259

Ana Tavares Cavalcanti

Transfiguração, Êxtase e Transe na Arte Moderna e Século XIX

Figura 4: Il Volterrano (1611-1689) – Sibila – afresco da Capela Niccolini, 1653-61 – Basílica de Santa
Croce, Florença

Observando-as em conjunto, a impressão é de que as obras aí reproduzidas nada tem em
comum, a não ser o fato de serem obras de arte e se encontrarem em locais públicos.
Na primeira figura vemos uma máscara africana pertencente ao acervo do Museu Nacional
de Belas Artes do Rio de Janeiro. Na segunda, o famoso quadro modernista O Homem
amarelo de Anita Malfatti, hoje na Coleção Mário de Andrade do Instituto de Estudos
Brasileiros da Universidade de São Paulo. A terceira é uma paisagem pintada por Antônio
Parreiras no final do século XIX, atualmente no acervo da Pinacoteca do Estado de São
Paulo. Por fim, a quarta imagem reproduz um afresco pintado no século XVII na Itália, mais
precisamente na cúpula da capela Niccolini na Basílica de Santa Croce em Florença. Assim,
essas obras de arte foram realizadas em contextos e momentos muito diversos.
Visualmente não apresentam semelhanças. Então, por qual motivo estão reunidas aqui?
O que me fez selecioná-las foi o fato dessas obras terem provocado reflexões similares em
autores e tempos diversos. Foi o discurso sobre elas que me fez relacioná-las umas às
outras.
Voltemos à primeira imagem. Já sabemos que se trata de uma máscara africana. Ela é um
exemplo da arte que interessou o crítico Mário Pedrosa (1900-1981) nas décadas de 1960 e
1970. Sabemos que em sua origem, as máscaras esculpidas pelos povos da África se
destinavam a danças e rituais religiosos. Para Pedrosa, a arte dos povos ditos “primitivos”
era inspiradora justamente por ser uma manifestação do sagrado que integrava cada um
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dos participantes num coletivo. Assim, os artistas das culturas primitivas fascinavam os
artistas contemporâneos “pelo comportamento coletivo que impunham à sociedade de
onde brotavam”.1 A arte dos primitivos, dizia Pedrosa, é uma arte “ativa, participante,
coletiva, e não substitui nada”. Não representa a realidade, “porque é a própria realidade, ou
uma das fontes de recriação dessa realidade”.2

Figura 5 – Carol Beckwith e Angela Fisher – Dançarino mascarado Kuba emergindo da floresta
sagrada, D.R. Congo, 2011 – fotografia disponível em https://carolbeckwith-angelafisher.com/

Essa capacidade de ação da arte sobre as pessoas de modo coletivo fazia falta, segundo o
crítico, à sociedade de seu próprio tempo. Num artigo escrito em 1968, por exemplo,
observou que nossa sociedade, por negar “qualquer manifestação de ordem coletiva,
simbólica ou gratuita”, não podia alcançar aquilo que nas sociedades culturais primitivas
fora decisivo para seu florescimento: “as manifestações do sagrado entre as quais a Arte
sem dúvida era a mais profunda, comunicativa, integradora.”3
Segundo Pedrosa, os artistas do século XX teriam a tarefa de construir uma imagem
“forçosamente visionária” da qual sentíamos nostalgia, suprindo a “necessidade da ordem
mais elementar, de funções biopsíquicas do homem”, pois “o mundo não pode viver sem
mitos, nem o cérebro pode cessar no seu processo fabulador”.4
Assim como o pensamento mítico, a arte seria um modo de conhecimento intuitivo. Para
1
2
3
4

PEDROSA, Mário. Mundo, homem, arte em crise, p. 222.
Ibidem, p. 240.
Ibidem, p. 240.
Ibidem, p. 74.
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Pedrosa, “o leito de suas manifestações foi sempre o mesmo dos ritos sagrados e mitos
que constituem o arcabouço social cultural das comunidades primitivas”.5 A arte traria em si
a possibilidade de atuar sobre a coletividade, atendendo a nossas necessidades mais
profundas.
Aos 80 anos de idade, em entrevista a Roberto Pontual, Pedrosa declarou que “teria
aprendido com a 'arte virgem' das crianças, loucos e primitivos, a ver nos movimentos mais
avançados do século uma promessa análoga de fusão entre o que o modernismo havia
separado, dimensão ética e esfera estética, arte autônoma e fundamento 'vital', experimento
artístico e vínculo social renovado”6. Mário acreditava que por ter esse lado comum às
crianças e aos povos primitivos, a arte moderna podia “romper a resistência geral do
público, despertando-o para um mundo novo muito mais surpreendente e fabuloso do que o
que [nos] rodeia hoje”7.
Seu projeto para um Museu das Origens, idealizado em 1978 após o incêndio do Museu de
Arte Moderna do Rio de Janeiro, foi uma resposta a essas ideias. Do contato com a arte dos
povos primitivos surgia uma nova arte. Uma arte que vinha suprir a necessidade do homem
que ficara a descoberto na sociedade regida por concepções científicas. Ou seja, a arte
moderna podia gerar sentido para a existência humana, ordenando sua relação com o
mundo. Sua ação seria a mesma do pensamento mítico nas culturas primitivas. Esta seria a
função da arte moderna.
Sem remeter à arte dos povos primitivos, Graça Aranha também identificou na arte moderna
o poder transcendente de unir o homem ao cosmos, nos pondo em contato íntimo com o
Universo. E aqui voltamos à segunda imagem que apresentamos no início: O Homem
Amarelo, tela de Anita Malfatti (1889-1964) que fez parte da exposição da Semana de Arte
Moderna de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo.
Na conferência de abertura da Semana, Graça Aranha provocava o público dizendo: “Para
muitos de vós a curiosa e sugestiva exposição que gloriosamente inauguramos hoje, é uma
aglomeração de 'horrores'. Aquele Genio supliciado, aquele homem amarelo, aquele
carnaval alucinante, aquela paisagem invertida, se não são jogos da fantasia de artistas
zombeteiros, são seguramente desvairadas interpretações da natureza e da vida.”8
Contrapondo-se a essa visão, que segundo ele era resultado de um preconceito que
entendia a arte como beleza, Graça Aranha afirmava que a arte é “a realização da nossa
integração no cosmos pelas emoções derivadas de nossos sentidos”. Em contato com a
obra de arte seríamos levados “à unidade suprema com o Todo Universal”. Mais adiante,
dizia ainda: “O que nos interessa é a transfiguração de nós mesmos”9. Portanto, ao defender
a arte moderna, Graça Aranha lhe atribuía a capacidade de nos transfigurar. A essência da
arte era realizar “em sucessivas e infinitas emoções a fusão incessante do ser efêmero e
eterno no Todo Universal”10. Reafirmou sua convicção na conferência que proferiu em 1924
5
6
7
8
9
10

Ibidem, p. 228.
ARANTES, Otília. Mário Pedrosa: itinerário crítico, p. 36.
Ibidem, p. 37-38.
ARANHA, Graça. Espírito moderno. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1932.p. 11.
Ibidem, p. 12-14.
Ibidem, p. 9.
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na Academia Brasileira de Letras no Rio de Janeiro, quando disse que a essência da arte
“está nas emoções provocadas pelos sentimentos vagos, que nos vêm dos contatos
sensíveis com o Universo e que se exprimem nas cores, nas linhas, nos sons, nas palavras.”
11
É muito curioso perceber sua insistência no poder transfigurador da arte moderna, nessas
duas conferências (de 1922 e 1924) que foram publicadas posteriormente no livro Espírito
Moderno (1925).
Assim, tanto em Graça Aranha quanto em Mário Pedrosa há uma concepção da arte
moderna como propiciadora de uma realização similar ao êxtase místico. Para Pedrosa,
como vimos, caberia à arte moderna recuperar o significado vital da arte sagrada dos
“povos primitivos” que atendia as necessidades mais profundas da coletividade, ordenando
nossa relação com o mundo12. E para Graça Aranha, “cada arte nos deve comover pelos
seus meios diretos de expressão e por eles nos arrebatar ao Infinito”13.
De acordo com os dois autores, essa capacidade de transcendência não estaria presente na
arte dita acadêmica. Pedrosa considerava limitadores “os processos tradicionais de criar
espaço como a perspectiva, o escorço, os planos em diagonal, ou inclinados, o claro-escuro”
pois “nos davam do espaço uma imagem passiva”.14 De forma semelhante, dizia Graça
Aranha que o “estilo acadêmico” constrange “a livre inspiração, refreia o jovem e árdego
talento que deixa de ser independente para se vazar no molde da Academia.”15
Assim, de acordo com essa visão, a experiência de transfiguração presente na arte dos
povos ditos primitivos, teria sido recuperada apenas no século XX, com os artistas
modernos. Nada semelhante teria ocorrido na arte do século XIX. Será verdade? Sabe-se
que não.
Um relato de Antônio Parreiras é testemunha de que essa ideia de transcendência esteve
presente na arte brasileira no final do século XIX. E aqui retornamos à terceira imagem que
apresentamos no início desse texto, a paisagem pintada em 1888. Em seu livro “História de
um pintor contada por ele mesmo”, Parreiras narra um episódio ocorrido com ele na Itália
em 1888. Certa ocasião, estando ao ar livre para pintar uma paisagem, sentiu uma intensa
emoção que, segundo relatou, ocorrera porque entre ele e a natureza “havia um outro eu que
não era eu”. Num estado frenético, atacou a tela como se em seus pincéis “já estivessem
formadas as linhas, compostos os tons”. Sem noção de quanto tempo se passara, ao voltar
a si, viu que sua pintura era uma “visão” daquela natureza. A partir daquele dia, Parreiras
teria deixado de copiar, para interpretar16. Notamos que ao descrever seu processo de
criação, o pintor deu grande importância a esse momento em que ficou fora de si, pintando
de forma inconsciente numa intensa experiência emocional.
Foi também essa passagem relatada pelo pintor que chamou a atenção de Monteiro Lobato
ao escrever uma resenha sobre o livro de Parreiras em 1927. Nas palavras de Lobato,
11
12
13
14
15
16

Ibidem, p. 45.
PEDROSA, Mário. Mundo, homem, arte em crise. São Paulo: Editora Perspectiva, 1986, p. 73-80.
ARANHA, p. 13-14.
PEDROSA, p. 78.
ARANHA, p. 24-25.
PARREIRAS, Antônio. História de um Pintor contada por ele mesmo. 3 ed. Niterói: Niterói Livros, 1999, p.
96-97.
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“Parreiras, como um incubo, sentiu-se aberto para a verdade”, “sentiu a paisagem outoniça
como si fizesse parte dela. E operou-se a 'fiat'. Sua mão febril agarrou nervosamente os
mais largos pincéis e seus olhos se cerraram. A tela foi agredida com frenesi, a lambadas
gordas de tintas, sem que nenhum esboço preliminar lhes dilimitasse [sic] os ímpetos.”17
Essa emoção transfiguradora, presente no momento da criação artística, também foi
definida por Mário Pedrosa com palavras que tomou emprestadas ao artista americano
Allen Leepa (1919-2009): “[...] o sentimento de força, a sensação de equilíbrio de formas
numa tela produzem sempre no pintor, quando trabalha, intensa experiência emocional, de
que depois participa o espectador de modo ativo.”18
A narrativa de Antônio Parreiras se refere a um episódio ocorrido em 1888 e foi publicada
pela primeira vez em 1926. Na verdade, o quadro Ventania (Figura 3) não é a obra produzida
nessa ocasião, mas a escolhemos pela impetuosa fatura romântica de suas pinceladas que
nos remetem à experiência descrita pelo pintor. De acordo com Carlos Roberto Maciel Levy,
a pintura a qual Parreiras se refere na passagem relatada seria Da matine.19
Se parássemos nesses três exemplos – a arte dos “primitivos”, a arte moderna e a arte do
final do século XIX – talvez pudéssemos entendê-los como prova de que a arte
propiciadora de estados de êxtase só foi possível nas experiências primevas ou na arte do
século XX que já se anunciava no final dos Oitocentos. O discurso de Graça Aranha, ou o de
Mário Pedrosa, poderiam assim se confirmar nesses exemplos.
No entanto, há relatos muito anteriores que contam outros casos de arrebatamento diante
de obras de arte. O escritor francês Stendhal (1783-1842), por exemplo, contou uma história
que teria acontecido com ele em Florença em 1811. Ao visitar a basílica de Santa Croce,
ficou algum tempo absorto na contemplação da pintura de Volterrano, no teto da capela
Niccolini. Um detalhe dessa pintura está reproduzido na figura 4. Em contato com a “beleza
sublime”, escreveu Stendhal, “eu a via de perto, eu a tocava, por assim dizer. Eu chegara a
este grau de emoção onde se encontram as sensações celestes provocadas pelas belas
artes e os sentimentos apaixonados”. Ao sair da igreja, meio tonto, seus batimentos
cardíacos estavam acelerados20. Ou seja, Stendhal, no início do século XIX tem uma
experiência de transcendência e êxtase contemplando uma pintura do século XVII.
Nos anos 1980, seu relato foi lembrado pela doutora Graziella Magherini que identificou
como “síndrome de Stendhal” o estado alterado em que muitos turistas chegavam ao
serviço de psiquiatria do hospital de Santa Maria Nuova, em Florença, após passarem por
um choque emocional diante de obras de arte da cidade. Em 1989, Magherini publicou um

17

18
19

20

MONTEIRO LOBATO. Antônio Parreiras. A Manhã. Rio de Janeiro, 12 dez. 1927. APUD PARREIRAS,
Antônio. História de um Pintor contada por ele mesmo, Brasil-França (1881-1936). Niterói: Diário Oficial,
1943, p. 227.
PEDROSA, p. 79.
Agradeço a Carlos Roberto Maciel Levy que me informou essa identificação em conversa por e-mail. Uma
imagem de Da Matine está disponível em http://www.parreiras.org/ap-00340.asp
STENDHAL. Rome, Naples et Florence. Paris: Delaunay, 1826, p. 102. No original: “Absorbé dans la
contemplation de la beauté sublime, je la voyais de près, je la touchais pour ainsi dire. J'étais arrivé à ce
point d'émotion où se rencontrent les sensations célestes données par les beaux arts et les sentiments
passionnés. En sortant de Santa Croce, j'avais un battement de coeur [...]”.
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livro sobre a síndrome21, baseando-se em anos de experiência atendendo esses pacientes.
Em seu livro, além de relatar casos específicos que tratou em Florença também apontou
registros literários do fenômeno. Entre esses podemos citar a reação de Marcel Proust
diante da Vista de Delft de Vermeer (1632-1675), descrita por seu biógrafo George Painter22.
Em 1921, quando se preparava para ver a exposição de arte holandesa que atraía uma
multidão ao Jeu de Paume em Paris, Proust sentiu tonteiras pela manhã. Durante a visita, o
quadro de Vermeer o emocionou de tal modo que o inspirou a escrever um trecho de Em
busca do tempo perdido, mais precisamente a cena em que o personagem Bergotte falece
diante da pintura após ter vertigens ao ver a beleza de um pequeno pedaço de tela pintada
de amarelo por Vermeer23.
Além de citar exemplos anteriores, o livro de Magherini também inspirou novas criações. No
filme La Sindrome di Stendhal (1996) do cineasta italiano Dario Argento, a personagem
interpretada por sua filha Asia Argento desfalece no museu, diante da Queda de Ícaro de
Bruegel. São inúmeras as narrativas que contam casos similares, fictícios ou reais24.
Mas fiquemos com os quatro exemplos com os quais iniciamos essas reflexões: a arte dos
povos ditos “primitivos” e suas manifestações espirituais coletivas exaltadas por Pedrosa, a
arte moderna e sua capacidade de fusão com o cosmos descrita por Aranha, o relato da
transfiguração de Antônio Parreiras ao pintar uma paisagem em 1888 e a experiência
mística de Stendhal na Basílica de Santa Croce em Florença em 1811.
Esses exemplos cobrem um século e meio de história. Em todos, a arte é reconhecida como
uma experiência de transfiguração, êxtase ou transe. Em Graça Aranha e Mário Pedrosa,
essa experiência é exaltada e identificada com a arte de um período determinado: para
Aranha, a arte moderna; para Pedrosa, a arte dos povos primitivos, paradigma para os
artistas de vanguarda das décadas de 1960 e 1970. Em ambos, essa capacidade de
transcendência é um selo diferencial que qualifica a boa arte, em contraposição a uma arte
de menor potência, ou mesmo falsa.
No entanto, a experiência “mística” com a arte não pode ser datada de um período
específico. Como vimos, ela acontece no fazer dos artistas ou na relação dos espectadores
com a arte de períodos diversos. Alguns historiadores e críticos, na defesa da arte de
determinado movimento ou período, podem identificar inícios ou retornos. Mas o fenômeno
aqui tratado transpassa a experiência humana ao longo da história, não pode ser entendido
como característica de um ou outro momento.
Nosso entendimento sobre a arte, o que falamos e escrevemos sobre ela, está sempre
vinculado a nossas crenças e desejos. O modo como entendemos o mundo está ligado ao
modo como entendemos a arte. O tema da transfiguração e do êxtase na experiência
21
22
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MAGHERINI, G. La Sindrome di Stendhal. Firenze: Ponte Alle Grazie, 1989.
PAINTER, George. Marcel Proust: A Biography. London: Chatto and Windus, 1959.
PROUST, Marcel. A prisioneira. Trad. Manuel Bandeira e Lourdes Sousa de Alencar. São Paulo: Globo,
2002, p. 173.
Arnauld Pierre, no artigo De "la faculté de recevoir par la peinture les plaisirs les plus vifs". L’extase
esthétique et son syndrome, de Stendhal à Berenson cita o caso de Joachim Winckelmann diante do Apolo
do Belvedere nos anos de 1760, e de Bernard Berenson diante do portal da catedral de San Pietro em
1890, entre outros.
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artística é um tema ao mesmo tempo atraente e perturbador. Nos faz pensar em nossa
própria relação com as obras e as manifestações da arte. O que nos atrai nesses objetos e
experiências? O que nos perturba? É provável que todos os amadores da arte já tenham
vivido alguma grande emoção participando de uma ação artística, ou diante de uma obra de
arte. Esse tipo de evento não ocorre todos os dias. Pode nos surpreender uma vez na vida,
ou em algumas raras ocasiões. Mas quando acontece, é como uma revelação, uma
experiência “quase” religiosa, que nos “transfigura” ou “vira do avesso”.
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Com a cara no sol: faces gloriosas em diferentes
exposições
Bianca Knaak, Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Reúno impressões cultivadas da mostra coletiva Reduções do Sentido, com obras do Museu
de Arte do Rio Grande do Sul e armas artesanais dos acervos do Museu da Academia de
Polícia do Presídio Central de Porto Alegre e Ponto Cego, mostra individual de Miguel Rio
Branco, ambas apresentadas em Porto Alegre em 2012, quase concomitantemente.
Também revisito A Grande Muralha, obra de Arthur Omar, apresentada em 1998 na Bienal de
São Paulo para, com essas três experiências artísticas, num esforço de redescrição, lidar
com visualidades ao mesmo tempo convergentes e diferentes e, mais ainda, ao considerar o
Manifesto Antropófago de 1928, ensaiar sobre os sentidos do olhar ao visitar os denotados
espaços de aparições sociais, simbólicas e signícas no Brasil de hoje.
Palavras-chave: visualidades; exposição; alteridade; redescrição; Manifesto Antropófago.
*

Reúno impresiones cultivadas de dos exposiciones presentadas en 2012 en Porto Alegre,
casi concomitantemente. La muestra colectiva Reduções do Sentido, con obras del Museo
de Arte de Rio Grande do Sul y armas artesanales de los acervos del Museo de la Academia
de Policía del Presidio Central de Porto Alegre y, Ponto Cego, individual de Miguel Rio
Branco. También revisito A grande Muralha, obra de Arthur Omar, presentada en la Bienal de
São Paulo en 1998. Con estas tres experiencias artísticas, en un esfuerzo de redescubrir,
busco tratar con visualidades al mismo tiempo convergentes y diferentes y, más aún,
considerando el Manifiesto Antropófago, de 1928, ensayar sobre la mirada, al visitar los
denotados espacios de apariciones sociales, simbólicas y signícas en el Brasil de hoy.
Palabras clave: visualidades; exposición; alteridad; redescubrimiento; Manifiesto
Antropófago.

XXXVII Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte

267

Bianca Knaak

Com a cara no sol

O essencial é invisível aos olhos.
Saint-Exupéry
O essencial ao homem é a humanidade.
Émile Durkheim
Penso a exposição como uma experiência performativa de conotações multilaterais e
plurisensoriais. Como proposta, uma exposição é, num só tempo, afirmativa, propositiva e
enigmática. Como experiência, apesar da sugestão espacialmente condutora realizada pela
expografia, é aberta e temporal, mas também, pessoal e intransferível. No encontro entre as
experiências propostas, as possíveis e as adquiridas no processo que performa uma
exposição, a compleição espacial e curatorial, plenamente realizada ou não em uma
exposição ultrapassa seus campos disciplinares inerentes e pode, também, problematizar
discursos instituídos, por vezes,
diacronicamente.
Assim, abordarei momentos
performativos e expositivos redescritos a partir da aproximação temática de Ponto Cego e
Reduções do Sentido, exposições que frequentei em Porto Alegre, para também reler, por
livre associação, algo do Manifesto Antropófago a partir da obra A Grande Muralha de
Arthur Omar que, anos antes visitei em São Paulo.
Não adentrarei na discussão do estatuto da imagem na arte e na cultura visual, nem nos
pertinentes postulados de Aby Warburg e Didi-Huberman (ou mesmo Barthes e Belting)
sobre visualidades e mnemosyne. Mesmo assim, reúno impressões resignificadas também
sob tais autores para me aproximar dessas três experiências que lidam com visualidades ao
mesmo tempo convergentes e diferentes e, das quais, depreendo insights (cultivados por
muitas camadas de sentidos e leituras), para ensaiar sobre o olhar, realidades sociais e
signos. Para tanto, considerei o corpo físico visível das obras compreendidas como um todo
em exposição, e seus possíveis significados, culturalmente transversais e simbólicos, em
cada situação, vivenciadas por mim, a partir dos seus acentos curatoriais e dramatúrgicos.

Ponto Cego
Começo por Ponto Cego, exposição de Miguel Rio Branco (1946) curada pelo próprio artista
e por Paulo Herkenhoff (1949) que aguçou minha visão do mundo pelo cotejamento de
propósitos éticos e estéticos, apresentados em Porto Alegre.
Montada no Santander Cultural entre 04 de setembro e 11 de novembro de 2012, dela
destaco a aproximação sensível do artista às contingentes imagens cotidianas do
suburbano (sub)mundo social silenciado, onde impera o mais forte na exploração física de
adultos e crianças; onde progride a prostituição, o narcotráfico, o crime, a contravenção. E
onde também sonho e fantasia participam de projeções identitárias, não raro, alimentadas
pelo imaginário difundido pari passu com a indústria cultural e de massa.
Ao percorrer a exposição que inclui instalações, pinturas, vídeo e fotografias, as imagens
advindas com diferentes suportes, me permitiram fusionar o significado desses corpos e
prédios. São redutos estruturais que, ao mesmo tempo em que falam de suas
circunstâncias, também nos expõem, em nossas distâncias, às falências morais, éticas e
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estéticas. Apesar da distância entre a minha realidade imediata e a dos retratados - e do
deslocamento emblemático das imagens artísticas abrigadas no suntuoso prédio
originalmente erguido para ser um banco - a empatia me implica no que reconheço do outro,
das outras.
Tinha-se ali, visualidades que permitiram o ensaio sobre o corpo físico enquanto e meio e
fim, materializado e palpável, representado, fotografado – nesse caso sublimado,
supliciado, fetichizado, resignificado – indicial ou etéreo, no erótico jogo de aparências e
aparições do mundo na arte contemporânea. Imagens artísticas onde, para a instauração da
obra coincide seu conteúdo, digamos assim, identificado com a realidade social, as
operações práticas e conceituais do artista e a própria materialidade que resulta física,
corpo de sentidos.
Nas imagens de Rio Branco reconheço violência, opressão e subjugação, nas cicatrizes, nos
corpos mutilados, amputados. Circunstâncias vivas de cada um dos retratados, fixados num
instante fotográfico. Identidades e alteridades – humanidade – em acelerada ruína. Essas
imagens recuperam em mim o desejo por um tempo outro. Alternativo e distante dessa
precariedade da vida num mundo concreto, estatístico e desigual. Torno-me assim
igualmente protagonista dessas imagens, no ato coletivo que implica visualizar o exposto,
realizado em três tempos signícos: o da ação, o da condição e o da conivência.
Na exposição de Rio Branco tanto quanto no cenário de ruínas e sucatas, de paredes
mofadas, descascadas ou mal pintadas, a emoldurar histórias presumidas pelo contexto
arquitetônico e social, destaca-se em cada olhar, em cada corpo, a morada de biografias tão
destratadas quanto banalizadas pela repetição de nossas tradições segregadoras. Em
conjunto, as obras formam uma imagem que resplandece a ineficácia do aparelhamento
ótico humano, seletivo e metafórico para o mundo contemporâneo. Elas desvelam a
exclusão estrutural de nossos simbólicos sistemas de organização e representação social.
E, em seu devir artístico convoca-se o olhar do outro como partícipe da imagem que se
estabelece como cúmplice de uma realidade apresentada (a narrativa), como testemunha
de um tempo passado (o ato) e sempre presente (a imagem).
Texturas-texto,
foto-escrituras. Objetivamente nas fotografias de Rio Branco “o significante é sujo porque a
significação risca a transparência e fere a matriz”, afirma o curador Herkenhoff (2012, p.06)1
.

Reduções do Sentido
Saindo de Ponto Cego para visitar a exposição Economia da Montagem: Monumentos,
Galerias, Objetos em cartaz no Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli (MARGS)
entre 21 de agosto e 28 de outubro de 2012, avistei moradores de rua, jovens e idosos,
garotos e garotas de programa e outros usuários da Praça da Alfândega e reconheci, no
centro histórico de Porto Alegre, fisionomias bem próximas daquelas que me atravessaram
no jogo de espelhos da mostra de Rio Branco.

1

HERKENHOFF, Paulo. apud RIO BRANCO, Miguel. Ponto Cego. Porto Alegre: Imago, 2012, p.06.
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No MARGS a exposição Economia da Montagem se propunha a pensar as instituições que
organizaram o mundo ocidental moderno da mesma forma que se analisa um projeto
arquitetônico. O pensamento expositivo de Economia da Montagem: Monumentos, Galerias,
Objetos divulgado à imprensa local evidenciava a vontade de problematizar as construções
culturais de teor normativo, ideológico, de organização e controle social, identificadas como
instituições capazes de inferir modelos de percepção e produção de sentidos como escolas,
museus, manicômios e presídios.
Seu curador, José Francisco Alves (1964), reuniu nesta proposição acervos de instituições
artísticas, psiquiátricas e prisionais. No acervo do museu pinçou obras que representam ou
remetem a construções, casas, prédios, ruínas, fachadas2 e, também com obras do MARGS
instalou a exposição chamada Reduções do Sentido, dentro e imbricada a exposição
Economia da Montagem.
Reduções do Sentido era uma galeria cenográfica na ala direita do segundo pavimento do
museu, que, participe e ao mesmo tempo autônoma a mostra maior, fazia uma
mini-exposição com obras figurativas de temática prioritariamente social. Trabalhos em
pintura, escultura, gravura e desenho de Carlos Scliar, Edgar Koetz, Francisco Stockinger,
Hans Steiner, Iberê Camargo, Leo Dexheimer, Leopoldo Gotuzzo e Milton Kurtz.
No pequeno cubo branco de Reduções do Sentido, as paredes eram vazadas para
vislumbrarmos, simultaneamente, obras de ambas as exposições. E havia também obras
apresentadas fora da microgaleria, como a escultura de Xico Stockinger, à entrada, postada
de costas para o conjunto que compunha a exposição. Ali, a figura humana em bronze, que
esconde o rosto com os braços, o pequeno Gabiru, devolvia aos visitantes a possibilidade
de interpretação da ideologia reiterada pela curadoria e pela instituição.
Enquanto exposição dentro de outra, Reduções do Sentido também foi uma instalação. A
madeira externa do cubo, vista a cru, para mostrar o artifício da construção; as paredes
cenográficas, pintadas de branco apenas pelo lado de dentro, ressaltando a artificialidade e
instabilidade dessa situação transitória e por fim, as paredes vazadas do cubo, para
contaminar as curadorias sobrepostas, desvelar a contiguidade e instigar o visitante a
estabelecer algum diálogo entre as obras. Ambiguidade e contiguidade permitiram o jogo de
metáforas, citações e apropriações que, naquele contexto de proposições expansivas,
tensionava hierarquias disciplinares.
Em Reduções do Sentido as obras tinham diferenças temporais e estilísticas e algumas
recorrências que as alinhavavam ao propósito curatorial. Títulos sugestivos como: Ameaça
de Narciso, de Milton Kurtz (grafite e acrílico sobre papel, 1986); A Sombra, de Hans Steiner
(água-tinta, 1948) e sinais de exclusão e preconceito em obras figurativas, sendo a figura
humana o destaque, como em Alienados (nanquim,1961) desenhos de observação de Edgar
Koetz, realizados no período em que o artista esteve, sob tratamento, no Hospital
Psiquiátrico de Porto Alegre, ou “Mulata” de Iberê Camargo (óleo sobre tela, 1944)figura
feminina nua, de bruços, com pés e mãos amarrados, entre outras cenas de temática social
2

O vão central teve a ocupação majestosa de Monumento a Arquitetura Moderna, instalação de Almandrade que
centralizada, irradiava o mote curatorial. E, para reforçar o diagrama arquitetural, os quatro cantos da cena
museográfica foram ocupados por trabalhos especialmente concebidos por Carlos Krauz, Teti Waldraff, Renato
Garcia e Helene Sacco.
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pungente. Reforçando a dramaturgia, no mesmo espaço e com o mesmo cuidado
expositivo, estavam porretes, trabucos, estoques, cordas, uma jiboia (ou Teresa), revólver,
pá e granadas artesanais exibidas, em sua maioria, dentro do cubo branco.
Duas serigrafias de Carlos Scliar (Sem título, 1967) representando uma caixa vazada, nas
quais um círculo vermelho se alterna no dentro e fora dessa caixa, faziam alusão ao ir e vir
que contaminava as exposições contíguas. As gravuras estavam, uma dentro e outra fora
da galeria. A de fora, em frente e na mesma parede que sustentava um desenho a carvão
chamado Observatório (Elaine Tedesco, 2003) onde figura um quase cubo, integrante da
exposição maior (Monumentos, Galerias, Objetos). Ambas estão próximas a um porrete e
dois estoques que, na mesma parede, foram colocados bem em frente ao Gabiru de
Stockinger (série Gabirus, 1996).
Se, na dramaturgia que orientou a exposição Ponto Cego, em diferentes momentos
coadjuvamos em instalações que abrigam almas em palácios de espelhos descascados,
empoeirados, em Reduções do Sentido pude perceber a preocupação dos artistas como
observadores e críticos sociais de seu tempo e, em ambas, isso incluía em 2012 o trabalho
dos curadores.
O espaço cultural, o museu, a galeria são lugares tradicionalmente assépticos e alheios aos
ruídos da rua, respondendo a idealização moderna que perdura no imaginário local. Assim,
ambas as exposições, em níveis distintos de espacialização, traziam o questionamento do
mundo e do lugar para a exposição da arte.
Enquanto no MARGS havia armas produzidas por criminosos cativos, a mostra de Rio
Branco apontava a hipocrisia de se expor a miséria – um tema tão doído socialmente – no
suntuoso prédio restaurado e gerido sob os auspícios do capitalismo pujante, representado
por um banco internacional. Tínhamos, em exposições quase concomitantes, no Santander
Cultural o trabalho de um aclamado artista e, no MARGS, artesanias indesejadas de não
artistas, e além de tudo socialmente temíveis e reclusos. A cada exposição podia-se
observar as reações e fabulações oriundas dessas imagens em destaque por espaços de
autoridade social e artística, provocando críticas aos procedimentos de institucionalização
dos sentidos, em ambos os casos, potentes para persuadir condutas e manipular opiniões,
sem matizações subjetivas.
Na intra-montagem de Reduções do Sentido numa mostra maior e, digamos mais descritiva,
o estranhamento (em sentido social abrangente) foi canalizado pela justaposição às obras
de arte do MARGS de algumas armas de produção artesanal e clandestina que, apreendidas
no interior das prisões gaúchas, hoje integram o acervo dessas instituições correcionais3.
Misturar artistas e contraventores sob o mesmo patamar de legitimidade e valor trouxe
críticas, obviamente. Indagou-se: o que aquelas armas rudimentares teriam para apresentar
num museu de arte? Creio eu que, talvez, o mesmo que uma cicatriz, uma tatuagem
fotografada ou um corpo mutilado em exposição. Afinal, produções da inteligência humana,
elas trazem alteridades, imagens compartilhadas de uma realidade identificável,
classificável, histórica e socialmente nevrálgica.

3

Acervos da Academia de Polícia Civil (Museu Dr.José Faibes Lubianca) e Presídio Central de Porto Alegre.
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Por certo existem distâncias entre as motivações dos autores dos artefatos/obras, o
pensamento do curador, a avaliação do crítico, a significação do historiador e a fruição
espontânea. Mas, naquelas arquiteturas de significados tácitos, as duas exposições,
reiteravam a revisão de valores forjados na modernidade para testar, por incômodo ou
repulsa, a potencial transcendência da arte (e do humano?), valor igualmente moderno e
fundamental ao sistema artístico.
Nas caminhadas entre o prédio de uma exposição e da outra, fui elaborando as
coincidências para um diálogo. Considerei que ambas as propostas expositivas, por
contraste de luz e sombra, jogavam com a ideia de clarear os fatos sistêmicos e canônicos,
por assim dizer. Ponto Cego em um ambiente muito escuro, uma penumbra intimista e
reverencial. Reduções do Sentido em um cubo branco esfuziante, nivelador e
dessacralizador. Ponto Cego num espaço privado, Reduções do Sentido, público.
Indo e vindo entre mundos e imagens mundo, fui observando o rosto dos habitués da praça
que separa o MARGS do Santander Cultural, lembrei da obra de Artur Omar que visitei em
1998, na 24ª Bienal de São Paulo, também curada por Herkenhoff4. Foi com essa lembrança
que conectei as questões que me impactaram nas três experiências aqui citadas. A partir de
então, estabeleci o roteiro de redescrição mnemônica afetiva e anacrônica que me conduz
nesse texto.

Face Gloriosa
Na 24ª Bienal de São Paulo, formando um extenso mural intitulado A Grande Muralha, fui
cooptada pela Antropologia da Face Gloriosa de Omar, com suas grandes fotografias em
preto e branco de rostos, apenas rostos, de foliões carnavalescos. Maquiados,
mascarados ou fora de foco, naqueles rostos gigantes exibidos sobre a extensa parede da
bienal reconheci expressões sugestivas de alegria, prazer, enlevo e transe intermitente.
Àquela altura, a globalização e a lógica cultural do capitalismo eram a tônica de muitos
debates acadêmicos e perscrutavam identidades hegemônicas, multilaterais e emergentes
e aquela Bienal se popularizou como a bienal antropofágica, movimentando a cena artística
como um grande acontecimento. Lá presenciei esse painel servindo de fundo para fotos de
muitos visitantes, animados com a experiência sensorial e festiva da “bienal in loco”. Todos
aqueles fotógrafos e fotografados em exposição conjunta, performando com A Grande
Muralha, me pareceram antropófagos em expedição de (auto)reconhecimento cultural.
Entre o Manifesto Antropófago e a Grande Muralha, por aproximação e diferenças, de
pronto aceitei que “a alegria é a prova dos nove. No matriarcado de Pindorama”5.
As fotografias de Arthur Omar trazem a experiência subjetiva e corporal da consciência de
si e do outro e, se realizam, na e para captar o ponto de êxtase desses foliões cariocas

4

Apesar de Artur Omar ter iniciado a Antropologia da Face Gloriosa nos anos 1970 e já a ter apresentado,
inclusive em livro, só vi suas fotografias, i n loco, na Grande Muralha, montagem realizada na XXIV Bienal de São
Paulo.
5
ANDRADE, Oswald. Manifesto Antropófago, 1928. Apud: BELLUZZO, 1990. p.268. Grafia atualizada por mim.
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numa espécie de “Laboratório onde o Sol vem Acertar os seus Ponteiros6. Segundo o
artista, “Para a Antropologia da Face Gloriosa, o que importa é a conexão entre dois
batimentos, e a capacidade de detectar em si mesmo quando isso ocorre”7. Assim, ao
identificar o instante transcendental dessas faces gloriosas ele, o artista, se tornaria
partícipe e também glorioso, em face do outro em festa consigo mesmo. E, então, por que
não também comigo, a observadora empática? Pois foi justamente a sensação de conexão
entre batimentos, pulsões de vida e morte, que me fizeram encantar com a possibilidade de
auscultar e cantar as imagens ( textura-texto, foto-escritura), que constituíam e
transcendiam as exposições em questão.
Nessa consciência (pós)operatória vejo a valorização da alteridade a partir da associação e
dissociação sujeito/objeto, da mesma forma que as operações antropofágicas nos
expõem, em sua transposição poética, às imagens da cultura nacional brasileira.
Antropologia da Face Gloriosa, pensada como espaço de emancipação temporal de
identidades encarnadas, a vivência física do glorioso em si mesmo – que é uma forma de
sair de si, um estado transfigurado de si e uma experiência gloriosa no sentido religioso
mesmo – encerra uma sofisticação e riqueza inalcançável, pois, palavras de Omar,
“representam uma contribuição, ou melhor, uma adição a um patrimônio, o que há de
melhor que uma comunidade pode oferecer para sua própria identidade”8 E não é assim
mesmo que costumamos perceber a arte e o papel do artista em seu oficio e tradição?
Os modernistas antropófagos de 1928 debateram a relação da arte com seu contexto de
produção em busca de “Uma consciência participante. Uma rítmica religiosa”9. Ou seja,
uma identidade cultural enquanto experiência transcendental, criativa e compartilhada. Na
rítmica do êxtase glorioso de Omar “cada face gloriosa é um evento único e um enigma
sem fim. Em cada uma delas, não há somente aquilo que são, mas aquilo que fomos, num
instante tão breve que, para sempre, jamais saberemos”10. Esse sentimento também não
seria o mesmo que justifica nossa visita às exposições? Justamente a experiência única e
intransferível do evento como um todo?
Omar não idealiza o espectador de sua obra. Mas a incorporação do outro é dialética: eu
me reconheço e conheço, melhor, a partir do rosto do outro. Sem garantias de um
vice-versa para o fotógrafo ou o espectador. Uma relação sem qualquer saber/sabor
extrínseco ao instante sensorial do êxtase em cada um. A relação é sincrônica e, ao mesmo
tempo se dá, no mínimo em três tempos distintos da fotografia: o do fotografado, do
fotógrafo e o do expectador. E, como a granulação e o desfocamento borroso das
revelações indicam, as imagens são experiências fugidias e, principalmente para o
espectador/fruidor, são performações extemporâneas.
Sol do meio-dia
Na aproximação das três exposições aqui redescritas, sob um ponto de vista parcial, para
reconhecer e me reconhecer com o outro tentei aceder às diferenças, internas e
6

Laboratório onde o Sol vem Acertar os seus Ponteiros, título de uma dessas fotografias in: OMAR, 1997, p.137.
Idem p.19.
8
Idem p.25.
9
ANDRADE, Oswald. Manifesto Antropófago, 1928. Apud: BELLUZZO,1990. p.268. Grafia atualizada por mim.
10
Idem p.27.
7
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internalizadas na e para a constituição sistêmica de identidades culturais. Com a cara no
sol, na baixa antropofagia que me coloniza e desvela, eu ainda me reconheço e me
manifesto subjetivamente “Contra a realidade social, vestida e opressora, cadastrada por
Freud – a realidade sem complexos, sem loucura, sem prostituições e sem penitenciárias
do matriarcado de Pindorama.”11
No dito popular o pior cego é aquele que não quer enxergar. Mas em tempos de
sobreposição de imagens, de excessos estetizados, de visibilidades hierárquicas, um ponto
cego sistêmico, que nos mantém periféricos em nossas subjetividades e identidades, não
seria também o que vem nos mantendo produtivos, focados e desejantes?
Nos jogos de espelhos que se estilhaçam no espetáculo diário da vida urbana resiste,
moderno, um eros errático, íntimo e social, no qual me reconheço. E, mesmo quando os
meios empreendidos pela arte, pela fantasia, me aprisionam em consumos simbólicos,
qualquer exposição será ainda um programa transitório de comunicação e imagens mundo,
um começo de conversas. E, com elas, exposições e conversas, uma abertura “Contra a
memória fonte do costume”, reafirmada e compartilhada enquanto “experiência pessoal
renovada”12, como nos falava em 1928, o Manifesto Antropófago, se bem eu o entendi. No
entanto, considerando algumas efemérides e ocorrências de 201713 repenso: será mesmo a
alegria nossa prova dos nove?
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O Experimentado e o Imaginado: os registros
culturais manifestados na paisagem
Carlos Gonçalves Terra, Escola de Belas Artes/UFRJ

Em geral, a paisagem, enquanto espaço urbano, não frequenta os “rituais da
historiografia canônica”, fica mais agregada à historiografia da arquitetura, expurgando
a questão artística, que nela possa estar presente. Ao analisarmos e estudarmos a
paisagem é necessário ter em mente que a cada dia ela se torna mais complexa
devido aos diversos sentidos que a ela atribuímos. As transformações da paisagem
que ocorreram no Rio de Janeiro no início do século XX, de certa forma, se repetem no
início do século XXI. O Boulevard Olímpico que vai da Praça XV de Novembro, passa
pela Praça Mauá e continua pelo cais do Porto integrou novas possibilidades para as
artes. O que nos resta refletir é até quando essas obras permanecerão ali já que esses
registros tendem a desparecer e ficar somente na nossa memória. Assim, “o imaterial
que está sendo encarnado” no novo espaço do centro, passando a ideia de que o Rio
de Janeiro consegue unir a sua beleza natural, com uma concepção de cidade feita
para flanar e, ao mesmo tempo, antenada com a arte contemporânea.
Palavras-chave: Paisagem; Boulevard Olímpico; Rio de Janeiro
*

In general, the landscape, as an urban space, does not attend the "rituals of canonical
historiography", stay more aggregated to the historiography of architecture,
expurgating the artistic question that may be present in it. When analyzing and studying
the landscape it is necessary to keep in mind that each day it becomes more complex
because to the different senses that we attribute to it. The transformations of the
landscape that occurred in Rio de Janeiro in the early of the 20th century, to a certain
extent, are repeated at the beginning of the 21st century. The Olympic Boulevard, which
goes from Praça XV de Novembro, passes through Praça Mauá and continues along
the docks, integrating new possibilities for the arts. What we should reflect is how long
these works will remain in there, as these records tend to disappear and remain only in
our memory. Thus, the "immaterial being incarnated" in the new downtown area,
passing the idea that Rio de Janeiro manages to unite its natural beauty, with a
conception of city made to “flanar” and at the same time, integrated with contemporary
art.
Keywords: Landscape; Olimpic Boulevard; Rio de Janeiro
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O conceito de paisagem a cada dia se torna mais complexo devido aos diversos
sentidos que a ela atribuímos. Diferentes campos de investigação como a geografia, a
história da arte, a história da cultura, a literatura, a ecologia, entre muitos outros, se
servem da paisagem com conceitos próprios, cada um mantendo a raiz de sua
estrutura. Autores como Alain Roger (1997) trabalharam bastante bem com a distinção
léxica em relação à palavra e suas relações com a pintura, já que a sua representação
teve uma longa duração.
Javier Maderuelo nos lembra de que o vocábulo paisagem é um termo moderno, um
conceito que começa a se estruturar na Europa a partir do século XVI, antes desta
época não existia esta expressão. Cabe ressaltar que ela não é um objeto físico, mas
uma construção mental. Como diz Maximiano “a noção de paisagem está presente na
memória do ser humano antes mesmo da elaboração do conceito. A ideia embrionária
já existia baseada na observação do meio” e ainda Milton Santos nos faz recordar que
a paisagem é tudo o que nós vemos, o que nossa visão alcança e que é formada por
volumes, cores, movimentos, odores, sons etc. Assim, no Egito os jardins foram
pintados nas paredes dos túmulos, registrando uma vegetação diversificada e utilizada
naqueles espaços. Mais tarde o Império Romano também criou em suas residências
paisagens decorativas, onde a natureza era representada com uma exuberância
extraordinária.
Para Augustin Berque a noção do vocábulo é uma elaboração cultural “não existe
sempre e em todo lugar”, “houve civilizações não paisagísticas – civilizações em que
não se sabia o que é a paisagem”. O autor formula quatro critérios para identificar se
uma civilização é (ou não) paisagística: a) uso de diversas palavras para defini-la; b)
uma literatura (oral ou escrita) que a descreva ou cante sua beleza; c) ter
representações artísticas de suas paisagens e; d) possuir jardins para fruir e
deleitar-se com suas belezas.
Para Daniels & Cosgrove (1988) uma paisagem é uma imagem cultural, uma maneira
pictural de representação, estruturando ou simbolizando arredores. Ela pode ser
representada em uma variedade de materiais e em muitas superfícies – pintada em
telas, escrita em papel ou elaborada com terra, pedra, água e vegetação sobre o solo.
Sua representação manifesta-se, mais efetivamente, na pintura executada pelos
artistas flamengos do século XV e pelos pintores italianos como Fra Angélico, Sandro
Botticelli, Leonardo da Vinci e muitos outros. Na maioria das vezes servia de fundo ao
tema desenvolvido pelo artista. No Renascimento a palavra surge com a finalidade de
indicar uma nova relação entre os seres humanos e o seu ambiente. E assim foi no
decorrer dos séculos.
Em geral, a paisagem, enquanto espaço urbano, não frequenta os “rituais da
historiografia canônica”, fica mais agregada à historiografia da arquitetura, expurgando
a questão artística, que nela possa estar presente.
As transformações que ocorreram no Rio de Janeiro no início do século XX, de certa
forma, se repetem no início do século XXI. Se naquele momento o Prefeito Pereira
Passos colocou a cidade dentro de uma nova era, agora o Prefeito Eduardo Paz fez
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inúmeras alterações para receber as Olimpíadas de 2016. Criando uma paisagem que
mexe com a percepção dos seus habitantes, bem como naqueles que para cá se
deslocaram. Dentre as muitas transformações em diferentes pontos, destacamos as
da área central que criam uma paisagem que contém poucas árvores, mas que
possibilita uma diversidade de olhares pelas obras de arte que são expostas e
distribuídas ao longo de seu percurso. O Boulevard Olímpico que vai da Praça XV de
Novembro, chega a Praça Mauá e continua pelo cais do Porto integrou novas
possibilidades para as artes.
Com um olhar mais aguçado percebemos que a Igreja da Candelária agora recebe um
destaque maior já que sua fachada principal abre-se para o mar. Nela colocou-se uma
cópia da pira olímpica, sendo o artista norte-americano Anthony Howe o responsável
pelo seu design. A escultura se move pela ação do vento criando uma fascinação
pelas suas formas onduladas ocasionadas por seu movimento. Howe declara que “a
escultura cinética fica na interseção da inspiração artística e a complexidade
mecânica” e que “a realização de uma de minhas peças apoia-se na expressão criativa,
na fabricação do metal e em um processo lento de design em partes iguais”
(http://www.howeart.net/about-us.html). Sua obra nos hipnotiza nos transporta ao
infinito, nos leva a um mundo mágico.

Cópia da pira olímpica em frente a Igreja da Candelária, Rio de Janeiro, RJ. FONTE: Fotografia
de Carlos Terra, 2016.

Logo a nossa frente o Museu do Amanhã se mostra radiante. Projeto do arquiteto
espanhol Santiago Calatrava foi erguido no Pier Mauá e inaugurado em 2015.
Propositalmente se integra a essa nova paisagem permitindo que a cada passo em
sua direção nossa percepção descubra formas, significados e encantamentos, já que
sua estrutura metálica se mistura aos seus reflexos nos espelhos d´água ao seu redor
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ou ao mar que o cerca, parecendo, em certos momentos, que ele está flutuando.
Apresenta-nos formas irregulares, futuristas, um projeto de vanguarda.
O seu acervo é outro ponto que mexe com nossa imaginação... aí podemos falar do
palpável, visível e o dizível. Nessa paisagem transformada o olhar também se depara
com as obras de diversos artistas que ali deixaram suas marcas.
O Museu de Arte do Rio inaugurado em 2013, com seu prédio tombado e eclético – o
palacete D. João VI e o modernista que antigamente era uma estação de ônibus, agora
interligados também se destacam no urbanismo da região, principalmente por sua
cobertura em forma de ondas, criando um movimento ondulatório que faz com que se
integre ao Boulevard Oímpico.
Aumentada em seis vezes do seu tamanho original, a Praça Mauá, que é um marco na
história da cidade, possui agora 25.000 m2. Totalmente direcionada aos pedestres, é
coberta por uma variedade imensa de granitos, possui iluminação a LED e um sistema
de drenagem com canaletas embutidas. Os bancos distribuídos em sua área são
poucos e a vegetação também nos parece insuficiente. As 58 árvores da praça não
dão e nem darão conta de um local, onde na maior parte do tempo, sua temperatura
beira aos 40 graus. Talvez exigência para não esconder os monumentos ali
construídos, talvez para uma melhor manutenção do espaço, talvez para uma melhor
ideia de limpeza. Seja como for isso deve ser pensado, pois não é aceitável ficar em
pleno sol, numa cidade quente como o Rio de Janeiro, em certos momentos por horas,
para ter acesso a um museu.

Museu do Amanhã e Praça Mauá, Rio de Janeiro, RJ. FONTE: Fotografia de Carlos Terra, 2016.
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Os antigos pavilhões do porto também foram revitalizados e neles exposições de arte,
mostras, congressos, encontros estão sendo realizados.
Nessa paisagem transformada o olhar também se depara com as obras de diversos
artistas que ali deixaram suas marcas. Um deles é o Mural Etnias, considerado o maior
grafite do mundo. Um painel com 2.500 m2 assinado por Eduardo Kobra.
Representando os cinco continentes, Kobra realiza um trabalho excepcional com cores
vibrantes, onde o rosto de pessoas aos poucos foi surgindo no muro que não tinha
nenhum significado. Com traços firmes e fortes o autor espelha a grandeza do
encontro de nações em comemorações esportivas. Ali os cinco continentes estão
representados.

Mural Etnias, Rio de Janeiro, RJ. FONTE: Fotografia de Carlos Terra, 2016.

Outra obra de destaque é da artista Panmela Castro com suas cores fortes, traços
movimentados produz um painel que reveste a fachada de um prédio integrando
janelas, portas e portões. Surge um rosto com um olhar penetrante e o cabelo cobrindo
parte, linhas finas fazem às vezes de cílios longo, cabelos emaranhados se associam
aos olhos verdes e chamativos de sua obra. Hoje a obra já começa dar sinais de
desgaste. Janela alterada, cores desbotadas, aos poucos a obra de arte vai adquirindo
outras características. No lado esquerdo uma fachada revestida de cartazes com
fotografias hoje praticamente já não existem mais.
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Painel de Panmela Castro e casa com cartazes à esquerda, Rio de Janeiro, RJ. FONTE:
Fotografia de Carlos Terra, 2016

Saudade é amor, Rita Wainer, Rio de Janeiro, RJ. FONTE: Fotografia de Carlos Terra, 2017.
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Logo uma cabeça com cabelos negros e esvoaçantes levados pelo vento se
materializa na obra de Rita Wainer. Uma jovem que leva na cabeça um coração
vermelho e que faz par com a boca também vermelha. Sua blusa listrada em azul e a
cor da parede, se completa com a frase ≈ saudade é Amor ≈ te sigo esperando ≈,
inserida numa fita abaixo do desenho. A obra se unifica com o suporte, a parede, onde
os furos das supostas janelas parecem fazer parte da sua composição. Apesar de seu
olhar melancólico e apaixonado a obra é atual, mas o novo boulevar é isso... “o Rio dos
apaixonados”.
Trabalhos artísticos que se adequam ao espaço – o jardim, os trilhos, os edifícios – o
novo com o antigo, unidos como num único corpus, nos fazendo refletir o quanto
ganhamos num espaço antes praticamente abandonado.
O chamado Porto Maravilha foi o ponto de encontro de todas as “tribos” durante os
jogos olímpicos do Rio 2016. E continua sendo um local de atração, pois se conecta
com áreas importantes da cidade através do novo Veículo Leve sobre Trilho (VLT) com
seus 28 quilômetros de extensão e 31 paradas.
Morros, montanhas, vegetação, mar, edificações, pessoas, todos unidos e separados,
mas que no olhar do visitante, do morador, do apaixonado pela cidade se integram, se
comunicam, comungam, nos absorvem...
O que nos resta refletir é até quando essas obras permanecerão ali já que esses
registros tendem a desaparecer e ficar somente na nossa memória. Assim o “imaterial
que está sendo encarnado” no novo espaço do centro é a ideia de que o Rio de Janeiro
consegue unir a sua beleza natural, com uma concepção de cidade feita para flanar e,
ao mesmo tempo, antenada com a arte contemporânea. "Os artistas e agentes no
circuito da arte" estão incisivamente presentes ali, inclusive nas questões dos museus,
da arte urbana e das feiras de arte, realizados nos antigos armazéns do Porto.
Desejamos que as cores não se percam, as obras não sejam pichadas, o trabalho dos
artistas não seja abandonado começando a ser substituído por outros meios artísticos
– cartazes, panfletos, colagens, outras pinturas... O boulevard é de todos!
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Os parques nacionais como paisagem pitoresca
efêmera
Felipe Soeiro Chaimovich, Fundação Armando Álvares Penteado

O primeiro parque nacional do mundo foi Yellowstone, instituído em 1872. Yellowstone
respondeu ao crescimento do turismo pitoresco nos Estados Unidos, estabelecendo um
modelo de patrimônio natural efêmero. A instituição de Yellowstone envolveu a pintura de
paisagem sob os aspectos de realização do ideal de grandeza norte-americana, de prática
de turismo pitoresco e do conjunto de aquarelas realizadas por Thomas Moran e enviadas
ao Congresso dos Estados Unidos para embasar o decreto de fundação daquele parque.
Enquanto instância do pitoresco, o parque de Yellowstone exemplifica a topografia
sino-britânica predominante nos jardins ingleses do século dezoito.
Palavras-chave: pitoresco. parque nacional. paisagem. Yellowstone. Thomas Moran

*
Yellowstone was the first national park in the world established in 1872. Yellowstone
responded to the growth of the picturesque tourism in the United States, and it established a
pattern for the ephemeral natural patrimony. The establishment of Yellowstone involved
landscape painting as an accomplishment of a North American ideal of greatness, as a
practice of picturesque tourism, and as a set of watercolors made by Thomas Moran which
were sent to the Congress of the United States as part of a campaign for the foundation of
that park. As a case of the picturesque, Yellowstone exemplifies the Sino-British topography
which prevailed in English gardens during the eighteenth century.
Keywords: picturesque. national park. landscape. Yellowstone. Thomas Moran
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Qual é a relação entre a pintura pitoresca de paisagem e os parques nacionais? O primeiro
parque nacional do mundo é Yellowstone, nos Estados Unidos, tendo sido instituído em
1872. Sua concepção, exemplar para o estabelecimento dos parques nacionais desde então,
envolveu a pintura pitoresca de paisagem sob três aspectos: enquanto realização de um
ideal de grandeza nacional norte-americana, enquanto prática de turismo pitoresco e
enquanto um conjunto específico de imagens apresentadas ao Congresso norte-americano.
Os três aspectos têm como denominador comum um padrão de configuração topológica
sino-britânico.
A Grã-Bretanha conheceu pela primeira vez imagens dos jardins imperiais chineses na
década de 1720, quando o jesuíta Matteo Ripa trouxe o álbum pintado por ele a serviço do
imperador Kangxi, figurando o jardim do palácio de verão de Zehe. O álbum foi adquirido
pelo conde de Burlington, sendo a fonte da reforma do jardim de sua vila em Chiswick, feita
em colaboração com William Kent e inaugurada em 1733 (YOU, 2008, p. 29-32). Burlington
era próximo da família real britânica, e Kent era empregado por ela. Kent era amigo de
Charles Bridgeman (WILLIS, 2002, p. 64), jardineiro real responsável pela remodelação do
Hyde Park, propriedade real londrina anexa ao palácio de Kensington, igualmente
inaugurado em 1733. Bridgeman e Kent seguiram duas características das imagens
chinesas de Ripa: a irregularidade topográfica do jardim e o característico formato
serpentino da peça d’água. A partir de ambos os jardins de 1733, desenvolveu-se na
Grã-Bretanha um padrão de jardins sino-britânicos, caracterizados pela irregularidade
topográfica e botânica e pela presença de peças d´água serpentinas.
O primeiro manual britânico de jardinagem decorrente do modelo sino-britânico foi escrito
por Thomas Whateley e publicado em 1770 (SYMES, 2016, 21). Segundo Whateley, que
discorre sobre o tema da irregularidade, a natureza é incomparável em sua capacidade de
produzir singularidades por meio de contradições em “cenas licenciosamente selvagens”,
que resultam em surpresa e perplexidade para o espectador que se defronta com
“maravilhas [wonders] caprichosas” (WHATELEY, 2016, p. 44). Whateley distingue de forma
original o parque do jardim (WHATELEY, 2016, p. 18), atribuindo ao primeiro a magnitude de
escala (WHATELEY, 2016, p. 149-50). Contudo, o interesse dos parques, construções
artificiais distintas das florestas, não está apenas na magnitude, mas na irregularidade
topográfica e botânica que lhes confere a rudeza (WHATELEY, 2016, p. 57); nesse sentido,
os parques identificam-se com a natureza, e ambos se prestam ao pitoresco: “a
regularidade”, afirma Whateley, “nunca pode alcançar grande porção da beleza, nem espécie
alguma do chamado pitoresco” (WHATELEY, 2016, p. 126).
Thomas Jefferson foi um leitor atento do tratado de Whateley (WULF, 2011, p. 38, 45). Ele
também atribui a certas formações naturais um valor positivo devido a sua irregularidade.
Assim como Whateley, Jefferson identifica na natureza algo característico dos parques que
a torna objeto de interesse pictórico. Essa conceituação de Jefferson aparece no livro
seminal norte-americano intitulado Notas sobre o Estado da Virgínia, escrito entre 1780 e
1785. O interlocutor intelectual de Jefferson era o conde de Buffon, cuja História Natural
atribuía um destino de pequeneza ao Novo Mundo, determinado pelas supostas condições
climáticas que gerariam seres inferiores aos europeus. Jefferson queria se contrapor a
Buffon, visando tanto defender seu país recém independentizado como criar confiança
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entre investidores e aliados militares europeus (SHUFFELTON, 1999, p. xxi-xxiii). Ao
descrever a passagem do rio Potomac pelo Cume Azul, onde uma abissal ponte natural de
pedra deixa entrever a cadeia de montanhas ao fundo, Jefferson escreve:
“o distante acabamento que a natureza deu ao quadro é de caráter
muito diferente. É um verdadeiro contraste com o primeiro plano.
Aquele é tão plácido e deleitoso como esse é selvagem e tremendo
... É impossível que as emoções provocadas pelo sublime sejam
sentidas além do que o são aqui ... o enlevo do espectador é
indescritível!” (JEFFERSON, 1999, p. 21, 26).
O uso do discurso sobre o sublime é parte da estratégia do autor para reforçar a magnitude
geográfica dos Estados Unidos, refutando, assim, a tese de Buffon (SHUFFELTON, 1999, p.
xxxiii-xxxiv). Em 1791, Jefferson chegou a encomendar uma pintura da ponte natural da
Virgínia a John Trumbull para apresentar a seus interlocutores europeus (WULF, 2011, p.
166).
Durante seu mandato como Presidente dos Estados Unidos, Jefferson organizou a primeira
expedição científica exploratória transcontinental até o Pacífico, comandada por Lewis e
Clark entre 1804 e 1806. Eles atravessariam o vasto território continental a oeste e, às
vésperas de sua partida, Jefferson adquiriu de Napoleão territórios franceses e espanhóis,
conferindo à expedição o sentido adicional de tomar posse da nova área oeste do país. Os
relatórios de Lewis e Clark repetem a retórica de Jefferson, aliando o vocabulário do
pitoresco e do sublime à glorificação da magnitude dos Estados Unidos (WULF, 2011, p.
162-66). Perto do final da expedição, em agosto de 1806, um dos integrantes John Colter
obteve a permissão para separar-se do grupo e partir numa expedição suplementar junto
com dois caçadores (CHITTENDAM, 1982, p. 20). Após uma série de peripécias, Colter
chegou a Saint Louis, em 1810, quando relatou a Lewis sua rota em 1807, incorporada ao
mapa de Lewis de 1814, onde figura pela primeira vez a região que se tornaria o Parque de
Yellowstone (CHITTENDAM, 1982, p. 29).
A região de Yellowstone integra, assim, a expedição de tomada de posse do oeste por Lewis
e Clark. Entretanto, pelos anos seguintes essa região foi descrita sem maior impacto por
caçadores de pele, como Osborne Russel, que a percorreu em 1839 (MILLER, 2009, p. 1-13),
e Warren Ferris que, relatando em 1842 sua expedição de 1833, já atribuía um caráter
maravilhoso à natureza local (CHITTENDAM, 1982, p. 43). Com o fim do ciclo econômico de
caçadores de peles na década de 1840, a região voltaria a chamar a ser notada apenas em
1860, com a descoberta de ouro em Montana. Foi nesse contexto que as novas descrições
do local chamaram a atenção pelo seu potencial de turismo pitoresco.
O turismo pitoresco é um fenômeno que se inicia na Grã-Bretanha, na década de 1780, após
a publicação do guia de viagens pelo rio Wye, por William Gilpin, em 1782 (ANDREWS, 1990,
p. 86). Gilpin era próximo de Whateley, embora não haja evidência de que um tenha se
apropriado do conceito de pitoresco do outro. O fato é que Gilpin fizera uma viagem pelo
país de Gales, em 1770, durante a qual praticara o desenho de esboços que registravam as
próprias impressões causadas pela irregularidade dos locais visitados, e tal conjunto de
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relatos e desenhos foi publicado em 1782. No livro, a prática da produção de esboços é
recomendada como fundamental: “a arte do rascunho é, para o viajante pitoresco, o que a
arte da escrita é para o acadêmico. Cada qual é igualmente necessária para fixar e
comunicar suas respectivas idéias” (GILPIN, 2015, p. 62). Gilpin já havia escrito um livro
sobre o jardim sino-britânico de Stowe, em 1748, e transportou, para sua viagem à natureza
no país de Gales, o vocabulário da visita ao jardim irregular (HUNT, 2012, p. 263-66). Num
ensaio posterior, Gilpin definiu o pitoresco em função da aspereza: “a aspereza forma o
ponto mais essencial que diferencia o belo do pitoresco, tanto como parece ser aquela
qualidade particular que faz os objetos principalmente agradáveis em pintura” (GILPIN,
2015, p. 6). A partir de então, o turismo pitoresco caracterizar-se-ia pela busca de formações
irregulares, cujas impressões sobre o viajante seriam registradas em esboços. Inicialmente
feitos sob forma de desenho e de aguada, esses esboços passaram também a ser feitos
pelo turista pitoresco com aquarela, mudança pela qual William Turner foi um dos principais
responsáveis (ANDREWS, 1990, p. 37-8).
A voga do turismo pitoresco chegou aos Estados Unidos no início do século dezenove,
consagrando destinos com as cataratas do Niágara, e, em 1824, apareceu o primeiro hotel
específico para turistas do país, nas montanhas Catskill, no vale do rio Hudson (SEARS,
1998, p. 66). A expansão do turismo pitoresco aliou-se à expansão da rede de transportes a
vapor. Visando à expansão de negócios, o representante da Companhia Centro-Americana
de Transportes e Navios a Vapor na Califórnia Israel Raymond tomou a iniciativa de escrever
a um Senador defendendo a criação de uma área pública para lazer em Yosemite, em
fevereiro 1864, pois a região passara a receber turistas pitorescos desde 1855 (SEARS,
1998, p. 124-9). Em junho de 1864, o presidente Abraham Lincoln concede ao Estado da
Califórnia a posse inalienável da região para “uso público, férias e recreação” (LINCOLN,
2017). Com essa visão empreendedora de negócios, o arquiteto paisagista Frederick
Olmsted, que havia criado o Central Park de Nova York na década de 1850 e fora contratado
para propor o primeiro plano de desenvolvimento de Yosemite, encomendou fotografias a
Carleton Watkins e pinturas a Thomas Hill, Virgil Williams e Albert Bierstadt (HUNT, 2012, p.
259). A partir de 1869, o turismo pitoresco em Yosemite foi muito beneficiado pela
conclusão da Primeira Ferrovia Transcontinental.
Também na década de 1860, intensificaram-se os relatos de mineiros sobre a região do rio
Yellowstone. Entre 1869 e 1871, diferentes expedições foram organizadas à região em
resposta às notícias que descreviam suas singularidades. Da segunda expedição, iniciada
em agosto de 1870 e comandada pelo general Henry Washburn, participou Nathaniel
Langford, quem, desde junho daquele ano, também integrava o corpo de palestrantes da
Ferrovia do Pacífico Norte, cuja finalidade era fomentar os investimentos ferroviários
capitaneados por Jay Crooke (SCHULLERY e WHITTLESEY, 2003, p. 30-1). A expedição
Washburn integrava uma sequência de ações federais de mapeamento geológico de regiões
desconhecidas que, desde a primeira, em 1868, empregavam pintores em campo. Seguindo
esse procedimento, o soldado Charles Moore e o jornalista Walter Trumbull produziram
esboços de vistas de Yellowstone, em 1870 (WILKINS, 1998, p. 77-81). Ao retornarem,
Langford escreveu um artigo em duas partes, publicado na Scribner’s Monthly, em maio e
junho de 1871; os rascunhos de Moore e Trumbull foram transformados em ilustrações por
Thomas Moran, pintor de paisagem e ilustrador.
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O artigo ilustrado suscitou interesse turístico genuíno num grupo que partiu para a região
em agosto daquele ano (WHITTLESEY, 2003, p. viii-x); um dos integrantes da expedição
turística, o editor do jornal The New North-West Calvin Clawson, publicou uma série de
artigos nos quais empregava a terminologia pitoresca, atribuindo valor de quadro à
natureza:
“o cenário crescia em grandeza enquanto avançávamos. Nós ...
parávamos
[repetidamente]
para
admirar
o
panorama
magnificamente acabado que a Natureza, numa arrebatada
excentricidade de seu fazer misterioso de maravilhas, comprouve-se
em pintar e pendurar no nicho mais abandonado e fora do caminho
de sua galeria de quadros” (CLAWSON, 2003, p. 86).
Na expedição posterior dirigida por Ferdinand Hayden, o investidor ferroviário Crooke
resolveu inserir Moran no grupo após a desistência dos pintores Bierstadt e Gifford
(WILKINS, 1998, p. 80), para obter imagens coloridas da região, pois o pintor já havia
interpretado os rascunhos de Langford para o artigo publicado (MERRIL, 2005, p. 7) e havia
ilustrado um livro de atrações paisagísticas na rota da Ferrovia da Pensilvânia (WILKINS,
1998, p. 53). A expedição partiu em junho de 1871, também com o fotógrafo William Henry
Jackson e o pintor Henry Wood Elliot, que realizou desenhos topográficos. Moran fizera
esboços aquarelados de paisagem durante viagens turísticas desde 1860 (WILKINS, 1998,
p. 29) e, dois anos depois, viajara para a Inglaterra, onde estudou as aquarelas de Turner, a
quem admirava desde 1853 (WILKINS, 1998, p. 19). Ele se descrevia como um pintor de
impressões, tal como declarou posteriormente: “a topografia é uma arte sem valor ... na
medida em que desejo tratar verdadeiramente da Natureza, não desejo realizar a cena
literalmente, mas preservar e trazer sua verdadeira impressão” (Apud. TYLER, 1983, p. 55).
Moran entendia as impressões como opostas ao verdadeiro, como esclareceu ao comentar
a obra de Turner:
“Tudo o que [Turner] pedia de uma cena era simplesmente ser um
meio para fazer uma pintura; ele não se importava em absoluto com
a cena em si. Literalmente falando, suas paisagens são falsas; mas
elas contêm suas impressões da natureza” (Apud. WILKINS, 1998, p.
41).
A Companhia Ferroviária do Pacífico Norte foi responsável pela primeira menção
documentada a um parque nacional na região de Yellowstone, numa carta de 27 de outubro
de 1871 (SCHULLERY e WHITTLESEY, 2003, p. 54). O fato é que a campanha para tornar a
região em parque nacional se intensificaria nos meses seguintes, e uma das ações foi
enviar ao Congresso as aquarelas de Moran, as fotos de Jackson e os desenhos
topográficos de Elliot. Em março de 1872, o parque nacional de Yellowstone foi instituído
por decreto presidencial.
O impacto das aquarelas de Moran na resolução do Congresso em criar o primeiro parque
nacional do mundo (WILKINS, 1998, p. 101) é peculiar, pois tais obras não eram
representações realistas da região, mas impressões visuais análogas aos rascunhos dos
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turistas pitorescos. Foi em Yellowstone que Moran modificou definitivamente seu estilo de
aquarelas esboçadas em viagens turísticas, simplificando-as e acrescentando indicações
mnemônicas (WILKINS, 1998, p. 88). Esse conjunto de aquarelas evidencia o interesse pela
experiência artística diante da paisagem irregular de origem sino-britânica como fundadora
do conceito de parque nacional.
O parque nacional de Yellowstone ficou conhecido como País das Maravilhas, sendo grande
atração de turismo pitoresco e produção de imagens paisagísticas desde então.
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As Paisagens Imaginárias de Antônio Bandeira e
Wega Nery
José Augusto Avancini, Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Palavras-Chave: Abstração Lírica. Pintura de Paisagem. Arte Moderna no Brasil

As pinturas de Antônio Bandeira e Wega Nery se inserem no grupo de pinturas abstratas
chamadas de abstracionismo lírico que na França teve seu desenvolvimento maior após a
segunda guerra mundial. O que nos chama a atenção é o fato de Bandeira e Wega teriam
feito percursos diferentes, ele já muito cedo vai como bolsista para França e Wega
permanece no Brasil por muito tempo e só viaja quando sua pintura está consolidada e
reconhecida. É verdade que Bandeira já chegou a Paris predisposto para a pintura abstrata e
a desenvolve ao longo de sua curta vida muito produtiva.
Os dois pintores podem ser enquadrados na classificação do crítico James Guitet de
praticarem um paisagismo imaginário dentro da tendência lírica do abstracionismo. Outros
pintores europeus foram assim classificados e tiveram suas obras agrupadas dentro dessa
conceituação teórica que visava esclarecer melhor as várias tendências dessa pintura
abstrata. Tendência essa que se caracteriza por uma referência indireta à natureza e pela
criação imaginária de espaço e formas inusitadas. A relação entre figura e fundo é muitas
vezes realizada assim como a indicação de uma profundidade na imagem que nos lembram
a terceira dimensão, sem o recurso à perspectiva acadêmica.
Pinceladas espessas e muitas vezes empastadas marcam o trabalho dos nossos pintores,
principalmente os de Wega que quase sempre usava uma espátula para pintar, já Bandeira o
fazia menos e tinha suas telas realizadas com uma textura mais lisa e fina para acentuar as
transparências das cores.
Nos dois pintores observamos o recurso ao uso de cores intensas e brilhantes que
provocam um efeito luminoso e de uma tensão que envolve o espectador e a obra. O uso da
cor com máxima intensidade, principalmente nos trabalhos de Wega, é uma característica
constante, em Bandeira há uma nuança maior de cores e uma busca de equilíbrio entre as
cores da composição.
O uso de uma grade na organização das imagens é um recurso que Bandeira usa nos
lembrando das telas de Maria Helena Vieira da Silva, mas são menos intensas e
dissimuladas muitas vezes, dentro da composição. A orientação vertical/horizontal é uma
constante na pintura dos dois artistas, variando seu uso e efeito plástico.
Suas produções plásticas nos anos 50 e 60 foram adquirindo uma maturidade crescente e
uma definição de um estilo pessoal de pintar. Em Bandeira essa maturação se faz mais
rápida e nos dá uma ideia de uma trajetória mais fluida e de realizações de maior
complexidade no domínio dos meios. Já em Wega o caminho parece mais lento, atingindo
sua maturação um pouco mais tarde nos anos 70.
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O gesto, a ação e o espaço são categorias que examinaremos mais atentamente para
podermos ter uma compreensão mais refinada das obras que escolhemos como objeto
dessa rápida abordagem das pinturas dos dois artistas.
Bandeira se inicia, como já assinalamos, alguns anos mais cedo que Wega, vale destacar
que eles não se conheciam nesse período uma vez que estavam separados entre Rio de
Janeiro e São Paulo. A ida de Bandeira no final dos anos quarenta para Paris reforçou essa
distância, contudo creio que há uma proximidade entre as obras realizadas entre 1949 e
1967, quando Bandeira falece em consequência de uma anestesia mal aplicada no curso de
uma cirurgia.
Os dois pintores se filiam à abstração lírica que está se impondo em Paris após 1946, no
final da guerra, como uma reação a dominação nazista e a sua arte ancorada numa versão
esquemática do academismo. O uso do gesto livre impulsionado por uma energia psíquica
inconsciente era controlado pelas referências à realidade circundante. Os objetos ou cenas
exteriores ao pintor eram usados de forma indicativa para a criação de paisagens
imaginárias que estavam sempre presentes na realização das pinturas. A ação de pintar era
o resultado de íntima interação entre o artista, a obra e a pintura. Para verificar o que
afirmamos vamos analisar alguns quadros dos dois pintores.

Sem Título (Construtivo), Wega Nery, 1959
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As primeiras obras abstratas de Wega foram realizadas em desenho com o qual ganhou
prêmio na Bienal de 1957, sua pintura anterior, nos anos quarenta, era figurativa e de veia
expressionista como as de Bandeira no mesmo período, com a diferença que ele acentuou
mais as cores e as formas livres e alteradas da realidade, do que Wega. A passagem da
figuração para a abstração foi mais rápida para Bandeira que já estava em Paris, em contato
com as novidades, do que para Wega radicada num ambiente que começava a se abrir para
novas linguagens.
Em 1959 realiza o quadro Sem Título (Construtivo) (1), no qual formas geométricas se
encaixam umas nas outras, sustentadas no espaço da tela, sobrepostas, formando uma
figura dinâmica em tons baixos e com pequenas manchas brancas que nos dão a luz e
sugerem o movimento da figura na tela. São formas retangulares verticais que lembram
quadros empilhados, jogando com a perspectiva, num movimento de ir e vir que produz a
tensão da figura no espaço. A geometrização está presente, mas diluída pela pincelada
mais solta. É uma tela a meio caminho entre uma obra construtiva e outra informal, como é
denominada essa tendência em oposição à abstração geométrica.
Já nos anos 50 Wega passa a utilizar nomes poéticos para nomear seus quadros. Em 1963
pinta Muralha de Sonho, uma composição com largas manchas de cor, em formato um
tanto geométrico, lembrando as pinturas de Nicola de Staël. As formas são agrupadas em
direção ascensional, criando um tipo de imagem que se movimenta em um fundo ainda
existente, mantendo a tradicional relação entre figura e fundo, só que desta vez a artista usa
das manchas de variadas cores para indicar a tensão entre as cores e o espaço, tanto no
movimento de subir como no de se soltar do plano e pairar no espaço. Há uma ordem nas
cores que nos dá a profundidade e ao menos tempo mantém a oscilação entre figura e
fundo. Este escuro é preenchido por cores fortes e o conjunto sugere a parede ou muralha
do título numa referência indireta.
A tela de 1966, Acampamento, já antecipa a solução formal dos próximos quadros de Wega
e também adquire a “marca” de sua pintura. Larga mancha de cores vivas formando
superfícies de luz em contraste com cores e formas ascendentes e crispadas. Nessa tela
Wega abre três espaços numa linha que vai do canto inferior direito para o canto superior
esquerdo, em torno dessa direção as cores escuras, preto, castanho margeiam as formas
centrais. Acima desse alinhamento, manchas em cinza, branco, vermelho e azul sugerem
tendas de acampamento.
A partir dessas três obras podemos observar como a artista foi soltando a pincelada, agora
feita com espátula, num gesto largo que cria o movimento da cena e estrutura a forma
numa instantaneidade muito aguda. Equilibram bem os três elementos que são o espaço, o
gesto e ação, tanto ao pintar, como no resultado da obra que replica no espectador esses
movimentos feitos pela artista.
As obras de Antônio Bandeira que selecionamos foram A Grande Cidade Iluminada de 1953
(2), Favela de 1958 (3), Catedral de 1964 (4) e por fim Sem Título de 1967 (5). Estas quatro
obras me parecem representar o percurso de Bandeira ao longo de sua curta e produtiva
vida.
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Na primeira tela ele usa do recurso da grelha com cores vermelha e amarela, com pequenas
formas quadradas que nos reportam ao plano urbano visto num mapa ou a olho de pássaro,
machas azuis menores fazem a transição para um fundo maior que se dilui nas cores frias
que formariam um fundo, todo o conjunto destacado pelas linhas amarelas soltas em
verticais, horizontais e diagonais que cruzam o espaço da tela. Ordem e espontaneidade são
marcas dessa composição na qual o gesto do pintor fica registrado pela execução rápida e
pela relação que opõe cor e estrutura subjacente na composição.

A Grande Cidade Iluminada, Antônio Bandeira, 1953

Favela de 58, já nos dá uma solução diferenciada em comparação ao primeiro quadro
mencionado, colocando uma figura formada por linhas, num entrelaçado, criando uma
esfera oval com manchas brancas, vermelhas, amarelas, distribuídas dentro dessa esfera
que flutua num espaço azul a nos evocar o infinito. Movimento e estabilidade em tensão
são os elementos fortes na composição do quadro, reforçando uma das características
marcantes nas obras de Bandeira. O gesto de pintar é bem registrado e seus traços
permanecem visíveis ao espectador.

XXXVII Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte

293

José Avancini

As Paisagens Imaginárias de Antônio Bandeira e Wega Nery

À esquerda: A Catedral, Antônio Bandeira, 1964
À direita: Favela, Antônio Bandeira, 1958

A Catedral de 64, inspirada na Catedral de Notre Dame de Paris, mostra um movimento no
sentido de maior diluição das linhas ao criar uma forma quase radiográfica da igreja por
pontos e linhas evanescentes. Dentro dessa estrutura em verde pardo com pontos em azul,
vermelho e amarelo, as cores primárias, indicam ao espectador os vitrais da catedral. A
solução plástica é sofisticada e de grande elegância. As linhas horizontais na base do
edifício nos dão o solo e sugere abaixo o reflexo no rio e ao mesmo tempo acentua a
verticalidade.
Toda a imagem é composta num espaço branco vasto no qual a imagem flutua e vibra com
os pontos pintados que parecem luzes cintilando com muita intensidade. A relação
figura/fundo é tratada de maneira a extrair dessa relação uma tensão permanente.
Estas características reaparecem na complexa e refinada composição, a nos lembrar de
Paul Klee, feita sobre papel, Sem Título de 67, com uma fina estrutura de linhas que flutuam
num espaço infinito de branco. Sobre essa estrutura temos manchas de cor azul, quase
escura, que estão como a negar a arquitetura de linhas criadas, dentro da qual se destacam
pequenas manchas em forma de retângulos ou quadrados vermelhos e amarelos,
novamente as cores primárias em suas variações de tom. No centro da estrutura linear uma
mancha amarela cercada de branco, cria um ponto de centralidade, em torno do qual se
equilibra numa tensão extrema toda a composição.
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Sem título, Antônio Bandeira, 1967

Esta obra como as demais mencionadas nos dão a trajetória de Bandeira na tendência
francesa da chamada abstração lírica, dentro da qual encontraremos obras de outros
artistas referidas como paisagens imaginárias, calcadas em cenas exteriores e nos sonhos
de cada um.
Wega e Bandeira foram nos ano de 1950-1970 os pintores brasileiros mais sensíveis e
precursores dessa pintura que medeia entre a realidade transformada e o sonho e o
inconsciente que emergem em fragmentos de cor e de linhas, criando uma segunda
realidade, própria da pintura e da poesia. Nossos dois artistas mencionados partiram de
uma base expressionista consolidada no país e no ocidente que lhes serviu de fundo onde
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foram buscar os instrumentos e as soluções plásticas que realizaram. Também temos que
mencionar o Surrealismo como movimento complementar a fonte expressionista que
certamente abriu a sensibilidade dos pintores para a descoberta e a pesquisa do mundo
subjacente ao da razão e de seus argumentos.
A contribuição desses pintores se iguala ao dos mais importantes artistas dessa tendência
na Europa e nos Estados Unidos, países hegemônicos no sistema-mundo do qual fazemos
parte como sua periferia. Isso comprova que as relações centro-periferia não são simétricas
nem simples e que há sempre zonas e ou áreas onde a periferia se iguala ao centro e vem
mesmo a suprir uma necessidade cultural das sociedades hegemônicas que rapidamente
incorporam nossas produções artísticas como ocorreu após os anos 80. No caso específico
dos pintores em exame ainda prevalecia uma relação unidirecional, do Brasil para a Europa.
Mesmo assim Bandeira é reconhecido no meio artístico parisiense e Wega obteve sua
consagração na Bienal de São Paulo, obtendo nas exposições dos anos 50 prêmios e mais
tarde em 1979, sala especial.
Foram artistas reconhecidos no país e no sistema internacional das artes, marcando
posição importante e hoje, como acontece com muitos artistas consagrados de décadas
passadas, caíram em relativo esquecimento, mais Wega do que Antônio Bandeira, sobre o
qual foram realizadas algumas exposições retrospectivas com publicação de catálogos
contendo textos de qualidade.
Estudá-los, além do prazer que nos dá ver suas obras, contribui para compreender o
desenvolvimento da pintura da segunda metade do século XX no Brasil e no sistema
internacional das artes, já incluindo o Oriente.
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O material (des)encarnado: a recepção à arte
cinética na Europa e na América do Sul dos anos
1960
Maria de Fátima Morethy Couto, Universidade Estadual de Campinas

Minha comunicação tem por objetivo discutir a recepção à arte cinética na Europa e na
América do Sul dos anos 1960, concentrando-me nas premiações concedidas a
representantes do movimento nas Bienais de Veneza e São Paulo e apontando
coincidências e similaridades na escolha dos artistas.
Palavras-chave: Arte cinética. Bienais de arte. Premiações. Arte participativa.

*

My paper will call attention to the reception of kinetic art in Europe and South America in the
1960s, focusing on the awards given to some members of the movement in the Biennials of
Venice and São Paulo and pointing out coincidences and similarities in the selection of the
artists.
Key-words: Kinetic art. Art Biennials. Awards. Participatory Art.
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A arte cinética encontrou boa acolhida na Europa, sobretudo na França, desde o final dos
anos 1950, que perdurou ao menos até o início dos anos 1970.1 Uma de suas primeiras
exposições marcantes foi realizada em 1955 em Paris, na galeria Denise René: Le
mouvement, na qual figuraram obras de Agam, Bury, Calder, Duchamp, Jacobsen, Soto,
Tinguely e Vasarely. Dez anos mais tarde, proposições cinéticas já haviam “invadido” salas
de museus, ocupado o espaço urbano e conquistado admiradores e defensores, entre
colecionadores, intelectuais, críticos de arte e marchands, em diferentes centros de arte
europeus.
Embora não se pudesse falar de um movimento unificado, com eixos conceituais precisos,
exposições e textos de época procuravam construir sua história e demonstrar seu potencial.
Os anos de 1965-67 talvez tenham sido os de maior repercussão do cinetismo, antes dos
movimentos de protesto de 1968 na Europa mudarem o foco da discussão sobre o papel do
artista na sociedade. Duas grandes mostras realizadas nos anos citados deram grande
visibilidade à arte cinética, provocando forte polêmica na imprensa: Responsive Eye,
organizada por William Seitz no MoMA em 1965, e Lumière et Mouvement, organizada por
Frank Popper em 1967 no Museu de Arte Moderna da Cidade de Paris. Datam desse período
as primeiras publicações importantes sobre o tema, como o livro Naissance de l’art
cinétique, de autoria de Popper e resultado de suas pesquisas de doutorado sobre o tema.
Premiações significativas em grandes certames internacionais como as Bienais de Veneza,
de São Paulo e as Bienais de Jovens de Paris consagravam artistas e grupos ligados ao
movimento, ao mesmo tempo em que estimulavam o debate sobre o real alcance de suas
propostas e sobre o escopo de atuação do artista cinético. Destaquemos, desde já, a
conquista do Grande Prêmio na Bienal de Veneza de 1966 pelo argentino Julio Le Parc, por
tratar-se de façanha inédita para um artista sul-americano, e a atribuição dos prêmios de
melhor pintura e escultura da edição seguinte da mesma Bienal a dois artistas
comprometidos com o ideário da op art e da arte cinética, respectivamente: a inglesa
Bridget Riley e o húngaro, radicado na França, Nicolas Schöffer.2
Deve-se ressaltar que nos anos 1960 o termo era utilizado de modo amplo, para designar
obras/propostas que, embora de caráter e intenção distintos, procuravam promover uma
reorientação da experiência perceptiva a partir da criação de efeitos óticos, da articulação
do espaço pela luz ou do estímulo à manipulação dos trabalhos. Em um mercado saturado
pela abstração lírica ou informal, por um lado, e pelo realismo figurativo, por outro, e ainda
avesso ao expressionismo abstrato e seus desdobramentos, a arte cinética apresentava-se
então na Europa como uma efetiva possibilidade de renovação do campo e não apenas por
sua relação com a ciência.

1

Exemplo da boa recepção do cinetismo na França foi a encomenda feita pelo Presidente Georges Pompidou ao
artista Agam de uma instalação cinética na antessala de seu apartamento privado no Palácio do Eliseu. O
projeto teve início em 1971 e só foi concluído após a morte do presidente Pompidou, ocorrida em 1974. Poucos
anos mais tarde, contudo, o Salão Agam será transferido para o Museu Nacional de Arte Moderna de Paris.
2
Neste mesmo ano de 1968, em função das revoltas estudantis e das diversas criticas à mercantilização da arte,
a Bienal de Veneza decidirá abolir a atribuição de prêmios, decisão que será posta em prática na edição
seguinte, em 1970. Duas décadas mais tarde, em 1986, novo sistema de premiação será elaborado e colocado
em funcionamento. E se Le Parc foi o primeiro latino-americano a conquistar um Grande Prêmio, cabe lembrar
de outras significativas premiações da Bienal de Veneza para artistas do continente sul-americano nas décadas
1950/1960. Em 1956 Aldemir Martins obteve o prêmio de melhor desenhista; em 1958 e em 1962 Fayga
Ostrower e Antonio Berni ganharam o prêmio de melhor gravador, respectivamente.
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Entre os defensores da arte cinética, muitos exaltavam o caráter crítico de suas propostas,
destacando em especial o desejo de abolir a visão do artista enquanto gênio, de assumir
uma autoria coletiva ou de promover a participação do espectador. Críticos e historiadores
da arte como Guy Brett, Jean Clay, Frank Popper e Stephen Bann esforçavam-se para alargar
o sentido do termo, para além de uma arte ligada ao movimento em si ou fascinada pela
tecnologia. Jean Clay, por exemplo, afirmaria no primeiro número da revista francesa de
vanguarda Robho que “o cinetismo não é apenas aquilo que se movimenta, é a tomada de
consciência da instabilidade do real. (...) O cinetismo não é uma arte realista, é uma arte do
real” (ROBHO, n. 1, junho 1967). Brett, por sua vez, em livro publicado em 1968, apresenta a
arte cinética como “uma instável e impermanente forma de arte (...) que rompeu com as
antigas fronteiras que definiam as artes visuais bem como com as ideias tradicionais sobre
espaço” (BRETT, 1968, contracapa).
Muitas das obras consideradas cinéticas destacavam-se por seu caráter efêmero, pelo
emprego de materiais banais, por seu poder de transmutação e metamorfose. Trabalhos
como os Cloud Canyons do filipino David Medalla, por exemplo, eram celebrados por
“produzirem uma complexa e tênue expressão de energia que antes não existia na escultura
mecânica”, enquanto as máquinas do suíço Jean Tinguely eram exaltadas por seu poder de
“liberar as partes mecânicas da hierarquia precisa da função” (BRETT, 1968, p. 37 e 42). Os
Bichos de Lygia Clark, por sua vez, eram definidos, por críticos europeus, como peças
cinéticas que “dão grande espaço para a participação ativa e criativa. Com eles, o
espectador não se limita a colocar em ação um processo, por mais brilhante e divertido que
seja, mas segue-o inteiramente e compreende-o mais profundamente” (BARRETT, 1967).

Fig 1. David Medalla, Cloud Canyon
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O estímulo à participação do espectador e a intenção de tornar a arte mais democrática e,
com isso, agir no tecido social, são argumentos centrais na defesa do movimento naquele
momento. A arte participativa era compreendida como uma tendência artística inovadora,
com implicações sociais, e as noções de participação e conscientização política eram
recorrentemente relacionadas entre si. Como observou Arnauld Pierre, “a transformação das
relações entre obra-espectador e artista-sociedade deveria servir como laboratório das
transformações sociais, a participação do espectador e a socialização da arte implicariam o
sujeito democrático de modo mais profundo na construção da comunidade por vir” (PIERRE,
2013, p. 68).
Nesse contexto, as propostas do grupo GRAV, criado em Paris em 1960 e que tem entre
seus fundadores o argentinos Julio Le Parc e Horacio Garcia Rossi, são compreendidas
como um “cinetismo social”, por proporem que a arte ajudasse na “construção de uma outra
comunidade, na qual educação e trabalho seriam descoberta e diversão, ou seja, uma
maneira de escolher como usar nosso tempo” (PIERRE, 2013, p. 62).

Fig. 2. Grupo GRAV – Une journée dans la rue, Paris, 1966

O grupo alcançou notoriedade, na França, com seus Labirintos e Sala de Jogos, montados
nas edições de 1963 e 1965 da Bienal de Jovens de Paris. Tratava-se de um trabalho
claramente coletivo, que visava incitar o espectador à ação por meio da criação de
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ambientes polisensoriais, lugares de lazer e de ativação, onde o lúdico auxiliaria na
transformação do comportamento individual e social. Em abril de 1966, o grupo realizou
uma ação concertada, conhecida como Une journeé dans la rue, em pontos estratégicos da
cidade de Paris, com a montagem de dispositivos participativos, distribuição de textos e
panfletos, aplicação de questionários, entre outras atividades, e que atraiu grande atenção
para as propostas do GRAV.
Contudo, como observou Claire Bishop,
o pano de fundo artístico para a arte participativa na Paris da década
de 1960 era o conceito de democracia como equalizadora do
capitalismo de consumo. A cultura cotidiana, acessível a todos,
estava no cerne dessa compreensão de democracia; mas embora
ela se colocasse de algum modo em oposição às hierarquias
culturais elitistas e à figuração da arte de esquerda na década de
1950, raramente tratava de questões de diferença de classe e
desigualdade social (BISHOP, 2012, p. 80).
Sobre o grupo GRAV, Bishop comenta ainda, ao discutir as diferenças existentes entre suas
propostas e as dos Situacionistas:
Como grande parte da arte participativa na década de 1960, o
espectador ideal da instalação [Labirinto da Bienal de Paris de 1963]
do GRAV foi concebido em termos universalistas, como um sujeito
(masculino) sem classe social, capaz de retomar uma percepção
ingênua. O uso de novos materiais e tecnologias para acessar uma
percepção primitiva e imaculada resultou em ambientes cinéticos
com certa uniformidade emocional, não obstante a forte ênfase no
jogo. (...) Apesar das suas reivindicações quanto à centralidade do
público, as experiências produzidas pelas instalações do GRAV são
primariamente individuais e não sociais, e hoje as descreveríamos
mais corretamente como interativas, ao invés de participativas.
Mesmo assim, o grupo acreditava que essas experiências tinham
implicações sociais (BISHOP, 2012, p. 88-89).
Artistas sul-americanos e a arte cinética
Diversos artistas sul-americanos participaram ativamente do movimento ou tiveram seus
trabalhos relacionados às premissas da arte cinética pela crítica europeia especializada. Já
citamos acima a participação dos argentinos Julio Le Parc e Horacio Garcia Rossi na
fundação do grupo GRAV. Outro argentino cuja obra também se insere no universo do
cinetismo é Luis Tomasello, que se radicou em Paris em 1957.
Os venezuelanos Jesus Rafael Soto, Alejandro Otero e Carlos Cruz-Diez são nomes
igualmente relacionados à difusão da arte cinética desde seus primórdios, com destaque.
Cabe ressaltar que o cinetismo teve grande acolhimento na Venezuela dos anos
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1950/1960. A cidade Universitária de Caracas, por exemplo, possui várias obras de autoria
de artistas comprometidos com as propostas cinéticas, com destaque para o auditório com
teto acústico de Calder.3 Todavia, faz-se necessário assinalar que os artistas aqui citados –
argentinos e venezuelanos - descobriram ou interessaram-se pela arte cinética apenas
depois que viajaram ou passaram a residir na Europa.4 A este respeito, por exemplo,
Cruz-Diez relembra o impacto causado em sua obra pela exposição Le mouvement,
mencionada acima, que ocorreu em 1955, afirmando que após visitá-la passou a imaginar
“uma série de objetos participativos e utilitários que poderiam modificar noções sobre o
propósito da arte, de modo que seu único destino não fosse ficar pendurado em um prego
ou nas paredes de um museu (JIMÉNEZ, 2010, p. 168-169).
Entre os brasileiros, Abraham Palatnik é internacionalmente reconhecido como um dos
pioneiros da arte cinética. No cenário nacional, seu trabalho vem chamando a atenção para
relação entre luz, cor e movimento desde os anos 1950. Na primeira Bienal de São Paulo,
Palatnik obteve menção honrosa do júri internacional para seu Aparelho cinecromático.
Contudo, quase ficou de fora da mostra, pois seu trabalho não se enquadrava em nenhuma
das categorias previstas, conforme evoca Mário Pedrosa ao escrever sobre a época das
bienais e os grupos concretos de São Paulo e do Rio de Janeiro:
Almir Mavignier, com seu entusiasmo, alicia Abraham Palatnik, que
se entrega então a uma pesquisa de cor por meio da luz e na I Bienal
conseguiu ver aceita, mas fora dos regulamentos e de seus prêmios,
para os quais não se enquadrava em nenhuma categoria, sua
maquininha cinecromática (ideia que lhe veio do caleidoscópio). O
júri internacional, movido também pelos preconceitos de categorias
então irremovíveis, só por forte pressão de alguns de seus membros
concordou em fazer constar da ata uma recomendação para que a
direção do Museu de Arte adquirisse a maquininha para seu acervo
(PEDROSA, 1986, p. 288-289).
A rápida menção de Pedrosa ao nome de Almir Mavignier merece aqui ser destacada, uma
vez que ele também se interessou pelo cinetismo – no plano bidimensional - e
desempenhou papel estratégico na difusão do trabalho grupo New Tendencies, atuante na
antiga Yugoslávia nos anos 1960, que explorava a interseção entre arte e tecnologia, entre
arte cinética e arte óptica. Assim como alguns de seus colegas, Mavignier parte para a
Europa no início dos anos 1950, para estudar na Escola Superior da Forma de Ulm, então
dirigida por Max Bill, e fixa residência na Alemanha. Lá, desenvolve uma obra de base
construtiva, que explorava diversos efeitos óticos e possuía grande rigor matemático.5

3

A respeito da Cidade Universitária de Caracas, Guy Brett comenta: “Em minha primeira viagem ao Brasil, em
1965, voltei pela Venezuela, por Caracas. Lá conheci Alejandro Otero, que nos levou para ver a nova cidade
universitária projetada por Carlos Raúl Vilanueva, uma integração impressionante entre arte e arquitetura. (...) O
auditório da Aula Magna de Vilanueva com o teto acústico de Calder é dos espaços mais bonitos que já visitei”
(BRETT, 2007, p. 214-217).
4
Muitos deles fixaram-se definitivamente na Europa, em especial na França. Foi o caso, por exemplo, de Jesús
Rafael Soto, Julio Le Parc, Carlos Cruz-Diez e Luis Tomasello.
5
Sobre a contribuição de Mavignier no grupo N
 ew Tendencies, ver MEDOSCH (2016).
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Gostaria além disso de ressaltar que, naquele momento, no contexto europeu, outros
artistas brasileiros tinham seu trabalho igualmente associado ao cinetismo, como Sérgio
Camargo, Hélio Oiticica, Mira Schendel e, como comentado acima, Lygia Clark.
O cinetismo em destaque na Bienal de São Paulo
Como sabemos, a Bienal de São Paulo foi criada tomando como modelo a Bienal de Veneza,
tanto no que se refere à estruturação da mostra (com representações nacionais sob a
responsabilidade de cada país) quanto à atribuição de numerosos prêmios. Assim como em
Veneza, também em São Paulo havia dois tipos de premiação distintos: os prêmios
regulamentares – atribuídos nas categorias de pintura, escultura e gravura, com destaque
para a concessão de um grande prêmio a um artista que se ressaltasse pelo conjunto de
sua obra -, e os prêmios-aquisição. Até a 8ª edição da Bienal de São Paulo (1965) vigorou
um sistema de premiação em separado, para artistas nacionais e estrangeiros. Em 1967, em
plena ditadura militar, este sistema é modificado e os prêmios são unificados, sem
separação por categoria, sob a denominação Prêmio Itamaraty e Prêmio Bienal de São
Paulo, conforme acordo estabelecido entre a Fundação Bienal e o Ministério das Relações
Exteriores. Segundo Leonor Amarante, estava previsto no acordo que o Prêmio Itamaraty
“serviria para enriquecer as paredes das embaixadas brasileiras do exterior” (AMARANTE,
1989, p. 150).
Além disso, data desta época a instituição do Grande Prêmio
Latino-Americano F. Matarazzo Sobrinho, iniciativa realizada com uma dupla intenção: a de
homenagear o industrial fundador do Museu de Arte Moderna de São Paulo e também da
Bienal de São Paulo, que se retirava da direção da mostra, e a de assegurar uma premiação
aos artistas latino-americanos, pouco contemplados nos palmarès da Bienal. Nesse novo
esquema, ainda vigoravam os prêmios-aquisição, as menções honrosas e os prêmios
especiais. Em 1979 toda a premiação é abolida, fato que já havia acontecido na Bienal de
Veneza e na Bienal de Jovens de Paris.
Os prêmios-aquisição da Bienal de São Paulo foram concebidos com o intuito de compor
um acervo para o Museu de Arte Moderna de São Paulo, instituição inicialmente
responsável pela organização das bienais.6 Conforme relata Ana Magalhães:
Partia-se de um sistema de mecenato, em que a direção do Museu
convidava empresários, associações, colecionadores importantes a
contribuir com uma quantia em dinheiro para que se comprasse uma
obra ou um conjunto de obras para o Museu. Em alguns casos, eram
os órgãos diplomáticos dos países participantes da Bienal que
intermediavam essas aquisições ou as realizavam. Ao contrário da
premiação regulamentar, os prêmios-aquisição da Bienal de São
Paulo tinham assim um sentido mais claro de permanência
(MAGALHÃES, 2013, p. 473).
Na opinião da autora, com a qual concordo, a ideia de que os prêmios-aquisição eram
concedidos sem nenhum critério e que apenas refletiam o gosto pessoal dos patronos que
haviam contribuído para aquela ação específica deve ser contestada. A meu ver, devemos
analisar os prêmios concedidos na Bienal de São Paulo em conjunto com o que ocorria no
6

Hoje este conjunto de trabalhos integra o acervo do Museu de Arte Contemporânea da USP, em função da
doação feita por Francisco Matarazzo Sobrinho a este museu em 1963, após a criação da Fundação Bienal de
São Paulo.
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cenário internacional uma vez que mostras desse tipo serviam, naquele momento, para
alavancar ou consolidar não apenas a carreira de artistas, mas também de críticos,
curadores e marchands no mercado de arte dos centros hegemônicos.7
A respeito da composição dos júris das Bienais de São Paulo, de Veneza e de Paris, bem
como de mostras similares, mas de menor porte, como os prêmios do Instituto Torquato di
Tella, chama a atenção a recorrência dos nomes de seus membros. Cito, como exemplo
paradigmático, o caso do argentino Romero Brest, que desempenhou papel determinante,
tanto quanto crítico como gestor, no processo de renovação cultural argentino dos anos
1950/60, sendo por vários anos o diretor do centro de artes visuais do Instituto Torquato di
Tella. Dos críticos sul americanos, Brest foi o que mais circulou internacionalmente neste
período – talvez mais do que Mário Pedrosa - tendo integrado o júri de premiação de várias
edições de importantes Bienais de Arte.8 Ressalte-se ainda que Brest teve atuação decisiva
na escolha dos jurados estrangeiros dos prêmios do Instituto Torcuato Di Tella, convidando
figuras de incontestável destaque internacional, como Giulio Carlo Argan, Jacques
Lassaigne, Pierre Restany, Clement Greenberg, Lawrence Alloway e James Johnson
Sweeney.
Claro que as escolhas não são neutras e refletem os jogos de poder e de interesse em ação.
Muitos dos jurados desses eventos ocupavam postos de poder no panorama artístico
internacional daquele momento, como a direção de grandes museus e de instituições
culturais de relevo e poderiam apoiar decisivamente o processo de divulgação da arte
sul-americana no exterior. Tomando as três primeiras edições das Bienais de São Paulo
como parâmetro, cito os exemplos da participação no júri de premiação de Bernard Dorival,
Jean Cassou, Jacques Lassaigne, James Johnson Sweeney, Jorge Romero Brest, René
d’Harnoncourt, Umbro Apollonio e Rodolpho Pallucchini, todos ligados a instituições de
renome internacional.9 Ao mesmo tempo, esses agentes também deixavam aqui sua marca,
influenciando nas escolhas “locais” e muitas vezes reproduzindo e reforçando escolhas dos
centros hegemônicos.10 Sobre o poder de mostras internacionais dessa natureza, Charles
Green e Anthony Gardner apontam que:
As Bienais tem atraído profissionais locais para redes
ostensivamente globalizadas de atenção e apoio financeiro do
mundo do arte, divulgando regiões ou cidades anteriormente
consideradas "periféricas” para os centros metropolitanos de
Londres e Nova York. Em outro nível, entretanto, tudo isso sugere
igualmente que essas exposições podem servir de espelhos, até
7

Magalhães também aborda esta questão, ao afirmar: “O exercício de voltar às obras e aos artistas
pontualmente foi nos revelando que a trajetória percorrida por eles passava pela sua promoção em seus
territórios de origem, sua projeção internacional ainda dentro de um circuito de galerias parisienses, para que
eles fossem, na ponta do processo, elevados à categoria de artistas internacionais no ambiente, primeiro, da
Bienal de Veneza, para chegar à Bienal de São Paulo” (MAGALHÃES, 2013, p. 480).
8
Brest integrou o júri de diversos eventos internacionais, como as I, II e VI edições da Bienal de São Paulo (1951,
1953 e 1961), a XXXI Bienal de Veneza (1962), a Bienal de Jovens de Paris (1965) e a Bienal de Gravura de
Tóquio (1966), entre outros.
9
No caso das primeiras edições da Bienal de São Paulo, era comum que o organizador de uma delegação
estrangeira, como alguns dos nomes citados, também participasse do júri de premiação daquela edição da
Bienal. Lassaigne, por exemplo, foi o curador de diferentes exposições de arte francesa no exterior e organizou a
delegação francesa de diversas edições da Bienal de Veneza (1949, 1957 e 1963) da Bienal de São Paulo (1961,
1963 e 1965).
10
Emerson Dionísio de Oliveira trata de tema similar, focando sua análise na composição dos júris dos salões
brasileiros dos anos 1960. Ver: OLIVEIRA (2011).
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mesmo de servos, para a disseminação do capital transnacional e de
políticas imperialistas associadas com o neoliberalismo globalizado
(GREEN; GARDNER, 2016, p. 3)
Em se tratando das premiações a representantes da arte cinética no Brasil, objeto de meu
estudo, ressalto que elas foram frequentes nas edições da Bienal de São Paulo da segunda
metade dos anos 1960, em sintonia com o que ocorria no circuito de mostras
internacionais. Na 7ª Bienal de São Paulo, de 1963, Jesus Rafael Soto leva um
prêmio-aquisição. Na edição seguinte, em 1965, o húngaro Victor Vasarely, que residia na
França desde os anos 1930, conquista o Grande Prêmio, juntamente com o italiano Alberto
Burri. Jean Tinguely, outro nome ligado as propostas cinéticas, sobretudo por suas
máquinas espetaculares, recebe, nesta mesma edição, um prêmio especial, o de Pesquisa
em Artes (prêmio que espelha o da Bienal de Jovens de Paris). Na 9a Bienal de São Paulo,
realizada em 1967, Carlos Cruz-Diez é um dos dez artistas agraciados com o Prêmio Bienal
de São Paulo, sendo que a Julio Le Parc é atribuído um dos prêmios-aquisição. Na edição
seguinte da Bienal de São Paulo, que ficou conhecida como a Bienal do Boicote, Abraham
Palatink também ganha um prêmio-aquisição.

Fig. 3. Sala de Jean Tinguely – Prêmio Especial de Pesquisa na 8a. Bienal de São Paulo
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Analisarei aqui os prêmios concedidos a três dos artistas citados acima: Soto, Vasarely e Le
Parc. A premiação de Vasarely em 1965 merece, a meu ver, especial destaque se a
contextualizamos em um cenário ampliado. Na Bienal de Veneza do ano de 1964, para
surpresa de muitos, o grande prêmio foi concedido pela primeira vez a um norte-americano,
Robert Rauschenberg. Laurie J. Monahan considera que esta premiação resultou de “uma
maravilhosa engenharia cultural” que envolveu inclusive a apresentação dos trabalhos em
um anexo organizado especialmente para este fim, situado no Grande Canal, onde
funcionava o consulado dos Estados Unidos, com horários mais estendidos, vernissage à
parte e grande publicidade (MONAHAN, 1990).11
A reação da crítica francesa à premiação de 1964 foi, como esperado, francamente
desfavorável, com numerosos artigos fazendo menção à situação privilegiada dos Estados
Unidos no contexto expositivo daquela edição. Assim, podemos concluir que a concessão
do grande prêmio da Bienal de São Paulo, logo no ano seguinte (1965), para um artista
radicado na França foi um feito importante na sustentação da tese da supremacia da arte
francesa no cenário mundial, apesar do resultado da Bienal de Veneza.12
Contudo, o grande prêmio da Bienal de São Paulo foi igualmente concedido para o italiano
Alberto Burri. Evidentemente, esta premiação dupla, para artistas de linguagens tão
díspares, revela possíveis impasses e conflitos do júri, que foi formado por 24 pessoas,
entre eles os brasileiros Mario Schenberg, Mário Pedrosa, Geraldo Ferraz, Paulo Mendes de
Almeida e Fernando Lemos.13
A delegação francesa daquele ano foi organizada por Jacques Lassaigne, que também
participou do júri de premiação. No ano anterior, Vasarely conquistara o Guggenheim
International Award (GIA), prêmio concedido a cada dois anos, desde 1956, pela Fundação
Guggenheim, para um artista cujo trabalho tivesse sido previamente selecionado por um júri
internacional composto para este fim. Na França, Vasarely era um artista de renome, sendo
o carro-chefe da galeria Denise René, espaço que promoveu de modo sistemático a arte
construtiva e cinética na França e apoiou decididamente alguns dos artistas aqui citados.
Seu reconhecimento internacional dá-se nesse mesmo período, a partir de sua participação
na exposição The Responsive Eye, citada acima, que ocorreu entre os meses de fevereiro e
abril de 1965.
Vasarely tomou parte na 8ª Bienal de São Paulo com destaque, já que as 38 obras de sua
autoria foram expostas em uma das duas salas especiais da delegação francesa (a outra foi
dedicada a Jean Messagier). No texto de apresentação do trabalho de Vasarely, Lassaigne
destaca o rigor do artista, seu desejo de conciliar arte e ciência e de criar “uma linguagem
racional e precisa que permitirá uma comunicação clara e também comovente”. Menciona
ainda que Vasarely considera que “a arte deve integrar-se na comunidade com toda a sua
complexidade, mesmo que o preço disso seja o anonimato”, indicação importante do
caráter contemporâneo de sua obra, muito embora, neste caso, o artista jamais tenha de
fato abdicado da autoria de seus trabalhos. (BIENAL SÃO PAULO, 1965, p. 223).

11

Ver também, a este respeito, artigo em que discuto mais longamente a premiação de Julio Le Parc na Bienal
de Veneza de 1966 (COUTO, 2014).
12
Lembremos que, diferentemente da Bienal de Veneza, a mostra de São Paulo vinha premiando artistas de
outras nacionalidades que não a francesa: Morandi em 57; Barbara Hepworth em 1959 e Adolph Gottlieb em
1963.
13
Neste mesmo ano, Pedrosa participou do júri da IV Bienal de Jovens de Paris.
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A Bienal de São Paulo de 1967 (a primeira a implementar mudanças no sistema de
premiação) ficou conhecida como a Bienal pop em função da presença marcante de obras
relacionadas ao movimento pop tanto na delegação norte-americana quanto na delegação
inglesa. William Seitz, curador do MoMA e que dois anos antes organizara The responsive
eye, mostra comentada acima, foi o responsável pela delegação dos Estados-Unidos e
montou duas salas especiais: Ambiente USA: 1957/1967, bastante comentada, com
trabalhos de Jasper Johns, James Rosenquist, Roy Lichtenstein, Andy Warhol e Tom
Wesselman, entre outros, e uma sala dedicada a Edward Hopper, recém-falecido. Já a
delegação inglesa ficou a cargo do historiador da arte Alan Bowness, que também
participou do júri de premiação e trouxe obras de cinco jovens artistas pop, em diferentes
suportes: David Hockney, Allen Jones, Patrick Caulfield, Richard Smith e William Turnbull.
Outro ponto importante da 9a Bienal de São Paulo foi o caráter interativo de boa parte das
obras expostas, o que vinha ao encontro das propostas de diversos artistas brasileiros e
alimentava o debate sobre o aspecto social da arte, em momento político bastante tenso.
Para alguns de nossos críticos, esse foi o aspecto verdadeiramente revolucionário dessa
edição da Bienal. Para Mário Pedrosa, por exemplo, o convite à participação levava ao
rompimento com a noção de “distância psíquica”, noção essa que marcara a época
moderna. E ele comenta, aludindo à sala de Julio Le Parc e mencionando as máquinas de
Tinguely, que, como vimos, fora premiado na Bienal de 1965:14
No Ibirapuera, 1967, o grande público afinal entendeu que se tratava
agora de algo diferente do que vinha apreciando desde as primeiras
mostras. Desta vez, a sala mágica de Le Parc, com seus painéis de
usina elétrica, seus fios, mesas, sinais que se movem com uma
fantasia de anúncios luminosos ou de vitrines da General Eletric, foi
consumida até a saciedade e à destruição pelas crianças primeiro, e
pelos pais a seguir, quando o fascínio e a curiosidade sobrepujaram
a timidez. E Tinguely também, o descendente de Calder pela fantasia
inventiva e sobretudo pelo humor, com suas máquinas para nada ou
só para se autodestruírem, também por lá passou e foi entendido,
bem como a série infindável de proposições que pedem a
participação pública. O tabu do “não me toques” é afinal
abandonado. E os espectadores em massa compreendem, e
aceitam, o convite à participação. (PEDROSA, 1986, p. 300-301)
Le Parc, como vimos, conquistara o Grande Prêmio da Bienal de Veneza em 1966, aos 38
anos de idade. Sua premiação causou grande polêmica, em especial na imprensa dos
Estados Unidos, pois desta feita esperava-se a consagração de outro artista
norte-americano e o favorito era Roy Lichtenstein. Provavelmente em função das questões
que envolveram a premiação de 1964, pairava no ar um sentimento anti-americanista,
sobretudo por parte dos franceses, o que talvez tenha ajudado a escolha do nome de Le
Parc, que surpreendeu a todos. Nos dizeres de Denise René, que além de Vasarely também
apoiava Le Parc e Soto:

14

No catálogo da 9a Bienal de São Paulo não há registro de sua participação neste ano. A meu ver, Pedrosa
alude aqui a Tinguely em função do sucesso alcançado por seu trabalho em 1965.
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O júri não conseguia chegar a acordo sobre um vencedor. As
discussões foram agitadas e eu acho que cinco escrutínios já
haviam ocorrido quando começaram a circular boatos que o prêmio
havia sido dado a um outsider, o representante de um movimento
novo. (...) Por volta das sete da noite, quando voltei para a Praça de
São Marcos, vi que todo mundo me fazia grandes sinais. As pessoas
me abraçaram. Tiveram que me mostrar um papel no qual estava
escrito o nome de Le Parc para que eu acreditasse. Contaram-me
que Le Parc havia desmaiado. (MILLET, 1991, p. 102)

Fig. 4. Sala de Le Parc na Bienal de Veneza de 1968

Após a premiação em Veneza, Le Parc desfrutará de grande fama no circuito internacional,
embora o destaque por ele recebido, de modo individual, talvez tenha precipitado o fim do
grupo GRAV, que encerraria suas atividades em 1968.15 Em 1967, várias cidades da América
do Sul acolhem uma retrospectiva de sua obra. Em Buenos Aires, o Instituto Torquato di
Tella recebe a mostra itinerante e publica catálogo com texto de apresentação de autoria de
Jorge Romero Brest. Na Bienal de São Paulo deste ano, Le Parc integra a delegação
argentina, com outros três artistas, mas conta com sala especial. Expõe 26 trabalhos, entre
instalações com jogos de luz e objetos manipuláveis. Sua sala, segundo Leonor Amarante
15

Esta é a opinião de Denise René. A seu ver, “os outros artistas do GRAV ou se consideravam igualmente
laureados ou julgavam que o prêmio criava um hiato injustificado entre Le Parc e eles; o que era um pouco
verdadeiro. Foi isso que começou a destruir a unidade do grupo” (MILLET, 1991, p. 102). Sobre a trajetória de Le
Parc ressalto que em 1968, no auge das revoltas de maio, ele será expulso temporariamente da França, em
função de seu envolvimento com o Atelier Populaire, oficina que imprimia os pôsteres de protesto. Nos anos
1970, já de volta a França, país onde estabelecerá residência permanente, Le Parc dará uma guinada na sua
carreira e organizará uma série de exposições com o intuito de denunciar as condições políticas repressivas de
diversos países da América do Sul.
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(1989, p. 172-173), foi um dos polos de atenção da mostra e aguardava-se uma premiação
maior para o artista argentino, mas, como mencionado acima, ele recebe um dos
prêmio-aquisição concedidos para artistas estrangeiros, juntamente com Ezio Gribaudo
(Itália), Mário Toral (Chile) e Teresa Magalhães (Portugal). O Prêmio Itamaraty, de maior
destaque da mostra, no valor de U$ 10.000,00, foi concedido ao inglês Richard Smith, cuja
participação na Bienal de Veneza de 1966 atraíra a atenção da crítica.16 Lembremos que
Alan Bowness participou do júri de premiação. Interessante notar que apesar de toda a
repercussão da sala Ambiente USA: 1957/1967 apenas um norte-americano, Jasper Johns,
teve sua obra destacada, com o Prêmio Bienal de São Paulo (que como comentamos acima,
foi atribuído a dez artistas, entre eles o venezuelano Carlos Cruz-Diez).
Para concluir, gostaria de apontar que de todos os sul-americanos envolvidos com a arte
cinética, talvez Jesús Rafael Soto tenha sido o que conquistou mais rapidamente
reconhecimento internacional, reconhecimento este que jamais arrefeceu. Soto chegou em
Paris em Soto chegou em Paris em 1950, com 27 anos de idade e uma bolsa de seis meses
do governo venezuelano. Cinco anos mais tarde, integrou a mostra Le mouvement de 1955 e
logo se tornou artista de destaque da galeria Denise René e seu trabalho seria disputado
pelo circuito comercial. Entre 1956 e 1967, além de participar de diversas mostras coletivas
dentro e fora da França, em sua maioria dedicadas ao cinetismo, ele teria sua obra exposta
em diferentes galerias de arte: Iris Clert (1959), Édouard Loeb (1962), Kootz Gallery em Nova
Iorque (1965) e Signals em Londres (1965). Todavia, contrariamente a Le Parc, Soto jamais
conquistou um prêmio de destaque na Bienal de Veneza. Em 1966, em meio à polêmica
criada pela premiação de Le Parc em Veneza, houve até quem afirmasse que Soto, também
cinético, tinha uma obra mais consolidada que Le Parc e por isso mereceria o prêmio.
Soto participou de três edições da Bienal de São Paulo entre as décadas de 1950/60: a
quarta edição, realizada em 1957; a quinta, de 1959 e a sétima, de 1963. Sua participação foi
ganhando maior destaque à medida que seu trabalho conquistava maiores admiradores no
cenário europeu. Em 1963, Soto foi o comissário da delegação da Venezuela, que foi
organizada com o apoio do Ministério da Educação daquele pais. Nela figuravam 10
Vibrações de sua autoria, além de obras de Jacobo Borges, Carlos Cruz-Diez, Alejandro
Otero, Mercedes Pardo e Hector Poléo. Soto conquistou um dos nove prêmio-aquisição
concedidos nesta edição e hoje uma de suas vibrações integra o acervo do MAC USP.17

16

Segundo Leonor Amarante, a tela premiada de Richard Smith teve a parte superior rasgada. Isso não foi um
caso isolado, mas o resultado da intensa participação do público. No relato de Amarante, “ninguém conseguia
deter a curiosidade e, em consequência, destruíram-se as peças móveis. Dias depois de inaugurada a exposição,
não se encontrava uma só obra intacta. As engrenagens estava quebradas, máquinas e motores fora de uso,
interruptores e lâmpadas queimadas, equipamentos de som mudos. Os danos foram gerais” (AMARANTE, 1989,
p. 154).
17
Cabe ressaltar que cinco outros artistas latino-americanos também foram contemplados com esta mesma
premiação: o uruguaio Jorge Paez Vilaró, a argentina Martha Peluffo; o boliviano Oscar Pantoja; o cubano René
Portocarrero e o mexicano Ricardo Martinez. Além dos artistas citados, foram igualmente contemplados com
este prêmio um artista do Japão, um da Grécia e um artista iugoslavo.
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Fig 5. Jesús Rafael Soto, Vibração, 1963. MAC USP
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O visível, o legível e o indizível na
patrimonialização da paisagem do Rio de Janeiro
Maria Inez Turazzi, Universidade Federal Fluminense

As representações da pobreza no mundo da arte, englobando as mediações objetivas e
subjetivas que encarnam essa condição em diferentes contextos históricos, também
revelam os conflitos e as ambiguidades entre “o palpável e o visível, o invisível e o dizível, o
experimentado e o imaginado” na abordagem estética de um tema repleto de gradações e
controvérsias. A pesquisa em curso questiona como a pobreza é dada a ver e ler em
publicações comemorativas da paisagem monumental do Rio de Janeiro. A escolha do
fotolivro como plataforma de observação e análise desse recorte objetiva aprofundar o
conhecimento sobre um suporte ainda pouco explorado, discutindo as escolhas, os
conteúdos e os sentidos estabilizados por essa forma de sistematização e difusão da
fotografia e sua cultura. A comunicação se concentra em dois fotolivros lançados no
aniversário de fundação da cidade, em 2015.
Palavras-chave: Fotografia. Fotolivros. Rio de Janeiro. Paisagem. Desigualdade

*
The representations of poverty in the world of art, encompassing the objective and
subjective mediations that embody this condition in different historical contexts, also reveal
the conflicts and ambiguities between "the palpable and the visible, the invisible and the
stated, the experienced and the imagined" in the aesthetic approach of a theme full of
gradations and controversies. The current research questions how commemorative
publications of Rio de Janeiro’s monumental landscape have seen and read the city’s
poverty. The choice of the photobook as a platform to observe and analyse this subject aims
to deepen the knowledge on the medium, discussing the choices, contents and senses
stabilized by this form of systematization and diffusion of photography and its culture. The
communication focuses on two photo books released on the city's founding anniversary in
2015.
Keywords: Photography. Photobooks. Rio de Janeiro. Landscape. Inequality

XXXVII Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte

312

M.I. Turazzi Visível, legível e indizível na patrimonialização da paisagem do Rio de Janeiro

Introdução
As sessões propostas para o 34º Congresso do Comitê Internacional de História da Arte, em
Pequim (setembro de 2016) apontaram a importância de uma revisão dos “termos” da
história da arte, a partir da introdução de novos parâmetros epistemológicos, oriundos de
experiências e culturas diversas. Destacou-se ali a necessidade de remodelarmos conceitos
que nos ajudem, por exemplo, a repensar e dissolver antigas oposições entre a cidade e a
paisagem, sobretudo diante de imagens e imaginários originados pela visível
‘hiperurbanização’ do mundo contemporâneo.1 Peter Krieger, estudando a cidade do México,
lembra que “en el proceso permanente de confirmar y revisar las lecturas simbólicas de la
escena urbana cresce nuestra autoconsciência”.2
As reflexões sobre as diversas formas de desigualdade entre os seres humanos têm uma
longa tradição na cultura ocidental (desde Aristóteles, pasando por Jean-Jacques Rousseau,
Karl Marx e tantos outros). Tradição que contempla “o palpável e o visível, o invisível e o
dizível, o experimentado e o imaginado” em torno de uma condição humana tida como
ontológica por uns e histórica por outros. A semântica de um conceito tão complexo e
duradouro como este deve ser investigada na longa duração, observando-se não apenas as
expressões verbais e textuais relacionadas às múltiplas formas de desigualdade, como
também a construção visual dessa ideia na criação artística de todos os tempos e lugares.
Neste sentido, os “termos” da história da arte e os aportes intelectuais da disciplina podem
oferecer uma contribuição profícua para a apreensão da historicidade, polissemia e
subjetividade de uma noção que, cada vez mais, tem inspirado propostas artísticas,
arrebatado consciências e alterado sensibilidades no mundo contemporâneo.
Os conceitos de beleza e feiúra, por exemplo, foram contemplados com uma pesquisa
inspiradora e abrangente, no tempo e no espaço, realizada por Umberto Eco, com a
participação de outros pesquisadores, publicada em 2007. Ali, uma referência à
desigualdade e à pobreza, em associação com a “feiura”, está presente nas imagens que
representam os “monstros belos e horríveis” do mundo industrial e suas trágicas
consequências humanas.3 Outras mediações objetivas e subjetivas que encarnam a noção
de desigualdade em temporalidades e espacialidades distintas, assim como as gradações,
controvérsias e ambiguidades de sua representação pelas artes visuais, ainda estão à
espera de levantamentos mais extensos, a despeito da atualidade do tema no mundo
contemporâneo e da abundância de imagens da pobreza, no passado ou no presente, que
nos alcançam cotidianamente pelas mídias digitais.
Muito antes do aparecimento de fotografias e impressos fotográficos no decorrer do século
XIX, gravuras, pinturas e outras imagens visuais já haviam criado as mais diversas
representações da desigualdade material entre os homens, dadas a ver tanto no domínio
privado como no espaço público, notadamente em ambientes urbanos. Desde então, uma
ampla iconografia pré e pós-fotográfica tem contribuído a seu modo para a construção e a
visualidade da ideia de pobreza, sensibilizando pelo olhar os que são confrontados com a
1

Cf. http://www.ciha2016.org/en Ver, especialmente, a sessão 11 Landscape and spetacle, na qual tivemos a
oportunidade de apresentar a comunicação ‘Favelas’ in Rio de Janeiro: new cultural approaches to a singular
landscape, a
 inda não publicada pelos organizadores do congresso.
2
KRIEGER, 2006, p. 145.
3
ECO, 2015, p. 332-349
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sua existência real ou imaginária. A pintura de gênero, a gravura de reprodução, os álbuns
de costumes, os periódicos ilustrados, as imagens fotográficas e muitas outras formas de
criação artística do passado e do presente traduziram em imagens as mediações objetivas
e subjetivas de uma dada condição social identificada com a pobreza, em diferentes
contextos históricos. Essas imagens visuais, em conjunto com as expressões verbais, os
tratados filosóficos, os textos literários, as normas jurídicas, as teorias socioeconômicas, e
outras tantas manifestações culturais, nos ajudam a compreender a semântica de um
conceito tão complexo quanto duradouro na tradição intelectual do Ocidente e sua imensa
carga simbólica até os dias atuais.4
Fotolivros
Esta comunicação integra um projeto de pesquisa que procura articular o estudo da
representação da desigualdade na paisagem do Rio de Janeiro com a patrimonialização
dessa paisagem, considerada bem simbólico da nacionalidade brasileira desde o século
XIX. As desigualdades que afetam drasticamente a vida de indivíduos e comunidades em
todo o planeta voltaram a crescer na cidade do Rio de Janeiro, o recorte espacial definido
para a pesquisa. Com seus contrastes monumentais, a cidade já ostentava o desonroso
título de ser uma das metrópoles mais desiguais de um dos países mais desiguais do
mundo, como apontam há tempos as instituições de pesquisa, os especialistas na matéria e
a mídia em geral.
O projeto está concentrado nos modos de ver e ler a pobreza nas imagens da cidade
publicadas em livros fotográficos ao longo do século XX. As fotografias que registraram as
desigualdades sociais na história republicana do Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo,
incorporaram uma dada visualidade da pobreza à representação da chamada “paisagem
carioca” são, portanto, o eixo principal desse estudo.5
Com essa pesquisa procuramos dar continuidade aos estudos sobre o papel da fotografia
na construção do conceito de patrimônio e, ao mesmo tempo, trazer novos elementos para
a compreensão de sua importância na afirmação do caráter monumental da paisagem de
uma cidade como o Rio de Janeiro, considerada patrimônio da humanidade pela Unesco, no
ano de 2012, na recém-criada categoria “paisagem cultural urbana”. Paisagem que evoca
estranhamentos, contrastes, fronteiras, inquietações e arranjos em torno de uma cidade em
transformação, cujas imagens são dadas a “ver” e “ler”, entre outros meios, pelos livros que
lhe são dedicados.
A escolha do livro fotográfico como plataforma de observação do “espetáculo” da pobreza,
no sentido que atribui Guy Debord à expressão de relações sociais que as imagens
convertem em objeto de consumo, tem por objetivo aprofundar o conhecimento sobre a
dimensão epistemológica da paisagem em um suporte ainda pouco explorado pela
historiografia da área.6 Procuramos, assim, analisar a enunciação de um discurso sobre a
4

BEAUDOIN, 2007; MICHELL, 2015.
Este projeto se beneficia do acolhimento recebido na Universidade Federal Fluminense pelo Programa de
Pós-Graduação em História e o Laboratório de História Oral e Imagem como professora colaboradora, bem
como da parceria com os colegas do grupo de pesquisa Paupertas (perspectivas transdisciplinares sobre a
desigualdade e a pobreza) que tem me permitido realizar cruzamentos de estudos anteriores sobre a cidade e
seu patrimônio iconográfico com a historiografia sobre a desigualdade e a pobreza.
6
DEBORD, 1997; PAOLO, 2011.
5
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cidade do Rio de Janeiro, sua paisagem e seus contrastes, discutindo as escolhas, os
conteúdos e os sentidos estabilizados por essa forma singular de difusão da fotografia e
sua cultura. Considerando os limites desta comunicação, trataremos tão somente de dois
livros fotográficos lançados no ano de 2015.
A exemplo de outras belas cidades portuárias, como Salvador, por exemplo, a paisagem do
Rio de Janeiro está representada em uma vasta iconografia pré-fotográfica, hoje reunida por
colecionadores e instituições, públicas ou privadas, nacionais e estrangeiras. O álbum
Souvenirs do Rio de Janeiro, de Johann Jacob Steinmann (1804-1844), aqui selecionado, é
uma referência obrigatória, pois tem a peculiaridade de ter sido o primeiro álbum de
gravuras (aquatintas) inteiramente dedicado a uma cidade brasileira. A publicação, muito
bem sucedida, foi lançada em tiragens sucessivas, entre 1834 e 1836, tendo recebido,
inclusive, uma impressão em litogravura. Ela é hoje uma das maiores raridades da Coleção
Geyer, brasiliana doada ao Museu Imperial, em 1999, a única a possuir todas as edições
desse famoso álbum.7
A invenção da daguerreotipia e a rápida difusão da fotografia sobre papel, desde meados do
século XIX, logo seguida pelo desenvolvimento dos processos gráficos de impressão de
imagens por reprodução fotomecânica8, viabilizariam a enorme ampliação das publicações
ilustradas e, já ao final do século XIX, a existência de livros fotográficos concebidos como
documento e vitrine da paisagem urbana, fenômeno que contribuiria, em grande medida,
para a patrimonialização, dessas paisagens. Com a invenção da fotografia, a concepção, a
autoria, o ordenamento e a apresentação de imagens fotomecânicas em publicações
especiais, incorporando-se assim a uma longa tradição visiva e suas formas de enunciação
editorial, asseguraram à fotografia um lugar estratégico na construção de narrativas sobre a
cidade e seus temas, bem como na afirmação de projetos artísticos e curatoriais que
adotaram o livro como suporte.
As conexões entre a história das cidades e a história da fotografia fomentaram em todo o
mundo, ao longo do século XX, a criação e consolidação de um amplo mercado editorial
para a visualidade urbana em meio impresso, com a celebração de paisagens icônicas pela
obra de grandes mestres da fotografia: George Brassaï, em Paris de Nuit (com Peter
Morand, 1933), Robert Doisneau, em La Banlieue de Paris (com Blaise Cendrars, 1949),
Victor Palla, em Lisboa: Cidade Triste e Alegre (com Costa Martins, 1959); Mario Cravo Neto,
com os livros Bahia, de 1980 (com texto Jorge Amado) e Salvador, de 1999, ou ainda Pierre
Verger, com Retratos da Bahia (Salvador: Corrupio, 1990), entre muitos outros.
O processo de mediação entre a cidade existente e a cidade visualizada a posteriori
concedeu a tais publicações uma elevada pregnância no imaginário coletivo, pelo menos
até o advento da era digital. Dentro deste segmento, os fotolivros caracterizam-se por serem
não apenas a expressão das escolhas e, quase sempre, das melhores fotos de seus autores,
7

FERREZ, 2000, p. 315-318.
Denomina-se reprodução fotomecânica qualquer processo de reprodução de imagens fotográficas (como
também de desenhos e de pinturas) por impressão a tinta, obtida a partir do uso de uma imagem fotográfica na
preparação da placa de impressão. Decompondo a imagem fotográfica em uma infinidade de pontos ou valores
tonais, a impressão em meio-tom ou autotipia foi usada comercialmente a partir da década de 1880, como um
recurso prático e econômico para a reprodução fotomecânica por meio de prensas tipográficas. Não
necessitando de prensas especiais, o meio-tom viabilizou a produção em massa de livros e jornais fartamente
ilustrados com reproduções fotográficas.

8
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como também por uma desejável sintonia entre o conteúdo imagético e a qualidade gráfica
da publicação. Como sistema organizado, com autoria individual ou, não raro, coletiva e,
eventualmente, institucional, os livros fotográficos em geral e os fotolivros em particular
passaram tematizar visões da cidade, projetando representações de sua paisagem em uma
temporalidade estendida que ultrapassa em muito o contexto de lançamento de tais obras.9
Por isto mesmo, os fotolivros transformaram-se em meio privilegiado de expressão artística
e visual, sendo extremamente valorizados por colecionadores e estudiosos dos processos
de criação, curadoria e edição de imagens fotográficas. Exposições e seminários têm sido
realizados sobre o tema e, mais recentemente, criou-se na Alemanha um museu dedicado
aos fotolivros.10
Rio
Em 2015, o aniversário dos quatrocentos e cinquenta anos de fundação da cidade do Rio de
Janeiro foi comemorado com o lançamento de diversas publicações, a exemplo do que
ocorrera em 1965, no ano do IV Centenário.11 Em edições bem cuidadas e, não raro,
luxuosas, boa parte desses livros foi dedicada à natureza, à história, à arte, ao patrimônio e
a outros atributos singulares da cidade, como a “paisagem carioca”, a “carioquice”, e assim
por diante. O Instituto Moreira Salles, em parceria com a conceituada editora Steidl, da
Alemanha, lançou o volume Rio, com fotografias de Marc Ferrez, pertencentes ao acervo da
instituição, e também Rio, como fotografias de Robert Polidori, especialmente concebidas
pelo fotógrafo canadense para serem reunidas em uma publicação sobre a cidade que tanto
lhe “fascinava”.

Figura 1
Marc Ferrez. Rio. São Paulo: Instituto Moreira Salles; Göttingen: Steidl, 2015.
Coleção particular
9

PARR e BADGER, 2004-2014; FERNANDEZ, 2011.
Cf. h
 ttp://www.thephotobookmuseum.com/de/home e também
http://www.aperture.org/pbr/living-library-markus-schaden-opening-photobook-museum/
11
TURAZZI (org.), 2014; LUCCHESI, 2015; PERROTTA, 2015.
10
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Figura 2
Robert Polidori. Rio. São Paulo: Instituto Moreira Salles; Göttingen: Steidl, 2015.
Coleção particular

A coincidência nos títulos e a semelhança no formato das duas publicações não parece ter
sido casual, mas antes uma estratégia destinada a reforçar as simetrias pretendidas no
duplo projeto editorial: a afirmação da excepcionalidade de ambos os fotógrafos, a
preferência comum pelo panorama de amplo formato, a perspectiva monumental da cidade
e seu cenário natural, o confronto entre duas visualidades que materializariam uma
paisagem “antes” e “depois”.
A obra fotográfica de Marc Ferrez, tema de estudos anteriores12, contribuiu de modo
significativo para uma dada construção material e simbólica da paisagem do Rio de Janeiro
e, em especial, para o processo de patrimonialização da chamada “paisagem carioca”.
Convertida em um dos lugares de memória da cidade, a expressão “paisagem carioca”
abrange tanto as dimensões geográficas, arquitetônicas, urbanísticas e sociais do lugar,
como as dimensões estéticas, individuais e subjetivas de apreensão e valoração dessa
paisagem.
Nessa perspectiva, a patrimonialização da paisagem de uma cidade é sempre um processo
sujeito às escolhas e vicissitudes do olhar, da memória e da história. Processo no qual a
fotografia tem participado ativamente, associada à forma como representamos o tempo
vivido e o espaço que habitamos, ao modo como tratamos os bens culturais herdados do
passado, ou em construção, e ao papel que a memória e a história ocupam em nosso
presente.
Modernidade urbana e natureza monumental são traços recorrentes na composição das
paisagens fotográficas de Marc Ferrez, sendo ambas protagonistas de uma visão
harmoniosa da cidade, fixada para a posteridade por um artista prolixo e longevo, que fez da
12

Cf. TURAZZI, 2000; TURAZZI, 2005.
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natureza “luxuriante” e “risonha” do Rio de Janeiro um elemento constitutivo de sua vasta
obra. As andanças de Ferrez pelos morros cariocas entrelaçaram definitivamente a
experiência do fotógrafo à construção da paisagem singular do Rio de Janeiro, dada a ver
em suas fotografias, álbuns e postais, assim como em publicações, exposições, filmes e
outros meios que, há mais de um século, reproduzem aquelas imagens. Em tempos mais
recentes, outros artistas e profissionais da imagem vem procurando, cada um a seu modo,
experimentar as escolhas e formatos que fizeram de Ferrez um dos maiores fotógrafos de
todos os tempos.
Robert Polidori, fotógrafo canadense nascido em 1951, visitou o Rio de Janeiro pela primeira
vez em 1999 e, como incontáveis viajantes que lhe precederam, ficou deslumbrado com o
“maior cenário natural de todas as grandes metrópoles do mundo”13. Mas, somente depois
de apresentado à favela da Rocinha, “espécie de tapeçaria urbana”, “autoconstruída” e
desafiadora em seu “processo orgânico de adaptação espacial”, é que ele afirma ter ficado
“obcecado” pela perspectiva de fotografar o lugar. Interesse que resultou, ao longo de
sucessivas viagens ao Rio de Janeiro, na parte mais original de um ambicioso projeto
editorial, concretizado na onda do interesse mundial pela cidade olímpica.

Figura 3
Robert Polidori e sua câmara de amplo formato.
Imagem do site do fotógrafo. Disponível em www.robertpolidori.com

Polidori tem direcionado suas lentes para o habitat humano, com o olhar fisgado pela
devastação ambiental e a degradação urbana. Como outros fotógrafos, ele costuma integrar
a sua própria imagem e a memória de seu trabalho às obras que publica. Entre idas e
vindas, escolhas e suposições, o livro Rio resultou no que define ser “a visão geral abreviada
de uma pessoa”, estando o fotógrafo aparentemente consciente de que o retrato da cidade
13

POLIDORI, 2015, p. 233-236
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construído em sua obra não é capaz de abarcar completamente a intimidade e fisionomia
do lugar, ainda que tenha procurado captar, em uma síntese expressiva, toda a “agregação
caótica de tempos, escalas e dimensões heterogêneas” do Rio de Janeiro, “onde tudo é
precário e, ao mesmo tempo, incrivelmente resistente”.14
As andanças de Polidori pelos morros do Rio, tarefa possivelmente mais complexa nos dias
atuais do que no século XIX, são a parte substancial de seu livro, como podemos aferir pelas
dezenas de fotografias de favelas reunidas na publicação. A imagem da capa sintetiza
escolhas realizadas no interior do volume: ela não emoldura qualquer marco geográfico
conhecido (Corcovado, Pão de Açúcar, Praia de Copacabana, Pedra da Gávea, etc). Apenas
casas e edifícios, em alvenaria destelhada, construídos morro acima, com a laje à mostra,
em uma elevação qualquer, entre as muitas existentes na topografia característica do Rio de
Janeiro.
Fixando assim a imagem contemporânea de uma favela carioca (neste caso, a maior delas,
isto é, a Rocinha), o fotógrafo evoca uma paisagem urbana hoje já bastante distante do
cenário pitoresco, com toscos barracos de madeira e telhados de zinco, saudado por
pintores e sambistas de outrora. É a imagem emblemática da desigualdade experimentada
na hiperurbanização das metrópoles brasileiras, latino-americanas e outras mais, o que o
fotógrafo procurou inscrever na consagrada “paisagem carioca”, compondo assim um duplo
panorama da cidade, no tempo e no espaço: aquele formado pela justaposição das imagens
tomadas à distância, e um outro, apenas subentendido, formado pela comparação da
paisagem carioca antes e depois, como o resultado inevitável do confronto sugerido entre
os dois livros editados em conjunto.
Com o uso de uma câmera antiga de grande formato, montada sobre um tripé, o fotógrafo
recorreu à visualidade totalizante que inspirou a construção de panoramas cenográficos
desde o final do século XVIII para, já no século XXI, (re)criar panoramas fotográficos
montados digitalmente, em camadas que se sobrepõem e se acomodam, tal como as
edificações e ruelas da Rocinha e de outras favelas cariocas. As imagens de Polidori
compõem assim uma paisagem caótica e, ao mesmo tempo, coesa em sua completa
desobediência a qualquer tentativa de ordenação do espaço urbano e da sociabilidade
carioca.
Povoadas pela multidão que ali vive, mas desprovidas de pessoas, essas paisagens
potencializam a visão das desigualdades espaciais resultantes da lógica perversa de
ocupação do território urbano, ao mesmo tempo que promovem a sua visualidade como um
patrimônio imagético da cidade. Nas últimas décadas, as representações visuais da e sobre
as favelas do Rio de Janeiro têm participado ativamente do processo de patrimonialização
da “paisagem carioca”, deixando no ar, sem dizê-lo, as ambiguidades do processo de
atribuição de valores a uma paisagem que também naturaliza as suas formas de exclusão.
A favela vista de dentro ou de fora, em perspectiva frontal, com ângulos ascendentes ou
descendente, projeta a natureza para longe e acentua a hiperurbanização como elemento
preponderante de sua visualidade. Essas imagens sugerem um equilíbrio duvidoso como
metáfora de toda a tensão provocada na cidade do Rio de Janeiro, e na sociedade brasileira
14

NOBRE, 2015, p. 229-231.
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em geral, diante da persistência de suas imensas desigualdades. Este me parece ser um
dos paradoxos que podem ser analisados a partir das conexões entre o visível, o legível e o
indizível nos fotolivros do Rio de Janeiro.

Figura 4
Robert Polidori. Rocinha. 2012.
In: POLIDORI, Robert. Rio. São Paulo: Instituto Moreira Salles; Göttingen: Steidl, 2015. Coleção particular
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A fluidez do imaterial na pintura viscontiana
Mirian N. Seraphim, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato
Grosso

Procurando-se relacionar a obra de Eliseu Visconti a um único e abrangente tema, nota-se
que ela é sobretudo ligada ao cotidiano palpável. Estão incluídos aí os retratos, as
paisagens, as cenas de gênero, e até mesmo suas academias. Mas também é possível, em
menor escala, encontrar na pintura viscontiana representações do mundo espiritual, quer
inseridas no universo católico, mitológico, alegórico ou místico. Elas podem ser pinçadas
aqui e ali, em todos os períodos da sua carreira. São retratos de frades ou papa;
representações de santos, anjos ou almas; cenas bíblicas, comungantes ou orantes. Nos
painéis decorativos reinam as alegorias das Virtudes, das Artes, mas também da Lei.
Encontram-se ainda aparições e sinais místicos ou oníricos. Mas a característica comum a
toda essa manifestação do imaterial na pintura viscontiana é a fluidez, o movimento que as
imagens sugerem.
Palavras-chave: Eliseu d’Angelo Visconti. Cotidiano palpável. Fluidez no imaterial.

*
In order to relate the work of Eliseu Visconti to a single and embracing theme, it is noted that
it is especially linked to the tangible everyday lives. Included are portraits, landscapes,
gender scenes, and even their academies. But it is also possible, on a smaller scale, to find in
viscontian painting representations of the spiritual world, whether inserted in the catholic,
mythological, allegorical or mystical universe. They can be discovered here and there in all
periods of his career. They are portraits of friars or pope; representations of saints, angels, or
souls; biblical scenes, communing or prayer. In the decorative panels reign the allegories of
the Virtues, of the Arts, but also of the Law. There are still apparitions and mystical or
dreamlike signs. But the common characteristic to all this manifestation of the immaterial in
the viscontian painting is the fluidity, the movement that the images suggest.
Keywords:  Eliseu d’Angelo Visconti. Tangible everyday lives. Immaterial fluidity.
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Eliseu Visconti foi considerado indeciso e contraditório por Gilda de Mello e Souza, que por
ocasião da Exposição “Os Precursores”, em 1974, observou:
No entanto, apesar de excelente pintor, Eliseu não é um artista de
personalidade muito definida. [...] Sua trajetória reflete as tendências
diversas que vai cruzando pelo caminho e às vezes incorpora em sua
pintura – o Pontilhismo, o Simbolismo, o linearismo art nouveau, o
Prérafaelismo1.
Uma das obras que ela analisou para chegar a essa conclusão foi Minha família, chamada
posteriormente A rosa, de 1909. Considerada pelos cronistas da época de sua primeira
exibição como de composição exótica e feitura própria, a pintura recebeu do Jornal do
Commercio a observação: “A factura é ‘uma novidade’ só estranhavel para quem não souber
que o Sr. Visconti não cessa de estudar, de investigar, de variar e multiplicar esforços para a
conquista da sonhada perfeição”2.
Se as obras de Visconti refletem as tendências diversas que ele pesquisou e utilizou com
extrema liberdade, adotando aquelas que se harmonizavam com seu temperamento, em
seus temas, ao contrário, podemos observar constância e coerência. Caso se queira
identificar a obra de Eliseu Visconti com um único e abrangente tema, diríamos que ela é
sobretudo ligada ao cotidiano palpável.
Estão incluídos aí os retratos da família, individuais ou em grupos; dos amigos como
Gonzaga Duque, Nicolina Vaz de Assis e Alberto Nepomuceno; colegas como o pintor
Macedo ou o escultor Zacco Paraná; discípulos como Manoel Santiago e seu genro
Henrique Cavalleiro; galeristas como José Vieitas e Jorge de Souza Freitas; historiadores do
seu tempo como Luiz Edmundo; personalidades ligadas ao comissionamento oficial como
Pereira Passos ou Manoel Cícero Peregrino3.
Suas paisagens são, via de regra, as do entorno de suas residências, quer no Rio de Janeiro,
em Copacabana ou no andar abaixo de seu atelier na Mem de Sá; quer em Saint Hubert, nos
arredores de Paris, onde fica ainda a residência da família de sua esposa Louise; ou em
Teresópolis, refúgio de sua velhice. Suas paisagens têm frequentemente o horizonte muito
alto, mostrando muito mais terra do que céu, e logo no início de sua carreira representou
toscos barracos dos subúrbios e primeiras favelas cariocas.
As cenas de gênero retratam sempre o que há de mais próximo ao artista, tanto no tempo
quanto no espaço, são a imagem do hoje de sua família e da circunvizinhança. As
atividades, na sua maioria ao ar livre, são geralmente as lúdicas, com destaque para a
leitura; ou de trabalho, em especial o das lavadeiras. Até a convalescência de um filho seu
foi tema para um tríptico, mas as brincadeiras de crianças também estão sempre presentes.
Mesmo suas academias revelam o gosto pelo material; representam detalhadamente o
ambiente das aulas de pintura, com seus cavaletes, telas e outros pintores ou modelos. De
seus nus Visconti não exclui rugas, imperfeições e pelos pubianos. Seus retratos são de um
1
SOUZA, Gilda de Mello e. A arte brasileira já era moderna no final do século XX. Ú
 ltima hora (Cultura crítica).
São Paulo, 19 e 20 out. 1974, p. 16.
2
Exposição Geral de Bellas-Artes. Jornal do Commercio (Notas de Arte). Rio de Janeiro, 7 set. 1909, p. 7.
3
Todas as obras aqui citadas podem ser encontradas no site oficial do pintor: www.eliseuvisconti.com.br.
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realismo muitas vezes cruel, não evitando as sequelas de uma paralisia em seu próprio
rosto (Autorretrato registrado com o código P022 em seu site oficial).
Contudo, também é possível, em menor escala, encontrar na pintura viscontiana
representações do mundo imaterial, quer inseridas no universo religioso, mítico ou
alegórico. São obras que tiveram influência do Simbolismo e do Pré-rafaelismo, sempre
apreciadas pelos críticos, desde suas primeiras exibições, com poucas exceções.
Elas podem ser pinçadas aqui e ali, em todos os sete períodos da sua carreira artística. O
primeiro deles, anterior ao prêmio de viagem, é o mais realista, tendo como única
manifestação da temática católica, o retrato de um frade: A leitura, de 1891. No entanto, o
foco está na compenetração piedosa do jovem, e a simplicidade do hábito e da sandália
está em conformidade com o entorno, que representa um ambiente rústico, muito
provavelmente ligado à vida no subúrbio, uma constante nesse primeiro período da carreira
do pintor.
No período de seu aperfeiçoamento na Europa, entre 1893 e 1900, em contato com o
Simbolismo, Visconti irá produzir suas primeiras obras que refletem a vida espiritual. Em
1895, expõe no Salon de Paris um tema muito em voga, o de uma celebração litúrgica que
representa também um rito de passagem: o das Comungantes. Mas ainda, expressa menos
um sentimento religioso, que a pureza e docilidade das jovens, o que se alinha à visão da
mulher-menina, em contraponto com a mulher fatal, ambas as concepções muito presentes
na arte da virada do século XIX para o XX.
Três anos mais tarde, apresenta no Salon a representação de um dos santos mais
populares, e padroeiro da cidade do Rio de Janeiro: A Recompensa de São Sebastião. Mas
na concepção de Visconti, o martírio se converte em outra coisa. Ana Cavalcanti, em sua
tese de 19994, já observou nessa cena, não a imagem religiosa, mas “a expressão do amor
passional do homem, feliz prisioneiro de seus sentimentos, que se entrega à mulher amada,
adorada como um anjo benevolente que alivia todo sofrimento”. Mais recentemente, essa
pintura foi objeto da dissertação de mestrado5 de Christian Fernandes. Ele notou, entre
outros detalhes interessantes, a figura feminina que, à primeira vista identificada com um
anjo, é na verdade, apenas a alegoria da Recompensa, pois, apesar de suas grandes asas,
apresenta um dos seios à mostra, por seu vestido de uma alça só.
Um nu deste período recebeu o título de Sonho místico (1897), e nele realmente podemos
observar além do simbolismo do lírio na mão da jovem, também uma névoa que envolve o
ambiente, o qual é ao mesmo tempo externo e interno, aspectos representados pelo jardim
em que a jovem se encontra e a janela que se abre para o céu. Considerando-se a linha
diagonal que estrutura a composição, podemos perceber entre os dois triângulos, os
binômios humanidade/natureza, material/volátil ou real/onírico.

4
CAVALCANTI, Ana Maria Tavares. L
 es Artistes Bresiliens et “Les Prix de voyage en Europe” A la fin du XIXe
siècle: vision d’ensemble et etude approfondie sur le peintre Eliseu d’Angelo Visconti (1866-1944). Tese
(Doutorado) – U. F. R. d’Histoire de l’Art et Arqueologie, Pantheon Sorbonne, Université Paris I, Paris, 1999.
5
FERNANDES, Christian Conceição. I teratividade intratextual na leitura de uma pintura fin-de-siècle brasileira:
isotopias em Recompensa de São Sebastião (1898), de Eliseu Visconti. Dissertação (Mestrado) – Centro de
Artes, Universidade do Estado de Santa Catarina, Florianópolis, 2014.
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Figura 1 - ELISEU VISCONTI. A Recompensa de São Sebastião, 1898. Óleo sobre tela; 218 x 133,9 cm;
Acervo MNBA/RJ. Foto: Jaime Acioli, 2011.

Em grandes composições, Visconti experimentou cada um dos tipos da pintura de história.
Além da religiosa, temos os esboços de um tema literário, que ele escolheu para cumprir
com as obrigações de pensionista para os seus últimos anos de estágio: a Saída da vida
pecaminosa, de 1896, inspirada numa cena da Divina Comédia. Dante e Virgílio dirigem-se
para o alto e à esquerda, onde flutuam três figuras femininas, das quais emana um feixe de
luz intensa em direção aos poetas. Na parte inferior, amontoam-se dezenas de nus em
posições diversas, representando as almas em agonia.
Ainda neste segundo período, Visconti se aventura com um tema que não voltará a pintar,
senão nos grandes painéis decorativos, encomendados para edifícios públicos. Da
mitologia escolheu representar a música e o ritmo das Oréadas (1899). Seis ninfas dos
bosques e dos montes dançam com um zagal, ao som de flauta e pandeiro, em movimentos
circulares, acompanhados por pombas brancas em seu voo rasante. Um ano antes, Visconti
criara sua obra mais reproduzida e famosa - Gioventù, chamada “a Gioconda brasileira”,
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desde Hugo Auler, em 1967, até Rafael Cardoso, em 2008, considerada por este último
como uma alegoria da Pintura6, e por Luciano Migliaccio como um pendant para Oréadas:
O tema do movimento da dança como símbolo do ciclo da vida
complementa a figura parada no instante, representando a efêmera
mocidade. A ninfa menina parece sair um momento da roda das
companheiras para contemplar, pensativa, o mistério passageiro da
sua própria beleza. Mais um símbolo do aspecto narcisista e
infecundo da adolescência que contrasta com o movimento alegre
dos casais na dança e com o ritmo frenético dos pandeiros,
representando o ciclo do tempo que traz consigo a morte e o
renovar-se da vida. A roda das ninfas passa a ser mais uma imagem
das tensões irresolúveis da alma entre a contemplação e a ação,
entre o temor e a aceitação total do ritmo da existência.7
No final do seu período de estágio, para participar de um concurso realizado em
comemoração ao quarto centenário do descobrimento do Brasil, Visconti realiza sua
concepção deste evento histórico: A Providência guia Cabral. Criada no sentido vertical,
bastante incomum para a representação de qualquer embarcação, a composição de
Visconti mostra apenas partes da caravela, e entre elas, o azul profundo do mar. Mais
importante que o próprio Cabral, a Providência, figura feminina e delicada, reina soberana
acima dos três personagens masculinos. No mesmo tom quente da chama que carrega,
seus cabelos e véu são agitados pelo vento marítimo. Para M. Izabel Branco Ribeiro:
A Providência é apresentada não como alusão religiosa, mas como
força do destino e guia de heróis. Figura flamejante, ela flutua
portando na mão direita uma tocha com a qual ilumina o caminho do
navegador, tocando-lhe a cabeça com a mão esquerda a fim de
inspirar-lhe os pensamentos. Sua personificação tem as mesmas
feições da ninfa menina que dança em Oréadas, de 1899. Porém, se
a ninfa é graça e fragilidade, a Providência é distanciamento e
determinação8.
No período seguinte de sua carreira, entre 1901 e 1912, quando Visconti alterna sua estada
entre Rio de Janeiro e Paris, as obras que fogem à representação do cotidiano palpável são
os painéis decorativos que ele realiza para o Theatro Municipal do Rio de Janeiro e para a
Biblioteca Nacional, além de algumas telas de cavalete protagonizadas por sua filha
pré-adolescente, Yvonne.
Para o teto sobre a plateia do teatro, ele escolhe a Dança das Horas, que representa a
passagem do dia: Duas figuras femininas com cabelos vermelhos e grandes asas coloridas
simbolizam a Aurora, que com um beijo nas testa, desperta a Manhã; girando no sentido
horário, as Horas transcorrem dançando aos pares, enquanto o fundo dourado se altera
para o vermelho, e ao final ganha outros tons – verdes azuis e lilases, até que que o Dia vai
6

CARDOSO, Rafael. A
 arte brasileira em 25 quadros (1790-1930). Rio de Janeiro: Record, 2008, p. 124-131.
MIGLIACCIO, Luciano. Visconti e o Simbolismo. In: VISCONTI, Tobias Stourdzé (Org.) E
 liseu Visconti: A arte em
movimento. Rio de Janeiro: Hólos, 2012, p. 230-231.
8
RIBEIRO, Maria Izabel Branco. Eliseu Visconti. São Paulo: Folha de S. Paulo/ Itaú Cultural, 1913, p. 44 (Coleção
Folha Grandes Pintores Brasileiros, 18).
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morrendo nos braços da Noite; fecham o círculo as cintilantes estrelinhas do Cruzeiro do
Sul. A pintura é realizada na técnica divisionista, cujo efeito de transparência, observado
nos tecidos translúcidos, espalha-se por todo o painel oval, que circunda o grande lustre do
teatro, e com ele reforça a sensação de transe, da eterna alternância entre o dia e a noite.

Figura 2 - ELISEU VISCONTI. A Dança das Horas, 1908. Óleo sobre tela; 218 x 133,9 cm; Theatro Municipal
do Rio de Janeiro/RJ. Foto: Jaime Acioli, 2011.

O primitivo friso sobre o proscênio, realizado na mesma época, e que hoje se encontra por
trás do friso atual, tinha como tema “A Poesia e o Amor afastando a Virtude do Vício”.
Diversos querubins se espalham ao longo do friso, arrastando a Virtude desde o canto
direito, onde o Vício é representado por um fauno de grandes chifres retorcidos, em direção
ao canto oposto, onde se encontra a Poesia, que folheia um grande livro9.
O tema para o pano de boca, definido pela comissão construtora do teatro – A influência
das Artes sobre a Civilização – foi desenvolvido pelo pintor numa profusão de centenas de
figuras em desfile alegórico. No alto da imensa tela está a alegoria da Arte que, centralizada,
abre braços e asas para influenciar o avanço da civilização. A multidão ao seu redor
descreve uma espiral, seguindo pelo lado direito do observador, onde estão representados
9

A única imagem completa que se tem desse friso, escondido há mais de setenta anos atrás do atual (também
pintado por Visconti em 1934), é a fotografia em preto e branco reproduzida no livro Theatro Municipal do Rio de
Janeiro, editado em 1913 (Rio de Janeiro: Photo/ Musso), com texto de João do Rio.
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grandes nomes da literatura, música, teatro, escultura, pintura e alguns poucos governantes
que favoreceram as artes, através dos séculos. Em primeiro plano, populares e bailarinas
representam a atualidade na procissão, com a presença das personalidades brasileiras das
mesmas áreas. Do lado esquerdo a Ciência e a Verdade estão na base de uma densa
nuvem, que comporta ainda a Música instrumental e a coral. Todos seguem ao encontro da
Arte, a grande homenageada.
Os dois painéis realizados por Visconti em 1910, têm também temas alegóricos, que foram
escolhidos por Peregrino da Silva, Diretor Geral da Biblioteca Nacional: O Progresso e
Solidariedade Humana. No primeiro, Visconti concebeu uma movimentação caótica de
corpos angustiados no espaço, que se assemelha a uma luta, ressaltando o aspecto de
competitividade agressiva que acompanha o progresso. No segundo, também chamado de
Instrução, observa-se uma roda, harmoniosa e serena, de personagens que carregam
diversos símbolos das Artes, da Sabedoria e da Justiça, enquanto uma figura feminina
central, num plano mais alto, de braços abertos irradia ondas luminosas que se espalham
para o alto.

Figura 3 - ELISEU VISCONTI. Deveres, c.1910. Óleo sobre tela; 59,5 x 79 cm; Coleção particular/RJ. Foto:
Jaime Acioli, 2011.

Neste terceiro período, a mudança significativa pela qual passava sua filha Yvonne,
aproximando-se da puberdade, inspira Visconti para a criação de quatro pinturas
interessantíssimas. A primeira delas apresenta um elemento que transforma uma cena do
cotidiano em uma obra essencialmente simbolista: é Deveres. A menina, sentada à mesa
com tinteiro e pena à sua frente, lê um livro, provavelmente didático, que é atingido
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diretamente por fortes feixes de luz, que incidem quase verticalmente sobre suas páginas,
excluindo assim a possibilidade de terem sua origem no sol, atravessando alguma janela.
Também, os traços paralelos que representam essa luz não se assemelham em nada a uma
iluminação artificial, portanto, evidenciam a presença mística do saber.
Em seguida, o pintor apresenta uma segunda versão do tema do ritual católico, muito mais
mística que a pintura Comungantes, de 1895. Sua Primeira comunhão é carregada de
elementos simbólicos: a transparência do vestido usado por Yvonne, que parece fundir a
jovem com a vegetação que a circunda, fazendo-a indissociável da natureza; o astro
brilhante que emite seus raios de luz do alto da tela à direita, iluminando a figura em
contraste com o fundo escuro; a representação das pequenas pombas, que estão presentes
também em Gioventù, Oréadas e A Providência guia Cabral; entre outros.
Em A crisálida, também de c.1910, Visconti mostra na penumbra a menina que, como uma
ninfa, sai do seu casulo em metamorfose, rodeada de borboletas coloridas que esvoaçam
ao seu redor, por entre flores e à sombra das árvores, enquanto o mundo adulto é
representado ao fundo, em plena luz, pelo grupo de casas e da imensidão do mar. Segundo
Migliaccio, a crisálida é o “último símbolo da adolescência que desabrocha para entrar na
vida”; e sobre a obra acrescenta:
Ali, Visconti parece ultrapassar as estilizações pré-rafaelitas dos
primeiros anos parisienses para se entregar ao prazer da sensação
visual transformada em sentimento pelo domínio extremado da cor,
elemento construtivo da imagem e do espaço, como na pintura da
fase mais tardia de Renoir. O modelo é uma figura familiar, a filha
Yvonne, o que deixa o pintor mais livre para revelar no tema o próprio
estado de alma10.
Outra pintura que simboliza as transformações da adolescência é Primavera, de c.1912, na
qual Visconti inova não ambientando seu nu alegórico ao ar livre, como ditava a tradição
acadêmica. Longos e lisos, os cabelos da menina envolvem suas mãos e braços, caem-lhe
sobre os ombros e suas pontas chegam a tocar-lhe a coxa. Do alto pende um ramo de
rosas; duas delas adornam sua cabeça, outra está aos seus pés; e várias pétalas
espalham-se pelo chão; movimento que alude claramente à perda da inocência.
Há também, no final deste período, uma obra da qual temos notícias apenas pelos
comentários publicados, bastante sugestivos, por sinal. Visconti participou da Segunda
Exposição Brasileira de Bellas Artes, inaugurada em 12 de janeiro de 1913, no Liceu de Artes
e Ofícios de São Paulo, com três delas, dentre elas, uma Anunciação que não foi ainda
encontrada, nem mesmo em reproduções. Pelas páginas do jornal paulista A Gazeta, Julio
César da Silva fala longamente sobre as obras de Visconti, desde o início usando de ironia e
desdenhando a fama que o pintor já alcançara naquela época. Indignado com as
experimentações do pintor, descreve desta maneira a pintura por nós desconhecida, que
classifica ao final como uma tela absurda:
Na sua “Annunciação” vê-se uma rapariga, de edade, raça e côr
incaracteristicas, cercada de uma paysagem que faria honra á
10

MIGLIACCIO, Luciano. Op. Cit., p. 236.
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palheta de um Picasso, de um Flaming ou de outro qualquer futurista
egualmente delirante. Entrouxada numas roupas côr de roxo
perpetua, que nenhum mestre costureiro conseguiria imitar, por falta
de contornos e linhas, a mulher tem tambem por toda a carnação
uns laivos de roxo. As feições não se lhes percebem bem. Os olhos
apenas fulguram, voltados para o céu, e illuminados pelos raios de
uma estrella que brilha em cima. Essa estrella nem de longe se
assemelha ás estrellas que todo o mundo vê, á noite, no céu. É uma
estrella convencional de cinco bicos, como a “étoile flamboyante”
dos velhos engrimanços de magia e adoptada como symbolo
pantacular nos tratados de sciencia occulta11.
Em seu período de Saint Hubert, entre 1913 e 1920, Visconti volta ao tema mitológico em
mais uma decoração para o Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A Música, de 1916, painel
central no teto do foyer, também considerada sua obra-prima, representa as Três Graças ao
centro, as nove Musas tocando instrumentos musicais ao redor, e Apolo com sua flauta a
um canto. Em todo o painel foi aplicada a técnica divisionista, em profusão de cores,
fazendo a luz fluir em todas as direções. Os dois painéis laterais simbolizam a Inspiração
poética e a musical, sendo o primeiro uma representação do encontro de Dante com Beatriz,
e o segundo a de marinheiros seduzidos pelo canto das sereias.
No final desse quarto período, Visconti pinta Vitória de Samotrácia. A tristeza e o sofrimento
são sentimentos raríssimos nas obras de Visconti, mas, terminada a Primeira Guerra
Mundial, ele representa a Esperança, através da aparição da Vitória alada, que emana da tela
sobre o cavalete. A esposa de Visconti, Louise cobre os olhos com um lenço nas mãos,
enquanto seus filhos mais velhos a apoiam. Ao lado do cavalete, alheio à comoção de seus
familiares, o mais novo dos irmãos, Afonso, absorto em sua pintura, está alheio aos
horrores e à saudade, expressos pelo restante da família. O tom escuro do grupo de
pessoas e móveis contrasta fortemente com a parte superior da composição; a luz que
entra pela vidraça, bate em cheio no peito da Vitória de Samotrácia e de suas asas, que se
tingem com mil reflexos multicolores. A Esperança é inocência, luz e cores, uma promessa
de reconstrução para o pós-guerra.
No quinto período de sua carreira, já consagrado e fixado no Rio de Janeiro, Visconti recebe
mais duas encomendas oficiais. Em 1923, realiza o tríptico Deveres da Cidade, para o
vestíbulo do Palácio Pedro Ernesto. Ao centro reina a figura da Cidade, sentada em seu
trono, auxiliada pela Legislação, de pé ao seu lado. Ainda no painel central estão
representadas alegoricamente as Artes e diversas atividades humanas, com destaque para
a Assistência Social. Nos painéis laterais são homenageadas duas figuras históricas, de
importância para a capital federal naquele momento: Pereira Passos e Osvaldo Cruz, ambos
recebendo a inspiração de figuras femininas aladas.
Essas figuras são uma constante nos painéis decorativos de Visconti, aparecendo inclusive
na Alegoria à Lei Orçamentária, de 1913. Bem que o pintor tentou introduzir uma dessas
figuras também naquele encomendado para o Palácio Tiradentes, tendo ela grande
11

SILVA, Julio César da. Segunda Exposição Brasileira de Bellas Artes. Algumas impressões. A Gazeta, São
Paulo, 20 jan. 1913, p. 1.
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presença, presidindo a cerimônia, no primeiro esboço apresentado: Posse de Deodoro da
Fonseca, de 1925, com destaque para a Bandeira Brasileira estendida sobre a mesa. No
entanto, este não foi aprovado, também pela presença de mulheres na assistência e, diante
dele, nos parece totalmente sem vida o painel monocromático com os retratos de todos os
constituintes de 1891, finalmente aprovado e realizado oficialmente.

Figura 4 - ELISEU VISCONTI. Vitória de Samotrácia, 1919. Óleo sobre tela; 180,9 x 118 cm; Acervo MNBA/RJ.
Foto: Jaime Acioli, 2011.
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Em 1926, Visconti expõe no Rio, com o título Piedade, uma pintura que conhecemos apenas
por reproduções em preto e branco, e foi exposta em São Paulo, em 1934, como Prece.
Assim como o tema da doença interessa a Visconti, sempre no viés da convalescença, a
debilidade física é retratada no sentido da esperança, simbolizada pela fé religiosa,
abordada aqui com enorme veemência, pelo menino que, de mãos postas, joga a cabeça
para trás e dirige o olhar para os céus. A muleta e o terço em suas mãos definem e
acentuam o tema da composição.

Figura 5 - ELISEU VISCONTI. Ilusões perdidas, c.1933. Óleo sobre tela; 160 x 100 cm; Coleção particular.
Foto: Sergio Guerini, 2011.
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O sexto período da carreira de Visconti compreende os anos de 1929 a 1936, e nele o pintor
realiza seu grande autorretrato simbolista, intitulado originalmente Inspiração, e que acabou
sendo conhecido como Ilusões perdidas. O pintor usa a névoa que sai de sua palheta, com
as formas femininas nuas que povoaram suas mais famosas obras simbolistas, para
expressar as saudades dos bons tempos. A expressão do seu rosto emoldurado pelos
cabelos e barbas brancas é de puro êxtase: de olhos fechados revive a emoção de pintar
Oréadas, Recompensa de São Sebastião, e os painéis do Theatro Municipal.
No último período de sua carreira, Visconti desfruta de todo o seu prestígio, vivendo cada
vez mais no paraíso que é por ele considerada sua casa de campo em Teresópolis. É
quando retoma uma última vez ao tema religioso no retrato do papa Leão XIII. Apesar da
presença de vários símbolos católicos como a cúpula da Basílica e a joia em forma cruz, o
fato que motivou a criação do retrato foi o 50° aniversário, em maio de 1941, da encíclica
que debatia as condições das classes trabalhadoras. O facho de luz retorna aqui em forma
de cruz e ilumina as palavras “Leo XIII; Rerum Novarum”, apontadas pelo pontífice.
Com a maturidade, Visconti se sente cada vez mais livre para se aprofundar na
representação do imaterial. Além do seu autorretrato, a obra de maior inspiração onírica é
uma representação do seu paraíso particular e da companheira de toda a sua vida, realizada
em seus últimos anos de vida. Em Evocação de Louise, ele reduz a vista de seu jardim em
Teresópolis aos seus elementos essenciais: as flores vermelhas e o portão azul,
emoldurados pelo imponente morro ao fundo. Nesta paisagem de sonho, surge a cabeça de
Louise que flutua a um canto, perfeitamente integrada à natureza, como sua própria
emanação. Sobre ela, Migliaccio testemunha:
Nessa pintura, Visconti aproxima-se dos resultados dos artistas
simbolistas mais radicais como Gauguin, pela presença simultânea
de diversas imagens e tempos mentais, ou Odilon Redon, em que a
própria matéria pictórica da tela sugere de maneira ambígua outras
figuras. [...] Esse valor exemplar da experiência pictórica, entendida
como momento lírico, ao lado da música e da poesia, talvez seja a
herança mais significativa da poética simbolista que ele soube
transmitir para a cultura moderna brasileira12.
Na pintura viscontiana a manifestação do imaterial vai se introduzindo aos poucos,
timidamente no início, ganhando força e liberdade com o passar dos anos. Mas sua
característica constante é a fluidez, o movimento que as imagens sugerem, através,
principalmente, das transparências, dos tecidos e cabelos ao vento, fachos de luz, voo de
borboletas e pássaros, danças circulares, figuras aladas e cores em tons e matizes diluídos.
São representações do etéreo que se tornam apreensíveis sensorialmente, graças à
maestria do pintor.

12

MIGLIACCIO, Luciano. Op. Cit., p. 236.
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Figura 6 - ELISEU VISCONTI. Evocação de Louise, c.1940. Óleo sobre tela; 76 x 63 cm; Coleção particular.
Foto: Rômulo Fialdini, 1993.
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O Calçadão de Copacabana: tradição em
trânsito no projeto de Roberto Burle Marx
Vera Beatriz Siqueira
Quando foi convidado para realizar o projeto paisagístico da área de aterro que alargou as
calçadas e as avenidas ao longo da famosa praia de Copacabana, Burle Marx realizou um
enorme mosaico de pedras portuguesas, com canteiros esparsos nos quais plantou
diferentes tipos de árvores. Na época, 1969-70, ele já era um celebrado paisagista,
internacionalmente reconhecido como o criador do “jardim moderno”, tendo participado de
vários dos momentos destacados da afirmação da arquitetura moderna no Brasil, do
edifício do Ministério da Educação e Saúde no Rio (1938) aos jardins de alguns dos prédios
públicos de Brasília.
O projeto para a orla de Copacabana incluía três faixas de calçadas. A faixa junto à praia é
uma calçada contínua de cerca de 4,15 km de extensão, que vai do Leme (onde Burle Marx
vivia desde criança) ao Forte de Copacabana. Junto aos edifícios, a calçada é mais larga,
porém cortada por várias ruas que desembocam na avenida Atlântica. A parte central é
menos larga, porém cortada por menos ruas, podendo ser tratada como uma superfície
horizontal mais extensa. Nenhuma seção é igual à outra. Há um contínuo fluxo de formas
abstratas que se interpenetram.

fig.1: Calçadão de Copacabana, 2014, fotografia Carla Hermann
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Para a calçada junto à praia, Burle Marx optou por preservar o padrão tradicional de pedras
portuguesas, técnica de pavimentação que chegou ao Rio entre outras cidades do Império
português. Em realidade, foi Pereira Passos, prefeito do Rio de janeiro responsável pelo
amplo projeto de modernização urbana do início do século XX, quem decidiu pavimentar as
calçadas cariocas com as novas pedras portuguesas. No lugar das pedras redondas do
período colonial, optou pelas recentes, introduzidas em Lisboa em 1842, basicamente em
basalto preto e calcário branco, cortadas mecanicamente e reproduzindo simples desenhos
em ziguezague, curvas e círculos. Nessa época, surge o padrão em ondas, supostamente
reproduzindo o encontro das águas do rio Tejo com o Oceano Atlântico, conhecido como
“Mar Largo”.

Fig.2. Praça do Rossio, Lisboa

Rapidamente esse padrão se espalhou pelo mundo, devido à influência colonial ou aos
tradicionais elos comerciais entre os portugueses e os povos da Ásia, África e América do
Sul. Mas foi em Copacabana, onde foi adotado em 1919, que o Mar Largo se tornou marco
do bairro, da cidade e do país – como vemos no filme “Saludos Amigos” de Walt Disney, no
qual o Pato Donald visita diferentes lugares da América Latina, incluindo o Brasil, onde ele é
introduzido ao samba pelo Zé Carioca, aprendendo o ritmo e a dança ao caminhar sobre as
curvas do calçadão de Copacabana. Burle Marx já havia utilizado esse reconhecido padrão
antes, na pavimentação das calçadas que cercam a Praça da Casa Forte em Recife (projeto
de 1934-35), em uma parte calçada e em canteiro gramado nos jardins do Museu de Arte
Moderna do Rio de Janeiro, além de ter incluído citações dele em pequenas áreas no interior
do desenho para as outras duas calçadas da praia de Copacabana.
Para estas, Burle Marx criou um padrão abstrato, bastante semelhante a algumas de suas
pinturas, painéis de azulejo ou tapeçarias. O calçadão foi dividido em seções, contendo as
duas faixas de calçadas, e cada trecho foi projetado independentemente. Isso ofereceu a ele
a possibilidade de trabalhar como em um painel, garantindo a diversidade do design (cada
seção é única) e, ao mesmo tempo, permitindo o progresso contínuo do trabalho de
pavimentação. Quando foi convidado, junto a Maria Martins, para representar o Brasil na
Bienal de Veneza de 1970, Burle Marx apresentou o seu projeto para a praia de Copacabana
verticalmente, focando no desenho moderno e abstrato. Era a primeira vez que um projeto
paisagístico era exposto como trabalho artístico em Veneza. Entretanto, esta opção pode
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camuflar outras tradições e outros significados culturais envolvidos na escolha da forma
abstrata: esta era uma referência, sem dúvida, à moderna experiência visual, mas também
estava alicerçada na tradição dos pavimentos em pedra portuguesa e, para complicar um
pouco mais essa equação, na peculiar geometria da arte indígena.

Fig.3. Calçadão de Copacabana, 2012.

No campo dos estudos antropológicos da arte, a relação entre os grafismos indígenas e a
abstração é um tema relevante de debate, especialmente a partir da análise de Lévi-Strauss
sobre a pintura facial kadiwéu (1955). Mesmo a consciência da dificuldade no uso de um
termo como abstrato para qualificar uma produção cultural feita em um contexto
radicalmente distinto daquele da arte ocidental não impediu o desenvolvimento da
discussão sobre a relação dos desenhos indígenas com os mecanismos cognitivos do
pensamento formal envolvidos na abstração. Hoje em dia, estudiosos como Els Lagrou
usam a definição de arte abstrata de Kandinsky como ato mental de percepção para estudar
o grafismo indígena: “Como os artistas ocidentais do movimento abstracionista, os artistas
kaxinawa e seus congêneres de outros povos amazônicos visam produzir uma percepção
espacial nova através do jogo de linhas que não substitui um espaço preexistente, mas se
1
superpõe a este”.
Desde o modernismo, artistas brasileiros haviam sublinhado as relações entre abstração
moderna e indígena. Talvez o caso mais destacado seja o de Vicente do Rego Monteiro, que
publica na França o livro Quelques visages de Paris, baseado na história de um chefe
1

Els Lagrou, Podem os grafismos ameríndios ser considerados quimeras abstratas? Uma reflexão sobre a arte
perspectivista. In: Carlo Severi; Els Lagrou (orgs.) Q
 uimeras em diálogo: grafismo e figuração nas artes indígenas.
Rio de Janeiro: 7Letras, 2013
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indígena brasileiro, que viaja para Paris, onde entra em contato com a arte e a cultura local.
Quando retorna à sua tribo, descreve e comenta o que havia observado. De seus
comentários emergem dez imagens de vistas acompanhadas de poemas curtos sobre a
catedral de Notre Dame, a torre Eiffel, o Museu do Louvre, as pontes de Austerlitz e Passy, a
basílica de Sacre Coeur, a Place de la Concorde, o Trocadéro, o Jardin des Plantes e o Arco
do Triunfo. Vista pelos olhos do chefe, a cidade luz se converte em um local exótico. O
Museu do Louvre, por exemplo, foi descrito como a casa de um grande guerreiro, muito
habilidoso na arte de embalsamar e empalhar seus inimigos, imortalizados em posições
embaraçosas. Para subverter o ponto de vista tradicional, no qual o índio era percebido
como primitivo, as imagens enfatizam o poder corrosivo da estranheza, fundindo a
visualidade moderna (no caso, Art Déco), com a tradição da figuração abstrata da arte
indígena.

Fig.4. Vicente do Rego Monteiro, Quelques visages de Paris, 1925. Capa e prancha do Museu do Louvre

Por outro lado, a arte indígena e seu abstracionismo decorativo foi recuperada dentro do
quadro do discurso nacionalista que marcou o governo do presidente Getúlio Vargas. No
Rio, as calçadas da Praia Vermelha foram, a partir de 1937 e até os anos 1960,
pavimentadas com pedras portuguesas em desenho inspirado nas formas abstratas da
cerâmica marajoara, dialogando com projeto semelhante realizado em Belo Horizonte, na
Praça Raul Soares, inaugurada em 1936 e hoje tombado. O projeto de Burle Marx, entretanto,
não é, como estes da década de 30, uma citação ou referência direta. Ao contrário, em sua
linguagem algo rude e franca, aproxima a ponto de fazer confundir as tradições indígena e
moderna; há sempre essa ambivalência de signos que podem ser, a um só tempo, uma
coisa e outra.
No calçadão de Copacabana, o uso das árvores nos canteiros espalhados também se vale
dessa polissemia. Em alguns lugares, Burle Marx optou por plantas nativas de regiões
costeiras. Em outros, plantou espécies exóticas já bem adaptadas ao clima local, como a
amendoeira (Terminalia catappa), com largas folhas ovais e uma sombra especialmente
bem-vinda no sol tropical. Árvores e palmeiras foram arranjadas em grupos de quatro ou
cinco, com intervalos, sob os quais Burle Marx colocou bancos para que o pedestre pudesse
sentar e relaxar, mesmo nessa avenida super movimentada. O espaço de transição entre a
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linha de edifícios e a praia foi ocupado por alcovas, cantos e fragmentos que criam
diferentes lugares com seus tons e sensações próprios, enquanto o desenho geral do
projeto permanece horizontal e só pode ser visto a partir das janelas dos altos prédios ao
longo da Avenida Atlântica. Essa fragmentação contribui para a circulação fluida e livre que
possibilita diferentes ritmos e direções.

Fig.5. Calçadão de Copacabana, projeto, 1970.

Esse é um ponto que precisa ser destacado. Burle Marx frequentemente opta por uma
circulação livre e desimpedida. Seus jardins não possuem um ponto de vista central. De
acordo com Jacques Leenhardt, nos jardins de Burle Marx o pedestre se engaja em duas
lógicas contraditórias: uma que deseja impor uma direção ditada pelas formas abstratas do
desenho; outra que incentiva o corpo a criar seu próprio itinerário, baseado na experiência
singular de circulação, movimento e descanso. Esta é uma característica central de sua
concepção de paisagismo, definida por Leenhardt como um “modo de dispor o duplo
registro estético da experiência do corpo e da percepção visual no espaço”. Característica
que se torna especialmente relevante no caso de seus projetos para espaços públicos.
Analisando um desses projetos de jardins públicos, o Parque del Este feito para a capital da
Venezuela (inaugurado em 1961), a estudiosa Anita Berrizbeitia destacou o hibridismo como
uma característica central, presente em diferentes níveis do projeto. A começar pelo nível
formal, no qual, segundo a autora, Burle Marx combina a tradição espanhola dos jardins
fechados com a sensibilidade espacial moderna. Na série de pátios que faz para o Parque, o
paisagista evoca essa tradição centenária através de uma leitura abstrata de seus
elementos – cor, fontes, espelhos d’água, formas regulares, jogo de sombra e luz – e
optando por uma configuração espacial nova e por uma circulação livre.
Híbrido também seria o princípio ecológico aplicado no plantio das espécies. No parque Del
Este, Burle Marx usa espécies nativas da flora, misturando-as com plantas exóticas
aclimatadas. Mistura cactos de diferentes regiões, como África e Américas, e palmeiras da
China, do Havaí, da Califórnia. Usa, inclusive, uma variedade de erythrina, que ele mesmo
havia trazido da África para o Brasil e daí levado para a Venezuela. Esse caráter
transnacional das associações ecológicas de Burle Marx – que ele desenvolve
especialmente em sua coleção botânica – aponta para o seu modo peculiar de trabalho:
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lidar com as plantas e as formas abstratas como parte integral de uma prática material e de
um projeto intelectual.

Fig.6. Parque Del Este, Venezuela, 1961.

Curiosamente, Berrizbeitia alega, em texto de 2005, que esse hibridismo metodológico
adotado por Burle Marx, baseado no que ela chama de seu “pensamento relacional”, fez do
Parque del Este um marco da cidade de Caracas e uma “representação da recentemente
estabelecida democracia da Venezuela, um microcosmo de seu território nacional”. Ainda
que obviamente incapaz de predizer os eventos que iriam se desdobrar na Venezuela, à
época envolvida em um tormentoso processo de democratização, creio ser importante
sublinhar dois componentes dessa associação, um tanto espantosa, entre o Parque,
inaugurado em 1961, e o futuro da cidade e do país.
O primeiro desses diz respeito ao que tradicionalmente se estuda quanto à natureza
compensatória dos jardins nas cidades modernas. No caso dos projetos públicos de Burle
Marx, no lugar de se apresentarem como refúgios à racionalidade e ao funcionalismo
arquitetônico e urbano, apostam no devir da própria cidade moderna. Estão, a rigor, em seu
futuro, apontando para uma experiência nova de urbanidade e civilidade. Característica que
fez com que Burle Marx fosse rapidamente reconhecido, ainda nos anos 1940, como o
criador do jardim moderno, capaz de conciliar as experiências até então excludentes da
forma racional e da exuberância natural. E que também levou Manoel Bandeira a escrever,
após visita aos jardins do Museu de Arte Moderna no Rio: “Até hoje estou esperando o meu
terreno no loteamento de Pasárgada. Se algum dia o conseguir, já sei como fazer: peço a
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Renato Soeiro o risco da casa e a Burle Marx o do jardim. E vou-me embora desta cidade
2
amarga”. Nessa afirmação o jardim compensa a amargura urbana não por se apresentar
como refúgio natural, mas por abrigar as expectativas vanguardistas de futuro.

Fig.7. Jardins do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, 2014.

O outro ponto a destacar da hipótese de Berrizbeitia é a dimensão imediatamente pública e
coletiva de seus projetos, mesmo que estes venham marcados por uma assinatura
francamente reconhecível. O que a autora chama de “pensamento relacional” de Burle Marx
refere-se a sua visão radicalmente ecológica, no sentido definido pelo arquiteto Jorge
Czajkowski, que descreve o corpo variado e diversificado de seu trabalho como paisagista e
artista como “a primeira relação ecológica com o país, isto é: os jardins, os quadros, as
pinturas murais, os painéis, as tapeçarias, as roupas, os cenários, quer dizer, tudo o que não
é arquitetura” (Apud Frota 1989, 13). Nessa visão, o caráter prospectivo é essencial para que
os jardins se tornem espaços de conciliação entre cidade e natureza, possibilitando a
experiência do pertencimento, especialmente relevante em sociedades com alta disparidade
como as da América Latina, onde as experiências cívicas são limitadas e a arquitetura
moderna se desenvolve em íntima conexão com as elites e os governos.
Na realidade, no Brasil, as leituras do racionalismo e do funcionalismo internacional foram
sempre marcadas por essa dualidade ou ambivalência: a positiva integração na sociedade
moderna demandava, historicamente, o rigor e o controle racional da forma; entretanto, isto
só seria possível pela relativização dos próprios pressupostos funcionais, diante do quadro
de países marcados pelo passado colonial e escravista e em cidades imersas em
contradições e problemas como a pobreza, a disparidade social, a violência e a falta de
ordem cívica. Recentemente, as críticas feitas por Gilles Clement a Burle Marx, de que ele
teria podido dar um passo na direção de um paisagismo realmente ecológico, abrindo mão
do classicismo da estruturação formal, alcançam novos estudiosos, defensores de um
jardim autônomo, de plantas exclusivamente autóctones e autossustentáveis. Mas nelas se
perde esse dado histórico relevante: Burle Marx, como muitos artistas e arquitetos

2

Manuel Bandeira, “Jardins no papel”. I n: Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 1º de abril de 1956.
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modernos da época, vivia intimamente as contradições da utopia moderna (ou modernista)
no Brasil.
Desse modo, acredito que o tal hibridismo metodológico de Burle Marx seria, antes de mais
nada, o lugar de experimentar e, ao mesmo tempo, resistir a essa contradição, buscando a
conciliação da sensibilidade estética moderna com o uso evocativo das plantas e das
tradições culturais, de modo a converter o ideal moral da forma moderna em escolhas
práticas e cotidianas envolvidas na experiência urbana. Por suposto, essa conciliação
permanece sempre ambígua (ou ambivalente) e passível de crítica. Como o próprio
Calçadão de Copacabana, que foi alvo de muitas críticas, entre as quais o fato de Burle Marx
ter sido convidado a fazer o projeto, dispensando concurso público; de ter produzido obra de
divulgação para o governo da ditadura militar e, sobretudo, de ter contribuído para justificar
esteticamente a social e ambientalmente problemática decisão de alinhar a orla com altos
edifícios de luxo, destinados à elite.

Fig.8. Copacabana, 2014. Fotografia Carla Hermann.

Mas não podemos esquecer a força de um projeto como o Calçadão de Copacabana. No
Rio, a praia é vista como um espaço democrático, misturando tipos de diferentes origens
sociais, geográficas e culturais. É claro que esse olhar é, antes de tudo, um mito persistente,
já que a circulação entre a Zona Sul e a Zona Norte é socialmente restrita. Contudo,
Copacabana é um bairro marcado por uma ocupação densa e diversa – um local
extremamente movimentado e alta taxa de ocupação, que abriga apartamentos luxuosos,
pequenos conjugados e favelas; boutiques renomadas e lojas de serviços, hotéis cinco
estrelas e pensões, restaurantes comandados por chefes estrelados e internacionalmente
reconhecidos e pés-sujos igualmente famosos, uma circulação insana de carros e ônibus,
inúmeros edifícios comerciais. Hoje, a praia de Copacabana é apropriada por diferentes
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eventos, como shows de rock, protestos políticos, a tradicional festa de Réveillon, práticas
religiosas afro-brasileiras, eventos esportivos, celebrações católicas, carnaval...
Ao insistir em múltiplos pontos de vista, uma circulação livre e uma perspectiva fluida, Burle
Marx participa da construção simbólica da cidade do Rio. Como é o corpo, em seu
movimento, que gera a paisagem, podemos dizer que o calçadão de Copacabana se torna
um lugar culturalmente significativo para cada um de seus usuários. Para isso, Burle Marx
vale-se de uma forma que recusa a nostalgia e não mimetiza o ambiente social ou natural –
podemos mesmo dizer que recusa tanto a visão mais tradicional de éden tropical quanto a
sua alternativa, a vertente europeizante e internacionalista da natureza e da cultura –,
ambientando a forma moderna, entendida não como a abstrata representação da Razão e
sim como o desejo, cotidianamente renovado, pela racionalidade e beleza.
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7 O imaterial
encarnado:
artistas e
agentes no
circuito da arte

A exposição da coleção de Mário de Andrade no
MAM-SP: influências e apagamentos
Ana Paula Nascimento, Universidade de São Paulo

O trabalho tem como principal foco a análise da exposição da Coleção Mário de Andrade
realizada pelo Museu de Arte Moderna de São Paulo em 1950, evidenciando o apagamento
pela crítica e por estudos posteriores de parcela do que foi exposto: as seções destinadas à
arte popular e imaginária sacra. Destaca ainda como, a partir de mostras realizadas
posteriormente, tais peças passaram a ter destaque ao menos na história das exposições.
Igualmente busca localizar influências que tal evento teve em outras exibições, como em
parte das exposições concebidas por Lina Bo Bardi ou por Emanoel Araújo.
Palavras-chave: Mário de Andrade. História das exposições. arte popular
*

This work aims at the the analysis of the exhibition of the Mário de Andrade Collection at the
Museum of Modern Art of São Paulo in 1950, highlighting the removal of part of the exposed
works by critics and later studies: the sections devoted to popular and sacred art. It also
highlights how, based on later exhibitions, such pieces have come to be approached at least
in the history of the exhibitions. Likewise, it seeks to identify influences that such an event
had on other exhibitions, as some of the ones conceived by Lina Bo Bardi and by Emanoel
Araújo.
Keywords: Mário de Andrade. Exhibition studies. Popular Art.
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O que faz uma mostra ser considerada relevante para a história da arte ou das exposições?
Parece não haver modelo que estabeleça referências nem as exibições já realizadas podem
ser vistas a partir de um ponto de vista único. Há muito de fortuito no êxito de um evento,
assim como no programa que o produziu. O olhar sobre eles é que deve ser sempre
atualizado. A história das exposições – campo relativamente recente dentro na história da
arte – está repleta de exemplos de exibições que tiveram papel fundamental mas foram
subestimadas até em seu próprio tempo e, posteriormente, minimizadas sob diversos
aspectos, como no caso da exposição da Coleção Mário de Andrade realizada pelo Museu
de Arte Moderna de São Paulo (MAM-SP) entre 27 de fevereiro e 27 de março de 1950.
Oficialmente intitulada como Exposição de peças pertencentes à coleção de Mário de
Andrade, foi organizada pelo MAM-SP com o apoio da família Moraes Andrade e
apresentada durante a passagem do quinto ano de falecimento do intelectual/colecionador.
Tratou-se efetivamente da primeira iniciativa de agrupar uma boa parte do acervo reunindo
por Mário de Andrade (São Paulo, SP, 09/10/1893 – 25/02/1945) em espaço de visitação
pública, compreendendo mais de 230 peças entre esculturas, pinturas, desenhos e gravuras,
além das que foram descritas como “arte tradicional, popular e erudita e [conjunto de] peças
1
para um futuro museu da Revolução de 1932”.
A despeito de existir uma quantidade razoável de material disponível para consulta sobre a
2
mostra, com o passar do tempo o título meramente descritivo da mesma foi alterado em
diversas publicações sobre o Museu para Coleção Mário de Andrade: pintura, escultura e
3
desenho. O que a princípio pode parecer mera alteração nominal transforma o
entendimento desta exposição em relação às outras realizadas pelo MAM-SP no período e,
principalmente, a sua importância por congregar – em espaço voltado essencialmente para
a arte moderna – a imaginária sacra, a de raiz afro-brasileira, ex-votos, peças indígenas,
instrumentos musicais, objetos de adorno e de uso cotidiano como importantes substratos
culturais na formação da visualidade artística nacional.
O evento
A exposição parece ter sido organizada de maneira bastante rápida, apesar de ser
anunciada como um dos eventos mais importantes daquele ano para o recém-aberto Museu
4
– talvez na tentativa de que outras coleções particulares fossem exibidas e, quiçá,

1

Exposição de peças pertencentes à coleção de Mario de Andrade. São Paulo: MAM, 1950.
A documentação sobre o MAM-SP em seu primeiro período (c.1946-1963) encontra-se dispersa entre algumas
instituições paulistas. Em relação a este evento foram consultados o Fundo MAM pertencente ao Arquivo
Histórico Wanda Svevo / Fundação Bienal de São Paulo; os catálogos do MAM-SP – parte integrante do Centro
de Estudos Luis Martins/ MAM-SP; a Coleção de Artes Visuais do IEB-USP e o acervo digital do jornal O Estado
de S. Paulo.
3
Destaco as seguintes publicações: OS 10 ANOS do Museu de Arte Moderna de São Paulo. Il Progresso
Italo-Brasiliano, 1958, p. 18; a relação de exposições apresentada em catálogo organizado por Aracy A. Amaral a
partir dos dados coligidos por Mário Pedrosa (1963). Ver: MAC: uma seleção do acervo na Cidade Universitária,
1983, p. 63-66.
4
O Museu de Arte Moderna de São Paulo foi criado juridicamente em 15 de julho de 1948 e inaugurado no ano
seguinte, com a exposição Do Figurativismo ao Abstracionismo, em 8 de março de 1949. Para maiores
informações, consultar: NASCIMENTO, Ana Paula. MAM: museu para a metrópole. 2003. Dissertação (Mestrado
em Estruturas Ambientais Urbanas) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2003.
2

XXXVII Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte

346

Ana Paula Nascimento

A exposição da coleção de Mário de Andrade no MAM-SP
5

algumas obras passassem a fazer parte do acervo em formação. A concepção geral do
mostra e, possivelmente, a organização do catálogo e a elaboração do texto de parede,
ficaram a cargo de Lourival Gomes Machado (1917-1967) – então diretor do MAM e o
responsável pela I Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo. A escolha desta
exposição pode ter abrangido diversos motivos mas é importante destacar a influência
intelectual de Mário de Andrade sobre Machado e a busca de ambos no que seria a
6
configuração de uma arte propriamente brasileira, como aponta Ana Cândida Avelar.
A mostra ocupou a grande sala do museu – com 300 m2 de área; o corredor, este com 15
metros de comprimento, e uma das paredes da pequena sala, sendo que as demais foram
utilizadas para apresentar outras duas mostras ligadas ao polígrafo: a da série de desenhos
de Caribé (1911-1997) para a versão argentina de Macunaíma, e a das ilustrações de Clóvis
Graciano (1907-1988) – um dos pintores prediletos de Mário de Andrade – para a 1a edição
do livreto de ópera Café, ambas em cartaz entre 6 de março a 22 de abril de 1950.

Fig. 1 Exposição de peças pertencentes à coleção de Mário de Andrade - s
 ala grande - MAM-SP, Coleção
5

Em entrevista de Lourival Gomes Machado para o jornal Correio Paulistano, ele afirma que, após a exposição de
Mário de Andrade, comemorando o 1o aniversário do MAM-SP, seria inaugurada uma mostra de arte moderna
com obras estrangeiras existentes em coleções particulares paulistas, exibição não concretizada. Anuncia ainda
I Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo, realizada no final do ano seguinte. HÁ MUITAS telas de valor
em São Paulo, desconhecidas do público. Correio Paulistano, São Paulo, 26 fev. 1950 (Arquivo Histórico Wanda
Svevo / Fundação Bienal de São Paulo).
6
FERNANDES, Ana Candida Franceschini de Avelar. Por uma arte brasileira: modernismo, barroco e abstração
expressiva na crítica de Lourival Gomes Machado. 2012. Tese (Doutorado em Teoria, Ensino e Aprendizagem) Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.
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Mário de Andrade (Exposição) - © Alice Brill, Arquivo Histórico Wanda Svevo / Fundação Bienal de São
Paulo

A sala maior congregou a maior parte das obras: as pinturas e as esculturas – apresentadas
na totalidade e até hoje os trabalhos mais destacados da coleção –, as peças de imaginária
e arte popular. No corredor e na parede da sala menor, uma seleção de desenhos e
gravuras. Além das obras, foram transportados da residência da família Moraes de Andrade
para o museu alguns dos móveis que fizeram parte da concepção espacial da mostra: o
armário com os santos, o harmônio, a estante e a escrivaninha do estúdio do poeta, além de
um aparador da sala de visitas. Podem ser aventadas várias hipóteses: seria uma medida
para minimizar os custos da mostra, trazer um pouco da ambiência do “buscador de
belezas” em seu cotidiano doméstico? Tentar passar a sensação de que casa, polígrafo e
coleção constituem um todo com muitas interpretações?

Fig. 2 - Exposição de peças pertencentes à coleção de Mário de Andrade - sala grande - MAM-SP
Coleção Mário de Andrade (Exposição) - © Alice Brill, Arquivo Histórico Wanda Svevo / Fundação
Bienal de São Paulo
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Fig. 3 - Exposição de peças pertencentes à coleção de Mário de Andrade - corredor - MAM-SP.
Coleção Mário de Andrade (Exposição) - © Alice Brill. Arquivo Histórico Wanda Svevo / Fundação
Bienal de São Paulo
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Fig. 4 - Exposição de peças pertencentes à coleção de Mário de Andrade - sala menor - MAM-SP.
Coleção Mário de Andrade (Exposição) - © Alice Brill. Arquivo Histórico Wanda Svevo / Fundação
Bienal de São Paulo

O pequeno espaço foi adaptado de exposições anteriores. Foram preservadas as cortinas
que encobriam parte das paredes das salas do edifício comercial em que estava instalado o
7
Museu, utilizadas anteriormente na mostra da Escola de Paris na coleção do MAM, ocorrida
entre dezembro de 1949 e janeiro de 1950. Algumas vitrines com aspecto um pouco
exagerado para o pequeno espaço foram instaladas em meio a alguns móveis que
perteceram a Mário de Andrade e outros displays já existentes como bases altas para
algumas das esculturas que foram destacadas e painéis. Talvez por causa da brevidade de
tempo para preparação da mostra, a mesma foi inaugurada sem estar completamente
8
pronta: as vitrines e os pequenos objetos foram colocados já em março daquele ano.
O catálogo é uma peça fundamental do evento. Dado que as obras não possuíam etiquetas
– apenas a numeração – era necessário acompanhar a exposição com a brochura. Esta,
bastante modesta, possui 17 páginas, 5 imagens ilustrativas, e é dividida em quatro
categorias: arte tradicional, popular e erudita (incluindo como um dos itens conjunto de
peças para um futuro museu da Revolução de 1932) que conta 150 tópicos numerados;

7

Durante boa parte da década de 1950 o MAM-SP ocupava parte de um andar de um edifício da rede de jornais
Diários Associados no centro de São Paulo - que abrigava também o Museu de Arte de São Paulo.
8
ATIVIDADES do Museu de Arte Moderna. O Estado de S. Paulo, 1o mar. 1950, p. 4 e 7.

XXXVII Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte

350

Ana Paula Nascimento

A exposição da coleção de Mário de Andrade no MAM-SP

escultura, seis obras; pintura, 43 obras; desenhos e gravuras, 26 trabalhos. Todas as peças
9
trazem informações básicas, ainda que sumárias.

Fig. 5 - Exposição de peças pertencentes à coleção de Mário de Andrade - a
 specto de parte da
seção com imaginária sacra - MAM-SP. Coleção Mário de Andrade (Exposição) - © Alice Brill. Arquivo
Histórico Wanda Svevo / Fundação Bienal de São Paulo

A dificuldade de entendimento da seção de arte popular limitou os comentários a respeito
deste segmento, sempre apontando as peças fundamentais ligadas ao modernismo
brasileiro, como as de Anita Malfatti e Victor Brecheret, e a pintura considerada a grande
9

Alguns títulos e dimensões são ligeiramente diferentes nas pinturas e nas esculturas. Nas obras gráficas
(desenhos e gravuras) não são relacionados os títulos dos trabalhos.
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estrela da coleção, Futebol (1923), de André Lhote. O próprio texto de parede ressalta a
escolha de privilegiar blocos, quando reforça a ligação de Mário de Andrade com o
Modernismo Brasileiro – fato incontestável – mas reduz outros aspectos de interesse do
escritor/musicólogo, finalizando da seguinte maneira: “[…] Rendendo esta homenagem ao
grande modernista brasileiro, o Museu de Arte Moderna permite-se ainda assinalar o valor
10
artístico e a importância histórica de grande parte das peças expostas”.
Porém, conforme supracitado, o maior conjunto de trabalhos fazia parte do segmento
relacionado à arte tradicional: coleção de imagens sacras (arte cristã), artefatos indígenas,
esculturas populares, objetos comerciais, peças de culto africano, ex-votos ou milagres,
esculturas religiosas relacionadas aos cultos afro-brasileiros, instrumentos musicais típicos,
objetos de adorno e de uso cotidiano.

Fig. 6 - Exposição
de peças pertencentes à coleção de Mário de Andrade - m
 óvel de Mário de Andrade com peças de
imaginária sacra popular - MAM-SP. Coleção Mário de Andrade (Exposição) - © Alice Brill. Arquivo
Histórico Wanda Svevo / Fundação Bienal de São Paulo

10

Fundo Museu de Arte Moderna de São Paulo. Coleção Mário de Andrade (Exposição). 1950.15. Arquivo
Hitórico Wanda Svevo / Fundação Bienal de São Paulo.
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O interesse de Mário de Andrade acerca da cultura popular do Brasil data já dos anos 1920.
Entre 1927 e 1929 ele fez duas viagens para as regiões norte e nordeste do país, nas quais
11
anota melodias, coleta aspectos do modo de vida das regiões visitadas e objetos. Outra
viagem – da qual foi idealizador e organizador – a denominada “Missão de Pesquisas
12
Folclóricas”, enviada pelo Departamento de Cultura do município de São Paulo para o norte
e o nordeste entre fevereiro e julho de 1938, com o objetivo registrar o repertório musical e
colher peças da cultura popular, material e religiosa. Parece ter sido esta uma das principais
fontes de obtenção de objetos para esta parcela da coleção.
O acervo reunido pela expedição – que foi interrompida antes do previsto pelas conjunções
políticas – reuniu 30 horas de gravação, 12 filmes cinematográficos silenciosos em
13
preto-e-branco, 800 peças entre instrumentos musicais e objetos rituais e esculturas,
1.200 fotografias e cerca de 3.000 páginas de notas de campo, material organizado ao
longo de mais de 15 anos por Oneyda Alvarenga (1911-1984), importante colaborada de
Mário de Andrade, e entre o material sistematizado destaca-se a publicação do Catálogo
ilustrado do Museu Folclórico (1950), no qual foi documentada principalmente a arte
religiosa de matriz afro-brasileira, obras estas pertencentes hoje à coleção “Missão de
14
Pesquisas Folclóricas de Mário de Andrade”, depositada no Centro Cultural São Paulo. Ao
mesmo tempo em que era recolhido material para a Missão, os membros da mesma
15
preocuparam-se em obter as encomendas solicitadas por Mário de Andrade. Vale ainda
destacar o envio em janeiro de 1937 de Camargo Guarnieri (1907-1993) para Salvador, a fim
de participar do II Congresso Afro-Brasileiro e também recolher melodias populares para o
Departamento de Cultura. Guarnieri, além de registrar danças e cantos, traz fotos e objetos,
alguns destes hoje na Coleção Mário de Andrade.
A direção do MAM buscou ainda realizar atividades paralelas à mostra, o que não parece ter
sido tarefa das mais fáceis. Na impossibilidade de se ter uma palestra explicativa da
exposição, Gomes Machado tentou – ainda que em vão – conseguir que algum amigo de
Mário de Andrade fizesse uma conferência sobre o intelectual e a coleção. Convidou Carlos
Drummond de Andrade (1902-1987) e Manuel Bandeira (1886-1968); ambos recusaram o
convite. No período da mostra, a única palestra proferida no Museu é a de Mário Barata
(1921-2007), Elementos da pintura moderna (16 mar. 1950), reforçando ao menos no título o
papel de Mário de Andrade para a consolidação do modernismo no Brasil e a criação dos
MAMs nacionais, embora não tivesse uma relação direta com a exibição.

11
Ressalte-se que desde o início da década de 1920 Mário de Andrade faz excursões a diversas cidades do
interior e do litoral do estado de São Paulo com a finalidade de obter subsídios para as suas pesquisas musicais
e de cultura material.
12
Mário de Andrade dirige o recém-criado Departamento de Cultura de São Paulo de 1935 a 1938. A expedição
foi composta por Luís Saia (1911-1975), Martin Braunwieser, Benedito Pacheco e Antônio Ladeira. Percorrem
Pernambuco, Paraíba, Piauí, Ceará, Maranhão e Pará.
13
Nessa época havia forte repressão policial às religiões afro-brasileiras, com o fechamento de templos e
apreensão de objetos de culto.
14
Registra aproximadamente 580 peças. A coleção é composta por instrumentos musicais; indumentária;
cerâmica; jóias; armas; objetos rituais de palha; esculturas antropomorfas de divindades (orixás e voduns) e
objetos diversos tais como cabaças, bancos e gamelas de madeira. O catálogo inclui um índice analítico geral
organizado por nomes, gêneros, tipos e natureza dos materiais.
15
Para maiores detalhes sobre as procedências das peças consultar: BAPTISTA, Marta Rosseti (Org.). Coleção
Mário de Andrade: religião e magia, música e dança, cotidiano. São Paulo: Edusp, 2004.
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Como a maioria das exposições do primeiro período do MAM-SP, a Exposição de peças
pertencentes à coleção de Mário de Andrade ficou obliterada no histórico institucional por
outros eventos, notadamente as Bienais organizadas pelo Museu de Arte Moderna.
Entretanto, ela tinha como uma das principais premissas a possibilidade de se conhecer em
primeira mão tal coleção quase de maneira completa e, igualmente, explicitava diversas
áreas de interesse do intelectual. Se na historiografia mais tradicional a iniciativa auxiliou na
consolidação do que posteriormente foi designado como a "boa arte moderna brasileira" –
ressaltando o fato de Mário de Andrade ter sido um dos mais fervorosos incentivadores
desta vertente –, também apresentou objetos ligados a uma nova visão da cultura nacional,
podendo ter influenciado outras iniciativas.
Possíveis desdobramentos
Ainda que seja impossível detalhar exposições que foram realizadas após esta e que trazem
relações proximidade – quer pela tipologia de objetos apresentados, quer pela questão
premente do que caracteriza a formação cultural e visual brasileira, é impossível não
relacionar algumas das mostras concebidas por Lina Bo Bardi (1914-1992) e por Emanoel
Araújo (1940) com a seção desvanecida da exposição da Coleção de Mário de Andrade.
16

Já em 1949, o Museu de Arte de São Paulo realiza a mostra de Cerâmica Nordestina,
evento neste momento um tanto o quanto isolado em meio à programação geral da
instituição. A ida de Lina Bo Bardi para a Bahia, em 1958, amplia o envolvimento já existente
com as pesquisas sobre a arte popular. É a época em que concebe a Exposição Bahia Ibirapuera, para a V Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo (1959). No período é
convidada a dirigir o recém-criado Museu de Arte Moderna da Bahia (1959) e cria o Museu
de Arte Popular (1961), para o qual organiza a mostra Civilização do Nordeste (1963). As
dificuldades políticas fazem com que ela retorne a São Paulo para finalizar o edifício do
Masp na avenida Paulista, cuja primeira exposição temporária foi A mão do povo brasileiro
(1969), mostra recentemente reencenada, A mão do povo brasileiro, 1969/2016, e que
contou com muitas peças da Coleção Mário de Andrade e da Missão de Pesquisas
Folclóricas.
Emanoel Araújo é outra figura-chave neste contexto. Artista plástico que expôs no MAM-BA
na época em Lina Bo Bardi o dirigia – em 1961 e também em 1963, dirigiu o Museu de Arte
da Bahia no período compreendido entre 1981 e 1983. Porém, uma exposição curada por ele
que parecer ser fundamental para trabalhos posteriores é A mão afro-brasileira, realizada
igualmente no MAM-SP entre 25 de agosto e 25 de setembro de 1988, como o carro-chefe
das comemorações do Centenário da Abolição da Escravatura. Essa mostra, da qual o
Museu não preservou nenhuma fotografia, parece estar na gênese conceitual de muitos dos
trabalhos posteriores, congregando extensa pesquisa e programação. Composta por mais
de 180 obras, organizadas em cinco segmentos (“Barroco e Rococó”, “Herança africana e as
artes de origem popular”, “Arte contemporânea”, “Literatura, teatro, dança e música”), contou
ainda com um ciclo de cinema; músicas, teatro e literatura negra em audiovisual,
apresentações de coral e a disponibilização de livros ligados à cultura negra para consulta.

16

Importante salientar que no período Masp e MAM SP estavam situados no mesmo edifício, na rua Sete de
Abril, na região central da cidade de São Paulo.
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O resultado da pesquisa originou o livro A mão afro-brasileira: significado da contribuição
17
artística e histórica, relançado em 2010 em versão ampliada e bilíngue.
Com extensa carreira de diretor e curador, durante sua gestão frente à Pinacoteca do Estado
de São Paulo (1992-2002), a instituição caracterizou-se pelo compromisso em constituir um
novo olhar para a valiosa contribuição de diferentes grupos na formação e manutenção de
uma visualidade brasileira, de um imaginário coletivo e de uma cultura mestiça e original.
Foram diversas proposições – por vezes coordenadas como o ciclo de exposições Vozes da
18
Diáspora (26 nov. 1992- 20 fev. 1993) ou dispersas na programação do Museu –, que
destacaram artistas e revelaram um grupo de importante de artesãos, artífices, ourives,
fotógrafos e santeiros, quase todos anônimos. O significado profundo e a efetividade
política desse programa, certamente foram os elementos que asseguraram a criação e
implantação do Museu Afro Brasil, em 2004, no Parque Ibirapuera, em São Paulo.
Desde 1968 a maior parte das peças exibidas na Exposição de peças pertencentes à coleção
de Mário de Andrade faz parte da Coleção Mário de Andrade do Instituto de Estudos
Brasileiros da Universidade de São Paulo. Ainda que a relação entre os últimos casos
apresentados e a exposição da coleção de Mário de Andrade não seja de causa e efeito, e a
mesma soe estranha em meio a outras iniciativas do MAM-SP no período, ela teve
desdobramentos diretos e indiretos em diversas mostras. Infelizmente, os tópicos do fazer
não foram elementos abordados no período – tampouco questionados aspectos das então
consideradas alta e baixa cultura, questões estas muito caras a Mário de Andrade em suas
pesquisas, alguns textos, atuação profissional e, principalmente, na coleção que formou ao
longo dos anos.
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A anacronia do imagético em Regina Chulam
Angela Maria Grando Bezerra, Universidade Federal do Espírito Santo

Dentro do quadro geral da obra de Regina Chulam, nosso texto pretende refletir sobre a
prática confessa da atividade pictórica da artista, desse caminho escolhido, culturalmente
simbólico de uma certa aventura além da estética, e que aporta uma posição de pertença
cosmológica, independentemente dos princípios e tendências artísticas que regem a época.
Essas imagens, como elas funcionam?
Palavras-chave: Regina Chulam. Imagem. Pintura. Autorreferencialidade
*

Within the general view of Regina Chulam 's work, this text intends to reflect on the
confessed practice of the pictorial activity of the artist, of this preferential path, culturally
symbolic of a certain adventure beyond aesthetics, and which contributes a position of
cosmological belonging, Independently of the principles and artistic trends that govern the
time. These images, how do they work?
Keywords: Regina Chulam, image, painting, self-referentiality
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Na obra de Regina Chulam (1950 - ) um dos pontos basilares, que ultrapassa o momento
atual de seu trabalho e o transversaliza, ocorre na devoção intensa e plural que a obra
manifesta pelas séries, pois elas correspondem a alguns trabalhos essencialmente
singulares do processo criativo da artista. Essas séries apontam para aproximações
estéticas que tecem redes de associações, intersecções de sentidos, produzem um campo
imagético que está vinculado ao real, mas também não está.Trata-se de figuras e lugares
conotados por forte laço afetivo, que podem permitir infinitos retornos, e perante uma
liberdade técnica que concerne à meditação, cujo pensamento visual induz a uma categoria
de cores e traços que transubstanciam o que o mundo de fora apresenta. Há nisto uma
necessidade de simbiose de espaços interno e externo (da artista e do mundo) que precisa
ser destacada. Como deslindar a evidência de uma disposição expressiva que se quer
presente e atua no somatório de um componente realista que ecoa refeito nas malhas da
própria pintura? Essas imagens, como elas funcionam?
A artista capixaba licenciou-se em pintura pela ESBAL - Lisboa em 1981, e seu percurso
artístico sintetiza toda uma ordem de fatores pessoais e culturais. Artisticamente resulta
numa trajetória altamente íntegra, isto é, cumprida com o mesmo empenho, seja ao longo
dos 30 anos em que viveu em Lisboa, seja no período posterior, quando, a partir de 2003,
retornou ao Brasil e escolheu viver e trabalhar em Aracê, nas montanhas do Espírito Santo.
De certa forma, tudo indica que a artista optou por abstrair-se do espaço das urbes e traçar
estreitos vínculos com o ambiente reservado e intenso da natureza, no interior profundo e
montanhoso onde se situa Aracê. Em consequência, esse environnement vai ser
interiorizado e potencializado no processo dinâmico da obra.

Figura 1. Regina Chulam, Aquários e Peixes, 1988, acrílica sobre tela, 310 x 160 cm.
Fonte: acervo fotográfico da artista.
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A questão exposta leva a discutir como no confronto com a pintura a artista articula a sua
inatualidade. Não cabe dúvida que a inatualidade da pintura se fundamenta por si mesma
como instrumento de problematização da própria pintura. Nessa condição, coube à artista
armazenar experiências no seu processo de "saber da arte e sobre a arte". Veja-se nisso
que, se na produção de significados de sua obra, Regina Chulam é herdeira de uma tradição
– aquela do retrato e da paisagem, construída no Renascimento – sua posição em uma
viragem da história das imagens lhe deixava o campo livre: o legado estava terminado. De
igual modo, uma análise do processo de transformação de sua obra, desde as telas
carregadas de investigação sistemática da morfologia pós-cubista (interação entre figura e
fundo, dedução analítica dos componentes da forma ou investigação entre planos múltiplos,
distorções e expansões da malha cubista), até a flagrante reivindicação e dominação da
matéria pictórica e do plano anti-ilusionista e, ainda, do esforço em desfazê-los, aponta no
estreitamento com a matéria multiforme do real para experimentá-lo de modo mais íntimo

Figura 2. Regina Chulam, Jogo de Gamão, 1987, acrílica sobre tela, 133 x 88 cm.
Fonte: acervo fotográfico da artista.
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A escolha de um caminho no complexo percurso histórico da pintura do século XX indica
que a obra atravessa uma enorme variedade de perspectivas e que, sem vacilações nos
seus propósitos, abarca o respeito pela tradição do fazer, pelo entendimento dos meios
técnicos estabelecidos e do saber historicamente acumulado. Na obra de Chulam,
linguagem e técnica são uma unidade. Estaríamos no centro da questão proposta por
Heidegger, quando trata do fazer próprio da arte e designa a técnica "[..] não como
instrumento para atingir determinados fins, mas como fazer que desvela aquilo que não nos
1
era dado ver" . No sentido de que a liberdade perante a técnica concerne substancialmente
à compreensão da constituição histórica da relação que o homem mantém com os outros
entes e com o ser; e no sentido da investigação de si mesmo, o que significa alimentar o
pensamento visual, que ocorre no processo de instauração da obra, dos laços afetivos,
simbólicos e utópicos nos quais transita a artista.
Desse modo, e com o reconhecimento cosmológico da pintura como procedimento que
conduz a um lien maior com as coisas, a ação primordial do gesto passa pelo entendimento
que a artista tem de seus objetos de atenção. É assim que, em Regina Chulam, pintar uma
cadeira não é mera representação inanimada, mas sinal de escolha subjacente à motivação
trazida pela filtragem de algo situado atrás das aparências (Figura 3). As escolhas
temáticas (o repertório), então, surgem de uma espécie de síntese de um real vivenciado
que deve ser filtrado, transfigurado, e sempre nas coordenadas da pintura e do desenho,
vertentes que se superpõem com tintas da China, com a sanguínea, com a aquarela ou em
outras combinações como a colagem. Uma situação pictórica, diria seu mestre português
2
Frederico George, “onde os espaços não são tão facilmente apreensíveis” .

Figura 3. Regina Chulam, Poltronas e Agaves, 2008, técnica mista sobre madeira, 110 x 430
cm. Foto: Pat Kilgore

Há nessa fala uma explicitação da lógica estrutural da obra que se faz "num realismo
desprendido", ocasionado pelo trâmite de espaços (da artista e do mundo) em absoluta
simbiose. Dos detalhes à percepção geral de cada quadro, sua poética aponta e mediatiza o
contato com o real, ocasionando uma atmosfera do local, que se transfigura em suas telas.
Esse substrato imagético é ativado de forma intensa e plural pela reaproximação de temas
vividos, retomados em séries que ativam um anacronismo no arco geral da obra. Não há
como deixar de situar uma retomada do passado quando, dentro de um mesmo tema, a
1
2

Heidegger, Martin. C
 onferencias y artículos. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1994, p.10.
George, Frederico. (1990) "Regina Chulam: Master Lines". QUADRUM. Lisboa.
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artista traz um novo presente (continuação/inovação) manipulando ligações, como se vê
nas obras Jogo de Gamão (Figura 2) e Escravo de Jó, bem como na série Jogo do Bicho
(Figura 4). Aqui, se o tema é o mesmo, cabe considerar o aspecto da decalagem de tempo e
as ambivalências que comportam essas obras. A série da qual fazem parte as duas
primeiras telas, datada de 1987, foi apresentada na Galeria Usina, em Vitória-ES. Não custa
dizer que o espaço dessa galeria foi em sua origem uma bela e clássica mansão na qual
Regina Chulam viveu sua infância (residência ancestral que pertenceu a sua família). Na
ocasião da mostra ela diz: "[...] a emoção é dupla, uma de expor aqui em Vitória e outra,
3
expor na casa que foi meu lar.[...]" . Na percepção geral da série de telas apresentadas, o
tema dos jogos marca seu aspecto lúdico: jogo de dama, gamão, cabra-cega, paciência,
escravo de Jó, etc. Como lidar com essa espontaneidade diversa das linhas cromáticas que
esboçam figuras? Cabe à cor e às flutuações de luz e sombra recriar sobreposição de
planos e levar o olhar do espectador a penetrar no jogo.

Figura 4. Regina Chulam, Bandeira - Vale o que está escrito, 2006, 150 x 200 cm, Colagem e desenho
'carbonado' sobre madeira. Fonte: imagem cedida pelo colecionador, Coleção particular, Vitória.

De que modo esse mesmo espectador lidaria com a série Jogo do Bicho (2006/2007)? O
conjunto do trabalho, que abarca um teor conceitual, é exposto na mostra individual Ó Pátria
Amada, de 2007. Essa série contém 25 trabalhos de 34 x 34 cm e um de maior dimensão
3

Chulam, Regina, Ó Pátria Amada. Galeria Oá Objeto Arte, Vitória, ES, 2007.
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(150 x 200 cm), diferenciado no título: Bandeira - Vale o que está escrito (Figura 4), todos
com técnica de colagem e desenho "carbonado" sobre madeira. A série se refere à tradição
do popular jogo de apostas de rua difundido no Brasil. Chulam explica:
[...] quando de minha volta, em 2003 [...], fiquei um tempo em Vitória.
Via todos
os dias a pequena mesa das "bancas" pintadas de verde,
amarelo, azul e branco, com aquelas "tirinhas" penduradas. Primeiro fiquei
fascinada com aquele espaço pequeno, tão brasileiro e plasticamente muito
interessante. Apaixonei-me pelas tirinhas carimbadas que trazem o
resultado do jogo do bicho. Dei com o lema do jogo: "Vale o que está
escrito". Essa foi a grande descoberta, o grande encontro. Comecei a juntar
as tirinhas com o auxílio de amigos e das mesinhas das esquinas. Tarefa
vagarosa. (Chulam, 2007)
Essa coleção singular de bilhetes recolhidos é colada sobre suporte em madeira e recebe,
com o auxílio de carbonos coloridos, os desenhos dos bichos (um bestiário dialético
desenhado por Chulam), aos quais a numerologia dos bilhetes da sorte está atrelada. Em
Bandeira - Vale o que está escrito (mote que altera o lema "Ordem e Progresso" da bandeira
nacional), o mesmo processo de colagem recebe desenhos de 25 animais desse jogo
contraventor, um bestiário aqui protagonista "de uma fábula visual tão gráfica como
cáustica".
Essa disseminação da forma pictórica em direção ao teor do real deriva da vontade de
integrar pintura e vida. Nessa órbita artística, surpreende o vasto repertório de autorretratos
e retratos de amigos, de vegetação e de animais que coabitam o espaço imagético da
artista. Nisso tudo, cabe reconhecer a característica balizadora da obra: sua predileção
pelas séries, pela recorrência de um tempo poético em que passado, presente e futuro se
reúnem e permitem retornos. Nesse amplo território artístico, sublinho a série de
autorretratos Impermanência – um caminho para o autoconhecimento, sobre a qual diz a
artista:
[...] Após ter executado nove retratos de um grande amigo meu,
apeteceu ver- me ao espelho. [...] Surgia uma cara que eu não sabia donde
teria vindo. Parti para outra tela, e... outra Regina, que eu desconhecia. Mas
que era. Olhei fixamente para aqueles autorretratos e vi-me. A partir daí a
curiosidade foi maior. E pronto, disparei a pintar autorretratos assim, uns
atrás dos outros, na tentativa de conhecer aquelas que me habitavam.
Embora não seja reconhecida pelos meus amigos, reconheço-me. [...]
(Chulam, 2003)
Nesse processo de "olhos fixos no espelho" há mais de 700 autorretratos (Figuras 5 e 6).
Uma escolha de Chulam para captar, nesse tema a mil faces, uma pluralidade de estados
que se imprime no objeto pintura. Donde a "escolha de uma representação por trás da qual
o artista procura se dissimular, quando não, de se representar" (Billeter, 1985). Essa
"heteronímia" visual ganhou em significado na mostra individual, quando foi apresentada em
seu conjunto, organizada em 1998 na Casa Fernando Pessoa, em Lisboa. Identificou-se
nessa mostra uma verdade contida na obra: seu tour de force exigia que a subjetividade de
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cada pequena tela se soldasse com as das outras para engendrar a imanência do real
autorretrato. De resto, no cruzamento da imaginação com a matéria, desenho e pintura são
uma coisa só para interceptar transfigurações, captar microinstantes no ato em que uma
forma expressiva se faz.

Figuras 5 e 6. Regina Chulam, Autorretratos, Técnica mista sobre tela, 27 x 22 cm,
Fonte: acervo fotográfico da artista

Na virada dos anos 2000, as duas mostras de Chulam organizadas em Lisboa e em
Abrantes, Procura-se (2003) e Procura-se II (2004), tanto indicam a permanência da artista
nas séries de autorretratos quanto demonstram a problematização da própria pintura. Essa
flutuação entre agir sobre o fator intrínseco do próprio dinamismo da obra, fazer emergir um
espaço pictórico beirando à abstração e, no entanto, liberar o transbordamento de uma
pulsação de essência humana – daí a carga de energia expressiva mais íntima que solicita a
figura – é persistente na trajetória da artista. Trata-se de um desdobramento gerador de
pensamento associativo próprio das imagens que, no dizer de Didi-Huberman, "é bem o
4
pensamento que se estrutura deslocando-se" .
Não cabe dúvida de que sua decisão de retornar ao Brasil e estabelecer morada no interior
profundo do estado, em Aracê, conduz a uma experiência predeterminada para a
coexistência de dois espaços, o da intimidade e a imensurabilidade da natureza.
Na percepção desse mundo, Chulam faz aparecer certo arranjo de elementos, emblemas
dessa relação mais íntima com o ser. Entre os anos 2008 e 2012, a retratística da artista
reflete um estilo no qual suas intenções instintivas estão em plena coincidência com sua

4

Didi-Huberman, Georges. La ressemblance informe ou le gai savoir visuel selon Georges Bataille. Paris:
Macula, 1995.
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técnica. O que se configura à primeira vista é que "há uma pintura que se quer pintura" e
corresponde então à própria exibição do processo pictórico (Fig. 7).

Figura 7. Regina Chulam, Retrato de Floriano Borchard, 2008, Técnica mista sobre tela e madeira, 195
x 167 cm. Foto: Pat Kilgore.

As figuras são apresentadas num espaço quase desnudo e limitado, como se fosse
necessário à atenção se concentrar sobre elas nesse momento em que estão separadas do
mundo; mas há necessidade também de que elas sejam do nosso mundo, que estejam
muitas vezes sobre uma peça familiar, uma cadeira, uma poltrona, lá onde se supõe
implicitamente estar. Isso num espaço fechado, quase metafísico, enquadrado por gráficos
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de linhas e planos de cor submersos na superfície literal da tela. Visualmente as
linhas-tramas e frestas de luz fazem sobressair certos aspectos aos retratados (pessoas
próximas à artista), uma aura pessoal que "já não é só a da pessoa retratada e sim do
próprio retrato". Essa força está no próprio envolvimento de uma vivência perceptiva que se
transubstancia em pintura (Fig.8).

Figura 8. Regina Chulam, A montanha de todas as cores "(...) assim na terra como no céu" (tríptico),
2013, Acrílica sobre tela, 180 x 430 cm. Foto: Pat Kilgore.

Dando à percepção uma função ontológica, a obra cria uma maneira típica de tratar o
mundo, enfim, de significá-lo. Entre a ação pictórica em si e o que a rodeia, numa operação
de dentro para fora, a forma expressiva revela o embate da tela em criar o imaginário
subjacente de uma natureza impregnada de sua latência telúrica e legitima o momento
construtivo, sinalizando que "algo objetivo fala". Nesse sentido, as pinturas e desenhos de
Regina Chulam, a partir de seu período em Aracê, apontam para a paisagem local, as
montanhas e a vegetação, ou para a aparição do céu (em suas últimas pinturas), as ovelhas,
as cabras e o cachorro Bappo (Fig.9), e refletem uma organicidade interna, um dar-se ao
mundo que também o reinventa.
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Figura 9. Regina Chulam, Bapoo- Acrílicas s/tela, 2009, 80 x 170 cm, Coleção Gilberto
Chateaubriand-MAM. Fonte: acervo fotográfico da artista.
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Materialidade e imaterialidade no cinema
efêmero e híbrido de Rubens Gerchman
Almerinda da Silva Lopes, Universidade Federal do Espírito Santo
O texto discorre sobre o cinema “experimental”, “efêmero” ou “filmes de artista”, produzido
pelo multimídia Rubens Gerchman (1942-2008). Detém-se, de modo especial na análise do
filme Triunfo Hermético (1972), concluído logo após o retorno do artista de Nova York,
cidade para onde o mesmo seguiu em 1969, com o prêmio de Viagem ao Estrangeiro,
conquistado no Salão Nacional de Arte Moderna. O artista apresentou esse filme de curta
metragem na Galeria de Arte e Pesquisa da UFES, em paralelo à exposição de Artes
Gráficas, ali realizada em 1976. Nesse filme, o artista hibridiza palavras recortadas em
diferentes materiais sólidos ou grafadas com tintas de diferentes cores, ora em português
ora em inglês. Tais palavras remetem de modo especial aos quatro elementos da natureza e
posicionam-se na areia ou são lançadas ao mar pelo artista. Este veste uma longa capa e
age como um xamã, ao caminhar pela praia fazendo uma espécie de culto ou reverência à
natureza.
Palavras-chave: Cinema Experimental, Cinema de Artista, Rubens Gerchman, Imagem e
texto, Imaterialidade.

*
The text discusses the experimental, ephemeral or artist cinema, produced by the
multimedia artist Rubens Gerchman (1942-2008). He is particularly concerned with the
analysis of the film Triunfo Hermético (1972), concluded shortly after the return of the artist
from New York, where he followed in 1969, with the Prize for Journey to Foreigners, won at
the National Salon of Modern Art. The artist presented this short film in the Gallery of Art and
Research of UFES, in parallel to the exhibition of Graphic Arts, held there in 1976. In this film,
the artist hybridizes words cut in different solid materials or written on the sand of a beach
in Portuguese and English, of different colors. These words refer in a special way to the four
elements of nature and standing in the sand or are thrown into the sea by the artist. He
wears a long cape and acts like a shaman, walking along the beach making a kind of worship
or reverence for nature.
Keywords: Experimental Cinema, Artist's Cinema, Rubens Gerchman, Image and Text,
Immateriality.
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Considerações preliminares
A partir da virada das décadas de 1960/1970, um grupo ainda reduzido de artistas
brasileiros, com destaque para os cariocas, voltava o olhar para as mudanças do paradigma
criativo e para o processo de desmaterialização da arte, que ocorria nos centros
hegemônicos, iniciando no país a criação de diferentes propostas conceitualistas e
experimentais. Para isso contribuiu o trânsito que alguns jovens empreenderam por alguns
dos polos artísticos internacionais onde se estabeleceram temporariamente, em
decorrências de premiações conquistadas no Salão Nacional de Arte Moderna. Outros
buscaram aproveitar as bolsas de estudo concedidas por instituições brasileiras e
estrangeiras para, em exílio voluntário, fugir do controle do regime militar. Nessa mesma
época, muitos jovens revelariam interesse por trabalhos multimídia, misturando processos
artísticos tradicionais, materiais e mecanismos industriais, ou obtendo imagens recorrendo
às tecnologias disponíveis naquele momento.
É nesse contexto que se insere a diversificada produção experimental de Rubens Gerchman
(1942-2008), que ganharia destaque na metade dos anos de 1960. Lançando mão de uma
gama diversificada de materiais descartados ou triviais, o artista desenvolveu propostas
ousadas, irônicas e irreverentes, carregadas de sensualidade ou de erotismo, para referir-se
a situações e acontecimentos cotidianos ou ironizar a realidade política repressora do país.
Foi nessa época que aprendeu a gravar na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do
Rio de Janeiro, no ateliê de Adir Botelho, interessando-se de modo especial pela litografia.
Aprendeu também serigrafia com o gravador capixaba Dionísio Del Santo. Iniciava, então,
uma produção gráfica diversificada em que recorria a elementos autobiográficos, como na
série Sou 1566 166, logo existo! (Carteira de Identidade), e no álbum de litografias Félix
Pacheco 1566 166, editado em parceria com Carlos Scliar. Se ambas as séries foram
protagonizadas pelo número da carteira de identidade do artista, os códigos numéricos e os
linguísticos iriam se projetar em grande parte dos trabalhos de Gerchman.
Criou, assim, uma verdadeira gramática visual, não por acaso denominada pelo artista de
Cartilha no Superlativo, composta por palavras como: Lute, SOS, Terra, Ar, Água, Fogo (que
não ocultavam o sentido político, embora parecessem remeter simplesmente aos
elementos da natureza ou aos signos do zodíaco). Parte desses signos verbais daria origem
a gravuras, esculturas, objetos e instalações, sendo que nesses últimos recorreu a materiais
industriais opacos e transparentes. Na época, materiais como fórmica, vidro e acrílico eram
ainda pouco utilizados por artistas brasileiros. Se alguns desses objetos escultóricos foram
recheados com algodão, a maior parte deles consistia em simples recortes monumentais
das letras constituintes das palavras nos citados materiais, de uma mesma cor, e
apresentadas inicialmente em ruas e praças, para mais tarde adentrarem também as
galerias e os museus. De maneira desafiadora ou provocativa, algumas dessas
palavras/objeto eram instaladas sorrateiramente em ruas de grande movimento no centro
do Rio de Janeiro, gerando estranhamento, perplexidade e interferindo no cotidiano da
cidade ou mesmo interrompendo momentaneamente o fluxo do tráfego, até serem
retiradas.
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Todavia, parcela não menos significativa desses signos linguísticos também deu origem a
poemas visuais, cartões postais e a livros de artista, formulando com eles redundâncias ou
paradoxos. Ou seja, alguns trabalhos consistiram em enterrar a palavra terra em caixas
cheias de terra, em colocar a palavra água, flutuando em recipientes cheios de água ou em
acoplar à palavra nuvem ou ar flocos de algodão. Da mesma forma, também imprimiu, colou
ou pintou palavras em objetos e outros trabalhos de natureza bi e tridimensional, vinculados
à Nova Objetividade Brasileira, entre os quais vale citar: Caixas de Morar, Caixas da Origem,
Elevador Social, Caixa & Cultura: o rei do mau gosto, Ônibus, e posteriormente também nas
emblemáticas Caixas de Fumaça.
Esses e outros códigos linguísticos percorreram toda a longa trajetória criativa de
Gerchamn, insinuando-se individualmente por seu próprio sentido ou em frases de ordem,
em composições que fazem referência à realidade sócio-política do país: futebol, multidões
concentradas nos estádios ou nas ruas, jogos de azar, concursos de miss, programas de
televisão, enredos de fotonovelas, cenas urbanas, casais em situações românticas ou
eróticas, filas de desempregados, acontecimentos passionais, desaparecidos políticos e a
propaganda das moradias populares pelo governo. A maioria desses temas era extraída ou
inspirada de manchetes de jornais populares.
Na metade da década de 1960, o jovem artista já havia, portanto, se inserido no grupo da
chamada Vanguarda carioca, aproximando-se de artistas de sua geração ou mais velhos,
entre os quais: Hélio Oiticica, Lygia Clark, Amílcar de Castro, Sérgio Camargo, Pedro
Escosteguy, Antônio Dias, Carlos Vergara e Roberto Magalhães. Com os quatro últimos
chegou a constituir um grupo de performances e a desenvolver projetos colaborativos e a
participar de exposições emblemáticas, como Opinião 65 e 66, realizadas no Museu de Arte
Moderna do Rio de Janeiro, cujo objetivo era estabelecer uma espécie de analogia entre a
arte produzida no país e no exterior.
Em 1966, Gerchamn e seus companheiros do referido grupo realizaram no Rio de Janeiro a
exposição Pare (1966), na Galeria G-4, constando de pinturas de gramática pop, objetos e
instalações interativas. Organizada pelo fotógrafo David Zingg, marcou a inauguração da
galeria, com ousado projeto de autoria de Sérgio Bernardes.
Na abertura da mostra (22 de abril de 1966), Gerchman e mais dois integrantes do Grupo
Happening, promoveram na galeria um inusitado happening, que pelo seu ineditismo gerou
polêmica e grande número de matérias publicadas na imprensa carioca, antes e após a
realização do evento. Quase sem exceção, o foco das abordagens críticas centrou-se no
Happening e não na exposição, que transcorria no mesmo espaço. Demonstrando pouca
familiaridade com propostas dessa natureza, os articulistas recorreram a autores europeus,
entre eles o artista e poeta francês Jean-Jacques Lebel, para auxiliá-los a definir o conceito
de happening, bem como ao crítico Mário Pedrosa, que, entre outras coisas, afirmou ter sido
o primeiro evento do gênero realizado na América Latina.
Entre a perplexidade de uns e a curiosidade de outros, aqueles que acorreram à galeria,
convocados pela chamada da imprensa, o fizeram atraídos pela novidade do happening,
considerando que até então não havia ocorrido evento semelhante no Rio de Janeiro. Mas
ao adentrarem o espaço, os visitantes se depararam com trabalhos de linguagem pop, que
consistiam em pinturas nas paredes e em inusitados objetos interativos, de autoria de
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Escosteguy e Gerchman, espalhados pela galeria. O último expôs Marmita, Ônibus, Elevador
Social e Edifício (todos datados de 1966). O público era estimulado a empurrar o Ônibus e a
entrar no Elevador Social, onde era aprisionado. Mas Edifício parece ter sido a obra que mais
chamou a atenção do público e da crítica, a contar pelas informações da imprensa.
Esse objeto (ou instalação?) compunha-se de vários recipientes de vidro (utilizados como
baleiros, em bares), os quais se moviam em torno de um eixo, montado sobre um pedestal
de madeira pintada, no qual o artista anotou Bloco 1 e hipotéticos números, numa referência
aos apartamentos de um edifício residencial. Em lugar de balas, os recipientes de vidro
continham pequenas bonecas de plástico, comprimidas umas contra as outras. Remetia,
assim, simbolicamente aos empilhamentos de pessoas que dividiam então, os diminutos
espaços dos apartamentos do tradicional bairro de Copacabana, onde o artista também
residia.
Segundo Gerchman, o público não demonstrou qualquer constrangimento em abrir os vidros
e se apossar das bonecas, talvez porque os objetos lhe despertaram mais curiosidade que
interesse. Entretanto, os articulistas da imprensa referiram-se a tal reação como sinal de
mudança do público que passou a frequentar os espaços expositivos:
(...) uma raça nova de frequentadores de galerias: mocinhas ié-ié, meninos,
senhoras bastante idosas. Nada de intelectual, mas tudo muito sofisticado.
Depois a prova de que o Rio já é uma cidade civilizada: a multidão avança
resolutamente na direção dos objetos, para olhar, para pegar, para comentar.
Os articulistas não deixavam de ter razão, ao afirmarem que a certa altura o público
começou a bradar pela realização happening, uma vez que a imprensa o havia anunciado
com antecedência para ocorrer nessa mesma noite, a cargo de Gerchman, Vergara e
Escosteguy. Foi então que o primeiro arrancou de dentro de uma mala de viagem,
posicionada no centro do espaço expositivo, “alguns cartazes”, contendo frases indagativas,
que eram erguidas e mostradas ao público presente: “Como é o homem?; O que o homem
deseja?...”. Enquanto Escosteguy fixava esses cartazes em uma parede da galeria, outros
objetos eram retirados da mala: “uma fotografia colorida de uma moça nua; uma réstia de
cebolas; um desenho do Sr. Abelardo Barbosa, mais conhecido como Chacrinha; um
manequim de alfaiate, com um coração de veludo vermelho e o sexo masculino a
descoberto; além de um quilo de feijão”, que foi entregue a Vergara. Este levantava “a cada
instante o manequim, fazendo à plateia as perguntas que estavam escritas nos cartazes
fixados na parede”.
Embora o evento tenha sido descrito de maneiras diferenciadas pela imprensa, segundo
Gerchman, cada ação ocorreu entre “entre risos, vaias e palmas”, até que alguém gritou: “O
que o povo tem?”. E a pergunta foi prontamente respondida por ele: “Fome!”. Nesse exato
momento arrancou da barriga do boneco o saco de feijão e começou a atirá-lo sobre o
público presente, numa alusão ao que fazia na época o conhecido animador de televisão
Chacrinha, que atirava alimentos sobre as pessoas que participavam de seu programa. Essa
atitude artística, além de ironizar a realidade do país, imbuía-se de conotação política.
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Indagado, na oportunidade sobre o significado do evento, Mário Pedrosa destacaria a
tentativa dos artistas de buscarem a participação do público na ação, assim se
posicionando:
O que os artistas do grupo happening vêm procurando fazer é trazer a arte para a rua. Estão
tirando a arte do pedestal que ela sempre ocupou, para deixá-la no meio da rua. É a negação
da eternidade dos valores da obra de arte, consagrados pela sociedade. Por isso é que eles
convidam todos a participar de tudo, e passar de espectador a participante. É negação e
participação, ao mesmo tempo, numa expressão de anticonvencionalismo, ou, ainda o
primeiro ensaio para uma atitude espiritual anticonvencional.

O cinema experimental
Em Nova York - cidade para onde seguiu para usufruir do prêmio angariado no Salão
Nacional de Belas Artes -, Gerchman deu continuidade a trabalhos anteriores que
confirmavam sua vocação experimental. A permanência naquela cidade americana
(1969-1971) desvelaria ao artista outras tendências, materiais e referências criativas, que
ampliaram seu universo expressivo e permitiram-lhe desenvolver novas propostas, que
pareciam subverter as referências ao gosto popular ou à “estética do mau gosto”, como
alguns críticos denominaram a produção do artista. Deu também continuidade à Cartilha no
Superlativo, com palavras grafadas em inglês: Black, White, Sky, Man, Woman, Snake,
Sinuous, Sign. O propósito do artista era produzir jogos semânticos, formular homologias
visuais entre o signo e a forma visual e provocar com tais palavras um sentido ambíguo,
ambivalente, paradigmático, redundante. Nesse sentido, criou entre outras oposições,
White/Black e Yellow/Red, recorrendo a cores que não correspondiam ao significado do
código, ou seja, preto foi pintado de branco e branco de preto. Uniu as palavras
homem/mulher recorrendo a dobradiças, para criar termos híbridos ou palavras compósitas,
que não deixavam de remeter à ambivalência sexual, ou seja, ao hermafroditismo ou à
androginia. A partir das palavras cobra, sinuoso e signo, criou formas tridimensionais, que
faziam referência à configuração semântica das mesmas.
Esses mesmos jogos de oposições foram empregados pelo artista em seus experimentos
com cinema, enquanto possibilidade de desenvolver novas investigações, transgredir
suportes e meios convencionais, subverter o conceito de obra única e prescindir da
instituição como instância veiculadora e legitimadora da arte. A aproximação com Glauber
Rocha parece ter contribuído de alguma maneira, para despertar no artista o interesse pelo
cinema. Vale lembrar que o cineasta havia produzido Pátio (1959), filme autoral e curta
metragem, que alguns consideram ser a primeira obra realmente experimental, na qual
recorreu a imagens incongruentes ou desconexas, algumas das quais dialogam com as
pinturas concretistas, rompendo assim a narrativa linear.
Antes de seguir para os Estados Unidos, Gerchman já havia elaborado cartazes para alguns
filmes e participado de Ver Ouvir (1966) - curta metragem, em 35 mm -, dirigido por Antônio
Carlos Fontoura, com fotografia de David Zingg. O filme é um documentário sobre a obra de
três artistas jovens: o próprio Rubens Gerchman, Antônio Dias e Roberto Magalhães.
Segundo Gerchman, essa participação em um “filme quase inteiramente rodado na rua, em
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meio ao tráfego e diante dos transeuntes, com as pinturas dos três artistas sobre a calçada,
entrevistas e som direto”, teve vital significado “quanto à maneira de encarar os quadros e
objetos feitos até então, pois tive que rever meus pontos de vista, após esse contato de meu
trabalho com a rua”.
O artista produziu também um vídeo-tape de mesmo tema (1967), atuação que levou o
diretor Joaquim Pedro de Andrade a convidá-lo para atuar como cenógrafo e figurinista no
filme Macunaíma (1969). Gerchman declinou do convite, pois viajaria com o supracitado
prêmio de viagem ao exterior.
Se ao retornar ao Brasil Gerchman produziu, pioneiramente, alguns filmes experimentais em
35 mm, vídeos e em Super-8, foi durante a jornada americana que iniciou a produção do
roteiro de Triunfo Hermético, curta metragem produzido logo após seu retorno ao Brasil
(dezembro de 1971 e fevereiro de 1972).
Antes de discorrer sobre a especificidade da película convém esclarecer que os filmes
experimentais se caracterizam pela quebra da linearidade da narrativa e do ingrediente
ilusório; mas também pela distorção consciente das imagens e dos meios específicos do
cinema, para ressaltar os seus elementos visuais e os valores plásticos ou poéticos
(manipulação dos efeitos de luz e apropriação de elementos extraídos da pintura, da
escultura, e de outras artes). Nesses filmes ocorre, ainda, a valorização dos efeitos mentais
e sensoriais, em detrimento da pura visualidade; a preferência pela tendência abstracionista;
a recorrência à montagem e ao close-up, artifícios que tanto visam envolver o expectador
como atribuir à película novos sentidos. Essas práticas experimentais, também chamadas
de “cinema independente”, “filme de artista”, “cinema fluido”, não caracterizam um estilo
específico, mas abrangem diferentes proposições cinematográficas. Trata-se de produção
alternativa, em relação ao cinema tradicional, por ser destituída de “regras pré-definidas; por
sobrepor diferentes linguagens, imagens, materiais, e por incorporar uma gama ampla de
elementos possíveis ou imprevisíveis”, mantendo, assim, relação com o conceito de “Obra
aberta”, proposto por Umberto Eco, como bem observa Araújo Silva.
Essa filmografia institui-se, não raramente, como montagem performática ou instalação,
produzida com poucos recursos e pequenas equipes de produção, sendo que o
artista-cineasta muitas vezes é quem dirige, faz a cenografia atua como ator e até como
fotógrafo, tal como no citado Triunfo Hermético, de autoria de Gerchman. Por essas e outras
razões, os filmes experimentais não se inserem no circuito comercial, transitando à margem
das salas convencionais de cinema, exibidos em galerias, museus e outros espaços
alternativos.

O filme Triunfo Hermético
Foi o mais intrigante e complexo trabalho de cinematografia realizado pelo artista – e do
qual ele também participou de algumas das cenas filmadas em uma praia carioca,
posicionando-se como uma espécie de xamã/performer. Com o corpo coberto por longa
capa preta, caminha lentamente pela praia, com o rosto e as mãos cobertos de areia. Parece
desenvolver, assim, um ritual mágico, de culto ou de invocação às forças da natureza,
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derramando pigmento amarelo, preto e vermelho na areia da praia, para em seguida grafar
sobre a areia diferentes palavras, sobre as áreas tingidas com esses pigmentos. Entretanto,
as palavras têm duração efêmera, pois são quase que instantaneamente desmaterializadas
ou apagadas pelo movimento incessante da maré. A câmara vai focando ora pernas e pés
masculinos, ora femininos, movimentando-se lentamente na areia. Simultaneamente
veem-se mãos desenhando ou fixando palavras coloridas na areia da praia ou instalando
essas mesmas palavras formatadas em diferentes materiais, sobre formações rochosas à
beira mar. Neste caso, os signos linguísticos são recortados em materiais resistentes e
efêmeros, leves e pesados, lisos e rugosos, sendo parte das letras revestidas com pedaços
de espelho, sobre os quais o céu e elementos da paisagem ao redor aparecem refletidos.
Em movimentos lentos, a câmara vai focando à distância o céu, o mar, o vai e vem da maré,
a vegetação e os acidentes rochosos próximos, intercalando tomadas em close-up das
palavras fixadas na areia. As palavras enterradas parcialmente na areia são logo arrancadas
e carregadas pelas águas do mar. Permanecem alguns instantes flutuando até serem
novamente lançadas ou devolvidas à areia, num eterno recomeçar. Na tomada seguinte, a
câmara revela a segmentação da palavra em seus signos letras e sílabas, detendo-se a
focar depois a sua recomposição dos códigos semânticos, pela juntada de seus elementos
mínimos: letras e sílabas. Esse processo que vai se sucedendo em diferentes tomadas da
câmara, confirma, assim, a proposição de jogos linguísticos, paradigmas estruturais e o
estabelecimento de relações conceituais.
Gerchman propõe, assim, a indistinção ou a sobreposição entre real e imaginário, material e
imaterial, construção e desconstrução, verbal e visual, significante e significado. Cria
poemas visuais com combinatórias sintáticas, grafadas ora em português, ora em inglês:
Atlântida, Start, Sage, Age, Art, Paisagem, Man, Woman, Ar, Terra, Fogo, Mar, Sol, Céu, Sal,
Nuvens, Gnosis, Scan, Imagem, Viagem, Sul, Equador, Horizonte, América.
A câmara se aproxima e se afasta, intermitentemente, a cada aparição das palavras, em
tomadas intercaladas com passeios panorâmicos pela paisagem do Rio de Janeiro,
promovendo uma arqueologia da memória e dos sentidos: Pedra da Gávea, céu de intenso
azul, pôr do sol, nuvens, morros. Sobre estes últimos foram escritas ou fixadas algumas das
citadas palavras, ao lado de moitas de capim balançando ao vento e de gaivotas
sobrevoando livremente o espaço. Em outras tomadas, a câmara captura elementos
estranhos ao ambiente, como papeis e outros detritos espalhados na areia, que vão sendo
envolvidos pelo movimento das águas, como se tentassem expulsá-los. Refere-se, assim, à
poluição e à destruição estúpida e irresponsável da natureza pelo “homem civilizado”. Tais
imagens instigam e apelam à consciência humana a importância de preservar a natureza,
como forma de manter a vida e o equilíbrio material, existencial e espiritual.
A figura feminina focada no início do filme volta a aparecer algumas vezes, em flashes
rápidos, caminhando pela praia trajando uma capa prateada, como uma deusa ancestral, a
qual, nas cenas finais do filme é captada em close-up, portando uma tocha de fogo. A
câmara se afasta e a figura é novamente focada segurando letras recortadas em madeira,
que ela incendeia com a tocha. As letras se juntam formando a palavra Gnosis
(conhecimento), que vai se desintegrando pelo fogo, numa ironia à perda da razão humana.
Essa ação fílmica, que se desenrola em diferentes períodos do dia: manhã, tarde e ao cair da
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noite, sob o efeito do pôr do sol, mantém, portanto, implicações políticas, antropológicas,
éticas e poéticas.
Triunfo Hermético, além de sua natureza conceitual e experimental coloca-nos diante de
imagens não lineares, descontínuas ou em trânsito, cuja produção de sentido se estabelece
na passagem da dimensão sintática para a ordem semântica ou poética. A artista recorre a
um novo suporte para formular uma espécie de distensão de conceitos de que se ocupou
desde os anos de 1960, com o que chamou de Cartilha no Superlativo, mas que perseguiu
até o final de sua trajetória. Convém lembrar que desde aquela década, Gerchman produziu
esculturas translúcidas grafando a palavra Ar, que eram instaladas, paradoxalmente, em
espaços de grande poluição atmosférica, visual e sonora.
Se facilmente se constata que a referência simbólica à terra brasileira, começou a gestada
antes da realização do filme, o encadeamento e a sequência de imagens de Triunfo
Hermético foi inspirada na leitura da obra de Lévi-Strauss, Tristes Trópicos (1955), no
período em que o artista viveu nos Estados Unidos, conteúdo esse que muito instigou o
artista, levando-a a olhar – segundo ele próprio - de maneira mais atenta para a própria
realidade. O sociólogo franco-belga, em viagens realizadas ao Norte e Centro-Oeste do
Brasil, na década de 1930, manteve contato com algumas sociedades indígenas,
observando in loco a cultura material e imaterial desses povos, seu respeito e devoção à
natureza e às suas forças incógnitas, o que ajuda a entender a consciência preservacionista
da natureza, da memória e da história e da etnografia desses grupos sociais.
O filme de Gerchman contrapõe, assim, ao modus vivendi dos ditos “povos incultos ou
primitivos”, a cultura da ganância e da destruição desmedida e insensível do “homem
civilizado”. A vivência em um país estrangeiro e altamente desenvolvido permitiu ao artista
refletir e compreender melhor seu próprio país, conforme revelou em depoimento concedido
ao crítico Wilson Coutinho:
Acabei Tristes Trópicos que é um poema incrível sobre o Brasil. Encontrei no estruturalismo
um método de análise para os latino-americanos. Os problemas da antropologia, a
descoberta do índio, o papel da desagregação social provocada pelo colonizador, tudo isto
está cada vez mais presente no que faço.
As tomadas de Triunfo Hermético, além de um arquivo ou inventário de palavras, deram
origem a uma série de gravuras (serigrafias) em que o artista enfatiza, de modo especial, os
elementos naturais: Água, Ar, Fogo e Terra (1973). Essa série foi exibida, juntamente com o
álbum Félix Pacheco e um conjunto de litografias, totalizando cerca de 40 trabalhos
(1966-1975), na individual Gráfica, realizada por Gerchman na Galeria de Arte e Pesquisa da
UFES, em setembro de 1976.
Em tempos de forte repressão política, o título Triunfo Hermético não deixou de remeter,
mesmo que subliminarmente, ao anseio de liberdade, reivindicado pelo autor e por tantos
outros artistas de sua geração. Somava-se a isso o fato de exibir em alguns trabalhos a
bandeira brasileira, mesmo que dissimulada ou desconstruída, pois era terminantemente
proibida pelos militares a apropriação e uso dos símbolos nacionais em trabalhos artísticos
ou com qualquer outra finalidade. Por outro lado, o retrato fotográfico do artista inserido no
convite da exposição o apresentava dotado de longa cabeleira e costeletas, tragando um
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charuto cubano, em meio a cuja fumaça saltava o termo que deu nome à exposição. Tais
atributos traziam à lembrança a memória do líder guerrilheiro Che Guevara (1928-1967),
causador de grande empatia entre os jovens da época, o que levou a polícia local a cogitar
de fechar a galeria e a encerrar a exposição, antes mesma da abertura. Segundo a
professora Gerusa Samú, na época coordenadora do espaço expositivo, isso só não ocorreu
depois que ela prestou depoimento ao comando militar, convencendo os censores de que
não existia, por parte do artista, qualquer intenção de desrespeitar a censura, nem de
comparar-se ao referido personagem, uma vez que a mesma produção já havia sido
mostrada em outros locais do país sem provocar polêmica ou levantar qualquer suspeita.
Após a projeção do filme – que até então tinha sido exibido apenas no Rio de Janeiro, em
1972, quando foi concluído -, o artista concedeu entrevista à imprensa capixaba, que foi
orientada, pela razão citada, a não dirigir ao expositor perguntas de cunho político.
Indagado sobre a constante recorrência às palavras nesse filme, bem como em objetos e
trabalhos de pinturas e esculturas, Gerchman assim de posicionou: “O filme tem por objetivo
devolver o sentido primeiro das palavras, original a elas, ligando toda uma problemática dos
elementos (ar, terra) com que venho trabalhado há muito tempo”.
E embora após a conclusão de Triunfo Hermético, tivesse realizado dois outros
curtas-metragens – Val carnal (1975) e Behind the Broken Glass (1979), na mesma
entrevista o articulista perguntava ao autor os motivos de não ter produzido um número
maior de filmes, e o que cinema representava na trajetória de um artista plástico, que
respondeu: “Faço do cinema uma atividade esporádica, porque eu não tenho tempo físico
para me dedicar a outras mídias”, mas “o cinema é uma ferramenta na comunicação de
ideias que só aceitam esse meio”. Também acredito que “o artista contemporâneo deve ser
experimentador em áreas diferentes, pois todas elas estão ligadas. E eu gosto de transar
várias áreas para comunicar minha ideia com mais clareza”.
Curiosamente, se na época o colecionismo era palavra praticamente desconhecida em
Vitória, e as obras expostas por Gerchman não eram de assimilação muito fácil, algumas de
suas gravuras adquiridas na mostra. E à pergunta sobre o que achava do mercado de arte,
não deixou de se referir ao hermetismo dos museus e do mercado às novas proposições:
Os museus e galerias se mostram muito fechados à arte experimental. Embora o Museu de
Arte Moderna do Rio de Janeiro mantenha uma sala destinada a propostas experimentais
há grande dificuldade dos artistas jovens se inserir no mercado, que tenta neutralizar
qualquer coisa nova.
Na verdade, se a justificativa aceita de que a arte de Gerchman não tinha conotação política
expunha a dificuldade dos militares decodificarem as linguagens que se afastavam do lugar
comum ou das formas representativas tradicionais, o fato é que desde o início de sua
trajetória o senso crítico e a ironia foram ingredientes que atravessaram a pluralista
produção do artista. É o que se depreende no depoimento concedido à marchand Ceres
Franco, e inserido no Catálogo da mostra Opinião 66: “Acho que meu trabalho sempre foi de
opção, já que sempre sou levado (a agir) violentamente contra os acontecimentos. O
momento que nós vivemos é apenas para os que estão profundamente atentos, pois
soluções novas podem atender aos problemas da liberdade”.
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Triunfo Hermético é, portanto, uma obra aberta e uma espécie de jogo, que “consiste neste
caso em criar contextos que permitem provocar acontecimentos que o excedem –
contrariamente a outros contextos ou sistemas sociais ou políticos, destinados
precisamente a não ser transgredidos”
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A artista e professora Alice Ardhoin Soares (1917 - 2005), atuante nas décadas de 1940 a
2000, é nome de destaque no contexto da arte no Rio Grande do Sul. Se sua repercussão,
fora das fronteiras do Estado, é pouco significativa, isso se deve principalmente as
abordagens parciais e conciliatórias sobre sua obra e trajetória, que enfatizam aspectos
idílicos da sua produção plástica e prescindem do olhar justo sobre o seu protagonismo
enquanto artista, professora e mulher, dentro de um meio acanhado e fechado para a
iniciativa inovadora de sua atuação. Celebrarmos seu centenário de nascimento é destacar
o seu proeminência e ressaltar o seu pioneirismonos processos de profissionalização das
mulheres no campo das artes plásticas no Rio Grande do Sul.
Palavras-chave: Alice Ardohain Soares, Arte no Brasil, Instituto de Artes/UFRGS, Artistas
mulheres
*

The artist and teacher Alice Ardhoin Soares (1917-2005), who worked in the 1940s and
2000s, is a prominent name in the context of art in Rio Grande do Sul. If its repercussion,
outside the borders of the State, is insignificant, this it is mainly due to the partial and
conciliatory approaches to her work and trajectory, which emphasize idyllic aspects of her
plastic production and do not take a fair view of her role as an artist, teacher and woman,
within a narrow and closed environment for the innovative initiative of their performance.
Celebrating her centenary of birth is to highlight her prominence and highlight her pioneering
in the processes of professionalization of women in the field of plastic arts in Rio Grande do
Sul.
Keywords: Alice Ardohain Soares, Brazilian Art, Instituto de Artes/UFRGS, Women Artists
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Centenária Alice
No momento em que comemoramos o centenário de nascimento de Alice Ardohaim Soares
(Uruguaiana, RS, 1917 – Porto Alegre, RS, 2005) a interrogação sobre sua relevância para as
artes plásticas no Rio Grande do Sul se impõe. Ela pertence a um grupo do antigo Instituto
de Belas Artes (IBA), atual Instituto de Artes da UFRGS, que se destacou por suas trajetórias
no processo de profissionalização para as mulheres artistas nos anos 1940 e 1950. São
artistas que “sem empunharem bandeiras, sem manifestações radicais, sem seguirem
preceitos dogmáticos foi, contudo, na prática da vida cotidiana que elas, através de uma
1
atitude coerente, contrastaram com as normas da época.”
O Instituto de Belas Artes
A formação oferecida pelo Instituto de Belas Artes estava calcada no modelo da Escola
Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, matriz do ensino das artes no país. Ela oferecia
um currículo bastante exigente, no qual era possível uma profissionalização contando com
profissionais altamente considerados em suas áreas, na sua maioria estrangeiros aqui
radicados. Dentre estes professores estavam Angelo Guido Gnocchi (Cremona, Itália, 1893
– Pelotas, Brasil, 1969), Luiz Maristany de Trias (Barcelona, Espanha, 1885 — Porto Alegre,
Brasil, 1964), Benito Manzon Castañeda (Cádiz, Espanha, 1885 – Porto Alegre, Brasil, 1955).
A eles agregou-se Fernando Corona (Santander, Espanha, 1895 – Porto Alegre, Brasil, 1979)
e Joseph Franz Seraph Lutzenberger (Altötting, Alemanha, 1882 — Porto Alegre, Brasil,
1951). Associemos a estes João Fahrion (Porto Alegre, Brasil, 1898 – 1970) e Ado Malagoli
(Araraquara, Brasil, 1906 – Porto Alegre, Brasil, 1994), pintor reconhecido, com domínio de
áreas pouco comuns entre nós, como a museologia e o restauro. Assim, a formação no IBA
estava fundada na absoluta valorização do ofício técnico e na estrita obediência aos
cânones da arte acadêmica (essa expressão, entendida aqui, como tendo o predomínio do
desenho enquanto base e o princípio do bem fazer técnico).
Alice e seu tempo
Nos anos 1940, Porto Alegre era uma cidade provinciana e com uma população reduzida,
mas possuía uma densa vida cultural: cinemas, teatros, orquestra sinfônica e com destaque
para Livraria do Globo, que inseriu o Estado na reduzida lista dos centros editoriais do país.
Porto Alegre era também uma capital diferenciada, em razão de sua matriz populacional
predominantemente européia, formada por emigrantes e descendentes de italianos,
alemães, poloneses, espanhóis, dentre outras etnias, o que lhe proporcionava uma natureza
cosmopolita e diversa. O desenvolvimento acelerado dos anos 1940 e 1950 vinham a par da
eminente industrialização do Estado, depois de décadas de economia de base agropastoril e
extrativista. A vida artística desenvolvia-se tendo como centro difusor a intensa atividade do
Instituto de Belas Artes, que ultrapassa a nossa percepção contemporânea. O final dos anos
1940 e o final da década seguinte, é uma época de excepcional atividade e agitação. Tendo

1

BRITES, Blanca. “Nossas Alices”. In MORÉ, Cristina (coord.). Alice Brueggemann & Alice Soares. Porto Alegre:
Galeria de Arte Mosaico, 1998, p. 8.

XXXVII Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte

378

Blanca Brittes & Paulo Gomes

Revelando Alice Ardohain Soares
2

como marco inicial o 1º Salão de Belas Artes do Rio Grande do Sul (1939), de abrangência
nacional, vamos observar que a circulação de artes plásticas assume grande destaque no
período, como os Salões seguintes recebendo obras de parte consistente da moderna arte
brasileira do período. No ano de 1941 dá-se o reconhecimento formal (pelas instâncias
federais) dos cursos de Música e Artes Plásticas do Instituto de Belas Artes. Esta iniciativa
vem acompanhada das contratações de novos docentes, como o de Christina Balbão em
1943, seguida em 1945 por Alice Soares. Em 1947 são inauguradas a Galeria do Instituto
Cultural Brasileiro Norte Americano e a Galeria do Correio do Povo. É neste último espaço
que ocorrerá, no mesmo ano, a Exposição de Pintura Contemporânea Brasileira, organizada
3
por Marques Rebelo. No ano seguinte, em 1948, ocorre a primeira exposição dos Novos de
4
Bagé que viriam a ser conhecidos como Grupo de Bagé. Em 1954 é criada a Divisão de
Cultura da Secretaria de Educação e Cultura, seguida da legitimação das atividades culturais
com a criação do Instituto Estadual do Livro, da Discoteca Pública Natho Hehn e, finalmente
do Departamento de Artes. Neste último, sob a coordenação de Ado Malagoli, é criado em
1954 o Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS) e que hoje leva seu nome. Nos anos
seguintes ocorrem os 4º, 5º, 6º e 7º Salões Oficiais de Belas Artes do Rio Grande do Sul,
culminando, em 1958, com o importante Salão Pan-Americano de Arte e o notável 1º
Congresso Brasileiro de Artes, que contou com Quirino Campofiorito, Pietro Maria Bardi,
Sérgio Milliet, Mário Pedrosa, Mário Cravo e Arcângelo Ianelli.
Profissão: Artista
As Alices que hoje tratamos com a intimidade de quem está próximo
de nós lançaram-se ao enigmático universo da arte, numa época em
que este era de difícil acesso às mulheres, pois, se tratando
seriamente de ARTE entrava-se em um domínio privativo masculino.
As mulheres que faziam sobretudo pintura eram tidas como
amadoras [...]. Contrastando com o preponderante número de alunas,
o então Instituto de Belas Artes só tinha como docentes artistas
homens. [...] Feministas de primeira ordem? Certamente a resposta
não seria afirmativa. Porém, através da fala de Alice Soares,
percebe-se que elas dimensionam bem o que representou a escolha
5
feita na juventude.
A simples enumeração das atividades desenvolvidas por Alice Soares como artista, como
professora, na administração do Instituto de Artes, na criação da Escolinha de Artes e na
Chico Lisboa são o bastante para dar a dimensão exata da sua grandeza e da importância
de sua atuação no campo das artes plásticas no Rio Grande do Sul.

2

KRAWCZYK, Flávio. O Espetáculo da Legitimidade: Os Salões de Artes Plásticas em Porto Alegre - 1875/1995.
Porto Alegre: UFRGS, 1997.
3
Com obras de Alberto da Veiga Guignard, Milton Dacosta, Iberê Camargo, Quirino Campofiorito, Di Cavalcanti e
Lasar Segall.
4
GOMES, Paulo. “A Cultura e o Ano de 1954: Uma mirada retrospectiva”. In “Memória do Museu”. Porto Alegre:
MARGS, 2005, p. 24-28.
5
BRITES, Blanca. “Nossas Alices”. In MORÉ, Cristina (coord.). Alice Brueggemann & Alice Soares. Porto Alegre:
Galeria de Arte Mosaico, 1998 (pp. 7-11)
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É a própria Alice Soares quem afirma que “Trabalhei pouco tempo no Museu. Eu tinha dois
cargos no Instituto de Artes e não poderia assumir um terceiro, então me afastei do museu.”
6
Suas considerações sobre esse tempo são pautadas na memória de uma atividade
caracterizada pela cordialidade e pelo franco diálogo que Malagoli proporcionava aos seus
próximos. Sobre isso Alice Soares afirma “Participei dos primeiros tempos do MARGS,
porque eu e Malagoli conversávamos muito sobre isso [...]. Ele trouxe uma experiência
7
diferente para Porto Alegre, foi muito bom, aprendemos muito com ele.” E continua,
detalhando as iniciativas ao afirmar que “As primeiras aquisições, eu fiz parelho com
Malagoli. Ele chamava a mim e a Cristina Balbão, e então nós o ajudávamos, com algum
colaborador ocasional, a descobrir colecionadores em Porto Alegre. [...] Nesse tempo, eu já
8
tinha o atelier na Rua Riachuelo junto com a Alice Brueggemann.”
A Escolinha de Arte do Brasil, instituição criada e disseminada pelo país pelo artista Augusto
Rodrigues (1913–1993) no Rio de Janeiro dedicada ao atendimento do público
infanto-juvenil, desatendido pelas instâncias formais de artes, teve ampla e notável
expansão nos anos 1960. No Rio Grande do Sul, conforme depoimento de Iara de Mattos
Rodrigues (1933–2005) “Foi Alice Soares quem me fez conhecer a Escolinha de Arte do
9
Brasil [...] e, por consequência, Augusto Rodrigues [...].” É a própria Alice quem afirma que “A
descoberta da escolinha de Arte do Brasil, com Augusto Rodrigues, no Rio de Janeiro, foi
significativa. Eu trouxe de lá para cá a idéia e tudo que era importante, tanto que sou
considerada a fundadora da Escolinha de Arte. Na verdade, era um grupo, eu não trabalhava
10
sozinha. Do grupo surgiu a Associação dos Ex-alunos do Instituto de Artes.” Sua atuação
nesse sentido se deu pela sua posição como Vice-Presidente da Associação Cultural dos
Ex-Alunos do Instituto de Artes, instituição recém fundada.
A Associação Riograndense de Artes Plásticas Francisco Lisboa (1938) conhecida como
Chico Lisboa, é um marco referencial na história das artes plásticas no Rio Grande do Sul.
Em entrevista ela afirmou que “A Associação Francisco Lisboa teve muito significado em
11
nossa formação. Era o lugar onde os artistas dialogavam.” Isso corrobora o papel de
abertura e franca convivência estabelecida pela Chico Lisboa. Por não ser uma escola, mas
uma associação classista era natural que o diálogo fosse aberto, ao contrário do Instituto
de Belas Artes, instituição fundada nos rigores do modelo acadêmico e premida pelas
exigências de instâncias nacionais para manter-se como uma unidade plena e reconhecida
dentro da universidade. Como prova da harmoniosa relação entre as duas instituições
podemos alegar o trânsito de integrantes entre as duas e a participação de vários membros
do Instituto de Artes na própria diretoria da Associação: mais do que uma dissidência, a
Chico Lisboa pode ser entendida com uma espécie de espaço de liberdade dos rigores
acadêmicos.
6

SOARES, Alice. “Malagoli, o começo”. Memória do Museu / organizado por Paulo César Ribeiro Gomes e Vera
Regina Luz Grecco. Porto Alegre, 2005 (p. 53-55).
7
Idem
8
Idem
9
ROGRIGUES, Iara de Mattos Rodrigues, UFRGS, 1997, s/p. Duas Alices. Programa Unicultura – UFRGS, 1997.)
10
(Alice Soares, catálogo CAIXA, 1997, s/p. Alice Brueggemann & Alice Soares. Caixa Econômica Federal/Centro
Cultural APLUB, 1997)
11
“Duas Alices e um ateliê”. Selecta do Museu / organizado por Cida Golin e Francisco Marshall. Porto Alegre,
2005) (p. 25-26))
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A memória que Alice Soares deixou de sua trajetória como professora é realmente notável,
conforme podemos constatar no depoimento de Teresa Poester: “Em meio a tantas
linguagens, a fala serena de Alice Soares, o ritmo como pronunciava as palavras, o timbre
grave de sua voz, passavam essa confiança rara de quem convence pela combinação de
suas expressões que se somam e se completam. [...] Ela me ensinou a ver a pureza dos
desenhos mais distraídos, descobrir a espontaneidade do gesto, desvendar a verdade de
12
cada linha, anotar o pensamento, raciocinar com os dedos.” . Regina Silveira deixou dito
que “Nesse período [anos 1950/60] já sabia muito bem o quanto devia à Alice Soares – e a
Cristina Balbão, as duas professoras de Desenho que, no contexto do Instituto de Artes
daquela época, junto a Ado Malagoli, possuíam a visão mais moderna do desenho e do
13
ensino da arte em geral.”
Sobre a carreira e sobre suas dificuldades, conforme depoimento da própria artista
observamos o quanto foi necessário lutar para conquistar uma posição de credibilidade e
respeito: “A gente caminhou a passos comedidos. Servimos, no entanto, como exemplo a
tantas outras que seguiram carreira artística. Fomos as primeiras a ter atelier, hoje são
muitas. Quando começamos a fazer arte em Porto Alegre, havia só artistas homens e as
14
mulheres... citamos duas: Clara Comte e Luiza Prado”.
O destino das mulheres na sociedade da primeira metade do século XX, não previa a
profissionalização e a atuação pública, pelo menos não nas artes, que eram consideradas,
para elas, antes um adorno do que uma profissão. Com o advento do novo tempo do
pós-guerra, ocorre uma considerável modificação nas posições sociais e nos lugares
pré-determinados pelas regras sociais. A profissão artista, escolhida por Alice Soares, dada
as contingências da época, revestia-se da multiplicidade de orientações: pintora e escultora,
direcionou-se para o magistério e também para a administração na área cultural. A
profissão artista para as mulheres no Rio Grande do Sul praticamente inexistia até a década
de 1940. Em 1947, a jovem Alice organizou e participou de uma exposição na Galeria do
Correio do Povo que foi um marco fundador da profissionalização das mulheres nas artes
plásticas, independente dos notáveis testemunhos como Judith Fortes (1896-1964) e
Amélia Pastro Maristany (1897-1979), nas décadas anteriores.
Vida e obra
Muito já se escreveu sobre a obra de Alice Soares, mas ela permanece, a despeito de todos
os esforços de compreensão, aquém do discurso. Sobre ela escreveu Armindo Trevisan:

Comecemos por constatar uma coisa: a arte de Alice não ’enche os
olhos’, não impressiona à primeira vista. É uma arte discreta, sutil, que
se entrega à fruição gradativamente. Também não é uma arte fácil,
‘sentimental’ com às vezes se diz. Há muita técnica na sua aparente
facilidade, há muita pesquisa na sua pintura em surdina, muitas
12

Teresa Poester, Duas Alices, UFRGS, 1997. D
 uas Alices. Programa Unicultura – UFRGS, 1997.
Regina Silveira, UFRGS, 1997. Duas Alices. Programa Unicultura – UFRGS, 1997.
14
Entrevista ao jornal ZH, em dezembro de 1982. Apud: p. 8-9 – 8. BRITES, Blanca. “Nossas Alices”. In MORÉ,
Cristina (coord.). Alice Brueggemann & Alice Soares. Porto Alegre: Galeria de Arte Mosaico, 1998.
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camadas míticas debaixo da sua temática. Não será, nunca, uma arte
de vanguarda, de ‘inventor’ – para utilizarmos uma terminologia
15
poundiana; é uma arte de mestre (dentro da mesma terminologia) .

Dado fundamental para a compreensão da trajetória de Alice Soares foi sua adesão ao
princípio de ateliês compartilhados. O primeiro, ainda no final da década de 1940, foi com o
16
pintor e gravador Glênio Bianchetti (1928–2014). Sobre os ateliês ela informa que “Nós
tínhamos conhecimento de que havia poucas mulheres se dedicando às artes plásticas.
Tomamos a iniciativa quando ainda estávamos freqüentando o Instituto de Artes [...] Nós
devemos a ele [Ado Malagoli] um grande estímulo ao nosso trabalho. Ele trouxe muita coisa
17
nova.” Novamente temos a presença afirmativa e profícua de Ado Malagoli na
consolidação de desejos de afirmação profissional. Segue, no mesmo depoimento, a
afirmativa de que “Malagoli trouxe a idéia de aglomerar os alunos em grupos de artistas.
Além da escola procurávamos um outro lugar que, em princípio, foi o Instituto Cultural
Brasileiro Norte-Americano, para estudar pintura com o professor Malagoli. A cada encontro,
nossa cabeça se abria mais no sentido do que é ser artista, o que é trabalhar através da
18
arte.”
Se Malagoli e Balbão foram os catalisadores das possibilidades, a iniciativa coube
efetivamente ao grupo de artistas, que partiu para a luta para instalar-se como profissionais
num lugar adequado ao exercício da profissão. A artista informa que naquele tempo “Os
próprios ateliês dos artistas, antes disso, eram pouco considerados. Eu e a Alicinha
Brueggemann, junto com o Rubens Cabral e o Carlos Fabrício Marcos Soares, fundamos um
ateliê, baseado no conselho do Malagoli. [...] No início não havia propriamente um ateliê,
apenas o Cultural Americano cedia a sala, e nós íamos para lá trabalhar, tínhamos o dia
cheio e íamos à noite, para trabalhar juntos. Tudo aquilo foi muito importante para criar um
19
núcleo de trabalho. Aí ficamos mais confiantes graças ao Malagoli.” Esse famoso ateliê,
na Rua Riachuelo, nº 1450, a poucos passos do Instituto de Artes, não só acomodou as
expectativas profissionais dos seus usuários, como também abriu espaço para a criação de
grupos articulados a partir de projetos. Esses projetos, como a ARCA (A - Alice Soares; R 20
Rubens Cabral; C- Carlos Fabrício Soares; A - Alice Brueggemann) , estabeleceu de fato e de
direito a convivência entre os vários atores do cenário artístico local. Alice Soares escreveu
que “Nós formávamos um grupinho ali, éramos visitadas por pessoas que se interessavam
por arte, então, entre essas pessoas – eu lembro da imagem das pessoas, mas não dos
nomes – havia senhores que já eram colecionadores e iam para lá e ficavam horas
21
conversando conosco” . É dela o belo depoimento sobre a profícua convivência com pares,
15

TREVISAN, Armindo. UFRGS, 1997. Duas Alices. Programa Unicultura – UFRGS, 1997.
WEBSTER, Maria Helena. [Sem título]. Alice Soares / 1956-1976. Galeria de Arte do Instituto Cultural
Brasileiro-Alemão. Porto Alegre: Impresso pela Livraria do Globo S.A., 1976.
17
“Duas Alices e um ateliê”. Selecta do Museu / organizado por Cida Golin e Francisco Marshall. Porto Alegre,
2005) (p. 25)
18
Idem
19
SOARES, Alice. “Malagoli, o começo”. Memória do Museu / organizado por Paulo César Ribeiro Gomes e Vera
Regina Luz Grecco. Porto Alegre, 2005 (p. 54)
20
BRUEGGEMANN, Alice. Catálogo CAIXA, 1997, s/p. Alice Brueggemann & Alice Soares. Caixa Econômica
Federal/Centro Cultural APLUB, 1997.
21
SOARES, Alice. “Malagoli, o começo”. Memória do Museu / organizado por Paulo César Ribeiro Gomes e Vera
Regina Luz Grecco. Porto Alegre, 2005 (p. 53)
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histórias que ficaram inscritas na memória coletiva local: “Foram ótimos esses anos todos.
Nunca brigamos. Nunca discutimos. Todos trabalhávamos cada um no seu lado,
consultando um ao outro. Se perguntava: Que tu achas disso? O outro respondia. Se a
pessoa não quisesse mexer, deixava e continuava tudo igual. Essas coisas eram naturais
22
entre duas pessoas ou entre os quatro...”
Alice Soares é uma artista atípica na sua opção: talentosa escultora e pintora, ela abandona
ambos, os cinzéis e os pincéis, pelos meios gráficos. Parece-nos que essa escolha
caracteriza antes uma vocação do que uma alternativa. Como escultora, suas obras –
principalmente cabeças – demonstram a par do domínio técnico, uma acurada percepção
psicológica, plasmada nas formas simplificadas de matriz marcadamente modernista,
como podemos observar no “Cabeça de Dorothéa Vergara” (c. 1943), e nas demais
esculturas pertencentes à Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, peças com volumes suaves,
fatura lisa e traços precisos [Figura 1]. A opção por cabeças, em que pese às demandas da
formação em escultura no ateliê de Fernando Corona, pressupõe um interesse acentuado de
Alice pelos retratos de caracteres. Suas outras experiências em escultura não chegaram até
nós.

Figura 1. Alice Soares. Cabeça de Dorothea Vergara, (c. 1943), Escultura em gesso, 31 × 28 × 24 cm.
Registro: 609, Pinacoteca Barão de Santo Ângelo (UFRGS)
22

BRUEGGEMANN, Alice. Catálogo CAIXA, 1997, s/p. Alice Brueggemann & Alice Soares. Caixa Econômica
Federal/Centro Cultural APLUB, 1997.
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Como pintora Alice Soares desenvolveu um trabalho de grande simplicidade compositiva,
como podemos constatar na pintura intitulada “Igrejinha” (sem data) da Pinacoteca Barão
de Santo Ângelo. Dentro do poderoso influxo que a paisagem tinha naquele momento, essa
obra é indicativa de uma modernidade em tudo surpreendente na sua figuração sintética.
Com sua paleta parcimoniosa e cores esbatidas, o tratamento pictórico se ajusta à
construção dos elementos gráficos que impõem força a paisagem, e levam-nos a ombreá-la
com os melhores paisagistas daquele período. Sua obra pictórica também tem exemplos na
natureza-morta, em figuras e nos retratos, gêneros recorrentes no período, peças nas quais
podemos constatar sua qualidade de colorista e desenhista. Exemplares são as duas
naturezas-mortas, datadas respectivamente de 1953 e 1954, que integram hoje coleções
públicas.

Figura 2. Alice Soares. Meninas, 1953, Óleo sobre tela, 61 x 50 cm. Registro: AL 206 , Pinacoteca Aldo
Locatelli (PMPA) / Figura 3. Alice Soares. As gurias do asilo, 1954, Óleo sobre tela, 80 x 65 cm. Registro:
189, Pinacoteca Barão de Santo Ângelo (UFRGS)

Nas telas com figuras são notáveis as “Meninas” (1953), [Figura 2] e as “As gurias do asilo”
(1959) [Figura 3]. Tendo ambas o mesmo assunto – as meninas – nelas podemos perceber
a evolução do tema em dois momentos: enquanto nas “Meninas” (1953) o tema é tratado
nos moldes recorrentes no período, com ecos de Portinari na composição com um amplo
cenário, o colorido quente é tributário de Di Cavalcanti. Já “As gurias do asilo” é mais
incisiva na apresentação do tema: as órfãs. Elas são apresentadas em um grupo apertado,
uniformizadas e com suas individualidades apagadas. O colorido, fundado nos azuis e nos
ocres, passa uma impressão de solidão e aprisionamento. O tratamento da tela em tons e
meios tons é riquíssimo, e é densificado pelas formas angulosas, as linhas de contorno e os
quadriculado do piso do pátio onde elas estão. É pintura de forte apelo construtivo, em
oposição ao apelo pictórico de sua antecessora. Esses embates entre uma figuração
naturalística e uma de caráter expressionista estavam na ordem do dia na década de 1950.
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É exatamente nesse período que Alice Soares participa com desenhos da I Bienal
Internacional de São Paulo, integrando a representação local. Sobre essa participação ela
informou que:
Nós estávamos praticamente desligados de São Paulo em termos de
arte. Mas alguém de lá, que já não me recordo o nome, lembrou de
que existia Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e que já havia gente
trabalhando no sentido de produzir arte. Nós fomos procurados por
essas pessoas. A partir de algumas indicações, eles formaram um
grupo, do qual eu também fiz parte. Entrei como desenhista na 1ª
23
Bienal de São Paulo [...].
Enquanto desenhista Alice Soares muito cedo se tornou uma referência obrigatória, tanto
pela inclusão da técnica no rol das categorias artísticas nobres, quanto pelo esmero da sua
fatura, associada à eficiência no manejo de econômicos recursos expressivos. Nos seus
desenhos temos a cabal demonstração da sua enorme capacidade intelectual ao organizar
seu pensamento plástico. Sua trajetória é notável, indo desde o desenho de feição
modernista como as “Figuras” dos anos 1950 até a culminação da técnica nos desenhos
efetivamente modernos dos anos 1960.
A consolidação do seu pensamento gráfico e sua prática no desenho foram objeto de
cuidadosa análise e estudo por parte da professora e artista. Em “Linha, fundamento do
desenho”, Tese de Cátedra defendida e publicada em 1961, podemos acompanhar passo a
passo o seu pensamento e sua aplicação prática no desenho. A tese em questão é uma
obra de caráter reflexivo sobre o desenho e isso fica muito claro desde seu início, no qual
ela escreve que “Nosso interesse se limita ao desenho em seu elemento fundamental, em
seu relevante papel na História da Arte e em sua aplicação numa escola de belas artes.
Entre os diferentes aspectos que poderíamos encarar, interessa-nos tratar, principalmente,
da linha no desenho, como seu elemento fundamental. Todo desenho pressupõe a
24
existência da linha, como ponto de partida.” Versando também sobre a metodologia do
ensino do desenho, ela aporta dados novos para as discussões sobre a formação artística.
Alice pensa, enquanto artista, também como uma professora. A opção pelo desenho
enquanto técnica levou-a a reduzir, de maneira considerável, tanto seus recursos plásticos
quanto o seu repertório, mantendo-se cuidadosamente fiel aos retratos de crianças –
meninas e meninos. O que poderia parecer uma orientação simplista ou mesmo piegas
revela, entretanto, um rigoroso domínio. A redução sistemática dos meios e dos temas,
mais do que um exercício de ascese artística, leva naturalmente a precisão e ao
aprofundamento, e intensifica a síntese e intensidade. E é isso que vemos nas inumeráveis
25
crianças de Alice: a inocência da infância, imagens sem “pressa”, como a tentativa bem
sucedida de expor a pureza primeira da arte que é o desenho.
23

“Se o trabalho que expus nessa ocasião ainda existe, ele está nos meus arquivos, guardando em uma sala que
a UFRGS cedeu para abrigar os trabalhos do nosso antigo ateliê. (p. 25 – 3. “Duas Alices e um ateliê”. Selecta do
Museu / organizado por Cida Golin e Francisco Marshall. Porto Alegre, 2005) (p. 25-26))
24
SOARES, Alice Ardohain. “Linha, fundamento do desenho.” (Tese de concurso para provimento efetivo da
cadeira de Desenho, dos Cursos de Pintura e Escultura do Instituto de Belas Artes do Rio Grande do Sul). Porto
Alegre: Editora Meridional – EMMA - Maury Abreu, 1961.
25
CARVALHO, Ana. Alice Soares – A Poética da Delicadeza. In “Alice Brueggemann & Alice Soares”. Caixa
Econômica Federal/Centro Cultural APLUB, 1997, p. 43-44.
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Se ela encontra nos seus professores locais modelos de correção e controle absoluto da
forma é com a observação e estudo dos mestres que ela vai auferir resultados positivos
para os seus problemas artísticos: “Numa viagem que faz ao centro do país [anos 1950...]
Alice conhece Di Cavalcanti e aprende nova maneira de como resolver problemas de
26
composição em relação ao plano.” Obras como “Figuras II” (1954) [Figura 4] é uma
referência desse período, na sua conformação modernista com ecos dos mestres
modernistas brasileiros, como Emiliano Di Cavalcanti, deste tendo apreendido a
angulosidade da linha sensual e contínua e de Portinari a monumentalidade dos volumes.

Figura 5. Alice Soares. Figuras II, 1954, Carvão e aguada sobre cartão, 75 x 54,5 cm. Registro: 193,
Pinacoteca Barão de Santo Ângelo (UFRGS)

As séries do final dos anos 1950 e os anos 1960 [Figura 5] são constituídas por desenhos “a
27
conté, com formas bastante angulosas, definidas, intimistas.” A mesma autora informa
ainda que “A simplificação toma conta do desenho e a linha só aparece nos contornos ou na
justaposição de planos, reforçando os claros e escuros adquiridos em manchas muito
abertas. As formas agora definidas nos transmitem em seu conteúdo pequenos seres de
28
olhos abertos, impressionantes, buscando quase uma dramaticidade [...]”
26

WEBSTER, Maria Helena. [Sem título]. Alice Soares / 1956-1976. Galeria de Arte do Instituto Cultural
Brasileiro-Alemão. Porto Alegre: Impresso pela Livraria do Globo S.A., 1976.
27
WEBSTER, Maria Helena. [Sem título]. Alice Soares / 1956-1976. Galeria de Arte do Instituto Cultural
Brasileiro-Alemão. Porto Alegre: Impresso pela Livraria do Globo S.A., 1976.
28
WEBSTER, Maria Helena. [Sem título]. Alice Soares / 1956-1976. Galeria de Arte do Instituto Cultural
Brasileiro-Alemão. Porto Alegre: Impresso pela Livraria do Globo S.A., 1976.
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29

Essas séries foram expostas no Rio de Janeiro em dois momentos e, sobre ambas, temos
textos incisivos escritos por Abelardo Zaluar (1924-1987), que ressalta, de modo enfático e
30
preciso, algumas de suas características. Sobre a exposição de 1963 Zaluar escreveu que
Toda obra de arte se situa no domínio do sensível. No caso de Alice,
no entanto, esse dado essencial da criação artística assume categoria
de conteúdo. Quero dizer que tudo em seu desenho é utilizado para
sensibilizar a obra de valores estéticos e humanos, comunicando-nos
uma atmosfera de lírica dramaticidade, de calorosa afeição.

Figura 5. Alice Soares. Menina, 1964. Grafite sobre papel, 62 x 36 cm. Registro: 191 Pinacoteca Barão de
Santo Ângelo (UFRGS)

É incontestável, tanto do ponto de vista dos seus críticos coevos quanto dos analistas
posteriores, que esse foi o período de maior intensidade e qualidade de sua obra gráfica. O
29
30

Em 1963 na Galeria Macunaíma e, em 1968/69, na galeria do IBEU.

WEBSTER, Maria Helena. [Sem título]. Alice Soares / 1956-1976. Galeria de Arte do Instituto Cultural
Brasileiro-Alemão. Porto Alegre: Impresso pela Livraria do Globo S.A., 1976.
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imenso sucesso popular de suas “meninas” de alguma maneira empanou o brilho da
desenhista excepcional que ela foi. Se o consumo acentuado de sua obra após os anos
1980 não prioriza os valores plásticos, isso não impediu que a própria artista,
espantosamente consciente da redução dos seus recursos e meios, após os anos 1980,
declarasse que “Já acho que as crianças que faço hoje são menos expressivas. Eu sinto
31
isso.”
Se foi pintora de inegáveis méritos, escultora de imenso potencial, gravadora exímia, foi
como desenhista que Alice Soares melhor se expressou: esse foi o seu meio de excelência,
no qual ela produziu o que de melhor tivemos no desenho local até os anos 1970.

Figura 6. Retrato de Alice Soares (Anos 1960), Fotógrafo desconhecido
Imagem: Arquivo Histórico do Instituto de Artes - AHIA

Sua atuação e protagonismo, [Figura 6] atestados por suas obras artísticas e profissionais e
pelos testemunhos de seus contemporâneos, associa-se a consciência do seu papel na
constituição de um campo profissional, atuação marcada pela certeza de que o que ela
estava fazendo não era pouco, mas requeria cuidado e atenção, vistas as condições pouco
propícias. Em entrevista de 1982, ela deixa clara essa percepção: “A gente caminhou a
31

“Duas Alices e um ateliê”. Selecta do Museu / organizado por Cida Golin e Francisco Marshall. Porto Alegre,
2005) (p. 25-26) [2002] p. 26 – 3.
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passos comedidos. Servimos, no entanto, como exemplo a tantas outras que seguiram
32
carreira artística.”
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O presente ensaio tem o objetivo de analisar o pensamento espiritual expresso na obra do
artista argentino, Xul Solar (1887-1963), desde a sua formação e estadia na Europa
(1912-24). Xul identifica-se com as concepções do grupo Der Blaue Reiter1 e as suas
aspirações de criação de um novo homem espiritual, em detrimento de valores
materialistas. Como o grupo, ele acredita que a arte é portadora de mudanças, de
construção e de consolidação de uma postura espiritual e ética do homem diante do
mundo. Este projeto compõe a modernidade, no início do século XX, e funciona como um
dos elementos propulsores dos transes propostos por certas vanguardas. Jorge Luis
Borges acredita que esse grupo de artistas “reflete toda série de preocupações profundas: a
magia, os sonhos, as religiões e filosofias orientais, a aspiração a uma irmandade de
mundo”.2 Esta aspiração identifica-se com Xul e é perseguida por ele em suas produções
artísticas e invenções de línguas, sempre permeadas pela meta de criar a unidade entre os
homens e facilitar a sua comunicação.
Xul pauta a sua trajetória na acepção mítico-religiosa de vida e de arte, fenômeno recorrente
no meio intelectual e artístico, na transição do século XIX ao século XX. Alguns artistas de
vanguarda têm como uma de suas metas a criação de um novo homem e a solução da crise
espiritual gerada pelo cientificismo, materialismo e pela “morte de Deus”. A arte é concebida
como meio de solucionar a crise do homem moderno diante do pessimismo em relação às
possibilidades da filosofia e da ciência. Os artistas fazem da espiritualidade um princípio de
militância e estímulo criador, e adotam o pensamento místico como meio de superar o
pessimismo e encontrar soluções para a crise da modernidade.
O artista conscientiza-se que vive num mundo em que as ciências estão passando por um
processo de desenvolvimento significativo, mas insuficiente no que diz respeito aos limites
da razão, ao caráter questionável dos pressupostos religiosos e de suas instituições sociais.
Em paralelo às ciências ocorre a expansão de filosofias anti-materialistas, anti-racionalistas,
doutrinas esotéricas e movimentos em prol de novas crenças espirituais que creditam aos
iniciados o conhecimento de realidades ocultas, não dominadas pelos cientistas. É neste
contexto que emergem a Teosofia de Maria Helena Blavatsky (1888) e a Antroposofia de
Rudolf Steiner (1913) como doutrinas reveladoras das ordens ocultas do cosmos e
portadoras de um “saber superior” que não precisa ser comprovado. Ambos conseguiram
muitos adeptos no meio intelectual e artístico, apesar das limitações de suas doutrinas. Elas
1

No Almanaque, Kandinsky apresenta sua concepção de arte apoiada na espiritualidade e tendo como base a
Teosofia, professada por Xul Solar em Buenos Aires. Ele admira também as poesias de Johannes Beecher e
Christian Morgenstern. Do último poeta ele traduz o poema « Alguns piensos cortos » para a revista Martín Fierro
41.
2
BORGES, J.L. Recuerdos de mi amigo Xul Solar. Comunicaciones 3, Fund. San Telmo, nov. 1990, s.p.
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representam alternativas aos importantes descobrimentos científicos ao procurarem liberar
a “realidade invisível” do poder racionalista e legitimar a concepção idealista e
antropocêntrica de mundo.3 No Manifesto de Rosa Cruz (1892), Joseph Péladan declara
que “Artista é um sacerdote, a arte um grande mistério e se teu esforço conduz a uma obra
mestra, um raio divino baixará a ti como a um altar (...)”. Conclui afirmando que a arte é toda
poderosa e “Arte-Deus te venero (...)”.4 A partir destas acepções místicas o artista se
converte em um visionário, porta-voz de forças supra sensoriais que influenciam
misteriosamente na vida e no mundo.
È nesse contexto espiritual que Xul Solar confirma sua crença de ser dotado de um modo
superior de existência e faz da arte uma forma de religião que, concomitante à emergência
da pintura pura, libera a representação do mundo aparente e o conduz a desvelar o mundo
oculto.5 Ele conhece a obra e o pensamento de Rudolf Steiner, que exerce papel significativo
no amadurecimento de suas concepções místicas. Xul adquire seus livros e vai a Stuttgart
(1923) para assistir suas palestras sobre arte, arquitetura, história contemporânea e ciência
espiritual. Nas inúmeras palestras proferidas, Steiner elabora desenhos sobre cartolina
preta de grandes dimensões, sendo os mesmos compostos pelo contraste entre as cores
vivas e o branco, com a finalidade de confrontar a luz e a obscuridade6, tornando
compreensível o seu pensamento sobre diferentes campos do conhecimento e seus
projetos para solucionar os problemas contemporâneos. Essas imagens criadas sob
contrastes de forças desiguais expressam ainda ideias elevadas, de teor espiritual. Nesses
desenhos, os grafismos e as palavras mesclam-se, e as cores têm relação direta com as
forças cósmicas, pois acredita que a arte descreve a percepção humana e “o livre
movimento da alma no cosmos”. Os seus desenhos seguem as suas concepções de leis
cósmicas e representam as forças da natureza e seus equivalentes espirituais, bem como
apresentam uma relação estreita com os ritmos musicais.7 Para Steiner, a música é um
mecanismo de meditação, visto que atua entre a mente e o corpo ao estabelecer forte
conexão entre a visão e o ouvido, auxiliando a harmonizá-los. 8
Ao se analisar a trajetória e as pinturas de Xul Solar verifica-se as suas afinidades com esse
mundo mítico-religioso, quando ainda é muito jovem e antes de viajar para Europa. As
primeiras pinturas evidenciam a aproximação com o Simbolismo e o seu gosto pela poesia
francesa. Em textos escritos pelo próprio artista observa-se suas angústias e dificuldades
de ser compreendido por intelectuais de sua geração e o temor de fracasso pessoal.9 No

3

BOCOLA, Sandro. El arte de la modernidade. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1994, p.69-70
BOCOLA, S. El arte de la modernidade. Op. Cit, p. 155.
5
Deve-se destacar que, até 1916, o artista é conhecido como Oscar Alejandro Augustín Schulz Solari, mas, por
motivos relativos à sua concepção mística de mundo, começa a assinar Xul, inverso de Lux, Solar, de Sol. A luz e
o sol representam o mundo divino e a espiritualidade, em oposição ao chaos e à obscuridade. A luz tem sempre
o sentido de elevação, podendo-se reportar tanto ao divino como ao racional. Ela aparece de forma recorrente
nas suas aquarelas, em posição ascendente, indicando a elevação espiritual. Seu sentido místico aflora depois
de uma visão, na qual ele é batizado com esse nome por desígnios superiores e divinos.
6
Rudolf Steiner en el Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires, 2000, p. 30.
7
Kandinsky, no momento em que a sua pintura transita da figuração para a abstração, convive com Steiner e
declara: “A arte só pode ser grande, se está em relação direta com as leis cósmicas e se subordina a elas”.
8
CRISTIÁ, C. Xul Solar e a música: A reunião das artes. In: Xul Solar. Visões e revelações. Buenos Aires: MALBA;
São Paulo: Pinacoteca do Estado de São Paulo, 2005, p. 67.
9
SOLAR, X. Texto de 1912.
4
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velho continente Xul10 entra em contato com a literatura e místicos, que lhe permitem uma
formação de práticas espirituais e plásticas. Em Londres11, ele conhece a obra de William
Blake, no British Museum, instituição muito frequentada por místicos, e se entusiasma em
estudar as tonalidades e as transparências de suas aquarelas, os símbolos místicos e
poemas. Xul adquire as obras completas desse artista, o que lhe possibilita conhecer
melhor o autor e seu esoterismo. Durante a estadia do argentino na Alemanha (1921-23), a
sua pintura modifica-se com o uso intenso da cor, de transparências e simplificação das
linhas e dos planos que integram letras, palavras e números, além dos ritmos musicais
expressos em movimentos corporais e gestos. Ele torna-se um grande colorista ao estudar
a multiplicidade de tonalidades e transparências presentes nas pinturas de Blake,
Kandisnky, Klee e Steiner. Para os místicos a cor é considerada como a alma da natureza e
do cosmos. Nas aquarelas de Xul os tons alaranjados e vermelhos são recorrentes e
simbolizam a energia solar. Na sua visão espiritual 14 de 9/10/1925, esses tons se opõem
ao azul, representação do mar quando o seu corpo vermelho de fogo cai e transforma o
negro da água em azul dourado.
Xul, da mesma forma que Kandinsky, está consciente de sua interioridade e percebe na obra
do russo que a cor é o meio plástico de expressá-la e de revelar a ordem escondida do
mundo, a alma secreta que não pode ser identificada pela mímesis ilusionista. Para
Kandinsky, a harmonia das cores se fundamenta no contato da alma humana com a ordem
do mundo. Ela só existe quando há relações entre duas ordens, do microscópico e do
macroscópico, e estas revelam a unidade.12
Desde o início de sua formação em Buenos Aires, Xul estuda música,13 sobretudo a obra de
Wagner e seu projeto de arte total, sustentado em A Obra de Arte do Futuro, fato que o leva,
inicialmente, a representar os ritmos nas pinturas, através de formas elípticas e em
movimento, aliados às suas concepções místicas. Esse interesse é encontrado também nos
escritos de Kandinsky, confirmando, assim, o encaminhamento que Xul está dando ao seu
trabalho. Na série Entierro (1912-15) verifica-se na marcha fúnebre a expressão plástica de
ritmos por meio dos gestos e movimentos das figuras e das formas em elevação espiritual.
A música é para ele meio de criação e de fuga do mundo real, que transparece também na

10

Xul estuda no Ateliê de Artes Aplicadas em Munique (1921-22), local de peregrinação de adeptos da teosofia e
de exposição da obra de Paul Klee. Na Europa (1912-24), Xul mora em diferentes cidades na Itália, França,
Alemanha e Inglaterra.
11
Em 1913, Xul entra em contato com o artista e ocultista Austin Osman Spare que o iniciou na doutrina de
Astrum Argentinum, criada em 1909 por Aleister Cwowley. Em outra estadia em Londres (1919-20) ele procura a
Sociedade Teosófica e estabelece relações com a Sociedade Budista, onde faz amizades com adeptos.
ARTUNDO, Patricia In: Xul Solar. Visões e revelações. Op.Cit., p. 23
12
SERS, Philippe. Kandinsky. Philosophie de l’abstractin. Genebra: Skira, 1995, p. 17
13
CRISTIÁ, C. Xul Solar e a música: A reunião das artes. Op. Cit, p. 61-66. Xul, desde jovem, estuda música (piano,
violino, cítara), seu avô era compositor. Com dezenove anos de idade (1906), ganha o seu primeiro piano e, mais
tarde, recebe do pai uma cítara. Ele frequenta os espetáculos musicais no Teatro Colón, e a sua preferência são
as obras de Wagner, Bach e Bethoven. Posuí partituras destes compositores. TEDIN, Teresa. Cronologia
Biográfica e artística. In: Xul Solar. Visões e revelações. Opus Cit. p. 157-8. Cristia menciona o paralelismo entre
seus estudos linguísticos com a música, como o neocriollo e o seu caráter oral, assim como a panlingua
evidencia a sonoridade musical. Destaca ainda que ele antes da viagem declara em seu diário: a pintura, o
poema dramático e musical são sua obsessão. “É a luz deslumbrante, em cores nunca vistos, em acordes de
êxtases e inferno, timbres (...) em beleza nova e minha(...)”. In: Xul Solar un músico visual. Buenos Aires:
Gourmet Musical, 2007, p. 31. A terminologia “drama musical” remete a Wagner e a Baudelaire em poemas: luz,
cores, acordes e timbres.
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poesia através de ritmos sonoros, como em Pampa rojiza (1920)14 e nas pinturas cujas
figuras em movimento no espaço e na dança representam os ritmos musicais. Xul se
apropria da teoria da música de Jacques-Dalcroze que acredita que a música plástica
representa os sentimentos humanos expressos pelo gesto e modela as formas sonoras
sobre os ritmos diretamente derivados dos movimentos expressivos do corpo humano.15
A relação da pintura com a música concretiza-se ainda nas paisagens das décadas de 1930
e 1940, em que ele expressa na luz, em cores e ritmos o encadeamento de montanhas, tais
como: Contrapunto de Puntas (1948) e Montiondas com Cruz (1949). Em Contrapunto de
Puntas o argentino recorre à técnica da polifonia para criar o espaço propício ao
desenvolvimento espiritual através da combinação simultânea de linhas melódicas e da
plasticidade das formas. As escadas referem-se à música e à raiz do próprio termo em
italiano de escala musical, assim como à noção de ascensão ao mundo espiritual superior.
As figuras são enigmáticas e alguns dos símbolos gráficos são conhecidos e outros de
origem esotérica. O mais elevado representa a escala hexafônica que se constitui no modo
de composição melódica sem formato absoluto que pode significar (seis traços) os graus
de escala musical. Ele abre a paisagem para o desconhecido, visto que esta não tem
conexão com mundo real, mas com o seu imaginário e suas pesquisas para conectar a
música com a pintura. Na série Montiondas, Xul capta o movimento ondulante das linhas
melódicas que se transformam em montanhas, em planos de cores cujas transparências
revelam novos matizes. As linhas sinuosas movimentam-se de baixo para cima, fazendo
alusão à música e ao mundo celestial. São cenas fantásticas nas quais ele procura
estabelecer correlações entre pintura e música e que acentuam o caráter de estranhamento
de suas paisagens. É interessante destacar ainda que na criação de novo teclado para
piano, ele estabelece a relação dos sons com as cores, tendo em vista facilitar a
aprendizagem instrumental. Ele acredita que o teclado permite “desenhar movimentos
musicais com linhas legíveis como a música”. 16
Xul executa pinturas nas quais a natureza é representada de modo autônomo, com formas
esquemáticas e simbólicas, cujas tonalidades de amarelo e vermelho alaranjado dominam,
aliadas às formas de cilindros verdes, como se observa em Soto com Trio (1930) e Bosque y
Yogui (1931). O verde e o vermelho, no pensamento de Goethe, representam a dualidade
primordial e possibilitam o contraste, sendo o mesmo importante para formar uma entidade
total. Já em Vision en el Fin del Camino (1934), Xul cria contrastes entre as tonalidades mais
transparentes. A imaterialidade somada à simbologia e às formas centrais transparentes e
luminosas concedem à paisagem um sentido etéreo e enigmático.
Além da pintura, Xul publica as suas visões em forma de poemas, San Signos ou El Libro del
Cielo, que são primeiramente elaborados em Paris (1924), onde, durante um mês, ele é
iniciado nas ciências esotéricas pelo inglês Aleister Crowley. Os poemas são compostos por
64 visões (I Ching ou Livro das Mutações) com textos que foram sendo reformulados e
representados em pinturas, dentre as quais se destaca Vision en el Fin del Camino (1934).
14

Wagner considera que a dança é o meio pelo qual as outras artes (poesia e música) são inteligíveis porque o
jogo de membros dos dançarinos manifesta o homem interior que canta e fala. A representação da dança na
pintura poderia ser a forma de introduzir a música e a poesia no espaço do quadro. CRISTIÁ, C. Xul Solar um
músico visual. Op. Cit., 48.
15
CRISTIÁ, C. Xul Solar um músico visual. Op. Cit., 56.
16
FOGLIA, Carlos. Xul Solar, pintor de símbolos. In: CRISTIÁ, C. Xul Solar um músico visual. Op. Cit., p. 86.
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Nesses poemas, os seres e as paisagens parecem ser etéreos como em suas aquarelas.
Outra associação entre visão e imagem é a série de paisagens da década de 1930, como
Paisaje Celestial (1933), cujas formas geométricas ascendentes estruturam as edificações
de uma cidade repleta de símbolos, como os astros, as bandeiras e a serpente com cara
humana, sendo a mesma concebida como ser celestial que encaminha o homem.17 Xul
acredita que a visão lhe permite atingir a iluminação, o êxtase e se reintegrar ao mundo
terreno, quando essas sensações passam a ser redigidas em poemas, nos quais sujeito e
objeto se integram.
Nos anos de 1940, ele intensifica o interesse pelas paisagens imaginárias, sendo as
mesmas representadas de forma fantástica e evocando a presença de forças divinas.
Nessas pinturas, as formas ascendentes, torres e escadas predominam e fazem alusão às
suas visões, imaginações e à busca do absoluto.18 Kandinsky apresenta acepções
semelhantes, ao considerar as noções de evolução e liberdade em arte. A evolução é
pensada como a direção ao alto, que se conecta com o recorrente símbolo utilizado por Xul a escada em direção ao mundo superior - e a liberdade total como resultante da intervenção
do espírito, fenômeno que permite difundir novos valores, também projetados pelo
argentino.19
Paralelo aos estudos da música conectados com a pintura, Xul (1918) retoma os mitos e
símbolos pré-colombianos e privilegia os símbolos cosmológicos como o sol, espécie de
divindade suprema, que aparece de forma recorrente em suas pinturas, além da lua e das
estrelas. Ele busca nas práticas culturais pré-colombianas subsídios para a criação de nova
20
arte que juntamente com a invenção da língua neocriollo possibilite atingir a unidade da
América Latina e o surgimento de novo homem espiritual. “O mundo pré-colombiano e suas
crenças permanece e pode se constituir num projeto de futuro para a América”. Ele acredita
que é necessário “ao mundo cansado, acrescentar sentido novo, (...) Pois somos uma raça
esteta, (...)”.21 Blavatsky também defende que as “novas raças estão se preparando para
serem formadas”, sendo “na América que terá lugar a transformação que começou
silenciosamente”. Xul acredita que a América dá ao mundo convulsionado pela guerra o
modelo de fraternidade e respeito às diferenças étnicas. O argentino pensa que o passado
da América pode ser o ponto de partida para o seu projeto futuro e a criação da nova arte.
As recriações de linguagens além das metas de unidade e distinção apresentam
conotações místicas na busca de língua original e universal. Elas estão também conectadas
à sonoridade da música. O neocriollo e a panlingua devem ser pensados em conexão com
outras atividades do artista, como as pesquisas científicas, técnicas, os projetos urbanos, as
visões transcritas e transpostas para pinturas. Pode-se observar que suas pinturas são
17
Ele apreende o método de ter visões com Aleister Crowley, devendo, após cada uma, descrevê-la. NELSON,
Daniel. O
 s San Signos de Xul Solar: o livro das mutações. In: Xul Solar. Visões e revelações. Op. Cit. p. 50.
18
Giovani Piranesi, no século XVIII, na série de Cáceres, também representa as escadas de forma recorrente em
suas gravuras. Da mesma forma, Torres-García, na fase construtivista de sua obra, representa a escada como
símbolo da elevação do mundo terreno para o mundo espiritual.
19
KANDINSKY, W. Regards sur le passé et autres textes 1912-1922. Paris: Hermann, 1974, p. 145.
20
Mistura inicial de termos em espanhol e português. O neocriollo consiste numa língua eurocêntrica, formada
pelo inglês, alemão e guarani, para contemplar os povos indígenas da América. As invenções linguísticas são
constantes, fato que apenas o seu criador tem domínio do n
 eocriollo.
21
XUL SOLAR, A. Pettoruti y obras. Munique, junho de 1923. No editorial do primeiro número da revista Proa
(1924) os autores defendem que depois da guerra era necessário se buscar a harmonia e a convivência de
“artistas sem distinção de bandeiras”. Proa 1, 1924, p. 4.
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complexas povoadas de símbolos de distintas procedências, de pesquisas relativas à
representação musical por meio de signos visuais. A sua obra é muito diversificada e
resultante de constantes experimentações e expressões pessoais de mundo. Todas essas
atividades compõem a sua missão espiritual e ética em vista da criação de um mundo
melhor. Daí a obstinação em produzir uma obra que permita a ordenação do mundo e a
planificação do devir, além da constituição de novo homem dirigido pela sabedoria divina.
Ele próprio é o novo homem, o “homem total” de Rudolf Steiner que domina distintas áreas
de conhecimento: arte, ciência e espiritualidade.
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O Campo Artístico da Gravura em São Paulo:
Ensino, Produção e Circulação-1950/70.
Maria Luisa Luz Tavora, Universidade Federal do Rio de Janeiro

A cidade de São Paulo participa do processo de ativação da gravura artística nos anos
1950/70. Núcleos de ensino promoveram seu agenciamento como instrumento da criação
moderna. Nos anos 1950, Poty Lazarotto e Renina Katz (1952/55), ensinaram na Escola
Livre de Artes Plásticas no MASP/SP; Lívio Abramo participou da Escola de Artesanato do
MAM-SP(1953-59), fundando posteriormente com Maria Bonomi e José Luis Chaves, em
1960, o Estúdio Gravura. Darel Valença e Marcelo Grassmann orientaram a Oficina de
Gravura, em 1961, na Escola de Arte da FAAP. As genealogias da formação em gravura
cruzam-se entre Rio e São Paulo envolvidas na experimentação da gravura como elemento
estruturador de poéticas.
Palavras-chaves: gravura artística. circuito de arte. núcleos de ensino. São Paulo
*

The city of Sao Paulo is part of the triggering process of printmaking in the period
1950-1970. Teaching centres mediated it as an instrument of modern creation. In the 1950s,
Poty Lazarotto and Renina Katz (1952/55) taught at the Free School of Plastic Arts in the
Sao Paulo Museum of Art (MASP/SP); Livio Abramo participated in the School of Crafts in
the Sao Paulo Museum of Modern Art (MAM-SP)(1953-59), and later, in 1960, with Maria
Bonomi and José Luis Chaves, founded the Estúdio Gravura [Printmaking Studio]. In 1961
Darel Valença and Marcelo Grassmann directed the Oficina de Gravura [Printmaking
Workshop] in the FAAP School of Art [Faculdade Armando Álvares Penteado]. The
genealogies of printmaking hybridize between Rio and Sao Paulo, both involved in
experimenting with printmaking as a structuring element of poetry.
Keywords: printmaking. art circuit. teaching centres. Sao Paulo
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Nos anos 1950/70, as atividades em torno da gravura artística intensificaram-se na cidade
de São Paulo constituindo um momento especial de produção de uma nova geração de
artistas. Apesar da hegemonia do Rio de Janeiro no processo de ativação da gravura
artística, nos anos 1960, a cidade de São Paulo participa igualmente desse processo.
Aderimos ao conceito de que a atribuição de valor a uma produção artística supõe, para
além da criação do artista, a atuação de um vasto campo artístico, plural em seus domínios.
Este campo constitui uma rede (ou circuito de arte), cujos agentes favorecem um certo tipo
de relação entre a obra de arte e seus intérpretes.
Em São Paulo, nos anos 1950, Poty Lazarotto e Renina Katz (1952/55), ensinaram gravura
na Escola Livre de Artes Plásticas no MASP/SP; Lívio Abramo participou da Escola de
Artesanato do MAM-SP(1953-59), fundando, posteriormente em 1960, com Maria Bonomi e
José Luís Chaves, o Estúdio Gravura.Darel Valença e Marcelo Grassmann orientaram a
Oficina de Gravura, aberta em 1961, na Escola de Arte da FAAP. As genealogias da
formação em gravura cruzam-se entre estas duas cidades, dado de grande interesse para
nossa pesquisa.
Na Escola Livre de Artes Plásticas no MASP, juntam-se dois artistas com formação inicial
no Rio de Janeiro. Poty Lazarotto (1924-1998), curitibano e Renina Katz (1925) carioca,
ambos cursaram a Escola Nacional de Belas Artes. Ambos frequentaram o Curso de gravura
em metal do Liceu de Artes e Ofícios sob a orientação de Carlos Oswald. Poty realizou
ainda, em 1946, um curso de Artes Gráficas em Paris, onde aprendeu litografia. No início
dos anos 1950, mudou-se para São Paulo.
Renina iniciou-se em xilogravura, em 1946, com Axl Leskoschek (1889-1975), no curso da
Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Como Poty, em 1951, foi para São Paulo, onde
passaram a lecionar gravura na Escola Livre1.
Seus conhecimentos e atitudes em relação à gravura eram tributários da orientação de
Carlos Oswald, fundada na gravura como meio de expressão moderno. Dava-se um
rebatimento conceitual no âmbito de reformulação dos meios e fins da gravura. Este
rebatimento nos termos propostos por Pierre Bourdieu, afirma que "todo ensino deve
produzir em grande parte, a necessidade de seu próprio produto e, assim constituir
enquanto valor ou como valor dos valores, a própria cultura cuja transmissão lhe cabe.[...]"
Trata-se de um determinado esquema de pensamento nomeado pelo pensador francês de
"habitus cultivado". (Bourdieu, 1982).

Escola de Artesanato do MAM-SP
Outro núcleo importante do ensino da gravura foi a Escola de Artesanato, criada em 10 de
junho de 1952, fruto de um convênio do Museu de Arte Moderna de São Paulo com a
Prefeitura Municipal.2 Oferecia dois cursos básicos3, Desenho e História da Arte, sob a
1

- Àquela altura, em 1950, o MASP passara a ocupar mais quatro andares do prédio dos Diários Associados (Rua
7 de abril), expandindo uma ação didática, com a oferta de cursos de gravura, pintura, escultura, desenho
industrial, além da criação de um corpo de baile e uma orquestra infantil.
2
- Funcionou na Praça Franklin Roosevelt, n.277, espaço que se tornou pequeno, já em seu primeiro ano de
funcionamento, com mais de 80 alunos, dos quais 25 bolsistas subsidiados pela prefeitura paulista.
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responsabilidade de Antonio Gomide e Wolfgang Pfeiffer, respectivamente. Incluía ainda
"duas oficinas artesanais" com duração de dois anos, - cerâmica com o orientador De
Marchis e de artes gráficas, confiada inicialmente ao gravador Yllen Kerr4, então diretor do
Museu e, em seguida, a Lívio Abramo que residira no Rio de Janeiro entre 1948 e 1950, com
atuação vigorosa nos debates e na prática da gravura, juntamente com Oswaldo Goeldi. Ao
assumir, de 1953 a 1959, o ensino de gravura na Escola do Artesanato, era detentor da
premiação máxima para a Gravura Nacional, recebida na Bienal de São Paulo de 1953.5 Lívio
aderia aos propósitos da Escola do MAM de "despertar nos jovens o amor pelo oficio
artístico", além de oferecer-lhes uma "sólida base de conhecimentos" para impulsionar
criações com qualidade artística. Havia interesse em desenvolver "estreita ligação entre as
artes plásticas contemporâneas com as artes aplicadas."6
Como aconteceria também no MAM do Rio de Janeiro, o museu paulista empenhava-se
didaticamente para consolidar a arte moderna.7 Em artigo que saudava a criação do núcleo
de ensino, Ibiapaba Martins afirmava ter o MAM acertado ao criar um espaço para esta
consolidação, papel até então restrito a debates e conferências, uma hegemonia dos
discursos, pois era preciso trabalhar, fazer arte, pintar. Era necessário o aprendizado do
artesanato.( MARTINS, 1952, pp.8-9).
Após um ano de funcionamento dos dois cursos Cerâmica e Artes Gráficas, foi realizada
mostra dos trabalhos dos alunos, na sala grande do MAM, em 26 de junho 1953.8 Eram
incorporadas à formação dos alunos sessões de cinema, compreendendo filmes de estudo
e filmes comerciais.9Posteriormente, passam a ser ministradas aulas de apoio à prática
artesanal em visitas pela Bienal, o que aconteceu regularmente com a bienais posteriores.
Seriam oferecidos mais cursos na Escola, à tarde, cursos livres de Desenho, Composição e
Técnica de Pintura.
Para alguns, tal ampliação poderia comprometer os objetivos originais da Escola. Em longa
reportagem, resultado de sua visita à Escola de Artesanato, a jornalista Yvonne Jean
colocou em pauta discussão sobre o entendimento do artesanato. Em seu artigo,
problematizou o papel pedagógico da Escola, questionando:"A escola forma profissionais
ou amadores? Artesãos ou trabalhadores ocasionais? Técnicos ou improvisadores? Artistas
3

- Os cursos regulares funcionavam diariamente em dois períodos, das 17 às 19 horas e das 19 às 21 horas.Em
1953, o Curso de História da Arte às quintas-feiras, das 18 às 19 horas, passou a ser dado por Pfeiffer no
primeiro semestre, e por Sergio Milliet, no segundo. Em 8 de janeiro de 1953 ,seria oferecido curso de férias de
Desenho e Modelagem , para jovens de 12 a 18 anos, com duas aulas semanais, às segundas e quintas-feiras, no
período da manhã. In Curso de Modelagem e Desenho para jovens. Folha da Manhã, Caderno Único. Museus e
Galerias , MAM, 7/1/53, p.4.
4
- Aluno de Goeldi na ENBA (cursou 2 anos). Em 1949 ganhou medalha de ouro no Salão e começou a ensinar
no SENAI; expôs em 1951 no IBEU; em 1952 ganhou prêmio de viagem à Europa pelo MAM-Rio, onde ficou por 3
meses apenas (mil dólares). Na volta instalou a Seção de Gravura na Escola de Artesanato do MAM /SP;
participou da 1ª Bienal de SP. Várias participações em outras mostras.
5
- Nos anos 1950, Lívio Abramo viajara para a Europa e aprendera gravura em metal com Willyam Hayter, no
"Atelier 17", em Paris. Em 1951 ganhara sala especial na 1ª Bienal de SP.
6
- Escola de Artesanato. Correio da Manhã, 31/08/52. 1º Caderno, Artes Plásticas. MAM SP, p.11.
7
- Ver sobre o assunto: TAVORA, 2007, pp.58-67.
8
- Com duração de 15 dias, constavam xilogravuras e linóleos do curso de Artes Gráficas. Na ocasião da mostra,
Rui Bloem era o presidente em exercício do MAM.IN: Exposição da Escola de Artesanato do MAM, Folha da
Manhã, 27/06/53, Caderno Único, p.5; Exposição em São Paulo: Museu de Arte Moderna. Correio da Manhã, 1º
Caderno, 4/07/53, p. 7.
9
- Em um ano de funcionamento, seriam registradas cerca de 384 sessões com mais de 200 filmes
apresentados. ONAGA, Hideo. Alcança Projeção Mundial o Museu de Arte Moderna. Folha da Manhã, Caderno
Unico, 12/04/1953, p.1.
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ou diletantes?10 Para a articulista, havia o risco de a Escola ser procurada por amadores
interessados em ocupar seus tempos livres de lazer, fazendo cerâmica e gravura. Quanto à
gravura, seu ver, no entanto, havia menor risco desta situação concretizar-se, pois a ela se
dedicavam "jovens possuindo honestidade artística".11
Várias exposições de fim de ano foram promovidas pela Escola.12 Merece destaque a
exposição que Lívio Abramo inaugurou no Rio, na Escola Nacional de Belas Artes, em 1958,
num intercâmbio de interesse com essa Instituição, cujo curso de especialização em
gravura tinha à frente Osvaldo Goeldi.13 Para muitos, tal mostra constituía-se na primeira
oportunidade de apresentar seu trabalho fora de São Paulo e com chances de venda.
Em 25 de março de 1959, quatro dias após terem sido abertas as inscrições para o novo
ano de atividades com os cursos da Escola de Artesanato,14 na nova sede do MAM, no
Parque do Ibirapuera, os jornais anunciavam, em letras garrafais, a suspensão dos
respectivos cursos.15
Tal decisão foi tomada de súbito e não explicada para seu público de alunos. Sérgio
Buarque de Holanda, membro da diretoria do Museu, ainda composta por Lourival Gomes
Machado e Paulo Mendes, explicou tratar-se de suspensão temporária para reorganização
dos cursos.16 Inicialmente foram demitidos Lívio Abramo e Wolfgang professores de
Gravura e de História da Arte, respectivamente.
Estúdio Gravura -SP
Dispensado da Escola de Artesanato, Lívio Abramo, muito rapidamente, criou um curso de
gravura em parceria com sua ex-aluna Maria Bonomi (1935)17 cuja inauguração aconteceu
em 29 de março de 1960, em ateliê instalado na casa 3, na Alameda Glette,691, espaço que
10

- Diário Carioca, Letras e Artes, A Escola de Artesanato do Museu de Artes Modernas de São Paulo. 13/12/53,
p. 3. Yvonne JEAN(1924-1982) jornalista de origem belga de ascendência judia, veio para o Brasil aos 29 anos
de idade, fugindo da invasão nazista em seu país. Entre 1941 e 1971, escreveu crônicas e reportagens sobre
diversos temas (arte, cotidiano, cultura e educação) também, para os jornais D
 iário de Notícias, Correio da
Manhã, Última Hora e Correio Braziliense, e outros mais.
11
- Idem
12
- Em 1955, nove alunos de gravura do mestre Lívio Abramo participaram de exposição. Alunos em 1954: Maria
Teresa Vitolo, José Luis Moro, Nilson Seone, João dos Santos , Fernando Campos, Gontram Guanais, Celia
Rocha, Otavio Eduardo, Helena Golumbzel e Heloisa Penteado. Em 1955: Dorothy Bastos, Bete Richard, Luís
Osório Leâo, Saverio Castelhano, Augusto R.P. Guedes, Ubirajara, Leopoldo Raimo, José Botosso e Aparecida
Viotti.
13
- A Escola de Artesanato estava representada por dezenove alunos (11 homens e 8 mulheres). Alguns dos
autores das 57 gravuras expostas haviam participado também do 7º Salão de Arte Moderna, no Rio de Janeiro
(caso por exemplo, de Gilvan Samico). Expositores de São Paulo: Bete Richard, Rute Melo,Dorothy Bastos, Edite,
Leonor Scarno, Mona Serovitz, Ilsa Ferreira, Célia Kayat, Lourdes Prado de Almeida, Antonio Henrique Amaral,
Henrique Cruz, Gilvan Samico, Diogo Serra, José Luis Moro, Decio Ferreira, Saverio Castelhano, Brás Dias, Carlos
Scarinci, Paulo Sampaio e José Cláudio.
14
- Folha da Manhã, 21/03/59. Caderno Único, p.5.
15
- SUSPENSAS SEM EXPLICAÇÃO AS AULAS DA ESCOLA DE ARTESANATO DO MUSEU DE ARTE MODERNA.
Folha da Manhã, 25/03/59, Caderno Único, p.7.
16
- Constituíam então o corpo de professores: em Gravura, Lívio Abramo; em Cerâmica, João Rossi; em Desenho,
George Nasturel; em Composição, M. Célia Malmon e em História da Arte, Wolfgang Pfeiffer e Nelson Nóbrega,
era professor de pintura além de Diretor da Escola (1959).
17
- A artista aproximou-se à gravura a partir de uma exposição de Lívio Abramo, em 1953. Em 1954, tornou-se
sua aluna, frequentando seu pequeno ateliê , na Rua Timbiras.Convidada por Emilio Vedova, premiado na
Bienal/SP, para estagiar como impressora, em seu estúdio em Veneza, Monomi foi para a Europa, retornando ao
Brasil em 1959.Neste ano, frequenta no Rio de Janeiro o curso inaugural do Ateliê do MAM, orientado por pelo
artista franco-alemão Johny Friedlaender.Bolsista do Pratt-Conptemporaries Graphic Art Centre /USA (aluna de
Seong Moy e Hans Müller).
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viria a exercer influência positiva na formação moderna de uma geração de gravadores.18
Com Lívio Abramo e Maria Bonomi, podemos pensar igualmente sobre o papel do "habitus
cultivado". Bonomi fora aluna de Lívio Abramo em seu ateliê, em 1954, tendo sido
profundamente marcada pelo mestre no estudo e experimentação dos materiais (linóleo e
madeira). O caráter experimental de seu trabalho constitui ainda um legado da orientação
de Johny Friedlaender, buscada em 1959, no Rio de Janeiro, no curso inaugural do MAM. Em
setembro daquele ano, o gravador José Luis Chaves(1924) que retornara da Europa, passou
a assistente de Lívio, encarregando-se do curso de água-forte.
Em sua orientação, Lívio 19 afirmava sua posição,- a gravura pensada como instrumental
para a criação moderna.Igualmente como a Escola de Artesanato do MAM, o Estúdio
ofereceu curso de férias, alcançando um público mais diversificado. O gravador considerava
importante dar a seus alunos uma formação técnica capaz de suprir necessidades no
terreno da publicidade, no âmbito das artes gráficas, como a ilustração e no campo da
expressão artística. Experiente professor, Lívio Abramo, permaneceu por dois anos à frente
deste espaço. Em 1962, foi convidado pelo Itamaraty para assumir a direção do Setor de
Artes Plásticas na Missão Cultural Brasileira no Paraguai que, nos anos 70, passou a ser
chamado de Centro de Estudos Brasileiros, domiciliando-se em Assunção até a sua morte,
em 1992.
As ações do trio de orientadores norteavam-se pelo interesse em oferecer uma formação de
artesão gravadores e impressores que, para além das obras artísticas, estivessem
capacitados para atender às inúmeras demandas da indústria gráfica.Lugar para o
aprendizado técnico da gravura, o trio de gravadores pretendia ampliar a ação do Estúdio de
Gravura, com a instalação de um Curso de Aperfeiçoamento de Impressão; com edições de
duas setores de gravura - didáticas e artísticas; com edição de livros ilustrados com
gravuras em tiragens especiais; com lançamento de um álbum de gravuras do trio, em
comemoração ao aniversário de um ano do Estúdio; com o lançamento de um álbum com
gravuras de seus alunos, numa edição popular e a preço acessível,20 assim como organizar
uma exposição do Estúdio na Galeria São Luis, de propriedade do colecionador Ernesto
Wolf.21 Projetava-se também para o Estúdio funcionar como um ateliê livre para artistas
solicitarem a impressão de suas gravuras.
Desde o ano de sua criação, pouco a pouco, seus projetos se concretizavam: lançamento de
cartões de Natal,22 produção de folhetos, de álbuns, de cartazes (exposição de Calder/ maio
de 1960, por ex.) e para peças teatrais como Quarto de Despejo.23 Agências de publicidade24
18

- Em espaço alugado com apoio do colecionador e industrial Ernesto Wolf, patrocinador também da Galeria
São Luís.
19
- Foram seus alunos no Estúdio Gravura: Dorothy Bastos, Pedro Seman, Moacir Rocha, Amélia Toledo, Zita
Viana de Barros, Ely Bueno, Miriam Chiaverini, Clélia Cotrin Hannah Brandt, Anésia Pacheco Chaves, Savério
Castelani, Ely Bueno, Hans Grudzinki, Camila Cerquaiera, Tereza Labiola e Sheila Braningan.
20
- Ideia sugerida por Lionello Venturi, estudioso italiano renomado internacionalmente e professor de História
da Arte na Universidade de Roma, quando de sua visita ao Estúdio, em 1960, em viagem de trânsito entre
Buenos Aires e Rio de Janeiro.
21
- GULLAR, Ferreira. O Estúdio Gravura amplia suas atividades: mostras e edições. Jornal do Brasil. Caderno B,
Artes Plásticas, p.2, 27/12/1960. A exposição comemorativa do aniversário de um ano de atividades do Estúdio
aconteceu, tendo sido inaugurada no dia 4 de julho de 1961, na Galeria São Luís. COELHO, Nelson. Estúdio
Gravura hoje na São Luís. F
 olha de São Paulo,Ilustrada, Artes Plásticas, p.3, 4/07/61.
22
- MARTINS, Vera. Estúdio Gravura : Lívio Abramo e Maria Bonomi. Jornal do Brasil. Caderno B. Artes. p.4,
15/05/61.
23
- Idem.
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e setores da indústria passaram a fazer encomendas para os artistas e alunos do Estúdio,
valorizavam seus originais.
A programação de 1961 incluía estudos de história, teoria e crítica da gravura, através de
projeções de imagens de obras, aulas expositivas, conferências; que eram incorporadas ao
conhecimento dos materiais e experimentação na gravura. Atividades destacadas por Aracy
Amaral quando afirmou que Lívio Abramo e Maria Bonomi tinham em mente a formação de
jovens gravadores, fornecer ambiente para reunir um grupo de entusiasta que encontrasse
no estúdio não apenas orientação técnica, mas possibilidade de diálogo com a arte atual e
os problemas da gravura em todas as suas técnicas. Com posicionamentos críticos,
dava-se a ativação da gravura promovida por alunos e orientadores que se situavam entre a
indústria gráfica e a expressão artística. Para a estudiosa, o Estúdio conformava "uma
espécie de embaixada da Arte da Gravura do mundo, em São Paulo."(AMARAL,1963)
Sugeria a separação da realização de encomendas de outra seção exclusivamente dedicada
às tiragens."(AMARAL,1963)Sua proposta definia para o Estúdio o papel de oficinas de
tiragem do mundo inteiro, com espaços especializados para atender aos artistas na
impressão de suas estampas.
O Estúdio mantinha-se atento aos acontecimentos do campo artístico da gravura. Eram
estimuladas participações em exposições, mostras, salões institucionais locais e
internacionais. No caso do Salão Nacional de Arte Moderna do Rio de Janeiro, o Estúdio
responsabilizava-se pela distribuição das respectivas fichas de inscrição.
Merece destaque a publicação, em 1962, de um álbum de gravuras em memória a Lionello
Venturi, historiador e crítico de arte que visitara o Estúdio em 1960, cuja edição de quarenta
exemplares esgotou-se, antes mesmo de seu lançamento.25
Em 1965, destaca-se a mostra de gravura brasileira intitulada Grabado - 4 escuelas del
Brasil, organização de Lívio Abramo,26 no Centro de Estudos Brasileiros, em Assunção,onde
este já se encontrava trabalhando, desde 1962. De âmbito internacional, apresentava obras
dos orientadores e alunos dos núcleos de ensino da gravura artística, no eixo Rio/São Paulo:
Estúdio Gravura, Ateliê do Curso de Especialização da ENBA, Ateliê livre do MAM-Rio e do
Curso de Gravura da FAAP/SP.
Quando dessa exposição, o Estúdio Gravura, desde 1964 já havia encerrado suas atividades
de quatro anos voltadas para o estudo, a discussão e a prática da gravura. Forçado pela

24

- A THOMSON PROPAGANDA, em 1962, encomendou para o Estúdio, um Álbum com mais de dez Gravuras
para seu brinde de Natal. Encomenda noticiada na Folha de São Paulo. V
 ida Social, p.2, 28/10/62,
25
- Com capa realizada por Lívio Abramo, participaram desta publicação: Teresa Cabriola, Hans Grudzinsky,
Camila Cerqueira, Zita Viana, Ely Bueno, Hannah Brandt, Moacir Rocha, Ana Guerreiro Architz.MIRANDA, Tavares.
Várias. Folha de São Paulo. Ilustrada, 12/10/1962, p.3.
26
- Exposição com mais de 40 trabalhos de artistas dos 4 núcleos de ensino da gravura. Figuravam na exposição
um trabalho de cada orientador dos núcleos e dos respectivos alunos: do Curso de Especialização da ENBA/RJ
(Goeldi e Adir Botelho); Ateliê Livre do MAM-Rio (Edith Behring e Anna Letycia); Curso de gravura da FAAP/SP
(Marcelo Grassmann, Darel Valença e Mario Gruber Corrêa) e Estúdio Gravura de São Paulo (Livio Abramo e
Maria Bonomi, João Luís Chaves). Alunos do Estúdio participantes: Hannah Brandt, Amália Toledo, Zita Viana de
Barros, Ely Bueno, Hans Grudzinsky, Moacir Rocha, Edith Jiménez, Cristina Sardinha, Hector Martinez, Michel,
Rosa Kleiman, Hedy Ziegler, entre outros. MAURICIO, Jayme. Escolas de Gravura no Brasil. Correio da Manhã.
Segundo Caderno, Itinerário das Artes Plásticas, 5/06/65, p.3.

XXXVII Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte

401

Maria Luisa Luz Tavora

O Campo Artístico da Gravura em São Paulo

desconfiança dos militares que invadiram suas salas, quebraram tudo, pois o consideravam
um "aparelho”, fechou suas portas.27
Escola de Arte da FAAP
Quando o Estúdio Gravura ainda se mantinha em pleno funcionamento, foi criada, em 1961,
a Oficina de Gravura na Escola de Artes da FAAP, tendo como orientadores Darel
Valença(1924) e Marcelo Grassmann(1925-2013). Darel já era um artista experimentado,28
Prêmio de Viagem ao País, em 1953, do Salão Nacional de Arte Moderna, com gravura em
metal, aprendida com Henrique Oswald (1918-1965), filho de Carlos Oswald, no Liceu de
Artes e Ofícios do Rio de Janeiro (1946). Também era vencedor do Prêmio de Viagem ao
Exterior de 1957, no mesmo Salão, com litografia. Por razões do gozo deste prêmio, Darel
interrompera o curso livre de litografia artística que iniciara em 1956, na ENBA, em sala do
Diretório Acadêmico, para onde levara sua prensa, buscando reativar a litografia como arte.
Chegaram a frequentar este curso, artistas como Goeldi, Anna Letycia, Franz Krajcberg e
João Qualia."Como era um espaço livre, qualquer um que quisesse fazer litografia, chegava
lá e fazia, precariamente, mas fazia." 29
Marcelo Grassmann (1925-2013), por sua vez, apresentava uma trajetória de cerca de 15
anos de realizações bem sucedidas. Também aprendera gravura no Liceu carioca, com
Henrique Oswald e Poty Lazarotto (em madeira). Paulista, residira no Rio de Janeiro, desde
1949. Como Darel, sua obra transitava pelo desenho e pela gravura. Tinha no currículo
inúmeras premiações em gravura ou desenho: III Bienal de São Paulo (1955); Prêmio Leirner
de Arte Contemporânea (1958); Bienal de Paris (1959), entre outros.
Mais uma vez, registramos, no caso desses dois artistas, a questão da genealogia de
formação que se cruza mantendo princípios comuns para o ensino da gravura moderna, o
que afirma a importância do pioneirismo do Ateliê do Liceu carioca para a divulgação e a
sedimentação da arte da gravura, entre nós. Dá-se, a partir da formação neste núcleo, a
internalização de uma atitude crítica-reflexiva no tratamento dos meios e fins da gravura
modernamente concebida. O levantamento da história deste núcleo de ensino de gravura da
FAAP está em andamento, assim como o da Escola Livre de Artes Plásticas no MASP, onde
ensinaram Poty e Renina Katz, na década de 1950. Conjugam com os demais, aqui tratados
instâncias fundamentais de formação dos artistas-gravadores que ativaram o campo, nos
anos 1950/70, no eixo Rio/São Paulo.
Neste processo de promoção da gravura artística, registram-se eventos realizados em solo
paulista tais como as bienais, com a premiação de Melhor Gravador Nacional, o Salão
Paulista de Arte Moderna e, sobretudo, as duas edições da Jovem Gravura Nacional (1964
e1966), promovidas pelo MAC/SP. Eventos que reúnem pioneiros e jovens artistas
gravadores em atividade entre o Rio e São Paulo. Funcionam como um termômetro de uma
produção singularizada esteticamente, galgando espaços e apoios institucionais. Neste
27

- BONOMI, Maria . IN:ALMEIDA , Miguel. Maria Bonomi. São Paulo:Lazuli Editora Companhia Editora Nacional,
2008. Coleção Arte de Bolso, p.39. Sobre o assunto ver LAUDANNA, Mayra.(org.) Maria Bonomi- da gravura à
arte pública. São Paulo: EDUSP, Imprensa Oficial, 2007, p. 72.
28
- No ensino de gravura em metal, foi orientador em 1951, na Escolinha de Arte do Brasil/RJ. Em 1955,
substituíra Poty Lazarotto, no curso do MASP, ano de sua premiação no Salão de Arte Moderna. Dirigiu por 16
anos a parte técnica das edições dos Cem Bibliófilos do Brasil/RJ mantida por Castro Maya.
29
- GROSSO, Antonio. In: TAVORA, 2017, p.100.
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cenário, destacaram-se, entre outros, os artistas Poty Lazarotto, Lívio Abramo, Darel
Valença, Renina Katz e Maria Bonomi, com formação e atuação lá (São Paulo) e cá (Rio),
envolvidos na experimentação da gravura como elemento estruturador de suas poéticas.
Além do registro deste fluxo de atividades criativas que envolveu os anos 1950/70 na
cidade de São Paulo, buscamos dimensionar sentidos ao “imaterial encarnado” que
desloquem percepções cristalizadas em nossa historiografia das artes plásticas.
“Incorporar” em nossas narrativas e reflexões “o experimentado e o imaginado” revelando a
eloquência da produção dos artistas-gravadores.
As ideias e ações desses núcleos de ensino, que vigoravam e nortearam o impulso e o
tratamento recebido pela gravura, participam dos sentidos das obras, constituem o
"imaterial encarnado". Somam-se à valoração do fato artístico em um processo contínuo de
formação e concreção de esquemas de pensamento, com linguagem própria. De acordo
com sua posição neste campo, interessam-se pela integração de valor e sentido à produção
material dos artistas-gravadores, referenciando-se aos respectivos "habitus cultivado”.
Referências bibliográficas
AMARAL, Aracy. Cresceu e a roupa está pequena. Brasil Urgente (SP) ANO I, n. 21. Artes
Plásticas, p.15, 4 a 10/08/63.
BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 1982,
pp.211-218.
MARTINS, Ibiapaba. O Museu de Arte Moderna começa pelo começo - a Escola de
Artesanato formará profissionais se não formar artistas. Suplemento do Correio Paulistano,
28/09/1952, pp.8-9.
TAVORA, Maria Luisa. O Ateliê livre de gravura do MAM-Rio-1959/1969: projeto pedagógico
da linguagem. In: Revista do PPGAV/EBA/UFRJ - Arte & Ensaios , n.15, 2007, pp.58-67.
TAVORA, Maria Luisa. Experiência moderna: gravura nos anos 1950/70 na Escola Nacional
de Belas Artes. In: Histórias da Escola de Belas Artes: revisão crítica de sua trajetória.(org.)
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O MoMA em transe: subversões da matéria a
partir da documentação de Information

Marco Antonio Pasqualini de Andrade, Universidade Federal de Uberlândia

Trata da exposição Information, realizada no Museu de Arte Moderna de Nova York
em 1970 a partir da pesquisa em seu arquivo de documentos. Tendo como foco a
presença brasileira na mostra, procura-se demonstrar a possibilidades de novos
pontos de vista que reforçam seu caráter complexo, pioneiro e desconcertante.
Examina-se a documentação referente a Guilherme Vaz de modo a tentar desvendar
sua efetiva (ou não) participação no evento.
Palavras-chave: Exposições. Information. Guilherme Vaz. Documentação.

*
The article talks about the exhibition Information, held at New York's Museum of
Modern Art in 1970, analyzing it according to the research in its document archive.
Focusing on the Brazilian presence in the show, it aims to demonstrate the
possibilities of new points of view that reinforce its complex, pioneering and
disconcerting character. It examines the documentation regarding to the artist
Guilherme Vaz, in order to try to unveil his effective (or not) participation in the event.
Keywords: Exhibitions. Information. Guilherme Vaz. Documentation.
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Introdução
A proposta de comunicação visou examinar alguns aspectos da exposição
Information, realizada no Museu de Arte Moderna de Nova York em 1970, a partir do
acervo documental reunido pelo seu curador, Kynaston McShine, e depositado no
arquivo do museu1.
O arquivo reúne uma documentação variada que apresenta desde artigos de jornais
e revistas, e catálogos de exposições, que foram utilizados como prospecção por
parte do curador, assim como cartas, formulários padrão preenchidos pelos artistas
selecionados, material enviado pelos artistas, fotos da montagem da mostra, e
outros documentos.
Examinando tal documentação, é possível construir um mosaico de ideias que
permite reconstruir em parte a situação desconcertante deflagrada pela exposição,
e, portanto, seu pioneirismo no sentido de confrontação com a instituição museu e
com o circuito de arte moderna instituídos durante o século XX pela denominada
“arte ocidental”.
Embora domesticado pelos relatos consagradores da própria História da Arte, a
documentação demonstra como havia contradições, subversões, situações
imaginadas e proposições que tornavam o discurso museal tradicional lacônico, ou
seja, o museu havia sido tomado temporariamente por um “transe” que visava
desestabilizar as narrativas da arte, lançando mão de incertezas, instabilidades e
imaterialidades.
Documentos sobre o Brasil e os artistas brasileiros
Dentro da documentação incorporada ao arquivo de Information, e que se refere ao
Brasil, há por exemplo, um artigo assinado por Frederick Tuten, publicado no jornal
The New York Times, denominado “Bienal Down in Brazil”, cuja texto é comentado no
livro de James Green2, e que trata da X Bienal de São Paulo de 1969, a chamada
“bienal do boicote”, de onde o autor declara ter retornado “atordoado por uma
banalidade intransigente”3. Ele diz, (preconizando nossa situação atual):
A Bienal foi tomada por problemas desde o começo, quando a
delegação dos Estados unidos desistiu de sua mostra de arte e
tecnologia como protesto contra a censura brasileira de uma
exposição de pintura na Bahia , que as autoridades consideraram ser
1

Kynaston McShine Information Exhibition Research, [series.folder]. The Museum of Modern Art Archives, New
York.
2
GREEN, 2010, p.123.
3
TUTEN, 1969. (Tradução nossa)
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pornográfica. Também houve rumores de problemas com uma
exposição em um museu no Rio, mas obviamente o protesto contra a
Bienal se fortaleceu por uma reação a situação política brasileira e a
repressão de importantes compositores, intelectuais, e figuras
políticas. [...] Muitos dos artistas mais importantes do brasil também
foram indesejados, impedidos de participar, ou não foram
convidados.4

E mais adiante, comenta sobre o grupo de jovens artistas participantes,
especialmente sobre os brasileiros:
A performance da maioria dos países latino-americanos e da
Noruega, Polônia, Bulgária foi abismal, e, por comparação, faz com
que a mostra anual de arte de Greenwich Village pareça com a
revolucionária Armory Show de 1913. O que os brasileiros perdem
em qualidade, eles atentam em compensar com ambição juvenil.
Uma seção da exposição brasileira foi devotada a 28 novos, jovens
talentos, 15 dos quais nasceram depois de 1940. [ou seja tinham
menos de 20 anos] Este foi um valoroso experimento dedicado a
encorajar artistas dentro do país. Em seu melhor, entretanto, o nível
dos trabalhos dificilmente alcançaram o calibre de escolas de arte,
embora dentro do contexto da representação brasileira de 62 outros
artistas, os jovens nem sempre fiquem mal.5

Documentos como esse são importantes para a compreensão do contexto e
recepção desta polêmica edição da bienal, mas também indica pontos significativos
sobre a visita do curador ao Brasil para escolha dos artistas que participariam da
mostra.
Como lembrou o colega Paulo Silveira em sua fala durante este colóquio, quatro
artistas são convidados a participar de Information, a partir da visita do curador ao
Brasil em dezembro de 1969: Hélio Oiticica, Cildo Meireles, Barrio e Guilheme Vaz.
Há contudo, nos arquivos, uma carta de Rubens Gerchman endereçada a McShine,
datada de 3 de abril de 1970, na qual o artista diz ter conhecimento de que o curador
teria visitado seu ateliê antes de viajar as Rio, mas não o teria encontrado6.
Gerchman fala de algumas de suas obras, especialmente aquelas recentes que
lidavam com palavras e linguagem, e envia um texto de Hélio Oiticica sobre seu
trabalho. No entanto, Gerchman acabou não participando da mostra.

4

Idem.
TUTEN, 1969. (Tradução nossa)
6
GERCHMAN, 1970.
5
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A documentação de Oiticica é significativa, e consta de várias cartas e do projeto
detalhado de sua proposta, os ninhos, cujas pranchas estão depositadas no arquivo.
A documentação de Cildo Meireles também revela detalhes de interesse, que serão
tratadas em outra oportunidade.
Porém, a participação do brasileiro Guilherme Vaz exemplifica bem a condição
desconcertante instaurada na exposição e refletida no arquivo.
A participação de Guilherme Vaz
Quando este autor abordou os quatro artistas, no colóquio de 2011, fez referência ao
enigma da participação de Vaz. Naquele momento, por conta de uma breve
informação em uma cronologia de eventos citada em um artigo de Aracy Amaral, e
também a partir de um diálogo travado por email com o artista por ocasião da
pesquisa para a tese de doutorado7, acreditava que a obra exposta teria o título de
“Solos Ardentes”:
Vaz participa de Information com uma instalação chamada Solos
Ardentes, na qual uma área seria determinada, sem limites visuais,
por linhas de calor em altas temperaturas.8

Essa informação havia sido declarada pelo artista em uma entrevista com Ana Paula
Conde, na qual afirmava:
No MoMA apresentei "Solos ardentes, instalação demarcada por
áreas em altíssimas temperaturas sem nenhum tipo de indicação no
chão9

Tal imaginário sobre a obra ainda reverberou para outros pesquisadores:
Guilherme Vaz representava a tensão de um campo invisível e Arthur
Barrio levou a efemeridade do precário como provocação pontual e
visceral. Vaz participa com uma instalação chamada Solos ardentes,
na qual uma área era determinada, sem limites visuais, por linhas de
calor em altas temperaturas.10
Guilherme Vaz apresentou a instalação Solos Ardentes, que segundo
o artista representava o conceito relacional de instalação: tratava-se
de um pedaço de solo em alta temperatura, mas que só se sentia o
calor da peça ao chegar perto, como a presença de um fogo invisível

7

VAZ, 2006.
ANDRADE, 2011.
9
VAZ, 2005.
10
MEDEIROS, 2013, p.470
8
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numa área de alta temperatura. No catálogo apenas a expressiva
foto de um grupo de índios, nus, olhando para o solo.11

Por mais que tivesse tentado desvelar com o artista a natureza de tal obra, a dúvida
sobre o que de fato teria sido exposto permanecia, constando do catalogo da
mostra norte-americana apenas uma imagem de um grupo de índios, cujo original
foi encontrado no arquivo do MoMA, quando o visitei em junho de 2016.

Imagem 1. Imagem de recorte de jornal enviado por Guilherme Vaz, publicada no catálogo de
Information. Fonte: MANATA, 2016, p.207.

11

RUIZ, 2013.
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Felizmente, a retrospectiva recente do artista organizada por Franz Manata em 2016,
no Centro Cultural do Banco do Brasil do Rio de Janeiro e no SESC Pompeia em São
Paulo, e seu respectivo catalogo, vieram esclarecem alguns pontos.
De um lado, “Solos Ardentes” é exposta na mostra como um conjunto de fotografias
idênticas repetidas, datada de 1999. Pela descrição do curador, trata-se de um:
O trabalho consiste em 16 fotografias feitas com uma câmara
amadora, em que uma criança da tribo Gavião-Ikolen de Rondônia
está em frente a uma pilha de carvão retirada da selva, dentro do
escritório da Sociedade Pro-Arte (Pro Amo) em Ji-Paraná, Rondônia12
.

Imagem 2. Gilherme Vaz. "Solos Ardentes", 1999.
Fonte: MANATA, 2016, p.125.

12

MANATA, 2016, p.126.
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Em outro ponto do catálogo, é esclarecido, através de uma correspondência
eletrônica de Manata com Michelle Harvey, arquivista do museu, que o artista de
fato não teria trabalhos expostos nas paredes do museu, mas teria publicado uma
imagem no catálogo13. Por outro lado, comenta que o artista teria produzido “três
instruções sonoras”, com locução em inglês de Vera Terra, imitando voz de uma
máquina:
Walk to anywhere, during anytime, for any distance, anyway.
Step this area, feel the heart of the future.
The following minutes are reserved for you to open your front door as
slow as you can.14

Embora as gravações tenham sido realizadas, não teriam sido enviadas a tempo
para exposição, sendo substituídas por uma proposição, Facts, que deveria ter sido
executada pela equipe do museu, mas que de fato também não o foi.
Encontramos um conjunto de pranchas no arquivo, assim como uma carta de 20 de
abril na qual o artista lamenta não ter prestado atenção a data estipulada (6 de abril)
para o envio das obras, e indica a alternativa proposta, já que suas obras estariam
no Rio e o artista estaria na Bahia15.

Imagem 3. Guilherme Vaz. Diagrama de montagem de Facts, 1970.
Fonte: MANATA, 2016, p.210.
13

MANATA, 2016, p. 40.
MANATA, 2016, p. 39.
15
VAZ, 20 abr. 1970.
14
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A pasta de Vaz exibe outros documentos sintomáticos.
Todos artistas participantes tiveram que preencher duas fichas padrão: a primeira
constava de uma biografia do artista (estudos, viagens, prêmios, quando começou a
trabalhar como artista, experiências, exposições, meios de trabalho, escritos e
bibliografia). E a segunda tratava da proposta para a exposição, através d
eperguntas: "Como você seria representado na mostra? Descreva seus
componentes. Instruções de instalação. Como seria representado no catálogo?
Fotografias."
Tomando a ficha respondida pelo artista, datada de 20 de abril, verifica-se como o
mesmo foi desconstruindo livremente e caoticamente cada tópico ou questão,
respondendo em um estilo stream of conscience com palavras ou frases que vão se
sucedendo encadeadas, como incorporado por um espírito surrealista.
Perguntado quando tinha começado a trabalhar como artista, responde que “o
estranho momento em que cruzou o ponto de fazer tudo, para fazer tudo
intencionalmente não era exatamente rememorável”. Perguntado qual meio já havia
utilizado em seu trabalho, responde com uma enxurrada de termos, incluindo
“estradas, aeroplanos, cozinha, natação, guerra e ovos”, entre outros. Perguntado se
teria trabalhado em outros campos além das artes visuais, diz que “os símbolos
expressos por todo campo de criação específico estão perdendo há muito tempo
seu poder de mediação e a saúde de agressividade teria morrido, mas o que cresce
em interesse e o apaixona é linguagem dos fatos que os símbolos atraem”. sobre
informações adicionais, diz que, "sendo necessárias, gostaria que Mr McShine as
fizesse ele próprio"16.
Sobre a proposta, descreve Facts, como “situações totais” (devido a sua síntese
imperceptiva de todos parâmetros de linguagem) e diz que seria importantíssimo
que a foto enviada fosse impressa pura, sem palavras17.
Há também uma carta manuscrita na qual fala de um grupo performático
denominado WART – art and war – que poderia fazer performances coletivas, como
jogar vinho de um edifício de nova York.18
A ausência dialética de Guilherme Vaz na exposição é ainda reforçada por um
convite para o coquetel de pré-abertura da mostra, que seria realizada em 30 de
junho, assinalado como “não poderá comparecer".
16

VAZ, 20 abr. 1970 [formulário].
VAZ, 20 abr. 1970 [formulário].
18
VAZ, s.d. [1970].
17
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Enfim, a descrição de sua proposta, a imagem enviada para o catálogo, e as
informações que foram registradas de sua participação são desconcertantes e
incertas, impossibilitando qualquer afirmação concludente que possa construir uma
história da arte coerente e tranquila.
Considerações finais
Se o MOMA, naquele momento, através da proposta de curadoria de Kynaston
McShine para Information, estaria modificando e abalando seu eixo de atuação e
instauração artística, rever essa significativa exposição, a partir da eleição de seu
arquivo documental como matéria de pesquisa, subverte sua condição de simples
fonte de investigação, de modo a potencializar seu entendimento enquanto obra,
nos colocando "em xeque" e em transe alucinógeno.
Por outro lado, também podemos pensar que os diálogos travados entre os agentes
(curadores e artistas) e entre os documentos, mais do que instantes fluidos e
voláteis, constituam de fato um singular imaginário imaterial capaz de construir e
alimentar a produção simbólica da história da arte.
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O público desnecessário e o microssistema
familiar de produção e consumo de arte
Neiva Maria Fonseca Bohns, Universidade Federal de Pelotas

Este trabalho pretende investigar o papel desempenhado por artistas amadores entre o
final do século XIX e o início do século XX, na cidade de Pelotas, na transmissão de
padrões estéticos aos aspirantes a artistas mais jovens. Também é objeto desta pesquisa
a análise da importância dos elos familiares na preservação dos interesses artísticos
durante diversas gerações e a ausência de um público externo apreciador das obras
produzidas. Artistas como Francisco de Paula Faria Rosa (Pelotas, 1860-1938) e
Francisco de Paula Faria Rosa Sobrinho (Pelotas, 1901-1976) foram hábeis desenhistas e
pintores, apesar de nunca frequentarem formalmente escolas de arte. Os padrões
estéticos compartilhados pela família Faria Rosa parecem ter se preservado durante
décadas, a despeito das transformações trazidas pelas correntes modernistas.
Palavras-chave: História da arte no Brasil. Artistas amadores. Séculos XIX e XX. Pelotas,
RS. Tradição artística.
*

This paper aims to look into the role played by amateur artists between the late
19th century and the early 20th century in the city of Pelotas (RS, Brazil), regarding the
transmission of aesthetic standards onto young aspiring artists. This research also aims
to analyse the importance of family bonds in maintaining artistic interests through
generations and in the absence of an external audience to appreciate these pieces of art.
Artists such as Francisco de Paula Faria Rosa (Pelotas, 1860-1938) and Francisco de
Paula Faria Rosa Sobrinho (Pelotas, 1901-1976) were talented designers and painters,
even though they never attended formal art schools. Aesthetic standards shared within
the Faria Rosa Family seem to have been kept for decades, despite the transformations
brought by Modernism.
Keywords: Art History in Brazil. Amateur artists. 19th and 20th centuries. Pelotas, RS, Brazil.
Artistic tradition.
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Este trabalho trata do caso de uma família radicada no extremo sul do Brasil desde o
século XIX, que conservou, através de várias gerações, o interesse pelas artes plásticas
(desenho, pintura e escultura), pela música e por certo tipo de gosto, que se mantêm até a
atualidade, formando um sistema particular de produção, divulgação e consumo de arte.
No caso analisado, da família Faria Rosa e seus descendentes, que nunca dependeram
dos recursos oriundos do trabalho artístico e sempre contaram com estabilidade
financeira, o ambiente doméstico tornou-se um lugar de reforço dos valores estéticos, e
vice-versa: as atividades artísticas funcionaram como elementos de fixação das bases
familiares, gerando uma aura de respeito e de admiração pelos parentes mais velhos.
No presente estudo, a análise empreendida tem um cunho sociológico e o conceito de
arte aqui empregado é utilizado no sentido de “território finito de significado, região do
discurso, jogo linguístico cujos atores decidem participar, aceitando seguir conjuntos,
mais ou menos definidos, de convenções estéticas”. 1 Esta investigação, que não visa a
avaliar a qualidade estética das obras apresentadas, também se vale da conhecida noção
de sistema da arte e compartilha teoricamente dos conceitos empregados por Maria
Amélia Bulhões, ao conceber o trabalho artístico como fenômeno impossível de ser
isolado da sociedade:
“Para compreender as artes visuais, é preciso ir além do artista,
investigando indivíduos e instituições que interagem com ele: críticos,
marchands, museus, salões, galerias, revistas de arte etc. Este conjunto de
indivíduos e instituições, por sua vez, não age de forma autônoma; obras e
eventos artísticos, bem como sua difusão e seu consumo, estão
intimamente relacionados com as condições econômicas, sociais, políticas
e culturais do meio em que atuam, isto é, como o processo histórico do
qual participam de maneira específica e no qual se transformam.” 2
As primeiras manifestações artísticas da família Faria Rosa datam da década de 1870. O
processo continua até os dias atuais – segunda década do século XXI – somando uma
dezena de indivíduos pertencentes ao mesmo clã que desenvolveram habilidades
técnicas de produção e reprodução manual de imagens. As obras dessa verdadeira
“família artística”, que, em geral, não atingem grandes dimensões e foram realizadas em
suportes variados, como papel, cartão, papelão e tela, dividem-se em estudos, retratos,
naturezas-mortas, paisagens, cenas históricas e cenas inspiradas na literatura. Ficaram
nos acervos particulares ou foram ofertadas aos parentes, sendo preservadas nas
paredes das casas dos membros da família e “reservas técnicas” adaptadas. Nunca
houve interesse em criar escolas de arte ou instituições museais abertas ao público em
geral.
Na ausência de um sistema de arte na cidade constituído por diversos segmentos, no
caso específico em questão, a instância de transmissão de conhecimentos e de valores
foi a própria casa, que se tornava um lugar ainda mais aprazível, mas restrito aos seletos
membros do grupo, definidos por consanguinidade. Trata-se, portanto, de uma situação
1
2

TOTA, Anna Lisa., 2000.
BULHÕES, 2014.
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em que a educação artística se deu no âmbito familiar, independendo da participação de
elementos externos, de maneira que os valores estéticos e técnicos – fundados no
perfeccionismo e na excelência da execução das imagens – ficaram mais preservados,
sem contaminação com ideias divergentes.
Aparentemente, as práticas artísticas estavam/ estão associadas ao prazer pessoal e ao
fortalecimento dos elos familiares. Neste processo, o gosto por certo tipo de produção
artística é incentivado precocemente, entre as crianças, que tendem a habituar-se com o
convívio de certo tipo de obra.
Sabe-se que certos objetos podem constituir-se como lugares de investimento afetivo e
intelectual, diferentemente da relação que se estabelece com os objetos comuns da
experiência cotidiana. Essa dimensão simbólica do artefato artístico parece ter sido
reforçada pelos significados associados aos elos afetivos que se estabeleceram no
círculo familiar aqui mencionado. Assim, os conceitos estéticos vinculados ao trabalho
artístico foram reforçados desde cedo e os vínculos afetivos entre os aprendizes e seus
orientadores mais experientes – tios, tias e mães – tenderam a se manter durante toda
vida, determinando, inclusive, maior ou menor parcela na herança a ser recebida, incluindo
acervos artísticos. É grande o número de retratos e autorretratos feitos entre si, por
membros da família.

Imagem 01 Francisco de Paula Faria Rosa (Pelotas, 1860-1938) Autorretrato Pintura a óleo, 1885 40 x
30 cm Coleção Roberto Bonini
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Francisco de Paula Faria Rosa (Pelotas, 1860-1938), o primeiro caso a ser aqui
apresentado, foi um homem que desenvolveu hábitos urbanos, com fortes interesses
intelectuais, distinguindo-se da cultura pampeana ligada ao homem do campo, muito
intensa no estado do Rio Grande do Sul. De maneira incomum para a época e o local
onde vivia, desde cedo manifestou vocação artística e desenvolveu o gosto por desenho,
pintura, e escultura. Também se interessava por música, de maneira que aprendeu a
tocar instrumentos musicais como violino e piano, chegando a compor peças para este
último instrumento.
Sua família tinha sido proprietária de terras na cidade de Piratini, RS. Por ocasião da
Revolução Farroupilha (1835-1845), os membros mais velhos do clã decidiram vender os
campos e mudar para outra cidade. Ficaram em dúvida sobre estabelecer-se em Porto
Alegre ou em São Francisco (atual Pelotas). Eram, portanto, contrários ao movimento
separatista, e, a julgar pelos retratos reproduzidos de D. Pedro II, que se mantêm até hoje
nos acervos da família, deviam prezar a monarquia.

Imagem 02 Francisco de Paula Faria Rosa (Pelotas, 1860-1938) Retrato do Imperador D. Pedro II,
1877 Desenho 42,5 cm x 32,5 cm Coleção Roberto Bonini

Sabe-se que, embora nunca tenha frequentado sistematicamente uma escola de artes,
Francisco de Paula Faria Rosa recebeu alguma orientação do italiano Frederico Trebbi
(1837-1928) e possivelmente do espanhol Guilherme Litran (1840-1898). Pode ter tido
contato com algum outro artista que tenha passado pela cidade na época em que estava
se iniciando em desenho e pintura.
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De acordo com relatos familiares, o pai não teria autorizado o filho a estudar na Europa.
As razões dessa proibição não são muito claras. Provavelmente estejam relacionadas às
preocupações com a preservação dos bens patrimoniais e com a posição social ocupada
pela família na sociedade local. Ademais, as atividades artísticas eram tradicionalmente
associadas às ocupações femininas e podiam ser vetadas para rapazes, no âmbito de
uma sociedade patriarcal preponderantemente machista. Mas o filho artista, impedido de
seguir carreira, retratou o pai, algumas vezes, com toda sua austeridade, em desenhos e
pinturas, que foram se agregando a outras tantas obras que acabariam por formar um
rico acervo familiar.

Imagem 03 Francisco de Paula Faria Rosa (Pelotas, 1860-1938) Retrato do pai, 1877. Desenho 65 cm
x 50 cm Coleção Roberto Bonini

Seus recursos financeiros eram oriundos da renda do aluguel de inúmeros imóveis na
região central da cidade. Nunca casou e vivia discretamente, na casa dos pais, tendo
mantido os bens patrimoniais protegidos. Depois que os pais morreram, viveu sozinho,
até que um de seus sobrinhos decidisse acompanhá-lo. Seus herdeiros foram os irmãos e
os sobrinhos e o acervo pessoal foi distribuído na família, que se encarregou da
conservação e do restauro das obras.
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Imagem 04 Francisco de Paula Faria Rosa (Pelotas, 1860-1938) Estudo de corpo masculino, 1877
Desenho 33 cm x 22,5 cm Coleção Roberto Bonini

Francisco de Paula Faria Rosa – o tio Paulo – como era chamado pelos membros da
família, manteve-se recluso num sobrado cujas paredes foram progressivamente sendo
ocupadas por desenhos e pinturas. Era um homem de hábitos frugais, que raramente
saía de casa, mas que conhecia línguas estrangeiras e possuía uma biblioteca bem
diversificada, constituída por livros e revistas que traziam notícias sobre artes em geral.
Curiosamente, nos seus desenhos e pinturas não há qualquer referência ao lugar onde
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nasceu e viveu, e muito menos aos habitantes locais, embora tenha tido grande interesse
em representar os tipos físicos europeus.
É notável a ausência de imagens que representem o típico habitante dos pampas, com
suas indumentárias tradicionais, como fizera seu contemporâneo uruguaio, Juan Manuel
Blanes (1830- 1901). Os temas de seus trabalhos artísticos variam entre estudos
acadêmicos feitos a partir de modelos, retratos de familiares e de personagens históricos,
e alguns estudos para pinturas relativas a acontecimentos europeus. Claramente utilizava
álbuns e pranchas editados na França para realizar estudos de corpos femininos e
masculinos.3
Três de suas sobrinhas desenvolveram o mesmo gosto do tio pelas artes plásticas e pela
música: Cipriana Abadie Faria Rosa (Pelotas, 1880-1944), Maria Abadie Faria Rosa
(Pelotas, 1884-19?), e Elizabeth Faria Rosa (Pelotas, 1893-1973), que desenhava, pintava
e tocava piano. Foi responsável pela iniciação artística dos filhos e dos netos. Alexandre
Faria Rosa Júnior (Pelotas, 1898-1918), que morreu precocemente aos dezesseis anos,
também deixou desenhos e pinturas em que figuram crianças.
No processo de construção de imagens que se conservou entre os artistas da família, a
base principal é o desenho, e mesmo quando se trata da reprodução de alguma obra
fotográfica, não é habitual usarem recursos mecânicos de reprodução. Chama a atenção
o fato de que, desde o início, a fotografia tenha sido utilizada como principal recurso para
realização de pinturas. Em nenhum caso os artistas se interessaram pela fotografia
propriamente dita como forma de produção de imagens.
A ausência de um público apreciador externo, e, mais especificamente de crítica de arte
acabou por fortalecer os métodos e as opções estéticas do primeiro membro artista do
clã. As décadas se passaram e procedimentos artísticos familiares não se alteraram. Em
geral, os artistas não se interessaram em apresentar publicamente seus desenhos e
pinturas, e não costumavam ter intenções de obter vantagens financeiras decorrentes da
comercialização das obras.
Os métodos de ensino, baseados na cópia de reproduções de obras oriundas de coleções
europeias, extraídos de álbuns fotográficos e de pranchas com gravuras, foram se
repetindo incansavelmente. Os conhecimentos específicos foram sendo passados de
geração em geração, de mãe para filho, de tio para sobrinho, de avó para neto, de tia para
sobrinho, de irmão para irmã. Acontecimentos históricos nacionais e internacionais que
provocaram enormes alterações na maneira de produzir e de consumir arte – como os
movimentos europeus ligados às vanguardas artísticas que reverberaram no Brasil –
foram praticamente ignorados pelo grupo familiar que adotou seus próprios parâmetros
de apreciação e de avaliação da qualidade das obras.

3

Vide VIGNOLA, 1904-05.
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Neste universo artístico sem crises, em que os princípios técnicos e estéticos iniciados
pelo renascimento europeu se perpetuaram sem serem sacudidos pelos espasmos do
pensamento moderno, os conceitos de arte e de vida foram mantidos sob proteção.

Imagem 05 Francisco de Paula Faria Rosa Sobrinho (Pelotas, 1901-1976) Autorretrato, 1917 Pintura a
óleo sobre tela 36 cm x 25 cm Coleção Eunice de León

Tais atividades artísticas, praticadas como passatempo ou como forma de distinção
interna no grupo, agiram como elementos de fortalecimento dos valores estéticos e
sociais já estabelecidos. Nunca tiveram a intenção de provocar qualquer tipo de
“distúrbio”, no sentido utilizado pelo filósofo Arthur Danto para se referir às
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manifestações que portam ameaça e perigo ao se comprometerem excessivamente com
a realidade.4 Contudo, uma exceção a esta regra precisa ser mencionada.
Segundo artista na linha de descendentes, Francisco de Paula Faria Rosa Sobrinho
(Pelotas, 1901-1976), também desenhava, pintava e tocava piano. Vivia com o pai e os
irmãos e foi orientado artisticamente pelo tio, de quem herdou o nome, a vocação
artística e parte dos bens. Da mesma forma como o tio, nunca casou e jamais saiu de
Pelotas. Conviveu longamente com o tio artista e, depois da sua morte, passou o resto da
vida na mesma residência – o sobrado onde o tio artista vivera.
Coincidentemente, mantinha-se com os recursos oriundos de aluguéis de inúmeros
imóveis residenciais e comerciais. Morava sozinho num local onde poucas pessoas
entravam, além da própria irmã. Saia todos os dias de casa, sempre no mesmo horário.
Recebia jornais de Pelotas e de Porto Alegre e tinha interesse pelos acontecimentos da
sua época. Durante algumas horas do dia deixava a porta da frente da casa aberta, para
receber raras visitas. Depois se encerrava no enorme casarão.
Durante o período em que Francisco de Paula Faria Rosa Sobrinho esteve atuante como
artista amador, inúmeros eventos artísticos bastante significativos ocorreram na cidade
de Pelotas. Por exemplo, os italianos Aldo Locatelli (1915-1972) e Emílio Sessa
(1913-1990) foram contratados em 1948 para realizarem a pintura interna da Catedral
Metropolitana São Francisco de Paula. No ano seguinte seria fundada por Marina Pires,
ex-aluna de Frederico Trebbi, a Escola de Belas Artes.5 Não obstante, Francisco de Paula
Faria Rosa Sobrinho manteve-se afastado da escola, sem qualquer tipo de participação,
seja como aluno, seja como professor.
Embora mal compreendido pelos seus parentes, Francisco de Paula Faria Rosa Sobrinho
realizou vários ensaios de cenas do cotidiano local, mostrando a agitação da cidade.
Registrou em pintura o movimento incessante do Mercado Público da cidade e o
burburinho dos passantes. Além de registrar cenas de galanteio entre rapazes e moças,
também observou os tipos humanos que ocupavam as ruas, como o afiador de facas, o
pipoqueiro, a vendedora de flores (Velha Berta), e o vendedor de ervas, sempre
acompanhado do seu cãozinho.
Francisco Sobrinho, por sua vez, encarregou-se da iniciação artística de seus parentes
mais jovens, mas não houve continuidade no interesse pelas temáticas do cotidiano e
pelo uso de recursos não-tradicionais. Sob o ponto de vista estético e histórico, ocorreu
um recuo para zonas de maior segurança, e seus descendentes retornaram aos
procedimentos convencionais, nos quais os cânones estéticos do neoclassicismo e do
romantismo predominavam.
Duas de suas sobrinhas, além de costurar, bordar e tricotar, também desenvolveram seus
dotes artísticos na área de música e das artes plásticas e realizaram muitos desenhos e
4
5

DANTO, 2015.
Vide MAGALHÃES, 2012.

XXXVII Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte

422

Neiva Bohns

 O público desnecessário

pinturas em diversos suportes, incluindo porcelana. Foram responsáveis pela iniciação
artística de seus filhos e sobrinhos. O álbum de desenhos de Maria Izabel Faria Rosa de
Moura Bonini (1929) assemelha-se impressionantemente com os de seus tios artistas.
Seus filhos, Eliana de Moura Bonini (1952) Roberto de Moura Bonini (1959) também foram
iniciados no piano e nas artes plásticas e se tornaram artistas amadores, que, em alguns
períodos desejaram se profissionalizar.

Imagem 06 Francisco de Paula Faria Rosa Sobrinho (Pelotas, 1901-1976) Mercado, 1960 Pintura a
óleo sobre tela 40 cm x 53 cm Coleção Eunice de León

Neste microssistema de produção e consumo de arte, o público apreciador predominante
foi sempre aquele constituído pelo grupo familiar e pelos amigos mais próximos.
Contudo, as últimas gerações experimentaram uma abertura maior na sua relação com o
público. Artistas mais jovens, que chegaram a ter interesse em abandonar o amadorismo
e seguir carreira como pintores e professores, acabaram por estimular a manutenção dos
valores plásticos pré-modernos, preservando os métodos tradicionais de ensino de
desenho e de pintura.
O microssistema familiar, portanto, gerou uma cultura artística anacrônica, embora
extremamente coerente dentro dos preceitos estéticos praticados pelo grupo, que
encontra forte reverberação, na atualidade, nos ambientes refratários à arte
contemporânea.
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No processo de diferenciação social, a relação privilegiada com um determinado conjunto
de objetos e a aspiração ao prestígio social podem justificar o desejo de formação de
uma coleção artística que se mantenha nos domínios familiares. Contudo, as obras
geradas no âmbito da família restringiram-se à instância da produção. O que poderíamos
chamar de distribuição das obras, num processo intermediado por galeristas ou
comerciantes não chegou a haver, especialmente no que tange ao trabalho artístico dos
dois artistas pioneiros – tio e sobrinho.
Como consequência disto, o consumo das obras ficou restrito ao núcleo familiar
propriamente dito, sem que tenham tido acesso às obras compradores externos à família,
assim como colecionadores particulares ou institucionais, privados ou públicos.
Tampouco a crítica de arte pôde atuar, de maneira a emitir opinião sobre a qualidade
estética das obras. Por outro lado, a falta de concorrência entre artistas e consumidores
gerou um processo de repetição de fórmulas, que garantiu a estabilidade dos cânones
artísticos, impedindo a inovação artística.6
Cabe observar que a cidade de Pelotas, RS, nunca chegou a ser um “centro artístico”,
caracterizado pela presença de um número razoável de artistas e de grupos significativos
de consumidores, que por motivações variadas estivessem dispostos a investir parte de
suas riquezas em obras de arte. Se levarmos em conta as considerações de Carlo
Ginsburg de que “centro” é um lugar para o qual afluem quantidades consideráveis de
recursos eventualmente destinados à produção artística, a cidade nunca chegou a reunir
as condições necessárias para tornar-se um núcleo importante de formação de artistas.
Em geral, o centro artístico tem um público vasto e é dotado de instituições de tutela,
formação e promoção de artistas, bem como de distribuição de obras.
No caso aqui analisado, o fato de que as obras de arte produzidas pela família ficaram
restritas ao ambiente familiar foi decisivo para a atuação no âmbito do amadorismo.
Aliás, a atuação “amadorística” parece ter sido justamente o dado distintivo mais
evidente: tornar-se artista profissional significaria comercializar as obras, numa situação
pouco condizente com o estatuto social dos indivíduos, que não dependiam do trabalho
artístico para sobreviver. As forças grupais que agiram no sentido da não desintegração
do grupo foram mais potentes do que aquelas que poderiam mover um artista a romper o
casulo familiar e desejar o reconhecimento público. Desta maneira, por mais fecunda que
tenha sido a produção familiar, a constituição desse monopólio não contribuiu, em escala
mais ampla, para a formação de um sistema artístico que alimentasse a necessidade de
consumo de objetos de arte.
Se pensarmos que um objeto qualquer só se constitui em obra de arte no momento em
que é exibido e consumido, ou seja, no momento em que se produz socialmente a sua
definição, aumenta a importância do público fruidor na formação de sentidos. Como
explica Anna Lisa Tota, os chamados “atos de consumo”, regulados por convenções
diversas, colaboram na distinção entre “objetos artísticos” e “objetos não-artísticos”.7

6
7

GINZBURG, 1989.
Vide VIGNOLA, 1904-05.
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Na ausência de significados sociais ampliados para além dos limites do ambiente
doméstico, os objetos não conseguem atingir o estatuto artístico de seus similares, que
são encontrados nos museus e nos acervos dos colecionadores.
Assim, as barreiras familiares que, por um lado, protegeram o patrimônio material e
imaterial do grupo, por outro lado impediram a distribuição das obras produzidas. Este
processo foi responsável pela inexistência de narrativas históricas ou críticas que
poderiam ter sido geradas a partir da apreciação e do consumo das obras. Levando-se
em consideração os contextos de legitimação artística, assim como as instituições que
favorecem a sua difusão e os sistemas profissionais de regulamentação das carreiras
artísticas, a produção que se mantêm reclusa e não entra em circulação, não obtêm
visibilidade suficiente para ingressar no mundo da arte e da história da arte.
Existindo exclusivamente no ambiente privado, sem adquirir a visibilidade que a dimensão
pública pode dar, sua existência material e simbólica predomina como forma de
diferenciação e de reforço aos valores de pertencimento a um grupo específico. Caso
venha a ocorrer a desintegração do grupo que mantêm vivos os valores e as memórias
familiares, corre-se o risco de se perder também o sentido do conjunto de artefatos
preservados quase secretamente, durante décadas, que testemunham um processo de
negação histórica das vigorosas transformações artísticas e estéticas ocorridas no
pensamento ocidental no último século.
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Ilustração científica no Brasil Holandês: a natureza
retratada nos desenhos, pinturas e gravuras dos
viajantes no séc. 17
Cláudia Philippi Scharf, Universidade Federal da Bahia

Este artigo entrelaça os principais argumentos de ensaio de Freedberg (1991) com a
apresentação de minha pesquisa de doutorado (fundamentada nesses argumentos) sobre a
produção de ilustrações para a história natural, realizadas por artistas e cientistas que
integraram a comitiva de Maurício de Nassau, durante a ocupação holandesa no Brasil no
séc.17.
Palavras-chave: Ilustração científica. Brasil Holandês. Pintura.

*
This article mixes the main arguments of Freedberg's essay (1991) with the presentation of
my doctoral research (based on these arguments) on the production of illustrations for
natural history by artists and scientists who were part of Maurice de Nassau's entourage,
during the Dutch occupation of Brazil in the 17th century.
Key words: Scientific illustration. Dutch Brazil. Painting.
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Introdução
A pesquisa apresentada a seguir trata da produção de imagens (desenhos, pinturas e
gravuras), cujo tema é a natureza do nordeste do Brasil no séc. 17, realizadas durante a
ocupação holandesa, por artistas e cientistas que integraram a comitiva do conde João
Maurício de Nassau-Siegen, governador do Brasil Holandês entre 1636 e 1644. Apresento
argumentos de historiadores da arte, sobretudo o pensamento de Freedberg (1991), e
também de pesquisadores na área da história natural.
Abordarei, assim, diversas questões que pretendo aprofundar na minha tese de
doutoramento: a arte “descritiva” dos Países Baixos no séc. 17, o comércio ultramarino da
Companhia das Índias Ocidentais, a ocupação holandesa no Brasil, o olhar estrangeiro e o
imaginário europeu sobre o desconhecido e o exótico, a elaboração de um inventário visual
do Novo Mundo explorado pelos holandeses e, sobretudo, questões relativas às técnicas,
materiais e fatura de obras de arte produzidas no Brasil Holandês.
Em minhas pesquisas por publicações na área da história da arte que tratem do tema da
ilustração científica, encontrei o livro Art in history, History in art: Studies in
seventeenth-century Dutch culture, com artigos de diversos estudiosos da cultura holandesa
do séc. 17, tratando de temas como botânica, viagens marítimas, paisagem, pintura de
gênero, iconografia, realismo e economia. Publicado pelo The Getty Center for the History of
Art and the Humanities, em 1991, o livro é concluído com o ensaio de David Freedberg professor de História da Arte na Universidade de Columbia, Nova York, e pesquisador da
arte e da história da arte holandesa, flamenga e italiana -, que discute tópicos
1
negligenciados no encontro da história com a história da arte. A partir desse ensaio é
possível apreender o quanto é importante o material sobre história natural produzido
durante o período nassoviano no Brasil no contexto do crescente interesse por essa área na
Europa seiscentista, assim como na ampliação da prática colecionista e na colaboração
entre artistas e cientistas no intuito de retratar as coisas da natureza com a maior
fidedignidade possível.
Alpers (1999) e Freedberg (1991) orientaram inicialmente minhas reflexões sobre a relação
entre a Holanda (e Europa) e o Brasil Holandês no séc. 17; a investigação científica
incentivada pela descoberta do Novo Mundo e a pesquisa de espécies até então
desconhecidas, sua descrição e catalogação e o trabalho artístico envolvido em tais
atividades; a relação entre arte e ciência neste contexto; o objetivo comercial que trouxe
Maurício de Nassau ao Brasil e sua prática colecionista – única dentre a gama de
administradores mundo afora a serviço da Companhia das Índias Ocidentais e Orientais –
que o levou a voltar para a Europa com uma vasta e diversificada coleção sobre as coisas
do Brasil.
Entretanto, publicações mais recentes vêm preenchendo as lacunas assinaladas por
Freedberg (que mostrarei a seguir) e segundo Françoso (2014, p. 33 e 34), a publicação da

1

Traduzido por mim livremente do inglês.
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coletânea The Origins of Museums , em 1985, deu novo impulso à pesquisa sobre
colecionismo, identificando as principais coleções europeias entre 1500 e 1800, a história
de suas formações, suas funções e sentidos. A partir desta publicação, uma literatura
multidisciplinar vem abordando tanto o conhecimento sobre coleções específicas – seus
componentes e suas trajetórias – quanto a investigação das relações entre o colecionismo
e a expansão marítima e comercial (JARDINE 1996; SMITH & FINDLEN 2002), e também
entre o colecionismo e o conhecimento científico e a prática da representação nos séculos
16 a 18 (FINDLEN 1994; JARDINE, SECORD & SPARY 1996; DASTON & PARK 2001; ROEMER
2004; COOK 2007; SMITH & SCHMIDT 2008). Desta forma, novos atores, entre eles
cientistas, artistas, exploradores e colecionadores, estão sendo pesquisados e vêm à tona
enriquecendo a dinâmica e instigante cena europeia do séc. 17.
Paralelamente, venho pesquisando publicações na área da ilustração de história natural, que
uso neste artigo para complementar e situar historicamente a trajetória desse ramo da
ciência e o uso da arte com fins científicos específicos.
Ciência, comércio e arte: tópicos negligenciados no encontro da história com a
história da arte
Freedberg inicia seu ensaio com a transcrição da “carta ao leitor” com a qual Maria Sibylla
Merian começa seu grande livro sobre os insetos do Suriname, publicado em Amsterdam
em 1705. Nela a artista descreve orgulhosamente sua paixão pela representação de insetos
e das plantas onde são encontrados, assim como a trajetória para observá-las in loco no
Suriname e publicar um livro com seus desenhos e pinturas. O autor afirma que Merian
coloca a representação de insetos no patamar da grande arte e que seu livro se encontra no
ápice de uma tradição de análise científica que vinha crescendo há pouco mais de um
século e estava intimamente ligada à inteligibilidade subjacente aos grandes museus do
século 17. Para ele, o livro é inimaginável fora do extraordinário contexto investigativo
despertado pelas aventuras das duas Companhias das Índias, do Oriente e do Ocidente, e
une os frutos da grande habilidade artística com intensa e minuciosa observação no
interesse da ciência e da arte. Ele nos alerta para os perigos de negligenciar uma corrente
da cultura holandesa que foi quase completamente preterida pelos historiadores da arte
holandesa. Esta corrente não pode ser entendida sem considerarmos que as motivações
históricas e econômicas do comércio holandês no exterior atingiram muito mais
profundamente a arte holandesa do que é geralmente reconhecido, sem enfatizarmos o
quanto tais motivações estimularam o progresso da ciência. Freedberg afirma ainda, que o
contexto histórico e econômico básico já está disponível nos excelentes trabalhos de
estudiosos como Charles R. Boxer e Jonathan Israel. Porém, os historiadores da arte não
conseguiram tomar conhecimento suficiente de tais estudos e, nessa tradição
negligenciada, história e história da arte podem, junto com o desenvolvimento da história
natural, se apresentar como um paradigma para a união frutífera destas disciplinas.
Entretanto, esse paradigma só pode ser percebido a partir de uma visão mais ampla.

2

IMPEY, O. & MACGREGOR, A. (orgs.). The Origins of Museums. The Cabinet of Curiosities in Sixteenth-and
Seventeenth-Century Europe. Oxford: Clarendon Press, 1985.
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Freedberg levanta várias questões que afirma terem sido negligenciadas pela história da
arte e que fazem parte do universo de minha pesquisa sobre a ocupação holandesa no
Brasil no séc. 17, mais precisamente no governo de Maurício de Nassau (1637-1644): a
longa história da ilustração botânica nos Países Baixos; o elemento descritivo na arte
Holandesa, apontado por Svetlana Alpers (1999); a relação entre descrição e fantasia na
produção de imagens do Novo Mundo; o comércio ultramarino holandês e seu impulso à
arte, aos museus e à ciência; o desenvolvimento de jardins e herbários; a relação entre
descrição e arte e entre atividade artística e científica; a importância da administração de
Nassau, sua comitiva científica e as publicações que ele patrocinou; e, finalmente, a falta de
informações sobre os tipos de conhecimentos incorporados em pinturas, gravuras e
ilustrações de livros holandeses. O autor ressalta, ainda, que podemos detectar muito mais
do que a história corrente da arte holandesa negligenciou em sua concentração, por um
lado, na própria obra de arte e, por outro, em seus contextos perdidos, e que ao
examinarmos essa história negligenciada, começamos a discernir padrões mais amplos:
Quando olhamos para esse grande esforço (herbários, ilustração botânica e
publicações), notamos como os estrangeiros - de Lobelius a Merian, Rumphius
e Linnaeus – ou se instalaram nos Países Baixos ou tiveram seu trabalho
publicado lá. Primeiro por Plantin na Antuérpia, em seguida por Raphelengius
em Leiden e, finalmente, pelos grandes editores de Amsterdam e Haia.
(FREEDBERG, 1991, p. 384)
Saliento, inicialmente, que alguns eventos devem ser destacados para a compreensão do
trabalho de artistas e cientistas viajantes que aportaram no Brasil Holandês: as viagens e o
comércio ultramarinos no séc. 17; a idade do ouro da arte holandesa, com sua ênfase na
descrição; o crescimento do colecionismo (a partir do séc. 16), com a formação de
3
gabinetes de curiosidades ; o aperfeiçoamento de lentes de aumento e do microscópio nos
Países Baixos (e sua utilização por artistas como recurso na reprodução de detalhes); o
desenvolvimento científico do estudo de plantas e animais; o surgimento de pinturas de
4
arranjos florais - florilégios - e o consequente desenvolvimento na técnica de representação
de tal tema; as primeiras viagens ultramarinas com comitivas de artistas e cientistas com o
objetivo de produzirem um inventário textual e visual do Novo Mundo.
A relação entre descrição e arte e entre atividade artística e científica acontece no Brasil
Holandês justamente no momento em que algumas atividades são sistematizadas de forma
geral. Por exemplo, o estudo científico de plantas e animais inicia-se no séc. 16, com
avanços importantes da botânica, da entomologia e da zoologia, e recebe grande impulso
com as viagens marítimas a partir de então. A descoberta, coleta, transporte, cultivo e
3

Sobre esta questão, Françoso (2014, p. 54) ressalta: “Foi no século 16, graças à expansão ultramarina dos
europeus, que o interesse por objetos tomou as dimensões de uma efetiva prática colecionista, difundida entre
nobres e burgueses em diversas cidades da Europa. Daquele momento em diante estas coleções ficariam
conhecidas como Kunstkammers ou Wunderkammers: coleções de arte, de maravilhas, de raridades ou
curiosidades”.
4
Martyn (2014, p. 34) explica: “Florilégios (do latim florilegium, “compilação de flores”) impressos foram
produzidos na Europa, particularmente na França, na Alemanha e nos Países baixos, durante o séc. 17, refletindo
o aumento do interesse em ciências e filosofia que prevalecia na época. A primeira coleção de ilustrações
realmente descrita sob o título de Florialegium foi provavelmente publicada pelo artista flamengo Aedriaen
Collaert, na Antuérpia, em 1600.”
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criação de plantas e animais exóticos em jardins e hortos europeus impulsionam o
conhecimento científico e, com ele, a necessidade de estudo, classificação e registro das
espécies. Desta forma, a ilustração científica surge como uma nova área – tanto no campo
da arte como no da ciência - e os artistas, acompanhando os cientistas viajantes, são
6
requisitados a suprirem essa demanda .
A pesquisa
Freedberg faz uma importante afirmação: há uma deficiência da nova história social da arte
que é significante e reveladora, pois enquanto o contexto é ricamente fornecido, a obra
permanece, de certa forma, isolada dele, com suas peculiaridades e individualidades
enquanto obra de arte desconsideradas.
Essa afirmação vem ao encontro de uma lacuna que tenho constatado na historiografia da
arte, que me causa desconforto: a quase inexistente produção de estudos e publicações
voltadas à história técnica da arte. Afirmo isto porque percebo um descaso histórico, quase
generalizado na historiografia da arte, pelos aspectos técnicos da obra de arte. Sendo
arquiteta, mestre em artes e restauradora de bens culturais há vinte e cinco anos, venho
observando, ao longo de anos de leitura, estudos e docência, que poucos são os
historiadores ou críticos de arte que fazem referência às características técnicas de obras
7
além dos estudos específicos no âmbito da conservação-restauração de bens culturais .
Não é pouco frequente, inclusive em trabalhos de análise crítica, estilística, formal ou
iconográfica, onde o aspecto visual da obra é essencial à análise, que certo
desconhecimento das características técnicas de execução das obras leve a uma
interpretação incorreta ou impeça uma análise mais consistente. Por exemplo, pensemos na
comparação de obras de um determinado período histórico, porém com técnicas de
execução diferentes - como pintura a têmpera e a óleo – onde estas não são consideradas
quando se contrapõem itens como saturação das cores, profundidade da cena,
transparência, variedade da paleta do artista etc. Ou em análises iconográficas incorretas
devido à desconsideração de certos elementos da composição ocultados por repinturas
parciais ou verniz escurecido. Ou ainda análises formais ou críticas de obras onde a
saturação e a tonalidade das cores foram alteradas por sujidades, fuligem ou vernizes
envelhecidos.
Em estudos focando o contexto ou o significado de obras, informações ausentes ou mesmo
incorretas sobre a técnica pictórica e o suporte utilizados pelo artista podem determinar
uma importante lacuna. Não podemos desprezar características fundamentais, fornecidas
pela técnica empregada, para a compreensão do aspecto e da percepção das obras e,
portanto, de extrema importância para suas análises: brilho, profundidade, transparência,
5

“Durante o séc. 17 houve um aumento no número de plantas levadas para os jardins europeus por viajantes e
naturalistas, frequentemente comerciantes ou médicos.” (Idem, p. 34).
6
Martins (2009, p. 35) salienta: “Muitos artistas ajudaram a dar visibilidade aos trabalhos botânicos. Os grandes
livros ilustrados sobre flora e fauna, bem como os atlas pitorescos da época, além do valor científico estrito,
eram muito procurados em função de sua beleza. Por ocasião da publicação dos resultados das viagens, não
era raro que fossem arregimentados os melhores pintores de história natural da Europa.”
7
Almada (2013, p. 11) esclarece: “O campo da conservação-restauração é essencialmente interdisciplinar,
abraçando a multiplicidade do olhar sobre os objetos culturais a partir de variados paradigmas de análise. Uma
das importantes demandas é a pesquisa sobre a história das técnicas, dos materiais e das práticas do fazer.”
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saturação de cores, superposição de camadas (pictórica e de proteção), degradações,
intervenções anteriores, dentre outras.

Figura 1,  Libri Principis,vol, II, p. 53

Figura 2 , Libri Principis, vol.I, p.127 e p. 132

Sendo assim, desejo promover na minha tese de doutorado o cruzamento de saberes entre
as ciências humanas e a arte, também utilizando meus conhecimentos de
conservadora-restauradora, realizando uma pesquisa histórica (bibliográfica) sobre o
contexto da produção de obras de arte no século 17, no Brasil Holandês e na Holanda, com
uma pesquisa técnico-científica em um conjunto representativo de obras, considerando
ainda o papel do imaginário e do aprendizado artístico europeus incorporados na fatura de
obras a partir do contexto brasileiro. A pesquisa técnico-científica deverá ser realizada
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9

através de exames organoléptico e com magnificação nas obras originais, investigando as
características inerentes a cada obra, revelando assim suas peculiaridades e
individualidades: técnicas, materiais (suporte, camada pictórica, camada de proteção e
intervenções posteriores), modo de produção e de reprodução, destacando, a partir daí, a
personalidade artística de cada autor e relacionando-a com a pesquisa histórica e o
contexto de sua produção.
Não podemos esquecer que no séc. 17 os materiais artísticos não eram industrializados. Os
artistas holandeses eram exímios artesãos, com amplos conhecimentos na preparação de
pigmentos, tintas e vernizes, e habitavam uma região onde era possível encontrar os mais
variados artigos provenientes de diversas partes do planeta, em função do comércio
ultramarino da Companhia das Índias. Entretanto, a preparação dos materiais artísticos
exigia tempo, além de instrumentos e materiais específicos. O que leva a indagar como se
deu a produção de obras no Brasil no período que me proponho estudar. Os artistas e
cientistas viajantes trouxeram todo seu material artístico (suportes, pigmentos, aglutinantes,
vernizes, etc.) da Europa? Considerando a hipótese de que a maior parte das obras
produzida aqui foi com a técnica do desenho e da aquarela, e que mesmo sendo a aquarela
de mais rápida execução que outros tipos de pintura, esta tinha, ainda assim, que ser
produzida e acondicionada para transporte. E como teriam sido executadas as pinturas a
óleo de Frans Post em solo brasileiro? As tintas a óleo foram preparadas in sito? E o que
dizer dos suportes: papel, pergaminho e tela? Como foram transportados ou produzidos
aqui? Considerando o intenso tráfego marítimo comercial empreendido pela Companhia das
Índias, poderia ser usual o transporte de materiais artísticos da Europa se solicitado por
Nassau ou seus assistentes? A figura 1 indica como poderia ter sido a confecção das obras
que desejo estudar: desenho do espécime sobre papel, seguido de superposições de
camadas de aquarela para alcançar o volume e as tonalidades desejadas e finalização com
o detalhamento de texturas, inacabadas nesse exemplo.
Reportando-nos ao Brasil Holandês do séc. 17, podemos supor que os pintores da comitiva
de Nassau, Frans Post e Albert Eckhout, produziram um grande número de pinturas – com
diversos temas - já levando em consideração os interesses científicos da comitiva. Willem
Piso e George Marcgraf, muito mais que interesse artístico, pretenderam fazer um registro
minucioso da fauna e flora brasileiras, com objetivo claramente científico (figuras 2, 3 e 5).
Inclusive a nomenclatura de espécies sul-americanas usada por Marcgraf foi utilizada na
10
classificação de Lineu , no séc. 18. Consideremos também a ênfase na descrição presente
na formação artística e no imaginário dos pintores dos Países Baixos e a possibilidade de
utilização de lentes de aumento (e eventualmente de um microscópio) para observação e
representação minuciosa de plantas e animais. O resultado é um impressionante inventário
visual da fauna, flora, paisagens terrestres e marinhas, tipos humanos e arquitetura. O
registro da fauna e da flora ainda não poderia ser considerado ilustração botânica e
zoológica – nos padrões exigidos pela ciência atual – mas esmerava-se na representação o
mais fiel possível da realidade, como a reprodução de cores e do habitat das espécies, além
de textos explicativos acompanhando as imagens, buscando um rigor científico já em voga
8

A olho nú.
Com auxílio de lentes de aumento.
10
Carlos Lineu (1707-1778), biólogo e naturalista sueco, simplificou o nome das plantas e dos animais, dando
dois nomes para cada espécime, sendo um genérico e um outro para a espécie.
9
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na época (figuras 1, 2, 3 e 5), como argumenta Brienen em artigo de 2006 (p. 295-298) e livro
de 2010, cujo Capítulo 2 (p. 51-56) tem como título: “‘Reproduzir a própria natureza o mais
perfeitamente possível’: os desenhos brasileiros de História Natural de Albert Eckhout”.
Poderíamos supor, nesse caso específico, que o conhecimento de uma nova cultura ocorreu
predominantemente pela captação de múltiplos aspectos através das imagens? E que os
holandeses utilizaram as imagens como forma de catalogar e conhecer o novo mundo? E,
ao contrário de outros relatos sobre o novo mundo e seus habitantes, as obras em questão
não corroboraram uma visão europeia fantasiosa, que predominou no século 17, de um
novo mundo povoado por seres, animais e flora exóticos e fantásticos? Alpers (1999, p.
309-310) afirma que:
a equipe sem precedentes de observadores ou descritores (se assim podemos
chamá-los) que o príncipe Maurício reuniu incluía homens peritos em história
natural e em cartografia, e também em desenho e pintura. (...) Eles reuniram
um registro pictórico único da terra brasileira, seus habitantes, sua flora e suas
coisas exóticas. (...) Tal interesse na descrição deve ser colocado contra os
relatos fabulosos do Novo Mundo, que ainda estavam na moda.
Sobre esta questão, Freedberg salienta que não são poucos os estudos e publicações sobre
a ocupação holandesa no Brasil pelo viés da história, porém, pouca relação tem sido feita
entre esses estudos e a história da arte.

Figura 3, PISO, W., MARCGRAF, G. e LAET, I. História Naturalis Brasiliae, 1648.
Xilogravura e impressão s/ papel.
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Figura 4
Traité des Couleurs servant à la Peinture à l’eau, 1692. Bibliothèque Méjanes, Aix-en-Provence, França

Após essa breve abordagem, podemos constatar o quanto ainda precisamos conhecer a
respeito das técnicas, da fatura e dos métodos utilizados e, por que não, desenvolvidos
pelos artistas viajantes na tentativa de reproduzir da melhor maneira possível os novos
espécimes encontrados em suas jornadas. A figura 4 mostra uma página de um “catálogo
de cores” do séc. 17, o Traité des Couleurs servant à la Peinture à l’eau, 1692, de A. Boogert,
livro em holandês de 800 páginas, sobre pinturas e aquarelas. Boogert discute o uso das
cores na pintura e explica como obter as diversas tonalidades, adicionando 1, 2 ou 3 partes
de água. O historiador medieval Erik Kwakkel encontrou esta obra na Bibliothèque Méjanes,
em Aix-en-Provence, França, e traduziu parte da introdução.
Apesar do rigor científico buscado, as peculiaridades e individualidades inerentes a cada
artista permanecem presentes em suas obras, o que nos abre um maravilhoso caminho
para pesquisas na fronteira entre ciência e arte: o quanto é tênue e obscura essa fronteira e
como os interesses da arte e da ciência convergem de forma espetacular na produção
desse material. Convergência amplamente demonstrada pelas publicações de 1647 e 1648
11
(com nova edição ampliada em 1658), em Amsterdam, patrocinadas por Nassau (figura 6).
Freedberg afirma que os anos de 1647 a 1658 são marcados pelas publicações resultantes
11
BARLÉU, Gaspar. História dos feitos recentemente praticados durante oito anos no Brasil (1647). Belo
Horizonte: Itatiaia Ed./São Paulo: EdUSP, 1974.
MARCGRAF, G., PISO, W. e LAET, I. Historia Naturalis Brasiliae. (1648). São Paulo: Companhia Editora Nacional,
1948.
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da expedição de Maurício de Nassau no Brasil e destacam-se na ilustração da flora e da
fauna. Segundo o autor, considerando somente a pintura, a Idade de Ouro teria acabado em
1669; mas considerando a arte em seu sentido mais amplo, a Idade de Ouro ainda está no
auge na virada do século 17. A história natural floresce como nunca antes, assim como a
natureza-morta. Não precisamos mais nos intrigar - ou ignorar - com a abundância de
maravilhosas imagens de flores executadas até o século 18. Ou pode-se ter uma visão um
pouco diferente, na qual, quase concomitante à morte de Rembrandt, a energia artística
parece ter sido drenada da pintura para a produção de livros e ilustração de história natural?

Figura 5 PISO, W., MARCGRAF, G. e LAET, I. Peixes, gravura em cobre colorida à mão do livro Historia
Naturalis Brasiliae, Amsterdam, 1648. Coleção Ruy Souza e Silva
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Figura 6 BARLEU,G. Rerum per Octennium in Brasilia Et alibi nuper gestarum. Amsterdam: Ioanis Blaeu,
1647. (à esquerda) PISO W., MARCGRAF, G. e LAET,I. História Naturalis Brasiliae. Leiden: Franciscus Hack,
1648. (à direita) (HERKENHOFF1999, p. 12 e p. 201)

Para Freedberg, os heróis dessa história incluem as pessoas em torno de Maurício de
Nassau, de Gaspar Barléu ao médico Willem Piso, os naturalistas Georg Marcgraf e
Johannes de Laet. Há ainda Nicolaes Tulp, Swammerdam, os Commelins e o próprio
Rumphius. Mas a grande heroína é Maria Sibylla Merian, relegada ao papel de ilustradora ou
mencionada apenas de passagem por uma historiografia patriarcal. Merian está no ápice da
tradição que o autor enfatiza, cronologicamente e em termos de habilidade. Porém, assim
como com Gesina ter Borch (cujos sketchbooks foram publicados há pouco tempo), Judith
Leyster (cujos livros sobre tulipas merecem um estudo mais aprofundado) e Rachel Ruysch,
a incapacidade de situar Merian dentro do grande progresso da arte é inteiramente
sintomático de uma visão patriarcal. Nesse caso, essa incapacidade é ainda mais agravada
por uma visão da ilustração como atividade menor, em geral, e do desenho de história
natural como uma atividade predominantemente feminina. O autor salienta que quem viu os
desenhos preparatórios de Merian feitos sobre o mais puro velino (pergaminho fino feito de
pele de vitela) e preservados no Museu Britânico e no castelo de Windsor, os sketchbooks
em Leningrado, ou mesmo aqueles exemplares de livros coloridos sob sua supervisão, não
poderia duvidar da magnitude de sua contribuição para o registro e classificação do mundo
natural. É aqui, não antes, que a descrição e a arte finalmente se unem em perfeita
harmonia.
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Dessa forma, continua o autor, o vínculo entre comércio, exotismo, coleta, e fetichização de
objetos dificilmente poderia ser mais claro; e o papel da arte em fazer objetos que são
negociados, transportados e consagrados em museus disponíveis aos olhos de todos é
reforçado.
Freedberg aponta para um importante campo de investigação: todo o processo entre
comércio, América, arte e o avanço da história natural merece uma investigação mais
profunda do que tem recebido até agora.
O autor assinala que continuaremos a considerar a Idade do Ouro da história da arte
holandesa terminando por volta de 1670, enquanto continuarmos a ignorar as implicações
da experiência colonial e do comércio colonial para o estudo da arte holandesa. Freedberg
afirma ainda que é sintomático do estado atual da área que a única monografia em grande
12
escala de Frans Post é inadequada e que, com exceção do notável Rudiger Joppien,
historiadores da arte mal começaram a explorar o excelente material trazido à tona pelas
13
exposições de 1979 sobre Maurício de Nassau. A importância de sua administração, sua
comitiva científica e as publicações extraordinárias que ele patrocinou não podem ser
subestimadas. Sua biblioteca fornece testemunho da gama de seus interesses na arte e na
ciência. O célebre poeta e intelectual Gaspar Barléu inaugurou uma série de publicações até
agora sem paralelos na história da literatura corográfica e científica: os feitos de Nassau no
Brasil, seus estabelecimentos, batalhas e conquistas, o livro Rerum per Octennium in Brasilia
et alibi nuper gestarum, sub praefecturaI llustrissimi Comitis lohannis Mauritii Nassoviae &C.
14
comitis (História dos feitos recentemente praticados durante oito anos no Brasil), de 1647
(figura 6).
Neste grande volume, que Freedberg destaca como uma das obras mais suntuosamente
ilustradas da Idade de Ouro, confecção de mapas e pintura estão mais próximos do que
nunca. O livro, ilustrado por Frans Post, consiste em dois tipos de imagens: mapas que
mostram os assentamentos, batalhas e campanhas, e excelentes impressões desdobráveis
com vistas de interior e assentamentos costeiros, bem como retratos de batalhas navais
com os portugueses. A ligação entre ciência (na forma de descrição topográfica ou da
fauna e da flora) e idílio pastoral emerge ainda mais claramente nas cenas costeiras e de

12

Bia e Paulo Correa do Lago publicaram em 2003 e 2007 respectivamente Frans Post e o Brasil Holandês na
Coleção do Instituto Ricardo Brennand. Recife: Instituto Ricardo Brennand e Frans Post, 1612-1680. Rio de
Janeiro: Editora Capivara. Portanto após a publicação do ensaio de Freedberg de 1991.
13
Guido de Werd, éd., Soweit der Erdkreis reicht: Johann Moritz von Nassau-Siegen,1604-1679, exh. cat. (Kleve:
Stadt Kleve, 1979); and E. van den Boogart et al., eds., Zo wijd dewereld strekt: Tentoonstelling naar aanleiding
van de SOOste sterfdag van Johan Maurits van Nassau-Siegen op 20 december 1679 (The Hague: Stichting
Johan Maurits van Nassau, 1979-1980). An extremely valuable collection of essays that appeared in the same
year as these exhibitions and should be consulted in considering the topics discussed here is E. van den
Boogaart, éd., in collaboration with H. R. Hoetink and P. J. P. Whitehead, Johan Maurits van Nassau
Siegen,1604-1679: A Humanist Prince in Europe and Brazil. Essays on the Occasion of the Tercentenaryof His
Death (The Hague: Johan Maurits van Nassau Stichting, 1979). Riidiger Joppien's articleis entitled "The Dutch
Vision of Brazil: Johan Maurits and His Artists," 296-376. For a useful, brief catalog of pictures, see J. de Sousa
Leão, Os Pintores de Mauricio de Nassau (Rio de Janeiro: Museu de Arte Moderna, 1968).
14
Segundo Herkenhoff (1999, p. 13): “Além de 346 páginas, o volume traz ainda armas gravadas em folha inteira,
um retrato de Nassau gravado por Theodor Matham, uma elipse xilogravada e 56 estampas gravadas em cobre,
em folhas duplas (...) Ao exemplar da Biblioteca Nacional agrega-se a iluminação das pranchas, com detalhada
pintura individual.”
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interiores. Aqui a topografia dá lugar ao puro efeito, a vastas e etéreas cenas, sem dúvida as
mais graciosas de toda a arte holandesa.
Ao livro de Barléu, continua Freedberg, se seguiu menos de um ano mais tarde, uma obra de
grande importância para a história natural e etnográfica da América do Sul, assim como
para a história da arte holandesa, a Historia Naturalis Brasiliae (figuras 3, 5 e 6). Maurício de
Nassau financiou a pesquisa e a publicação deste volume. Três homens foram
responsáveis por seu conteúdo: o já citado Georg Marcgraf, natural da Alemanha, mas que
estudou em Leiden; Johannes de Laet, que editou a contribuição de Marcgraf e adicionou
seus próprios comentários; e o médico de Nassau, Willem Piso, também já citado. A
contribuição de Piso constou de quatro extensas discussões sobre o ar, a água, a
topografia, as doenças endêmicas, os venenos e seus antídotos e as plantas medicinais.
Marcgraf, assim como os artistas Frans Post e Albert Eckhout, fazia parte da comitiva
pessoal de Nassau e foi pago diretamente por ele (ao contrário do Piso, pago pela
Companhia das Índias Ocidentais). Ele foi o responsável pelas seções imensamente
cuidadosas e valiosas sobre plantas, peixes, pássaros, quadrúpedes, cobras e insetos.
Esse livro representa a primeira história natural da América do Sul, ressalta Freedberg. Na
verdade, é graças ao patrocínio artístico e científico de Nassau que o trabalho de Marcgraf e
Piso apareceu tão rapidamente após a expedição ao Brasil e que suas ilustrações são tão
superiores aos de outras publicações contemporâneas. Não é apenas uma questão de
maior atratividade e refinamento, mas, acima de tudo, de precisão e detalhe. Em muitos
exemplares as gravuras são coloridas com requinte e precisão extraordinária, assim como
seriam, mais tarde, as obras de Merian sobre insetos. As ilustrações dos melhores
exemplares destes livros holandeses dão a impressão de serem pinturas individuais e não
impressões coloridas. A coloração foi executada, muitas vezes, sob a supervisão direta dos
autores e artistas originais, ou com referência aos desenhos coloridos originais, ou ambos
os casos. Toda a questão da coloração a mão é um dos tópicos negligenciados da história
da arte, e ninguém que tenha visto o colorido dos peixes tropicais de Marcgraf nos melhores
exemplares da Historia Naturalis Brasiliae (figura 5) poderia duvidar de seu potencial
interesse.
O parágrafo acima é de grande interesse para minha pesquisa, pois ao contrário do que
afirma Freedberg sobre o refinamento, precisão e detalhe, além da questão da coloração
das impressões, outros autores, como Whitehead e Boeseman (1989), afirmam que as
ilustrações foram executadas com a técnica da xilogravura (figura 3) e resultaram em
imagens toscas se comparadas às pinturas originais (feitas no Brasil), que serviram de base
para as ilustrações do livro (figura 2).
Freedberg enfatiza que na primeira parte de seu ensaio, apontou para o material visual e
artístico produzido como resultado direto das atividades das duas grandes Companhias das
Índias. Fez isso não apenas porque esse amplo material tem sido negligenciado por
historiadores de arte ou porque ele se insere nos domínios de um largo número de
disciplinas - história, economia, história natural, história da arte e mesmo a psicologia. Fez
isso porque ele obriga os estudiosos a examinarem as relações entre descrição e arte, a
considerarem os vínculos entre atividade artística e científica e a debruçarem-se sobre a
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importância da representação da natureza e da confecção de mapas no amplo contexto da
criação de imagens e da arte holandesas.
O autor destaca ainda que os rumos da pintura holandesa foram mudados pelas
descobertas e publicações surgidas com Nassau no Brasil e seu patrocínio para pesquisas
médicas e naturalistas realizadas por seus próprios funcionários e os da Companhia das
Índias Ocidentais. Depois da publicação de dois livros sobre história natural brasileira, em
1648 e em 1658, a Holanda superou em muito as nações europeias – e certamente a Itália –
no valor científico e artístico de suas ilustrações da natureza.
Sobre Alpers, o autor afirma que ela deu início a uma pesquisa praticamente negligenciada
por outros. Porém, ainda precisamos saber mais sobre os tipos de conhecimentos
incorporados em pinturas, gravuras e ilustrações de livros holandeses.
Conclusão
Várias questões foram apontadas aqui quanto às implicações da produção de ilustrações
15
científicas para a história e para a história da arte .
A argumentação apresentada acima por historiadores da arte que afirmam a necessidade
de estudos sobre a produção de imagens para a História Natural no Brasil Holandês,
demonstra a necessidade de pesquisa com esse propósito. Pesquisas não só no âmbito da
História e da História da Arte, mas também da História da Arte Técnica e da Ciência da
Conservação.
Finalmente, o objetivo central da pesquisa aqui apresentada é contribuir para um
conhecimento maior dessas imagens, de seus autores, do contexto histórico de sua
produção e da história geral do Brasil.
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Apropriação de imagens nas artes visuais no
Brasil e na Bahia
Dilson Rodrigues Midlej, Universidade Federal do Recôncavo Baiano

A pesquisa enfoca trabalhos de artistas atuantes no Brasil e na Bahia nos quais as
apropriações de imagens da História da Arte sejam elementos constitutivos
preponderantes, investiga as conexões iconográficas existentes entre períodos
histórico-artísticos distintos, de maneira a compreender as dinâmicas desse fenômeno e
identificar por quais meios e fatores se dão a apropriação de imagens no Brasil e na Bahia.
Palavras-chave: Apropriação de imagens. Ressignificação de imagens. Arte no Brasil. Arte
na Bahia.
*

The research focuses on works by artists from Brazil and Bahia in which the appropriation of
images from the History of Art are preponderant constituent elements. It investigates the
iconographic connections existing between different historical and artistic periods, in order
to understand the dynamics of this phenomenon and to identify the means and factors
related to the appropriation of images in Brazil and Bahia.
Keywords: Image appropriation. Resignification of images. Art in Brazil. Art in Bahia.
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Muito se tem falado em obras de arte contemporâneas que se valem de apropriações de
imagens, mas pouco se investigaram as problemáticas vinculadas a este procedimento
operacional no Brasil e, no tocante à arte da Bahia, é praticamente inexistente como tema
principal de enfoque, sendo abordada apenas de maneira marginal, descritiva e incompleta,
o quê se busca corrigir por meio desta investigação.
A pesquisa tem por objetivo geral conhecer e ampliar as possibilidades de reflexão das
manifestações plásticas contemporâneas em que a apropriação de imagens e conteúdos
da História da Arte são recursos poéticos preponderantes e, para tanto, busca prospectar
por quais meios e fatores se dão a apropriação no Brasil e na Bahia, bem como esclarecer
por que se busca ressignificar imagens já existentes.
Seus objetivos específicos são:
1) Identificar e elencar artistas no Brasil e na Bahia cuja produção apresente referências às
imagens e conteúdos da História da Arte;
2) Classificar os tipos de relações (citação, releitura, apropriação de tema, dentre outros)
entre a produção atual dos artistas no Brasil e na Bahia, em relação à História da Arte;
3) Cotejar a produção atual de artistas no Brasil e na Bahia às imagens-fontes da História da
Arte para identificar em que medida as imagens “antigas” contribuem para as poéticas dos
artistas atuais;
4) Identificar que tipos de influências artísticas e históricas sofrem a produção
contemporânea de artes visuais;
5) Discutir as relações de ressignificação e reutilização de imagens, tentando entender
como atuam, em nível estético, nas manifestações criativas das artes visuais
contemporâneas no Brasil e na Bahia;
6) Analisar iconograficamente as relações entre as principais obras artísticas de autores da
Bahia que apresentem apropriações de imagens e as obras que funcionaram como “fonte”.
Os métodos utilizados são Análise e Síntese, Analítico Comparativo e conhecimentos
advindos do método Histórico ‒ por meio da História das Imagens, das metodologias da
História da Arte e de procedimentos da Crítica de Arte. A abordagem é qualitativa e
privilegia os tipos representativos característicos de um dado grupo de obras.
Em termos de resultados, como a pesquisa enfoca trabalhos de artistas no Brasil e na Bahia
nos quais as apropriações de imagens da História da Arte são elementos constitutivos
preponderantes, houve a necessidade de prospectar artistas e obras mais significativas que
apresentem apropriações, o que resultou na identificação de 74 artistas brasileiros (de
vários estados) e 45 da Bahia, perfazendo o total de 119 indivíduos ou grupos. Esse
levantamento foi possível pela pesquisa se encontrar em etapa conclusiva e demonstra o
quão popular é esse recurso poético, ainda que a abordagem da investigação não seja
quantitativa, e sim qualitativa, não importando a quantidade, e sim a qualidade e dinâmicas
desse fenômeno no Brasil e na Bahia. As possibilidades abertas pela investigação das
conexões iconográficas existentes entre períodos histórico-artísticos distintos possibilitam
construção de conhecimento alternativo à existente historiografia da arte, exatamente por
enfocar a apropriação de imagens.
A tese apresentada é a de que a apropriação de imagens é um procedimento
teórico-operatório e recurso poético praticado com a intenção de deslocar valor às obras
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recentes e conceder caracteres de intelectuação ao fazer artístico, erudição de
conhecimento e legitimação.
Para tanto, privilegia as obras teóricas de Aby Warburg (2013; 2015), Georges
Didi-Huberman (2013a; 2013b), Hubert Damisch (1996), Antoine Compagnon (1996),
Penelope Davies (2010), e Terry Barrett (2014).
Estudos precedentes da apropriação de imagens feitos por historiadores, pesquisadores,
artistas e filósofos refletem os esforços de tentativas de apreensão do fenômeno e aferição
de suas variadas possibilidades interpretativas. Foi neste âmbito que a cultura, entendida
como uma coisa viva, propiciou o chamado vocabulário da sobrevivência de imagens de Aby
Warburg e suas fórmulas de páthos, os quais não somente iluminaram as raízes antigas de
imagens modernas, como também ampliaram a abrangência da História da Arte ao
introduzir um novo modelo interpretativo interdisciplinar que semeiam possibilidades e
favorecem discursos alternativos, tais quais o que a pesquisa aqui descrita busca
materializar.
As sobrevivências das imagens podem, ainda, assumir enfoques relevantes em termos
conceituais, no que toca às relações entre linguagens artísticas distintas entre si, a exemplo
da performance e da inclusão da própria obra-base “inspiradora” (ou provocadora) como
elemento complementar da manifestação performática, como o fez a artista luxemburguesa
Deborah de Robertis (1984) com a “interação” de sua performance diante do quadro A
Origem do Mundo (Figura 1), de Gustave Courbet (1819-1877), datado de 1866 e exposto no
Museu d'Orsay, em Paris e, não menos importante, ocorrida em 29 de maio de 2014 (Figura
2) em meio aos demais visitantes daquela instituição museológica, exibindo publicamente
sua vulva. Atenta às provocações, já em 16 de janeiro de 2016, a mesma artista inclui em
seu currículo uma prisão por exibicionismo, depois de posar nua naquele mesmo museu,
desta vez em frente a Olympia, a famosa tela do modernista Édouard Manet apresentada na
mostra Esplendor e Miséria: Imagens da Prostituição 1850-1910, mimetizando em público a
pose da personagem tema daquela pintura e registrando em filme a reação do público com
uma câmera (ROBERTIS, 2016).

Figura 1 (à esquerda) - Gustave Courbet. A Origem do Mundo, 1866. Óleo sobre tela, 46 x 55 cm.
Museu d’Orsay, Paris. Fonte: COURBET ([2000?]). | Figura 2 (à direita) - Deborah de Robertis. 29 de maio
de 2014. Performance diante do quadro A Origem do Mundo, de Gustave Courbet. Museu d'Orsay,
Paris. Fonte: ROBERTIS (2016).
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A pintura de Courbet provocou o desdobramento de muitas outras obras, tal qual Sem
Título, 1997, criada pelo artista argentino León Ferrari (1920-2013), em que apresenta
gravado em braile o mandamento bíblico “Não cobiçarás a mulher de teu próximo” sobre
uma reprodução de A Origem do Mundo, produção esta posterior ao período de 15 anos em
que o artista residiu no Brasil.
Já em relação ao Brasil, A Origem do Mundo também suscitou diálogos com novas
produções em linguagens distintas da pintura, a exemplo de Vik Muniz (1961) (Figura 3) e
Gustavo Speridião (1978) (Figura 4), com fotografia, Alex Flemming (1954) (Figura 5), com
colagem, e Santarosa Barreto (1986) (Figura 6), com a instalação Rasée, apresentada na
coletiva Agosto em Oito Atos, na Estação Satyros, na capital paulista, em 2015
(ALZUGARAY, 2016, p. 96). Esta última tratou-se de uma investigação feita mediante uma
reprodução emoldurada, disposta em parede forrada por placas de cerâmica branca,
ambientado em um espaço físico onde antes existia um banheiro. A inusitada associação
do tema daquela pintura ao caráter higiênico e asséptico de banheiro é provocada não pela
alusão às necessidades de urinar ou defecar, mas, principalmente, pela higienização, pois a
artista apresenta a imagem courbetiana com os pelos pubianos devidamente depilados, na
trilha da Mona Lisa com “bigode” raspado, de Marcel Duchamp. Com isso, a artista
paulistana estende aos nossos dias uma problematização associada ao tabu da
representação da genitália feminina que perdura desde os anos oitocentos e às formas em
que essa exposição é socialmente permitida, abrindo novos vieses interpretativos e
pautando novos temas para discussão.

Figura 3 (à esquerda) - Vik Muniz. A Origem do Mundo, a partir de Courbet, 2013 (Série Imagens de
Revistas 2). Cópia cromogênica digital, 101,6 x 123,2 cm. Fonte: MUNIZ (2015, p. 781). / Figura 4 (à direita)
– Gustavo Speridião. Máquina do Tempo, 2008. Fotografia, grafite e colagem, 32 x 38 cm. Foto: Jaime
Aciole. Fonte: SPERIDIÃO ([2008?]).

O trânsito de imagens de A Origem do Mundo chega também à Bahia e pode-se observar
uma reelaboração de seus conteúdos em um detalhe da instalação O Sexo e o Tempo
(Figura 7), de Tonico Portela (1963), apresentada em 2012 em um bar de Salvador,
integrando a programação artística da Semana Diversidade Cultural do Grupo Gay da Bahia.
O artista se vale de reproduções de bustos nus e genitálias de várias obras de artistas, em
diferentes técnicas e períodos de realizações, e compõe um painel com 12 relógios
circulares contendo as reproduções em seus interiores; estas servem de cenários pictóricos

XXXVII Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte

446

Dilson Midlej


Apropriação de imagens nas artes visuais no Brasil e na Bahia

aos ponteiros que descrevem, ao se movimentar, tanto a circularidade de sua conformidade
mecânica, quanto a continuidade do tempo mensurado, como a querer enfatizar a
abrangência e predominância do sentido libidinoso humano em relação à inevitabilidade do
tempo.

Figura 5 - Alex Flemming. Sem Título, 2011. Colagem, 27 x 26,5 cm. Acervo Museu de Arte
Contemporânea de Sorocaba. Foto: Dilson Midlej. Fonte: Museu de Arte Contemporânea de
Sorocaba. Figura 6 - Santarosa Barreto. Rasée, 2015. Instalação. Imagem da instalação na Estação
Satyros, São Paulo. Dimensões não especificadas na fonte. Fonte: ALZUGARAY (2016, p. 97).

Estes exemplos apresentam em comum a imagem courbetiana retrabalhada em conteúdos
que denotam valores da sensibilidade contemporânea, em todos distintos daqueles do
período histórico do pintor realista.

Figura 7 - Tonico Portela. O Sexo e o Tempo (detalhe), 2012. Instalação com
12 relógios e xerocópias a laser de reproduções de detalhes de obras de artistas variados.
Diâmetro de cada relógio: 30 cm. Acervo do artista. Fonte: PORTELA (2014, f. 27).
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Face ao exposto, é possível inferir que o ato de apropriação não é uma atitude passiva.
Antes, pode ser compreendido como uma leitura seletiva e orientada de uma obra de arte,
uma espécie de cocriação, pois, segundo argumentos de Marcel Duchamp e Roland Barthes,
citados por Jesus (2010, f. 51), a interpretação de uma obra não se limita à significação
atribuída por seu autor; ela está sujeita a leituras diversas, feitas pelo espectador, o qual
atribui novas significações e complementa a sua composição.
Tanto Barthes quanto Duchamp afirmam que uma obra nunca é
criada do nada. O artista sempre fará referências a outras idéias,
outras obras e outros objetos do mundo. A única opção do artista é
utilizar toda essa variedade de informação e de objetos existentes e
mesclá-los entre si, criando novas significações [...] (JESUS, 2010, f.
51).
Para a criação de novas significações, todavia, deve-se ter em mente de que mesmo que
seja possível promover uma imitação da obra ou das características de um período anterior,
conforme nos assegura Arthur Danto (2006, p. 226), o “[...] que não se pode fazer é viver o
sistema de significados do qual a obra extraiu sua forma de vida original”, dando a entender
que o trabalho artístico anterior foi concebido em um dado contexto histórico, específico e
particular, e que as obras produzidas posteriormente e que se valem de apropriações,
devem ser motivadas por questões próprias do tempo vivenciado pelo artista atual.
Mediante a demonstração desses aspectos aqui enfocados, esta pesquisa busca preparar o
campo de conhecimento para posteriores aprofundamentos, por entender ser este assunto
de grande amplitude e passível de ser esboçado na forma de uma história da arte em transe
que busca no estabelecimento de conexões com diversas outras áreas de conhecimentos,
sua significação na cultura contemporânea.
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O poder simbólico e invocativo da imagem de
São Pedro arrependido do Museu do Mosteiro de
São Bento da Bahia.
Maria Herminia Olivera Hernández, Emyle dos Santos Santos,
Victor Hugo Carvalho Santos, Universidade Federal da Bahia

No presente trabalho objetiva-se compreender de que forma o espaço e o suporte revigoram
o poder simbólico e invocativo da imagem de São Pedro Arrependido (1640), atribuída a Frei
Agostinho da Piedade, que após a fundação do Museu do Mosteiro de São Bento da Bahia,
passa a ter um lugar de relevância nesse espaço. A ação dos monges beneditinos em
facilitar um contato maior do público com seu acervo, propicia a compreensão de que a
cultura material tem um papel importante como mediadora de trocas simbólicas e de
construção de memórias, que passam cada vez mais do âmbito individual e privado às
coletivas e públicas. A expografia deste artefato invoca uma conexão entre fruidor e
escultura em seu significado simbólico, possibilitando que as pessoas integrem a
imaterialidade de sua fé e a materialidade do mundo em que vivem.
Palavras-chave: Arte-Arquitetura. Museu de São Bento da Bahia. Objeto-Artefato.
Imaginária.
*

In the present research, the goal is to perceive in which way the space and the structural
support reinvigorate the symbolic and invocative power of the image of São Pedro
Arrependido (1640), accredit to Frei Agostinho da Piedade. After the foundation of the São
Bento da Bahia Monastery Museum, he started to gain a place of relevance in this space.
The action of the Benedictine monks, facilitating the access of their collection to a broader
public provides an understanding of the fact that material culture plays an important role as
mediator of symbolic exchanges and the construction of memories, which are increasingly
moving from the individual and private spheres to a collective and public ones. The
exhibition design of this artifact invokes a connection between the sculpture and the one
who enjoys it in its symbolic meaning, allowing people to do the integration of the
immateriality of their faith and the materiality of the world in which they live.
Keywords: Art-Architecture. São Bento da Bahia Museum. Object-Artifact. Imaginary
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Introdução
Este estudo objetiva compreender de que forma o espaço e o suporte revigoram o poder
simbólico e invocativo da imagem de São Pedro Arrependido (Figura 01), atribuída a Frei
Agostinho da Piedade, monge do Mosteiro de São Bento da Bahia. Nesse sentido são
tratados os conceitos de cultura material, símbolo e memória relacionados à expografia,
como forma de revelar as potencialidades do artefato exibido, notadamente nas suas
instancias tangíveis e intangíveis. Utiliza como abordagem metodológica a análise
documental e bibliográfica se aproximando da iconografia como estratégia de investigação
que traz a imagem e seu protagonismo, demonstrando uma força que ultrapassa os
contextos do universo religioso, alcançando outros campos e representações artísticas.
Assim, o objeto será abordado através de análise das suas características formais e suas
possibilidades de invocação provocadas pela própria imagem e pelo seu contexto
expositivo.

Figura 01: Imagem de São Pedro Arrependido
Fonte: Autores
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O monge artista Frei Agostinho da Piedade nasceu em Portugal, por volta de 1580 e faleceu
em 2 de abril de 1661, no Mosteiro de Nossa Senhora da Graça, em Salvador, Bahia, onde
exerceu o cargo de capelão. Conforme o Dietario1 do Mosteiro de São Bento da Bahia:
O vigésimo terceiro foi o P. Fr. Agostinho da Piedade nascido em
Portugal, e professo nesta caza [...] Da Itapoam foi removido p.ª a
Capella de N.S. da Graça neste tp.º pertencente a este Mosteiro,
achava-se ja adeantado em annos e destituído de forças naturaes [...]
(LOSE, et al., 2009, p.24).
Nas fontes documentais consultadas, correspondentes ao provável período da produção
artística de Frei Agostinho, não foram encontradas informações específicas que tratem
sobre a obra escultórica religiosa que fazia, nem sequer foi chamado de artista, existindo
apenas o legado de sua assinatura em quatro obras, Nossa Senhora do Monte Serrat,
Sant´Ana-Mestra, Santa Catarina e Menino Jesus de Olinda. Outras realizações atribuídas
correspondem a vinte e sete imagens, entre bustos relicários e imagens de corpo inteiro.
Esta coleção de obras foi reconhecida por Dom Clemente da Silva Nigra2 (1971), em três
períodos, um primeiro, que caracteriza os bustos relicários como uma continuidade do
esplendor renascentista, sob a provável influência da formação do monge no Mosteiro de
Alcobaça em Portugal, um segundo em que o artista cria imagens de corpo inteiro ainda
filiado aos modelos de seu aprendizado e, um terceiro, cuja imaginária revela aspectos
estéticos que a diferenciam dos períodos anteriores. Segundo Valadares (1961, apud
SILVA-NIGRA, 1971, p.11) “Do ponto de vista histórico, a obra deste artista beneditino
revela-se por ser a primeira manifestação de artes superior que se fez nas terras do Brasil, e
com a terra brasileira”.
Considerando os períodos citados acima, a escultura de São Pedro Arrependido, se
enquadra nas criações do terceiro, por volta de 1640. Confeccionada em barro, apresenta 67
cm de altura, trata-se de uma das melhores realizações do artista-escultor, que interpreta
em sua obra ao apostolo homônimo,
“[...] em primoroso trabalho exprime de uma maneira singular o
extremo abatimento daquele apóstolo, depois de por três vezes
negar o seu Divino Mestre. Perdido em si mesmo, entre sentado e
ajoelhado, sustentando a cabeça pensativa com o braço que, por sua
vez, se apoia sobre o joelho esquerdo [...]. A imagem revela ao
mesmo tempo uma força exuberante e uma intensa concentração
intima. [...], a robustez exagerada exprime, pelo contraste, a força do
arrependimento. (SILVA-NIGRA, 1971, p.31).

1

O Dietario traz informações sobre a história do Mosteiro de São Bento da Bahia, desde a sua fundação, em
1581, até o ano de 1815. Esta história é contada através do resumo da vida de cada um dos monges que passou
por ali ao longo desses anos.
2
Monge beneditino do Mosteiro da Bahia, historiador da arte religiosa e crítico, biografo dos artistas e monges
beneditinos que construíram seus mosteiros e igrejas.
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A iconografia de São Pedro3 é geralmente apresentada seguindo dois tipos, como apóstolo
e como sumo pontífice. Na imagem objeto de estudo, aparece vestido com a túnica de
apostolo, aspecto físico vigoroso, firme, calvo, cabelo curto, assim como a barba
arredondada, tendo sua face marcada por grossas lagrimas que contribuem na definição do
tema da escultura (Figura 02). Tema este relacionado à conhecida frase lagrimas de São
Pedro, na qual o santo é mostrado na profundidade de seu arrependimento e que tem
inspirado diversas produções artísticas.

Figura 02: Imagem de São Pedro Arrependido. Detalhe da face.
Fonte: Autores.

Entre os atributos mais difundidos vinculados à figura do apostolo estão as chaves, em
número de duas4 pelo que muitas vezes é distinguido como o porteiro do paraíso, e também
à cena que o vincula à pesca milagrosa na qual depois de ter predicado junto ao lago de
Genezaré. Jesus subiu a um dos barcos ali parados e pediu a Pedro que jogara as redes.
Este lhe respondeu que tinha trabalhado a noite inteira sem nada apanhar, mas obedeceu.

3

Era simples pescador de Cafarnaún, povoado perto do lago de Genezaré e foi junto ao seu irmão Andrés um
dos primeiros discípulos de Cristo. De nome Simon, Jesus lhe deu o sobrenome arameu de Kephas (Pedra), que,
helenizado, é Petros. (SCHENONE, 1992, p.621)
4
Como aparece na imagem “São Pedro Penitente” (c. 1590-95), autoria do Greco.
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Ao fazê-lo tiveram tamanha quantidade de peixes que as redes se quebraram. (EVANGELHO
, 1985, p.1937)

5

Estas particularidades inerentes ao santo, mesmo que não evidenciadas na imagem de Frei
Agostinho, formam parte da essência dos rituais, do culto, do imaginário, da fruição que
historicamente tem recebido esta obra de arte nos diferentes locais onde esteve. Pode-se
afirmar, seguindo o pensamento de Clarival do Prado Valladares que:
“Se esta escultura de São Pedro Arrependido fosse dos nossos dias, não vacilaríamos em
consagrá-la como obra definitiva do assim chamado “realismo mágico”. Isto é, um realismo
figurativo necessário como meio expressional de uma intenção poética” [...]. (1961, apud
SILVA-NIGRA, 1971, p.31).
Cultura material, símbolo e memória
A fim de um aprofundamento na compreensão do objeto de estudo e sua transcendência, se
faz necessário pontuar os principais aspectos envolvidos nos conceitos de cultura material,
símbolo e memória, e como estes três aspectos podem se relacionar.
O conceito de memória está indissociavelmente vinculado à noção de história, visto que
ambos se remetem ao passado, contudo, para Le Goff (1990, p.423), a memória seria uma
“[...] propriedade de conservar certas informações, remete-nos em primeiro lugar a um
conjunto de funções psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar impressões ou
informações passadas, ou que ele representa como passadas”.
Para Chevalier (1998, p.XXVI a XXVIII), o símbolo possui uma série de funções, entre estas,
se destacam as funções “exploratória, substituto, mediadora, unificadora e pedagógica”. A
memória e o símbolo desempenham um importante papel relacionando valores ao objeto.
Conforme argumenta Jung (1964, p.20-21),
[...] uma palavra ou uma imagem é simbólica quando implica alguma
coisa além do seu significado manifesto e imediato. Esta palavra ou
esta imagem têm aspecto "inconsciente" mais amplo, que nunca é
precisamente definido ou de todo explicado. E nem podemos ter
esperança de defini-la ou explicá-la. Quando a mente explora um
símbolo, é conduzida a ideias que estão fora do alcance da nossa
razão.
Nesse mesmo contexto, Chevalier (1998, p.XXIII) coloca a importância do expectador
enquanto agente participante do processo de significação do símbolo, assim,
[...] a percepção do símbolo exclui a atitude do simples expectador e
exige uma participação de ator. O símbolo existe somente no plano
do sujeito, mas com base no plano do objeto. Atitudes e percepções
subjetivas invocam uma experiência sensível, a não uma
conceitualização. É próprio do símbolo o permanecer
permanentemente sugestivo: nele, cada um vê aquilo que sua
5

(Lc 5,1-3).
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potência visual lhe permite perceber. Faltando intuição nada de
profundo é percebido.
Simultaneamente a cultura material, diz respeito a artefatos produzidos pelo homem que
auxiliam no desempenho de diversas atividades, permanecendo ao longo do tempo como
um registro de uma época, guardando em sua materialidade a memória de uma cultura,
expressando a tecnologia, ofícios e fazeres próprios do período. Para Moraes (2011, p.108),
“[...] o processo de investir aos objetos materiais valores e significados é conhecido na área
pelo que chamamos de simbolismo dos objetos”. Assim, conforme o mesmo autor “[...] os
objetos representam muito mais do que sua própria materialidade e funcionalidade, pois
sua existência tem relação com a vida dos indivíduos consumidores”.
Cardoso (2013, p.110) corrobora, quando cita que “as características dos objetos nos
remetem a vivências, hábitos e até pessoas que associamos ao contexto [...]. Mas uma vez
o mecanismo prioritário de identificação é a memória.” Complementando ainda que:
Os artefatos possuem sua própria especificidade discursiva, ou
linguagem, que podemos tentar traduzir para o registro verbal por
meio de abordagens como a “semântica do produto”, campo que
estuda a “fala” dos objetos, ou seja: como suas características
visuais e morfológicas sugerem significados e relações” (CARDOSO,
2013, p.112)
A construção de artefatos nem sempre advém das necessidades primárias, ligadas a
sobrevivência, podendo assumir carácter simbólico que transpassa sua qualidade funcional,
sendo assim, “o objeto traduz na sua materialidade a intenção do ato preexistente que lhe
deu origem; e a sua forma é produto de uma performance imaginada até mesmo antes da
sua própria configuração física” (DOHMANN, 2013, p.32).
Se faz necessário nesse ponto, apresentar a diferenciação entre os termos objeto e artefato.
Pode-se dizer que uma flor ou uma pedra são objetos, mas não artefatos. Os artefatos são
objetos criados a partir da ação humana sobre a matéria prima, ou seja, algo fabricado.
(CARDOSO, 2013).
Sendo, os artefatos, fruto de uma intenção, logo são também produto da intersubjetividade
do indivíduo que os produz, destarte, são materializações de uma visão e relação que o
mesmo possui com o mundo que o cerca. Mudando o foco relacional, se afastando desta
interação objeto/homem e focalizando na relação homem/mundo, que também permeia a
criação do artefato, levando em conta a teoria proposta por Bronfenbrenner (1996),
entende-se que o objeto é afetado diretamente pelos sistemas que compõem a vivência do
homem no mundo, desde o seu nível microssistemico, composto pelas suas relações mais
proximais, como, pelas influências do nível macrossistemico, constituído por exemplo, pela
estrutura cultural a qual ele pertence.
Ao assumir estes parâmetros, coloca-se que, ao analisar um artefato, não se faz somente
uma reconstrução da intencionalidade objetiva de criação do mesmo, mas que também, é
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trazida neste processo, toda a impressão simbólica que este objeto possui no
macrossistema em que foi feito. Ademais, a sua existência não constitui apenas memória
material de um determinado passado, mas também, conteúdo de estimulo a novas
intencionalidades presentes e futuras. Dohmann (2013, p.33) corrobora com este conceito,
afirmando que:
O objeto reflete vivências e simbolismos que envolvem universos
mentais, em atribuições de sentido caracterizadas por fluxos
imagéticos de diferentes graus de subjetividade, desde simples
experiências de “estar-no-mundo” até a aura criada pelo próprio
artefato, na condição de ícone, na tarefa de comunicar experiências
culturais.
A obra do São Pedro Arrependido, representa uma imagem que serve como ponte de acesso
ao simbolismo e significado tanto do tempo em que foi criada como do seu ressignificado
contemporâneo. Segundo Cardoso (2013) o artefato se torna importante enquanto objeto
concreto e representativo da memória, auxiliando na construção da identidade, pois permite
acesso a significados da vivência passada auxiliando nos direcionamentos presentes e nas
escolhas pelos caminhos e construções futuras.
É interessante notar que o artefato se complexifica ao longo do tempo, já que em seu
período de criação congregava as funções utilitárias e simbólicas, no entanto ao passo que
este objeto se insere na linha temporal notamos que ele não apenas guarda estas
características intrínsecas, mas passa a ser dotado de uma história, sendo assim, o objeto
introduz-se como elemento de conservação de uma memória cultural.
Expografia do São Pedro Arrependido
A imagem6 que esteve em seus primórdios no Mosteiro de São Bento da Bahia, foi levada,
anos depois para o Mosteiro de São Bento de Brotas, em São Francisco do Conde,
Recôncavo da Bahia, onde permaneceu até 1911, daqui passou para a Igreja de Nossa
Senhora de Monte Serrat da Bahia, onde foi venerada pelos pescadores, romeiros e
visitantes do local. Na década dos anos de 1990, é integrada à coleção de objetos exibidos
na mostra permanente do Museu de São Bento da Bahia, inaugurado como parte de uma
iniciativa dos monges em facilitar um contato maior do público com o acervo artístico da
Ordem religiosa.
O citado Museu, localiza-se nas galerias superiores e coro da Basílica de São Sebastião, a
imagem objeto do presente estudo fica exposta (Figura 03), na galeria leste, no lado do
evangelho, formando parte do conjunto das peças que tem o barro como material
constitutivo, nesse elenco (Figura 04) podem ser também encontrados bustos relicários
seiscentistas expostos em composição retabular e outras imagens sobre bases, entre as
quais uma do século XX, na intenção de propiciar aos visitantes uma visualização da
imaginaria contemporânea em barro cozido.
6

Nos anos de 1960 foram feitas duas réplicas da imagem, atualmente localizadas no Museu de Arte Sacra da
Bahia e Igreja de Nossa Senhora de Monte Serrat.
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Figura 03: Esquema planta do ambiente com a localização da imagem
Fonte: Autores

Figura 04: Vista geral do ambiente, ao centro imagem vista pelo verso
Fonte: Autores

Tratando especificamente da narrativa expográfica realizada para viabilizar a interação e
interpretação conceitual da imagem de São Pedro Arrependido é evidente que foram
privilegiadas estratégias expositivas para que existisse uma aproximação entre público e
obra, de modo que o usuário pudesse integrar a imaterialidade de sua fé e a materialidade
do mundo em que vive, tornando-se parte e agente do ritual que a exposição possibilita.
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Em virtude disso a imagem (Figura 05) aparece colocada sobre pedestal com recorte a
maneira de nicho que possibilita ao usuário depositar um objeto e é antecedida por
genuflexório que sugere uma posição do fruidor frente à obra. São numerosas as
testemunhas do poder simbólico e invocativo que a imagem produz, notadamente nas
invocações e graças alcançadas, agradecidas com o depósito de um objeto, entre os quais
é comum uma chave.

Figura 05: Expografia da Imagem de São Pedro Arrependido
Fonte: Autores

Nesse sentido, a expografia deste artefato invoca uma conexão entre fruidor e escultura em
seu significado simbólico, que é potencializada pela espacialidade em que é apresentada.
Poderíamos nos remeter, neste caso, a uma tipologia expografica que vem sendo
conceituada contemporaneamente como “caixa cinza”, segundo Foster (2015) diante de
linguagens contemporâneas como da performance e das instalações, a área de
apresentação da arte almeja estar preparada para a recepção de qualquer manifestação
artística ou interação com o público, facilitando sua apresentação a partir da
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potencialização do seu discurso conceitual e viabilizando diferentes tipos de interação com
as obras e o espaço.
Neste sentido, a inserção do São Pedro Arrependido na galeria do Museu de São Bento na
Bahia, se apresenta em consonância com a tipologia da “caixa cinza” justamente por
facilitar interações diferentes com a obra e o espaço, que não apenas contemplativas.
Quando Foster (2015) aborda este conceito, ainda novo e em construção, ele quer
comunicar a existência de tipologia hibrida, que responde à uma junção entre duas outras
tipologias a dos cubos o “branco” e o “preto”.
O “cubo branco”, de acordo com O’Doherty (2002), foi uma das tipologias mais utilizadas até
modernismo e que ainda pode ser encontrada na grande maioria dos espaços expositivos,
possui como principal matriz a construção de um espaço considerado “neutro”, que é
constituído por paredes brancas e pela ausência de qualquer elemento que possa interferir
na relação contemplativa entre o visitante e a obra.
Já o “cubo preto”, que surge no período pós-moderno, principalmente pela presença da
tecnologia e de movimentos como da vídeo-arte, exige uma reestruturação espacial que
melhore a apresentação destas novas manifestações artísticas. Segundo Da Costa (2012)
esta tipologia busca um diálogo mais aproximado a cenografia, pois deixa de maneira mais
expressiva, a partir de sua montagem e direcionamentos focais luminotécnicos, a
construção conceitual projetada para a exposição, sendo o espaço e sua estrutura,
elementos que agem diretamente na obra e, portanto, na relação do fruidor com a mesma.
Quando entramos em contato com a obra do São Pedro Arrependido no Museu,
identificamos rapidamente que a obra não se encontra em um espaço “neutro”, tampouco a
mesma recebe algum tipo de tratamento focal especifico que a distancie dos outros
elementos pertinentes a arquitetura e interiores do Mosteiro São Bento. Sendo assim, o
espaço leva em conta a criação de uma cena, não necessariamente realizada em uma
espacialidade de fundo branco ou preto, mas que considera o espaço de sua montagem,
utilizando-o como potencializador do discurso conceitual expositivo, explorando funções
interativas diferentes das tradicionais contemplativas. A exemplo, do espaço expositivo,
ainda se pode observar os cultos e atividades que ocorrem na nave da igreja, bem como as
funções vinculadas a restauros que são realizados na galeria ao fundo da obra, cenas estas,
que constituem a construção simbólica do fruidor no espaço (Figura 06).
Alguns autores como, Pomian (1984) e Ramos (2001) apud Silva e Lisboa (2014), colocam a
questão da perda de sentido original de uma peça quando de sua inserção em uma coleção
em um espaço expositivo, assim, para eles, tais peças perdem seu valor de uso. Contudo, tal
posicionamento não se aplica completamente ao artefato apresentado neste estudo, uma
vez que o São Pedro Arrependido, continua a despertar interações com o público que visita
o Museu do São Bento.
Evidentemente o São Pedro Arrependido, seu lugar, entorno, evocações atmosféricas que o
espaço possibilita e a modalidade dos suportes expográficos se fazem convidativos à
experiência interativa e não apenas contemplativa.
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Figura 06: Vista da nave da Basílica de São Sebastião
Fonte: Autores
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