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PREFÁCIO  
 
A PESQUISA EM HISTÓRIA E ARTE EM TEMPOS DE 
PANDEMIA 
 
Almerinda da Silva Lopes (ORGANIZADORA)1 
 

 

 

 crescimento da pós-graduação no Brasil nas duas últimas décadas promoveu um 

aumento quantitativo e qualitativo da pesquisa no campo da história sociopolítica, da 

história da arte e da historiografia, nas diferentes regiões. Isso permitiu revitalizar, analisar e 

inserir na historiografia da arte e da cultura contextos e produções de localidades periféricas 

do país, sendo que até muito recentemente tais estudos mantinham-se restritos ao eixo 

Rio/São Paulo. Essa nova realidade tem possibilitado retirar do esquecimento uma 

diversidade de temas, artistas, artesãos, movimentos, eventos e instituições culturais, que 

antes permaneciam inteiramente ignorados e desconhecidos. Permitiu, ainda, atenuar o 

preconceito atribuído a determinadas produções que, por essas e outras razões, 

permaneceram à margem das pesquisas das acadêmicas, tais como: as imagens fotográficas, 

a arte e a cultura popular, a produção das mulheres, das populações indígenas e 

 
1 Almerinda da Silva Lopes, é doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo, com bolsa 
sanduíche pela Universidade de Paris I; pós-doutorado em Ciências da Arte pela Universidade de Paris I. 
Atua nos Programas de Pós-graduação em Artes (PPGA) e em História (PPGHIS), na Universidade 
Federal do Espírito Santo. É pesquisadora de Produtividade do CNPq. Autora de vários livros e outras 
publicações em História da Arte Moderna e Contemporânea. 

O 



 

afrodescendentes, a arquitetura vernacular dos bairros periféricos, entre tantas outras 

nuances dos estudos culturais. 

 A mudança do paradigma artístico, a partir dos anos de 1960, fez com que a arte se 

hibridizasse e se ampliasse a gama de suportes, meios, processos, que modificariam tanto a 

maneira de compreender e dialogar com o objeto artístico, quanto o próprio conceito de 

obra e de artista. A destruição causada pela II Guerra e pelos regimes totalitários ampliou 

tanto a preocupação quanto a criação de leis visando a preservação da memória e do 

patrimônio sócio-artístico-cultural. Em contrapartida, nascia também, o questionamento 

aos monumentos erigidos aos heróis pátrios e personalidades do mundo sociopolítico, cujas 

representações mostram em sua grande maioria homens brancos e ricos, cujas memórias 

empanam, muitas vezes, ações pouco condizentes com sua mitificação. As catástrofes 

causadas pela agressão ao meio-ambiente, que atingem diretamente as populações mais 

vulneráveis, dificultando o acesso à água e aos alimentos básicos, têm mobilizado 

intelectuais e jovens artistas de todo o mundo na realização de atos, imagens e campanhas 

em prol da conscientização pelo direito à vida. Em razão do Brasil e de grande parte dos 

países do Cone Sul, terem sido submetidos, na mesma época, a regimes militares 

autoritários, muitos jovens artistas fizeram das respectivas produções criativas uma forma de 

resistência crítica à falta de liberdade e à repressão, recorrendo a processos e linguagens 

criativas em que a ideia prevalecia sobre o resultado, como meio de burlar a censura.  

A arte estreitava cada vez mais sua relação com a vida, o que fez com que muitos 

artistas contemporâneos optassem por sair dos redutos privados dos ateliês para atuar nos 

espaços alternativos de ruas, praças, galpões ou mesmo locais abandonados ou degradados, 

evocando a participação ou a parceria do público na produção de ações políticas de natureza 

efêmera, que prescindiriam das instituições culturais, então, cerceadas e controladas pelos 

órgãos de repressão. No caso específico do nosso país, após a redemocratização a própria 

instituição cultural precisou se reinventar. Assim, de reduto conservador, elitizado, seletivo 

e judicativo passaria a diversificar seus serviços visando propiciar condições para o acesso de 

todos os indivíduos à arte e aos bens culturais, independentemente de faixa etária, classe 

social ou formação, oferecendo-lhes subsídios para compreenderem e dialogarem mais 

efetivamente com objetos criativos de diferentes tempos, territórios e linguagens.  

No momento atual, quando o país e o mundo de deparam com um problema sanitário 

que já dizimou milhões de vidas e privou-nos da liberdade de ir e vir e da convivência com 

nossos entes queridos, e que não nos permite vislumbrar, ainda, um desfecho alvissareiro 



 

em curto prazo, produzir, fruir e pesquisar sobre arte e cultura, tem se revelado, acima de 

tudo, um excepcional antídoto para nos mantermos vivos e mentalmente saudáveis.  Por 

essa razão, nem o isolamento dos artistas e pesquisadores os privou de se manterem 

atuantes e produtivos, em tempos tão difíceis e sombrios. É o que revela o conjunto 

diversificado de reflexões resultantes de pesquisas realizadas em sua maioria por jovens 

mestres e doutorandos, aos quais agradecemos a presteza com que atenderam à nossa 

chamada.  A diversidade de temas e pontos de vista sobre diferentes produtos criativos 

estudados por pesquisadores capixabas e de outras regiões brasileiras, representados neste e-

book, ampliam a visão de que a arte rompe fronteiras e não envelhece, porque se re(codifica) 

e rejuvenesce a cada nova visada, também não prioriza ou hierarquiza temas, imagens, 

faturas, linguagens, para se desvelar como um exercício de liberdade e de alteridade.    

 

 
 
 
 
 

   

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
APRESENTAÇÃO 

 
Bárbara Dantas (ORGANIZADORA)1 
 
 
 

Começamos com a sessão ARTE EM MOVIMENTO. O Capítulo 1 inicia essa 

publicação pela abrangência das questões que explora. Escrito por Adriano Morais de Freitas 

Neto, mestrando em Artes na Universidade Federal do Ceará, o artigo realiza uma 

interesssante análise comparativa entre produções artísticas separadas por um longo 

período de tempo, a arte rupestre e as pichações urbanas. As fontes visuias são da Pré-

História e da História Contemporânea, respectivamente: uma pintura rupestre do Sítio da 

Capivara em São Raimundo Nonato-Piauí e pichação em uma parede no bairro do Montese, 

em Fortaleza-Ceará.  Conforme o revela o próprio autor, suas análises se baseiam na relação 

entre História da Arte, Patrimônio e a sobrevivência das imagens segundo as reflexões que 

algumas obras de Georges Didi-Huberman ensejam. 

O Capítulo 2, escrito por Lindomberto Ferreira Alves, Mestre em Artes pela 

Universidade Federal do Espírito Santo, destaca que "a arte acompanha os acontecimentos 

do mundo". Afirmação essencial para as pesquisas atuais em arte, afinal, toda produção 

artística é realizada no interior de um contexto histórico. Da Grécia clássica à 

contemporaneidade, e fundamentado por ampla bibliografia, o artigo demonstra as 

 
1 Doutoranda (bolsista FAPES) em História Social das Relações Políticas na Universidade Federal do Espírito 
Santo (UFES). Orientadora: Profa. Dra. Almerinda da Silva Lopes. Website: www.barbaradantas.com; e-mail: 
babicovre@gmail.com. Este trabalho foi apresentado como comunicação oral no Colóquio História e Arte, na 
Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2011. Revisto e atualizado, agora se transforma em artigo 
científico para essa publicação. 

http://www.barbaradantas.com/
mailto:babicovre@gmail.com


 

peculiaridades e as dificuldades inerentes não só à Crítica de Arte, mas sobretudo, à História 

da Arte. Teoria platônica, teologia medieval e a nova sensibilidade da arte moderna são 

algumas das questões abordadas pelo autor com muita erudição, cautela e clareza. 

O Capítulo 3, escrito por Rita Mychelly dos Santos Salles (mestranda em Artes pela 

Universidade Federal do Espírito Santo), Ana Rita Cesar Lustosa (mestranda em Artes pela 

Universidade Federal do Espírito Santo) e Sérgio Rodrigues de Souza (Doutor em Ciências 

Pedagógicas e Pós-Doutor em Psicologia), atravessa um dos campos mais abstratos da arte: a 

relação da estética com a Psicologia. O artigo revela que, para Platão e Aristóteles, a estética 

associada aos estudos da lógica e da ética. Já para Freud a estética era mais do que identificar 

o belo, era o âmbito a partir do qual o indivíduo pode sentir, tanto no que tange ao 

sentimento quanto em relação às sensações. A propósito, Freud utilizou o exemplo de uma 

estátua feita por Michelangelo como objeto de estudo de um artigo que publicou em 1914. 

Enquanto tentava descobrir a intenção do artista, descobriu quais são os efeitos que as obras 

de arte causam nas pessoas: " Não é a obra, em si e por si só, que impressiona, mas o seu 

conjunto de efeitos fantásticos e mágicos sobre o observador que o leva a um estado de 

encantamento". 

O Capítulo 4, escrito por Ludimila Caliman Campos, Doutora em História pela 

Universidade Federal do Espírito Santo e professora da Faculdade de Ensino Superior de 

Linhares-ES, abre a sessão mais histórica da publicação: MEMÓRIA, IMAGENS E CULTURA. 

Seu trabalho tem como fundamento conceitual o pensamento de Pierre Bourdieu associado 

ao habitus. O seu intuito é demonstrar que os costumes cristãos no século 3 de nossa era, 

com ênfase na indumentária e nos acessórios femininos, são uma forma de representação 

visual e híbrida entre o cristianismo e os hábitos ligados à cultura clássica romana naqueles 

primeiros séculos da religião cristã que foram também os últimos do Império Romano. 

O Capítulo 5, escrito por Maria Rita Guercio, doutoranda em História pela 

Universidade de São Paulo, levará o leitor ao século 17 holandês, época na qual a arte se 

desenvolveu de tal forma, que essa centúria foi nomeada como o Século de Ouro da Arte 

holandesa. A autora utilizou como temática a alquimia e como objetos de estudos algumas 

pinturas que o historiador da arte Christopher Hill chamou de Iconografia de Laboratório. O 

artigo utilizou pinturas com esse tema para realizar sua análise das obras e do contexto em 

que estavam inseridas. Não deixa de ser interessante conhecer um pouco mais a respeito da 

alquimia, hoje considerada pseudociência, mas que, naquele tempo, recebeu a atenção de 

eruditos e artistas.  



 

O Capítulo 6, escrito por mim, aborda uma parte da produção gráfica de Goya, 

primeiro pintor da corte espanhola sob dois reis, Carlos III e Carlos IV. Enquanto ascendia 

seu talento e notoriedade como pintor real, Goya se dedicou ao desenho e à gravura, 

vertentes essas nas quais também ganhou vertentes essas nas quais também ganhouigual 

reconhecimento. Goya apropriou a nova expressão artística ao fazer desenhos das pinturas 

de Velázquez, ver gravuras de Rembrandt e, principalmente, pelo desejo de registrar suas 

próprias opiniões sobre a sociedade que o cercava. Entre as centenas de gravuras que o 

artista espanhol produziu estão 4 grandes séries. Na série Caprichos, mostrou os demônios 

que atormentavam a Espanha e seus próprios sonhos. Esses demônios podiam ser 

imaginários, como as bruxas, ou bem reais, como a prostituição. 

O Capítulo 7, escrito por Mariana Garcia Vasconcellos, mestranda em Artes Visuais na 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, apresenta o abstracionismo e a espiritualidade 

das obras de Gustave Moreau, artista francês da segunda metade do século 19. O artigo 

realiza a análise de algumas obras de Moureau que se adequam ao que a autora distinguiu 

como a figuração do não-figurável. Suas análises revelam que "formas concretas estão 

indissoluvelmente ligadas a seu significado abstrato" partindo de uma "integração entre o 

visual e o simbólico". A iconografia de algumas obras de Moureau remetem à mitologia 

greco-romana, embora, subjetivamente, estejam associadas à espiritualidade cristã, 

principalmente, no que tange à "transcendência da matéria". A autora destaca que, em 

algumas obras de Moureau, a figuração e a não-figuração estão presentes. 

O Capítulo 8, escrito por Patrícia Guimarães Pinto, doutoranda em História pela 

Universidade Federal do Espírito Santo, apresenta pinturas de Pedro Weingartner que 

revelam a vida dos imigrantes europeus que chegaram ao Brasil a partir dos anos finais do 

século 19, principalmente, após a abolição da escravatura. Naquele contexto onde mais da 

metade da população brasileira vivia na zona rural, o impacto causado pela abolição da 

escravatura afetou mais do que a economia, tornou-se necessário "reconfigurar o cenário 

político, econômico e social do Brasil". De um "sistema de trabalho escravo" passaram para 

outro no qual prevaleceu o trabalho livre. Por isso, houve o incentivo à imigração e mais de 

um milhão de estrangeiros entraram no Brasil, desde 1881.   

O Capítulo 9, escrito por Ana Carolina Machado Arêdes, doutoranda em História pela 

Universidade Federal do Espírito Santo, mostra algumas correspondências entre Cândido 

Portinari e Mario de Andrade. Demonstra a amizade à distância que se formou entre esses 

dois personagens históricos muito importantes para a arte brasileira das décadas dos anos 



 

iniciais do século 20. Entre questões pessoais, públicas e políticas, Portinari e Mario de 

Andrade trocam suas confidências em relação à crítica e ao mercado de artes. O paralelo 

entre arte e política fica bem evidente nesse artigo, o qual prima pelo uso prerferencial de 

fontes primárias e as reproduções de pinturas de Portinari servem para engrandecer o 

trabalho. 

O Capítulo 10, escrito por João Augusto da Silva Neto, professor da rede municipal e 

estadual de Ensino, além de doutorando em História na Universidade Federal do Pará, 

aborda a relação entre a arte de Theodoro Braga e os motivos decorativos das cerâmicas dos 

indígenas que habitavam a Ilha de Marajó, na foz do Rio Amazonas. Para o artista paraense, 

essa relação ocorreu por meio da assimilação da arte marajoara, que estilizou a flora 

amazônica. Ainda no início do século 20, em meio a um nacionalismo que só crescia, 

Theodoro Braga se dedicou a colaborar com a criação de uma "Arte brasileira", que remetia à 

flora e à fauna de nosso país, e em busca de uma identidade artística nacional. O autor 

também utilizou muitas fontes primárias visuais e textuais, além de vultosa bibliografia 

secundária. 

O Capítulo 11, escrito por Anderson Diego da S. Almeida, doutorando em Artes 

Visuais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aborda um movimento popular 

brasileiro tão antigo quanto pouco estudado, a Zumba. O autor compara o trabalho poético 

de Edson Bezerra, em seu Manifesto Sururu, com as pinturas do Mestre Zumba e, por 

conseguinte, traça um perfil sócio-histórico de comunidades afrodescendentes do Estado de 

Alagoas, além de identificar uma "estética afro-poética". O autor, após uma bela explanação 

de toda cultura que envolve as comunidades que vivem da coleta do sururu, finalizou seu 

artigo declarando, com razão, que as pinturas do Mestre Zumba são um prolongamento do 

Manifesto Sururu. 

O Capítulo 12, escrito por Tamara Silva Chagas, doutoranda em História na 

Universidade Federal do Espírito Santo, traça o panorama histórico-artístico dos anos 1960 e 

70, nos quais o experimentalismo da arte de vanguarda ocasionou importantes mudanças no 

âmbito da crítica de arte.  Frederico Morais, considerado crítico-artista, foi um dos grandes 

incentivadores daquelas mudanças, tanto na produção artística quanto na crítica de arte de 

então. Ele dedicou boa parte de sua vida "na busca por uma crítica de arte parcial, militante 

e apaixonada". Por vezes, atuou simultaneamente como "artista, espectador, crítico e 

curador". A autora buscou na junção entre a produção e a crítica de arte uma nova forma de 



 

ver a arte, ou seja, afastada de paradigmas críticos considerados ultrapassados e, por isso, 

incapazes de responder às questões que as obras de então instigavam. 

O Capítulo 13, escrito por Adriane Schrage Wächter, doutoranda em Artes na 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, graduanda em Museologia e professora de 

Artes, demonstra que o trabalho artístico do sulriograndense André Severo remeteu ao 

nomadismo e à errância, bem como à natureza e à paisagem, visto que o ato de errar, no 

sentido de uma caminhada sem rumo, atravessa diferentes lugares e possibilita o contato 

com distintas manifestações naturais. Na Land Art encontramos alguns exemplos de obras 

que - apesar de efêmeras - adequam-se a esses âmbitos. A autora segue a linha de Rosalind 

Krauss e o conceito de "campo expandido", além dos diferentes tipos de paisagens 

analisados por Lilia Moritz Schwarcz.  

O Capítulo 14, escrito por Jéssica Galon da Silva Macedo, Mestre em Artes pela 

Universidade Federal do Espírito Santo e professora do Instituto Federal do Espírito Santo, 

usou como objeto de estudo alguns trabalhos do artista capixaba Hilal Sami Hilal para 

demonstrar que o material utilizado em uma obra de arte conceitual pode assimilar a noção 

de memória. Por exemplo, a gaze e o algodão cirúrgico remetem à saúde precária de seu pai 

na época que criou uma de suas obras. O papel artesanal, o cobre e outros metais, não 

necessariamente em sua forma sólida, por vezes, em pó, materializam a ideia de 

"transubstanciação" e demonstram como a matéria é efêmera - nós, seres humanos, também 

enquanto matéria viva, temos vida igualmente curta - e a memória, ao contrário é perene.   

O Capítulo 15, abre a última sessão desta publicação, CIRCULAÇÃO E 

DESDOBRAMENTOS DA ARTE. Escrito por Ivânia Cristina Lima Moura, doutoranda em 

História pela Universidade Federal do Espírito Santo, apresenta ao leitor a Revista de 

História da Biblioteca Nacional do Brasil, que contou com publicações mensais de 2005 a 

2017. A autora utiliza 4 volumes para demonstrar que a revista utilizou fontes visuais como 

objetos históricos, além de criar um bom paralelo entre a Arte e a História. Entre os artistas 

que serviram de ponto de partida para reportagens da revista, o artigo apresenta: 

Aleijadinho (reportagem de capa de uma das revistas do ano de 2009); Rugendas (2013); Di 

Cavalcanti (2006); e René Magritte (2008).   A autora lembra que a intenção da revista foi 

divulgar as raridades que fazem parte do acervo iconográfico da instituição. 

O Capítulo 16, escrito por Rita Mychelly dos Santos Salles e Ana Rita Cesar Lustosa, 

ajuda o leitor a refletir a respeito da estética como elemento didático para a formação 

continuada de professores da Educação Básica. Antes de tudo, o artigo incentiva o professor 



 

para que continue a ser pesquisador, ou seja, nunca cessar seus estudos. Ao seguir o 

pensamento de Nicolas Bourriaud, o artigo demonstra que a prática artística é, também, 

campo de experimentações sociais. Devido a isso, as autoras do artigo consideram "a 

formação de professores de Arte pela Estética Relacional" um meio de inserir o professor na 

realidade do aluno para diminuir a distância entre o docente e o discente. 

O Capítulo 17 encerra a publicação com chave de ouro. Escrito por Elyane Lins Corrêa, 

Doutora em Arquitetura e Urbanismo pela Universitát Politécnica de Catalunya de Barcelona 

e professora na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia, 

traz para nossas abordagens questões bem atuais no que diz respeito à Arte e ao Patrimônio 

em uma época na qual vivemos uma "cultura empresarial", expressão que a autora classifica 

como a nova função tanto do Patrimônio quanto da Arte nos dias de hoje: a função 

econômica.  
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CAPÍTULO 1 
 
DESMONTAR PARA REMONTAR: SOBREVIVÊNCIAS 
ENTRE PINTURA RUPESTRE E PICHAÇÃO URBANA NO 
BRASIL  
 
Adriano Morais de Freitas Neto1 
 
 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

ntes de qualquer escrita, acompanhou-me um par de imagens. Duas peças de um 

mesmo quebra-cabeça montável não por peças com encaixes preexistentes, mas que 

se agrupam em quantas maneiras forem possíveis. Estas peças habitam polos que vão do 

 
1 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade Federal do Ceará (PPGARTES-
UFC). Bolsista FUNCAP - 2020. Professor substituto do Curso de Licenciatura em Artes Visuais do 
Instituto Federal do Ceará (IFCE), 2018-2020. Lattes: http://lattes.cnpq.br/6455238917148913; E-mail: 
adrianomorais.neto@gmail.com 
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mais longínquo ao mais adjunto, de um cotidiano de outrora para o de agora, do que passou 

e do que ainda está. Essas peças, porém, operam um movimento nesses polos que, se antes 

eram extremos intocáveis, agora - como um fantasma - fazem com que o passado se 

presentifique e - como uma máquina do tempo - faz do presente um retorno ao que passou.  

Neste quebra-cabeça se desenrola o tempo que, por esse movimento, faz-se não-linear. 

As duas peças são imagens da História da Arte. Esse par de imagens fazem parte de períodos 

e espaços distintos, entre o passado mais remoto, até então datado pela História, (uma 

pintura rupestre do Sitio da Capivara em São Raimundo Nonato-PI) e o agora (uma pichação 

comumente vista pelas ruas de Fortaleza - CE). Estas peças serão analisadas neste texto e 

fazem parte de um exercício empírico de montagem, a priori, mas que tornam possível uma 

discussão acerca da História da Arte, do patrimônio e da sobrevivência das imagens. Para 

esta análise foram utilizados tanto dados bibliográficos como também entrevista com um 

pichador de Fortaleza.   

A partir dessas peças que algumas inquietações me vieram à tona, tais como:  

Como se conta e a partir de onde se conta a História da Arte?  

Qual o papel da imagem para se contar a História da Arte? Como dar importância aos 

múltiplos lugares da Arte na História, potencializando o cotidiano vivido e as experiências 

individuais para dar importância a vozes, por vezes, esquecidas pelos livros, pelas exposições 

e pelos catálogos?  

Como falar sobre e, ao mesmo tempo, tensionar questões relacionadas ao patrimônio?  

Mergulhado nessas inquietações que o desejo de pesquisa tomou força e a vontade de 

conhecer mais sobre essas imagens se fez presente para construir as aproximações e os 

distanciamentos entre elas. Assim, pretende-se uma análise deste jogo de entrelaçamento de 

tempos, de sobrevivências das imagens e de fantasmas que fazem com que uma imagem, 

mesmo estática, esteja atravessada de infindáveis fluxos e movimentos de vida.  

Assim, trazendo experiências de um quebra-cabeça, essa pesquisa é feita em diálogo 

com outras que, ao se aproximarem, produzem uma ideia comum: uma conversa com 

Bergson sobre a memória (1999); com Deleuze, a respeito da montagem (1985); com Didi-
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Huberman, no que tange à História da Arte (2011; 2013; 2015; 2017); no tocante à pintura 

rupestre, com Justamand (2014); sobre a imagem, com Manguel (2001); com Bafu, pichador 

da cidade de Fortaleza; Com imagens artísticas e do cotidiano; além de imagens da cidade de 

Fortaleza. Todas, como vozes que ecoam nas nossas falas, na nossa cidade e nas experiências 

artísticas. 

Trata-se de uma reflexão sobre a História da Arte no Brasil que teve como principal 

objetivo o de investigar as relações entre a pintura rupestre e a pichação urbana, perceber de 

que forma elas produzem aproximações e distanciamentos entre si e entre as imagens do 

cotidiano, da cidade e de trabalhos artísticos produzidos atualmente.  

Como objetivo específico, refletir acerca da linha temporal da História da Arte no 

Brasil, bem como produzir diálogos entre movimentos artísticos ocorridos no Brasil; propor 

usando a montagem como método criativo de investigação, a observação e a análise de 

imagens do cotidiano, da cidade e da produção individual como um diálogo entre 

movimentos artísticos ocorridos no Brasil. 

 

A IMAGEM E A HISTÓRIA DA ARTE 

 

Hoje, uma imagem - com sua profusão, produção e distribuição - não consegue passar 

despercebida por um corpo (no sentido que Henri Bergson exprime), mesmo que seja bem 

desatento. Já um corpo, ao perceber uma imagem, por mais abstrata que lhe possa parecer, 

sentirá nela um pedaço de si, como se algo lhe tivesse sido retirado e ido parar em outro 

lugar, seja por identificação ou por estranheza.  

Ao se deparar com uma imagem, este corpo sente o mesmo que Narciso - personagem 

da mitologia grega - ao perceber-se diante de seu reflexo. Neste sentido, “estamos todos 

refletidos de algum modo nas numerosas e distintas imagens que nos rodeiam [...] imagens 

que criamos e imagens que emolduramos”.2 Nesse reflexo, percebemo-nos humanos, 

sensíveis ao que produzimos e ao que destruímos, capazes de eternizar nossos rituais ou 

 
2 MANGUEL, Alberto. Lendo imagens. Companhia das Letras, São Paulo: 2001, p. 20. 
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nossos sentimentos e inquietações. Mesmo que fujamos, não adianta, “somos 

essencialmente criaturas de imagens”,3 e estas são como uma marca do nosso percurso no 

mundo.  

Quando essas imagens são entendidas como imagens da Arte, porém, parece que, 

mesmo nos percebendo nelas, algo escapa, intriga, permanece escondido e, por mais que a 

leiamos, jamais conseguiremos encerrá-la em livros, artigos, filmes ou conversas, pois, ao 

fazer isso, produzimos outra imagem daquela primeira. Georges Didi-Huberman entende 

que aí há um paradoxo entre o que aparentemente nos parece claro, resolvido na imagem, 

mas que também se torna o resultado de um eterno desvio.  

Este paradoxo pode nos pôr numa posição de aceitação com o que evidencia e, ao 

mesmo tempo, esconde-nos. Trazem relações que vão desde a mais universal à mais 

singular. Por outro lado, este paradoxo pode nos colocar em uma posição de inquietação ou 

de, como o autor traz, insatisfação para com o apresentado ao nos levar ao que vem a ser a 

História da Arte: “uma arqueologia das coisas esquecidas ou não percebidas nas obras desde 

sua criação, por mais antiga ou recente que seja”.4 

Didi-Huberman critica essa inquietação em descortinar o não percebido de uma obra, 

pois, para ele, tende a tornar a imagem da Arte como um objeto inteiramente 

compreendido, encerrado nas suas certezas e elucidado. Um objeto onde o seu passado se 

encerra e se desfecha, impossibilitando diversos modos de compreensões e atravessamentos, 

sejam formais, temporais, espaciais ou contextuais.  

Tomando essa premissa, do ponto de vista semiótico, o sentido de uma obra de Arte 

jamais consegue se encerrar em si mesmo, pois, ao ser compartilhada, uma obra entra em 

um fluxo contínuo de interpretações, leituras e conexões que, por meio de um movimento 

paradoxal, ao mesmo tempo que se descortinam elementos da obra, produzem-se cada vez 

mais pontos ainda não percebidos.  

Se, por um lado, a tradicional linearidade cronológica da História da Arte possibilita o 

desencadeamento e compreensão dos movimentos artísticos e sua devida conexão com seu 

 
3 MANGUEL, 2001, p. 21. 
4 DIDI-HUBERMAN, Georges. Diante da imagem. São Paulo: 2013a, p. 9. 
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contexto; por outro, parece encaixotar as obras, criando hierarquias temporais e até 

anulando trabalhos que se encontram na contramão dessa linha temporal e espacial, tendo 

em vista que durante muito tempo há um esforço no estudo de uma História da Arte a partir 

de uma origem eurocêntrica. Construir esse sentido para a origem da Arte é seguir uma 

relação linear e excludente. 

Nesse sentido, Didi-Huberman entende a origem não como um surgimento pautado 

numa linha cronológica e/ou espacial, mas como um acontecimento que, também no 

presente, presentifica-se a partir de lugares e tempos outros, segundo a sua origem, 

não é apenas o que teve lugar uma vez e nunca mais terá lugar. É também - e mesmo mais 

exatamente - o que no presente nos volta como de muito longe, nos toca no mais íntimo e, 

como um trabalho insistente do retorno, mas imprevisível, vem trazer seu sinal ou sintoma. 

Por intervalos, mas se aproximando sempre mais do nosso presente - nosso presente obrigado, 

sujeito, alienado à memória.5 

É importante entender a origem a partir do que defende Didi-Huberman, pois faz do 

tempo esse quebra-cabeça possível de inúmeras montagens. Estas peças, ao se conectarem, 

aproximam o mais longínquo do vizinho mais próximo, o mais antigo do mais 

contemporâneo. Relação anacrônica que, por vezes, foi evitada - “às vezes se distinguiu o 

anacronismo como erro metodológico na história e a anacronia como errância ontológica no 

tempo”,6 ao mesmo tempo, intrínseca à História da Arte, tendo em vista que contar história 

já é, no presente, voltar-se ao passado.  

Didi-Huberman, ao analisar esse paradoxo, considera que o anacronismo pode 

estabelecer uma “pulsação rítmica do método”,7 tornando o historiador da Arte não mais um 

organizador da linha cronológica, mas um invocador de memórias de objetos alhures, um 

organizador de objetos e imagens complexos que vivem e sobrevivem em diversos tempos e 

espaços. 

 

 
5 DIDI-HUBERMAN, 2013a, p. 113. 
6 Id. Diante do Tempo: História da Arte e anacronismo das imagens. Belo Horizonte: Editora da UFMG: 
2015, p. 37. 
7 Ibid., p. 28. 
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A MONTAGEM E O EFEITO FANTASMAGÓRICO E CALEIDOSCÓPICO DA HISTÓRIA DA 

ARTE 

  

Como e por onde contamos a História da Arte?  

Um problema metodológico atravessado, principalmente, pela montagem, pois, tal 

qual os modos de montar e organizar, um modo de contar é participar de um jogo onde as 

peças colocadas à mesa, as partes, serão dispostas de forma a chegar no todo. Esse 

movimento, por vezes, constrói modos lineares, hierárquicos e de apagamentos das peças 

não inseridas no jogo. Mas, como vimos, uma imagem não se encerra ao que está posto 

sobre a mesa, ao que está em evidência. Quando a imagem é peça central deste jogo, ela tem 

o papel de desmontá-lo. Dessa forma, para Didi-Huberman: 

A imagem seria, portanto, a malícia na história: a malícia visual do tempo na história. Ela 

aparece, torna visível. Ao mesmo tempo, ela desagrega, dispersa aos quatro ventos. Ao mesmo 

tempo, ela reconstrói, cristaliza-se em obras e em efeitos de conhecimento. Ritmo curioso, de 

fato: um regime sempre duplicado. Nada o expressa melhor, talvez, do que o verbo desmontar 

[démonter]. Poder-se-ia dizer que a imagem desmonta a história assim como o raio desmonta o 

cavaleiro, o faz cair de seu cavalo.8    

Didi-Huberman ainda nos ajuda a entender que essa desmontagem que a imagem 

provoca no fluxo do tempo na História ocorre a partir do rompimento da sua continuidade, 

como quem desmonta um relógio e o faz parar de funcionar, mas ganha com isso não o 

tempo “tictacteado” do relógio, mas um tempo que fornece o conhecimento do 

funcionamento deste objeto. Ao desmontar essa linearidade, a imagem possibilita novos 

modos de contar a História, embaralha as peças, traz para a mesa o que havia sido 

desconsiderado, reformula um novo jogo, faz do espaço organizativo do tabuleiro um quarto 

de criança em pleno momento de brincadeira: aparentemente desorganizado, mas espaço 

vivo, movente, latente de criação; brinquedos misturados, em que cada um produziu um 

papel no imaginário.  

 
8 DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 131. 
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Desse modo, duas variáveis são importantes, pois se interconectando sempre, 

agenciam a montagem e produzem um fluxo constante de vida. A primeira é o movimento, 

sem ele a História se torna estanque, os acontecimentos e fatos históricos ficam 

encaixotados em tempos de outrora, não reverberam no agora e se cristalizam no que já foi 

dito, escrito, contado, mostrado. O movimento, nessa ação de contar a História, permite 

criar fluxos e atualizações das importâncias e de quem conta esses acontecimentos, 

reorganiza os papéis e os fatos, constrói novos personagens, produz novas narrativas.  

Em analogia, a montagem cinematográfica, por exemplo: os frames de um filme podem 

ser movimentados e colados de inúmeras formas, no entanto, produzirão efeitos de maior ou 

menor duração, de maior ou menor movimento, de sensações distintas. Assim, o movimento 

“constrói a montagem [...]: é a resultante complexa dos polirritmos do tempo em cada objeto 

da história”.9  

Ao operar nos tempos de uma imagem, o movimento traz para a superfície aquilo que - 

até então soterrado pelo tempo, era resto, fragmento - produz uma relação de memória e 

esquecimento, a segunda variável de importância na constituição da montagem. Essa 

variável nos faz pensar, sobretudo, em qual é o lugar da memória e do esquecimento na 

História da Arte?  

O que se memora ao contar uma história?  

A memória de quem conta a história abarca quais personagens, quais acontecimentos?  

Essas questões surgem para percebermos como a memória também pode organizar um 

tipo de montagem tradicional e hegemônica da História da Arte, onde os vencedores, os 

grandes artistas (na sua maioria homens, brancos, héteros), os grandes movimentos 

continuam na tentativa de cimentar as camadas desde há muito soterradas. Mas a memória 

também produz sobrevivências, faz com que as imagens soterradas, segundo Didi-

Huberman, tornem-se vagalumes na escuridão, sobrevivendo e resistindo aos grandes 

refletores da História da Arte.10  

 
9 DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 134. 
10 Id., Sobrevivência dos vaga-lumes. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2011. 
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Essas variáveis agenciam um efeito caleidoscópico na História da Arte, onde o todo é 

criado a partir dos pedaços de objetos esquecidos, soterrados, até então descartados, 

da ordem do resto e da disseminação: pedaços de tecidos desfiados, conchas minúsculas, 

vidrilhos amassados, mas também penas em trapos ou ciscos de todos os tipos […] O material 

dessa imagem dialética é, portanto, a matéria como dispersão, uma desmontagem errática da 

estrutura das coisas.11  

Ao passo que operam uma desmontagem das coisas, adverte Didi-Huberman, esses 

pequenos objetos, no interior deste caleidoscópio, aglomeram-se, misturam-se e se 

reorganizam montando outras formas. Entretanto, este todo não é estático, está sempre 

cambiando à medida que um movimento de rotação do brinquedo óptico é dado. Nesse 

movimento de rotação é que, 

os aglomerados tornam-se formas, essas “formas reluzentes e variadas” das quais todos os 

textos da época falam abundantemente. Mas, essa mesma variedade, o espectador não pode 

nunca esquecer, ao sacudir o aparelho para uma nova configuração, que a própria beleza das 

formas deve seu princípio constitutivo à disseminação e à aglomeração, sua permanente 

condição de negatividade dialética. A magia do caleidoscópio reside nisso: sua perfeição 

fechada e simétrica das formas visíveis deve sua riqueza inesgotável à imperfeição aberta e 

errática de uma poeira de detritos.12  

Agenciando esse efeito caleidoscópico, a História se desmonta e organiza novos modos 

de ser contada e mostrada, volta-se não mais somente pelos feitos heroicos, pela História 

Universal, mas pelos feitos dos que resistiram aos "heróis", pelo cotidiano, pelo que quase 

passa despercebido, pelos resíduos. Interessa-se, também, pelo fluxo de vida que existe nos 

acontecimentos, pelas marcas de subjetividade que um fato produz em cada ser, pelos 

arquivos de quem desapareceu, pelas cartas de quem se refugiou, pelas marcas na cidade 

feitas por quem não se identificou, pela última imagem feita por quem resistiu até o fim ao 

clarão maior da História. 

Além do efeito caleidoscópico, as variáveis operam outro efeito na montagem da 

História da Arte: o fantasmagórico. Efeito que nos revela a sobrevivência das imagens, revela 

 
11 DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 145. 
12 Ibid., p. 146. 
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como os pequenos gestos, marcas e vozes atravessam as barreiras do tempo da História 

como um fantasma.  

Quem primeiro sistematizou esse efeito e pôde desmontar o modelo esquemático 

comumente utilizado, até então, pela História da Arte foi Aby Warburg (1866-1929), 

historiador da arte alemão que pesquisou, principalmente, a partir da iconologia, o 

ressurgimento do paganismo no Renascimento.  

Para Didi-Huberman, Warburg estava incomodado com as territorializações criadas 

pelo saber sobre as imagens e com o aspecto linear da História da Arte. Assim, produziu “um 

deslocamento no pensar, nos pontos de vista filosóficos, nos campos de saber, nos períodos 

históricos, nas hierarquias culturais, nos lugares geográficos”.13 Esse deslocamento faz de 

Warburg, além de agenciador do efeito fantasmagórico, o próprio fantasma que transita 

pelos tempos, “o atravessa-paredes da História da Arte”.   

Entende-se, principalmente, que não há inocência numa imagem. Ao passo que a 

olhamos, diversos tempos contidos nela nos fitam também - como fantasmas escondidos a 

nos olharem. Warburg produziu intensas pesquisas em constante movimento, onde 

entendia que, em uma imagem, algo sobrevive aos tempos - um gesto, uma forma, um 

movimento - e se revela em imagens, tempos e lugares outros. 

É atravessado pelas relações entre imagem e montagem e pelos fluxos temporais e 

espaciais possíveis na História da Arte que encontrei e fui encontrado por duas imagens, 

duas peças de um mesmo quebra-cabeça, duas imagens de tempos e locais distantes. 

Aparentemente, sob um discurso cronológico, nada aproxima essas imagens já que a 

primeira imagem fala de um passado humano longínquo e a segunda reflete o presente 

urbano ligado a qualquer grande cidade. Entretanto, ao aproximar essas imagens, os tempos 

se embaralham e, concordando com Didi Huberman,   

por mais antiga que seja -, o presente nunca cessa de se reconfigurar, se a despossessão do 

olhar não tiver cedido completamente o lugar ao hábito pretensioso do “especialista”. Diante 

de uma imagem - por mais recente e contemporânea que seja -, ao mesmo tempo o passado 

 
13 DIDI-HUBERMAN, Georges. A imagem sobrevivente. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013b, p. 31. 



MOMENTOS DA HISTÓRIA, VISÕES DA ARTE - 2021 

 

CAPÍTULO 1 Adriano Morais de Freitas Neto  

 

26 

nunca cessa de se reconfigurar, visto que essa imagem só se torna pensável numa construção 

da memória, se não for da obsessão.14 

 

  

Fig. 1a: Pichação no bairro do 
Montese, Fortaleza-CE. 
Fonte: Arquivo pessoal. 

Fig. 1b: Pintura Rupestre no Sítio da Capivara-PI, detalhe. 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

É nesse exercício de entender a imagem como construção da memória que percebo 

uma aproximação desta com a montagem, assim como fala Waly Salomão “a memória é uma 

ilha de edição”.15 É no exercício da memória que reorganizamos e criamos percursos outros 

ao tempo linear, presentificando o passado, condensando “também, numa intuição única, 

momentos múltiplos da duração e, assim, por sua dupla operação, faz com que de fato 

 
14 DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 16. 
15 SALOMÃO, Waly. Poesia total. São Paulo: Companhia das letras, 2014, p, 235. 
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percebamos a matéria em nós, enquanto de direito a percebemos nela”.16   Neste sentido 

Bergson aponta que o exercício da memória se faz em conjunto ao da percepção, da relação 

do corpo e a leitura que este faz do mundo através de imagens. O autor entende o corpo 

enquanto um tipo de imagem e o mundo enquanto outro tipo de imagem exterior e, a todo 

momento, permutando movimento. 

Foi no encontro do meu corpo com a Fig. 1a que se estabeleceu um movimento. Como 

pode uma imagem do cotidiano e do agora conter uma força dos tempos mais remotos?  

A sua forma parecia ser, a priori, esse mecanismo que me levava a esse passado, “uma 

passagem regulada de uma forma a uma outra, isto é, uma ordem de poses ou de instantes 

privilegiados, como uma dança”.17 Uma forma que vibra em si uma energia ou fantasma de 

tempos de outrora. É preciso escavar o que dessa imagem não pertence ao agora e é fazendo 

isso que me deparo com o que é mais remoto na História.  

Escavando a forma dessa imagem do cotidiano atual, facilmente encontrada nas ruas 

de Fortaleza - uma pichação que me remete a um peixe - chego à Fig. 1b - uma pintura 

rupestre localizada no Sítio da Capivara, em São Raimundo Nonato - PI. Ao colocar essas 

imagens lado a lado, além do movimento constante de ida e vinda do passado para o 

presente, e vice-versa, encontram-se tensões, zonas de distanciamento e aproximações que 

as colocam em um conflito onde relações de conteúdo, formas, gestos e contextos são 

também revelados.  

Para Didi-Huberman, a montagem se faz nessa disposição do conflito, em uma 

desorganização do já estabelecido para revelar e agrupar as heterogeneidades, “ignorando 

qualquer ordem de grandeza e hierarquia, isto é, projetando-as num mesmo plano de 

proximidade”.18 

Assim, a análise foi elaborada a partir desses distanciamentos e aproximações, das 

tensões geradas, das suas formas visuais (e a suas formas visuais foram a faísca para acender 

 
16 BERGSON, Henri. Matéria e memória: ensaio sobre a relação do corpo com o espírito. São Paulo: 
Martins Fontes, 1999, p. 77. 
17 DELEUZE, Gilles. Cinema: a imagem-movimento. São Paulo: Brasiliense, 1985, p. 12. 
18 DIDI-HUBERMAN, Georges. Quando as imagens tomam posição: O olho da História, I. Belo Horizonte: 
Editora da UFMG: 2017, p. 81. 
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o desejo de aproximar essas duas imagens), dos gestos impressos, materiais, suportes e 

contextos. Essa análise pretende confrontar essas temporalidades, bem como suas 

espacialidades, e tensionar o lugar de uma linearidade e hierarquia nos modos de estudos da 

História da Arte.  

 

SOBREVIVÊNCIAS ENTRE PINTURA RUPESTRE E PICHAÇÃO 

 

Deparei-me com uma pichação de significado aparentemente não decifrável, mas com 

a aparência formal de uma espinha de peixe. Uma imagem que se replica inúmeras vezes, 

feita pelo pichador “Bafu”, da cidade de Fortaleza.  

Já tinha visto essa pichação em outros momentos, mas dessa vez essa forma me 

encantou. A imagem estava inscrita em uma parede azul que, aos poucos, desfazia-se e, 

junto com ela, também se desfazia a própria imagem. Uma imagem que, em princípio, foi 

realizada para durar, para permanecer, pois facilmente encontrada em estruturas da cidade 

denominadas pelos pichadores como “permanente”.19  

Quem decide apagá-la de seu muro, corre o risco de reencontrar a mesma imagem 

novamente inscrita, juntamente com ela um recado do tipo: “Se pintar, volto”, ou “Vamos 

ver quem tem mais tinta”. Uma imagem feita para permanecer, mas que, agora, aos poucos 

vai desaparecendo pela ação do tempo, pois o reboco da parede está se soltando.  

Talvez mais do que a necessidade de se mostrar para a sociedade, como comumente se 

caracterizam os grupos de pichadores, exista um desejo de permanência em quem inscreve 

essas imagens. Reivindicar perante a cidade um local permanente, um não apagamento, uma 

sobrevivência, uma memória. Permanência essa em constante confronto com a cidade, com 

as leis, com a Arte e, sobretudo, com a História. Mas esse desejo de permanência é antigo, 

por isso, sobrevive nesta pichação como um fantasma.  

Uma força que vibra tempos outros, um desejo que se encontra também nas pinturas e 

escritos rupestres, como na Fig. 1b. Encontrar pinturas e escrituras tão antigas, nos tempos 

 
19 Gíria que remete a estruturas da cidade de grande apreço dos pichadores, pois, depois que são 
pichadas, é difícil remover a tinta. Exemplo: muros de pedra. 
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de hoje, é perceber a persistência da permanência daquele tempo no atual. Feitos em 

paredes e tetos de abrigos nas cavernas fechadas ou em rochas ao ar livre, aqueles esses 

escritos nos revelam um cotidiano repleto de ritos, magias, cenas de caça, danças, trabalho e 

sexo. Revelam um cotidiano em nada passivo e atrasado,20 e distante das qualificações dadas 

aos povos nativos pelos primeiros europeus que chegaram no Brasil.  

A condição de permanência dessas pinturas se dá, principalmente, pelos suportes e 

pelos materiais utilizados, demonstrando que aqueles inscreveram as imagens rupestres 

tinham conhecimento técnico e da natureza local. A decisão de utilizar aglutinantes, como 

óleos de animais, ou de pintar as figuras a partir das cavidades das rochas, por exemplo, 

mostram um anseio pela permanência. Longe de entrar nos códigos éticos estabelecidos 

tanto pelos povos pré-históricos como pelos pichadores, essa permanência surge sempre na 

forma de um confronto.  

Nas pinturas rupestres, o desejo de permanecer entra em confronto direto, por muitas 

vezes, com a falta de investimento do poder público e o descrédito dessas imagens como 

fundamentais para o conhecimento humano, realizadas com tecnologias avançadas para a 

ocasião e que, por conta de uma visão evolutiva, acaba tendo suas técnicas inferiorizadas em 

comparação às contemporâneas. Não é difícil encontrar, por exemplo, matérias e notícias de 

jornais e telejornais apontando o enfrentamento constante de pesquisadores arqueólogos do 

Parque Nacional da Serra da Capivara com a falta de recursos materiais, estruturais e até de 

conservação das pinturas rupestres do parque. Já na pichação, a permanência se confronta 

diretamente com a necessidade intencional ou não de causar rupturas e transgressões 

direcionadas ao status quo urbano.     

Outro aspecto interessante que traça as aproximações e os distanciamentos entre as 

duas imagens é a sua forma. Ao me deparar com a pichação (figura 1a), a forma foi o que me 

remeteu à pintura rupestre (figura 1b). Ao ver essa escrita de entendimento incerto, mas com 

a forma similar a um peixe, sua estrutura formal logo me lembrou um traçado mais rupestre. 

Uma linha guia vertical levemente curvada estrutura o dorso dessa figura. Este dorso é 

 
20 JUSTAMAND, Michel. “As pinturas rupestres do Brasil: Memória e identidade ancestral.” In: Revista 
Memorare, v. 1, n. 2, jan.-abr. 2014, p. 124. 
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preenchido por uma linha horizontal precisa e que, em zigzag, estabelece um ritmo em todo 

o dorso e estabelece um aparente contorno para a figura. Duas linhas na parte de cima da 

figura se expandem em diagonal, acompanham em determinado momento o contorno feito 

pela linha horizontal e depois se expandem até a parte inferior da figura, construindo um 

movimento visual que se inicia na parte superior e se encerra na inferior.  

Em conversa com Bafu, pichador de Fortaleza que realizou esse trabalho, fui informado 

que, de início, seu xarpi servia apenas para significar seu nome “Bafu” e, aos poucos, foi 

modificado, aprimorado e criando mais habilidades à medida que o pichava e que, aos 

poucos, foi tomando uma forma de um peixe.  

Ao ver a pichação dessa forma percebi que algo da representação rupestre sobrevivia 

ali, especificamente da Fig. 1b. Esta, em sua forma, dialoga com a pichação de Bafu. Nesta 

imagem, uma linha guia (uma diagonal quase vertical) que também sugere um eixo ou um 

dorso para a figura, serve da sustentação para cinco linhas perpendiculares levemente 

inclinadas para baixo que se espelham ao tocar nesse dorso e produzem, de modo menos 

aparente que na figura 1a, uma espécie de contorno a essa forma aberta. De modo também 

semelhante à Fig. 1a, as linhas também instauram um movimento visual na figura e 

produzem um efeito quase de uma seta, guiando nosso olhar de baixo para cima.  

Enquanto na pichação o entorno da figura é preenchido por letras e palavras também 

pichadas, o entorno da pintura rupestre está rodeado de representações humanas que 

parecem vibrar ao redor dessa figura, como se fosse um ritual de agradecimento. Analisando 

a imagem sem o entorno, nota-se a representação de uma espinha de peixe, similar à 

pichação. Entretanto, quando analiso o entorno, percebo que essa representação pode ser de 

algum tipo de vegetal, por exemplo, tendo em vista que era comum pinturas de culto à 

fartura das colheitas. 

Por fim, além do aspecto da permanência e da forma, percebo também que sobrevivem 

nessas imagens aspectos relacionados aos usos dos materiais e suportes. A primeira 

aproximação que podemos trazer levando em conta o aspecto dos materiais e suportes é que 

as duas imagens são trabalhos parietais: a pintura rupestre realizada nas paredes do Sítio da 
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Capivara em São Raimundo Nonato-PI e a pichação realizada numa determinada parede no 

bairro do Montese em Fortaleza.  

Em relação aos materiais (era comum usar nas pinturas rupestres tinturas à base de 

seivas e pigmentos de plantas, sangues e aglutinantes à base de óleos de animais, enquanto 

na pichação o principal material é o spray), apesar de serem bem distantes entre si, seus usos 

reforçam o desejo de permanência, tendo em vista que ambos são usados de forma a garantir 

maior durabilidade. Além disso, é comum na pichação o uso de materiais de ordem mais 

natural, como carvão e folhas de árvores, por exemplo, fato esse também comprovado por 

Bafu que, ao me contar a respeito do seu início na pichação, falou ser comum usar “bisnagas 

de tinta, carvão e folhas”.  

 Ao comparar a pichação de Bafu e a pintura rupestre, percebo que há nelas relações de 

pertencimento com a História da Arte. A pintura rupestre busca se localizar na História a 

partir de um pertencimento institucionalizado, busca sua própria proteção e combate 

constantes tentativas de inviabilização e apagamento do seu lugar na História. Prova disso 

são os recursos sempre escassos destinados à preservação e produção de pesquisas e 

atividades dentro dos sítios onde essas figuras se encontram.  

A pichação enquanto ato transgressor, por sua vez, estabelece uma relação de 

pertencimento com a História da Arte não necessariamente pela institucionalização, mas 

principalmente pelo desejo de valorização das histórias individuais, que se dão nos micros 

acontecimentos, no âmbito da História do Cotidiano. Prova disso se faz o depoimento de 

Bafu quando, em determinado momento, perguntei sobre o que ele pensava sobre a 

importância da pichação para a História. Segundo ele, a pichação tem importância para a 

sua História, pois viveu “isso”, teve sua vida atravessada pela pichação e, consequentemente, 

pela cidade. Ele conta que picha desde o início dos anos 90, vê a pichação como um hobby, 

uma adrenalina e um perigo constante, como um vício, que o impulsiona a continuar.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Perante essa pichação, essa imagem com forma de um peixe, que me vi aqui 

escrevendo sobre História, fantasmas, quebra-cabeças, cotidiano e pintura rupestre. Foi a 

partir do meu encontro com uma imagem da ordem da transgressão, do marginal, do resto, 

que me deparo com a sua força, com seus fantasmas e, junto com eles, debruço-me em um 

jogo de quebra-cabeça, desmontando e remontando os tempos da História da Arte.  

Entendo que essa análise não se encerra apenas nesses aspectos levantados, afinal, 

servem apenas para mobilizar inúmeros outros caminhos possíveis. Assim como Aby 

Warburg, acredito que o exercício da montagem e da sobrevivência das imagens na História 

da Arte se faz infinito, de caminhos e entrelaçamentos contínuos: um quebra-cabeças 

montável não por peças feitas com encaixes já prontos, mas a partir de agrupamentos 

infindáveis. 

Assim, penso que esses desdobramentos e entrelaçamentos revelam na imagem uma 

potência para o embaralhamento dos sujeitos, objetos, tempos e lugares possíveis para a 

História da Arte, produzindo rupturas em enrijecimentos e hierarquias construídas no 

interior da disciplina. Chama para o jogo personagens, tempos e lugares esquecidos, 

inviabilizados, colonizados. 

Deste modo, sei que, muito embora não tenha me detido nisso durante o corpo 

textual, torna-se inevitável também tocar na importância dessa escrita para o ensino de 

História da Arte. Importante por tratar a História da Arte a partir das sobrevivências das 

imagens e dos jogos de montagem. O professor, assim, pode iniciar uma aproximação do 

cotidiano do estudante ao contexto já institucionalizado da disciplina; produzir reflexões 

sobre o que se produz na comunidade onde se insere a escola; tensionar a importância dada 

aos monumentos, patrimônios e personagens presentes nas ruas e bairros, por exemplo, as 

placas de ruas, escolas e até monumentos que homenageiam antigos ditadores e 

colonizadores.  
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Fazer da vida que pulsa dentro da escola, dos personagens que ali participam e das suas 

comunidades, um lugar da História e fazer da disciplina História da Arte um lugar de vida.      
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CAPÍTULO 2 
 
POR UMA ARQUEOLOGIA DO INDISCERNÍVEL: ARTE E 
VIDA, DA ANTIGUIDADE À CONTEMPORANEIDADE 
 
Lindomberto Ferreira Alves1 
 
 
 

ara iniciarmos nossa discussão, cabe a seguinte assertiva: a arte acompanha os 

acontecimentos do mundo. Isso se dá - seja em termos simbólicos e/ou materiais - em 

função do seu respectivo contexto histórico (social, político, cultural e econômico) de 

inserção. Embora não haja sempre uma nítida intenção de aproximação da arte à vida, a 

imbricação entre elas, ainda que por oposição, carregará em si um forte caráter relacional que 

 
1 Artista-educador, pesquisador, crítico e curador independente. Mestre em Teoria e História da Arte 
pelo PPGA-UFES (2020). Licenciado em Artes Visuais pela UNAR/SP (2020) e Bacharel em Arquitetura e 
Urbanismo pela UFBA (2013). É membro do grupo de pesquisa "Curadoria e Arte Contemporânea" e 
integra a equipe da "Plataforma de Curadoria", ambos coordenados pela Prof.ª Dr.ª Ananda Carvalho 
(DAV-UFES). Possui textos publicados em eventos, catálogos e revistas especializados nos campos da 
história, teoria e crítica de arte. Suas investigações privilegiam a análise dos processos de criação na arte 
contemporânea, de modo especial, no estudo de produções cujos processos criativos colocam arte, vida e 
obra no mesmo plano de contágio. Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/4752217428368108; e-
mail: lindombertofa@gmail.com   
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as manterão conectadas mesmo que involuntariamente. Ou seja, é possível discutir 

determinada manifestação artística somente a partir das contingências de sua época, dado 

que ela é sempre resultado dos anseios e desejos que pululam das circunstâncias que 

envolvem suas condições de criação.2  

Essas observações são fulcrais, pois, ao passo que a primeira aponta de antemão para a 

pertinência e a atualidade da proposta de investigação do eixo em questão - a saber, 

convergências entre arte e vida - a segunda alerta à urgência de que as análises sobre essas 

convergências procedam sob o prisma da complexidade do seu próprio tempo. Talvez para 

alguns pesquisadores essas observações - em especial a segunda - possam ser algo a partir do 

qual já se é dado, algo a partir do qual o trabalho de pesquisa em arte assume como 

prerrogativa.  

Tendo em vista a insistência, ainda em voga, da pesquisa em arte procurar nas 

manifestações artísticas produzidas na segunda metade do século XX explicações a respeito 

do saber-fazer artístico de hoje, em pleno final da segunda década do século XXI, alguns 

empreendimentos críticos parecem desconsiderar que a crítica não é tarefa fácil, uma vez que 

consiste, entre tantas questões, em “reconstituir o complexo jogo dos problemas levantados 

numa determinada época e em examinar as diversas respostas que lhe são dadas”.3  

Feitas as devidas advertências introdutórias, antes de concentrarmos nossa atenção no 

recorte temporal de análise a que este texto se propõe, isto é, averiguar os aspectos que 

reafirmam - por outras perspectivas, ou, sem saudosismos - a aproximação da arte à vida na 

condição histórica do presente, vejamos, brevemente, alguns exemplos nos quais o modo 

como arte e vida estiveram conectadas (ou “desconectadas”) nos principais períodos da 

historiografia ligada à arte. Comecemos, portanto, pelos tempos mais longínquos, o Mundo 

Antigo. 

Na Grécia pré-socrática, as manifestações artísticas estavam imbricadas à vida coletiva.  

Para os gregos, toda a vida e as manifestações dela decorrentes, eram impregnadas de um 

 
2 BAXANDALL, Michael. Padrões de Intenção: a explicação histórica dos quadros. São Paulo: Companhia 
da Letras, 2006, p. 84.  
3 BOURRIAUD, Nicolas. Estética relacional. São Paulo: Martins Fontes, 2009, p. 9. 
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modo estético de pensar e estar no mundo.4 Essa comunhão se deve ao fato do entendimento 

de arte para os gregos não corresponder, evidentemente, à compreensão de arte tal qual 

passou a ser circunscrita, a partir do século XVIII, pela chamada belas-artes. Nesse sentido, 

para o crítico de arte belga, Thierry De Duve,  

as Belas Artes formam um sistema limitado por fronteiras internas e externas. Internas, uma vez 

que o sistema compreende e justapõe, sem misturá-las, a pintura, a escultura, a arquitetura, o 

desenho, a gravura etc., e as separa das outras artes como a literatura, a música e o teatro. E 

externas, porque ela exclui uma quantidade de coisas que, não entrando nem na pintura, nem 

na literatura, nem na música etc., ficam na impossibilidade de pertencer à categoria “arte”. 5  

Vale frisar que, embora a distinção entre “belas artes” e artes aplicadas se realize com a 

emergência do Mundo Moderno, o princípio originário que as separa de outras artes ocorre 

ainda na Antiguidade Clássica por interposição da associação da noção de arte à noção de 

belo. O belo, nesse contexto, estabeleceu uma espécie de desnivelamento entre a arte como 

expressão comum e a ideia de arte bela, muito em função do produto da segunda estar 

vinculado aos princípios da simetria, do equilíbrio e do respeito às proporções ante a prática 

de reprodução ou imitação do real, que não apenas lhe atribuíram um caráter ético-

pedagógico, como, consequentemente, tornaram a abordagem estética paulatinamente 

restritiva, elevando a arte a um pedestal cultural que separa o gosto inculto do “requintado”.6  

Na Grécia clássica, a noção de arte não era desconexa das atividades ordinárias da vida, 

uma vez que os gregos não distinguiam o trabalho - isto é, a atividade produtiva - da obra. Aos 

olhos dos gregos a atividade produtiva estava por inteiro na obra e não no artista que a 

produziu. O artista, como qualquer outro artesão, estava “classificado entre os teknites 

(especialistas), isto é, entre aqueles que, praticando uma técnica, produzem coisas, criam 

 
4 SAMPAIO, Valzeli. Arte e vida - desatando os nós: estudos e levantamentos de relações nas mídias 
locativas. 2012. 101 f. Relatório do Estágio Pós-Doutoral (Pós-Doutorado em Artes) – Programa de Pós-
Graduação em Artes Visuais, Escola de Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2012, p. 9.  
5 DUVE, Thierry De. “La Nouvelle donne: Remarques sur quelques qualifications du mot ‘art’.” In: Revue 
d’etudes esthétiques, PAU/FRANÇA: PUP, 2005, p. 85.  
6 OSBORNE, Harold. Estética e Teoria da Arte. São Paulo: Cutrix, 1974, p. 32.  
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objetos”.7 Não havendo separação entre a atividade artística e a produtiva (entre arte e vida) - 

mesmo que o produto dessas operações, em sua maioria, estivesse vinculado à téchene 

(técnica), um saber-fazer orientado por regras específicas - a noção de arte, neste período, 

estava intimamente integrada à esfera social, compreendendo, portanto, todo tipo de ação 

que inserida no curso produtivo da vida seria capaz de produzir algum desdobramento 

estético.  

O princípio da cisão desta unidade ocorreu ainda neste mesmo período, em virtude da 

emergência da filosofia platônica e sua inclinação à metafísica. Embora não haja na obra de 

Platão um discurso específico dedicado à arte,8 inúmeras são suas inferências ao tema 

dispersas no conjunto dos seus escritos. No Livro X da República de Platão (c. 428/427 a.C.- 

348/347 a.C.), por exemplo, o filósofo tece algumas considerações a respeito do significado da 

arte para a vida social - mas não propriamente sobre arte, e sim sobre o tema do belo.9 Para o 

filósofo ateniense a arte não corresponderia ao belo, e essa diferenciação se apoiava na 

premissa de que haveria uma distinção entre o cosmo sensível (o mundo da matéria) e o 

cosmo eidético (o mundo das Ideias).10   

Para Platão, existe um mundo inteligível que está além do físico e do qual se origina 

tudo que está no sensível, sendo este uma cópia daquele. De acordo com esse prisma, que 

constitui o alicerce de todo o empreendimento filosófico de Platão, o belo, juntamente com o 

bem e a verdade, conformam a tríade responsável pelo acesso a esse mundo suprassensível. 

Ou seja, o belo, como valor atribuído às coisas presentes na realidade aparente, é derivado de 

uma beleza transcendental, ontologicamente maior do que a beleza sensível.11  

Na impossibilidade de defini-lo ou mesmo de alcançá-lo a partir de manifestações 

particulares - como a arte, por exemplo - o platonismo pressupõe a universalidade da beleza, 

conduzindo o homem ao belo ideal, afastando-o, assim, do belo presente nas coisas materiais 

 
7 AGAMBEN, Giorgio. “Arqueologia da obra de arte.” In: Princípios, v. 20, n. 34, Natal - RN, jul-dez. 2013, 
p. 353.  
8 CAUQUELIN, Anne. Teorias da Arte. São Paulo: Martins Fontes 2005a, p. 31. 
9 PLATÃO. República. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, p. 474. 
10 BASTOS, Fernando. Panorama das ideias estéticas no ocidente: de Platão a Kant. Brasília: EUB, 1987, p. 
25. 
11 NUNES, Benedito. Introdução à Filosofia da Arte. São Paulo: Ática, 2006. p. 22. 
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produzidas no mundo sensível. Perceba que aí se processa não apenas uma distinção entre o 

belo e a arte, mas uma separação acintosa entre arte e vida, para os gregos téchene.12  

Na filosofia platônica, a arte pertence ao mundo da matéria, enquanto o belo é partícipe 

do mundo das Ideias. O viver dedicado à arte, ao mundo sensível, corresponderia, portanto, a 

um modo de vida desvinculado do mundo do suprassensível, ou seja, do conjunto de Ideias 

que são a verdadeira causa da beleza de todas as coisas.  

Como sugerem Nunes e Lacoste, a filosofia de Platão apresenta três espécies de beleza: a 

estética, a moral e a espiritual. A primeira forma de ser do belo corresponde a uma perspectiva 

utilitária, ainda ligada aos sentidos, segundo a qual uma coisa é bela quando é útil. Mas essa 

forma de beleza só é útil à medida que permite reconhecer nas belas ações uma forma mais 

desenvolvida da beleza (belo moral). Aqueles que praticam as belas ações podem ascender ao 

belo espiritual, sua forma mais elevada.13 Vares acrescenta que, “só uma alma exercitada, 

capaz de realizar belas ações e dedicada à vida contemplativa (dianóia), pode alcançar a 

verdadeira beleza do ser, passando do amor físico ao amor espiritual”.14 

Sendo a realidade sensível - e nela podemos situar a vida - uma imitação, uma cópia do 

inteligível, para Platão, a arte era a imitação da imitação, algo capaz de ludibriar e afastar o 

homem ainda mais do real. Tal visão contribuiu com a redução da estética a uma questão 

moral: se é notória a crítica platônica à arte, não nos esqueçamos de que ela não se deu de 

forma igualitária à todas as formas de manifestações artísticas. Essa visão emerge justamente 

da importância atribuída pelo filósofo às artes devido ao reconhecimento de sua eficácia 

político-pedagógica.  

A posição moralista de Platão está intimamente vinculada ao receio de que os velhos 

valores da democracia grega fossem pervertidos pelas mudanças significativas oriundas dos 

progressos artísticos, técnicos, econômicos, científicos e políticos alcançados naquele 

momento. No limite, isso o levou à proposição de uma regulamentação das artes, um claro 

 
12 BASTOS, 1987, p. 23. 
13 NUNES, 2006, p. 23; LACOSTE, Jean. Filosofia da Arte. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1986, p. 18-19. 
14 VARES, Sidnei Ferreira de. “O problema da arte no pensamento de Platão.” In: Prometeus, ano 3, n. 6, 
Aracaju, jul-dez. 2010, p. 99. 
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atentado contra a expressão criativa, mas que, segundo ele, restringe o “mau” uso da arte.15  

Estabelece uma cisão entre a arte produtiva (téchene), de caráter utilitarista, 

regulamentada e subordinada às finalidades pedagógicas visadas pelo Estado, e a arte do 

espírito (epistéme), de caráter lógico-intelectual, via indireta para recordação do belo 

universal, uma espécie de escada que elevaria a alma à liberdade.16  

Embora as críticas platônicas à arte manifestem um forte moralismo, isso não significa 

que o filósofo fosse completamente contrário e/ou insensível à arte. À sua maneira, o que 

desejou foi “proteger a arte de sua banalização nas formas hedonistas”.17 Contudo, como se 

sabe, essa aparente proteção foi diretamente responsável por gerar, no decurso das 

manifestações artísticas dos períodos subsequentes, a desvalorização das atividades manuais 

em detrimento das atividades espirituais e científicas, um distanciamento da unidade entre as 

atividades produtivas da vida em relação às atividades artísticas.  

No Mundo Europeu Medieval, por exemplo, processou-se uma nítida separação entre 

atividade produtiva e atividade artística, em função dos artistas serem, nesse contexto 

histórico, aqueles que estavam ligados a algum grupo social: a igreja, a aristocracia feudal ou a 

emergente burguesia. Neste período, a arte estava desvinculada da vida, torna-se via de acesso 

à verdade na dimensão espiritual, transcendental e divina, o que demonstra uma herança da 

filosofia platônica.18 

Dando um salto temporal, deslocamo-nos do Mundo Antigo e Medieval para aportar no 

Moderno. Na emergência da modernidade, o homem não se satisfaz mais com a 

contemplação estética imediata como uma maneira capaz de acessar a verdade de dimensão 

transcendental apregoada por Platão - que por longo tempo da História humana figurou 

como “a explicação dos acontecimentos de sua existência, ou a razão de sua vida”.19 Passa-se de 

um pensamento específico - platônico - para um personagem genérico, o sujeito moderno. 

Espécie de individualismo generalizado que, na esteira da revolução científica do século XVII, 

 
15 VARES, 2010, p. 105.  
16 Ibid., p. 96. 
17 Ibid., p. 105. 
18 SAMPAIO, 2012, p. 9. 
19 Ibid., p. 9. 
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passou a reivindicar a criação por si e para si de suas próprias reflexões sobre a maneira de 

conceber o mundo da vida. E a arte decerto não ficou à margem dessa mudança radical na 

concepção de conhecimento.  

Desde a Renascença, de um lado, assistiu-se a algo que se convencionou chamar de 

processo de autonomização das manifestações estéticas pautado no desejo de superação da 

relação de dependência da Igreja, além da elevação do poder conferido ao Estado e ao poder 

econômico. Por outro lado, dado o interesse em tornar a arte como uma esfera autônoma da 

cultura, à luz das reflexões de Jürgen Habermas, Peter Bürger revela que, 

a arte autônoma apenas se estabelece na medida em que, com o surgimento da sociedade 

burguesa, os sistemas econômico e político são desatrelados do cultural e, minadas pela 

ideologia de base da justa troca, as imagens tradicionalistas do mundo libertam as artes do 

contexto de uso ritual.20  

Suscitado pelo processo de intelectualização e racionalização do fazer artístico a arte, 

progressivamente, não só cindiu sua relação com as atividades produtivas da vida, como 

também, consolidou-se como um âmbito privilegiado no elenco das atividades humanas.21 De 

acordo com Marshall Berman, o pensamento sobre a modernidade foi dividido em “dois 

compartimentos distintos, hermeticamente lacrados um em relação ao outro: ‘modernização’ 

em economia e política, ‘modernismo’ em arte, cultura e sensibilidade”.22 Segundo esta 

leitura, o autor considera que o pensamento moderno se constituiu em três fases:  

Na primeira fase, do início do século XVI até o final do século XVIII, as pessoas estão apenas 

começando a experimentar a vida moderna [...] Nossa segunda fase começa com a grande onda 

revolucionária de 1790. Com a Revolução Francesa e suas reverberações, ganha vida, de maneira 

abrupta e dramática, um grande e moderno público. Esse público partilha o sentimento de viver 

em uma era revolucionária, uma era que desencadeia explosivas convulsões em todos os níveis 

de vida pessoal, social e política. Ao mesmo tempo, o público moderno do século XIX ainda se 

lembra do que é viver, material e espiritualmente, em um mundo que não chega a ser moderno 

 
20 BÜRGER, Peter. Teoria da Vanguarda. São Paulo: Cosac Naify, 2008, p. 61.  
21 DUARTE, Rodrigo Antônio de Paiva. “Arte e modernidade.” In: Psicologia, Ciência & Profissão, v. 14, 
Brasília, p. 10-13, jun. 1994, p. 12. 
22 BERMAN, Marshall. Tudo o que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1986, p. 87.  
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por inteiro. É dessa profunda dicotomia, dessa sensação de viver em dois mundos 

simultaneamente, que emerge e se desdobra a ideia de modernismo e modernização. No século 

XX, nossa terceira e última fase, o processo de modernização se expande a ponto de abarcar 

virtualmente o mundo todo, e a cultura mundial do modernismo em desenvolvimento atinge 

espetaculares triunfos na arte e no pensamento [....].23  

Tem-se aí, portanto, uma brevíssima síntese sobre o modo como o sujeito moderno, 

incluindo o artista, no decorrer da modernidade, teria desenvolvido uma autoconsciência 

acerca de um modo de vida propriamente estético. Cumpre observar, entretanto, que a 

progressiva incorporação dos processos de racionalização pela arte em busca de sua 

autonomia engendrou, numa primeira instância, o deslocamento processual da arte em 

relação à práxis vital, bem como a alienação da conexão do artista com o mundo que o rodeia.  

Do ponto de vista filosófico, o surgimento da própria ideia de uma arte autônoma se dá 

com Immanuel Kant (1724-1804), em 1790, a partir de suas considerações acerca da crítica do 

juízo. Para o filósofo, o juízo é uma faculdade autônoma, uma espécie de julgamento que não 

se baseia em nenhuma ideia prévia, limitado à razão teórica. Partindo da distinção entre os 

juízos de entendimento e os juízos estéticos relativos à sensibilidade, Kant argumenta que a 

autonomia do estético se configura no campo subjetivo como reflexo do desligamento 

histórico da arte de suas referências à práxis vital. Ou seja, esta autonomia se realiza na 

definição do juízo estético como um juízo desinteressado, no qual a arte ocuparia um lugar 

privilegiado e separado do mundo ordinário pautado por uma finalidade.24 

Por um lado, a autonomização da esfera da arte tonificou as bases já instituídas dessa 

“condição fundamental para a constituição de uma apreciação puramente estética e, 

consequentemente, para a reflexão estética enquanto saber”25. Por outro lado, desvinculou a 

obra de arte da função social até então atribuída a ela - “seja na arte religiosa como função de 

culto, seja na arte cortesã como autorrepresentação da nobreza”26 - com exceções, a exemplo 

 
23 BERMAN, 1986, p. 16-17. 
24 KANT, Immanuel. Analítica do belo. São Paulo: Abril Cultural, 1980, p. 210.  
25 CATALANI, Felipe. “Arte e conhecimento: autonomização da obra de arte e verdade estética.” In: 
Humanidades em diálogo, v. 7, São Paulo, 2016, p. 173. 
26 Ibid., p. 173. 
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das célebres obras: “A liberdade guiando o povo” (1830), do francês Eugène Delacroix (1798-

1863); “Guernica” (1937), de Pablo Picasso (1881-1973), ou “Operários” (1933), da brasileira 

Tarsila do Amaral (1886-1973). Esse processo implicou, ainda, numa segunda instância, o 

surgimento do que chamamos hoje de arte institucionalizada, “com suas próprias regras, sua 

história, seus valores, e no seu centro objetos que são ontologicamente distintos dos que estão 

fora dele”.27 

Não obstante, como pondera Peter Bürger, esse processo não conduziu à separação total 

da unidade entre a arte e a vida. Para ele, ocorreu uma desconexão bastante particular de uma 

experiência estética que passa a ser entendida como especializada em determinadas 

realidades da esfera social.28 Algo que passa a ser inteligível a partir do momento em que “esta 

autonomia esbarra em seus próprios limites, com a autocrítica da arte exercida pelas 

vanguardas que, ao tentarem romper com a instituição arte, buscavam reintegrar arte e 

vida”.29 

Ora, tanto o sistema acadêmico quanto os museus ou salões de arte - âmbitos por 

excelência responsáveis pela legitimação da arte sob os termos de sua autonomia - confirmam 

essa clivagem, justamente por se configurarem como espaços privilegiados nos quais a 

sociedade burguesa poderia fruir a experiência estética em suas condições ideais: longe das 

preocupações mundanas e, portanto, distante das questões políticas e sociais decorrentes da 

modernidade. Espaço-tempo de estratégias e saberes pertinentes ao seu próprio fazer e 

regidos pelo mercado, onde os inevitáveis julgamentos de valor são levados em conta somente 

se realizados pelos próprios pares.30  

Em todo caso, este postulado persistirá ao longo de toda a modernidade artística, ora 

operando dentro das particularidades desta nova sensibilidade emergente e, portanto, em 

conformidade com as regras da arte institucionalizada - como no caso de artistas como Jean-

Auguste Dominique Ingres (1780-1867), Gustave Courbet (1819-1877) e Eugène Delacroix 
 

27 RAMME, Noéli. “A arte e a vida: interseções.” In: ArteFilosofia, n.17, Ouro Preto - MG, p. 4-12, dez. 
2014, p. 09. 
28 BÜRGER, 2008, p. 58. 
29 CATALINI, 2016, p. 173. 
30 FREITAS, Artur. “Apontamentos sobre a autonomia social da arte.” In: Revista História Social, n. 11, 
Campinas - SP, p. 115-134, 2005, p. 119. 
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(1798-1863) - ora se desenvolvendo com base em parâmetros que aproximam a arte da vida 

sem o respaldo de um modelo estético pré-estabelecido – como no caso de Paul Cézanne 

(1839-1906), Paul Gauguin (1848-1903), Vincent Van Gogh (1853-1890) e Toulouse Lautrec 

(1864-1901).31  

É inegável o poder transformador da modernidade na arte e suas conexões e 

desconexões com a práxis vital. Assim tem-se o Romantismo, tendência na qual a arte deixa 

de se remeter ao antigo e o artista passa a inquerir o seu próprio tempo. Se por via do 

idealismo, manifestado pela simbolização da fuga do real e pela efemeridade da vida, os 

românticos se opuseram à pintura clássica pautada no racionalismo e ao formalismo, pela via 

do realismo. O Realismo e o Impressionismo tencionaram uma forma de representação 

implicada com o real, ou seja, que não seguiam nem os aspectos formais acadêmicos, nem os 

aspectos emocionais dos românticos. 

A exemplo de Gustave Courbet e Impressionistas, se os Realistas - como Édouard Manet 

(1832-1883), Claude Monet (1840-1926) e Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) - foram os 

precursores da pintura ao ar livre, cujo foco se volta à fidelidade da captura dos fenômenos da 

natureza - e que remonta tanto ao Barroco Holandês quanto ao Romantismo -, podemos dizer 

que os realistas apresentavam em suas pinturas um forte conteúdo social, cuja fonte de 

inspiração eram as idiossincrasias da vida cotidiana, tendo no trabalho sua principal temática.  

Seguindo parte das pegadas do Realismo, e aliado ao crescente processo de 

industrialização do material artístico, o Impressionismo catapultou seus artistas para fora dos 

ateliês os imbuindo de uma mobilidade que tanto conduziu à transformação da pintura numa 

atividade móvel - que respondia, inclusive, ao crescente mercado de pintura ao ar livre - 

quanto engendrou uma nova forma de pintar que respondia ao dinamismo da incidência da 

luz natural nos objetos e na natureza, bem como a presença do movimento. O ímpeto em 

registrar suas impressões sobre a nova dinâmica imposta à vida econômica, política e social, 

no centro do desenvolvimento da economia monetária e da modernização capitalista, foi a 

marca dos impressionistas.  

 
31 BUENO, Maria Lucia. “Do moderno ao contemporâneo: uma perspectiva sociológica da modernidade 
nas artes plásticas.” In: Revista de Ciências Sociais, v. 41, Fortaleza - CE, 2010, p. 28. 
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A ideia de mercado da arte moderna aparece precisamente com a produção dos 

impressionistas, tencionada em torno de uma elite de colecionadores que passam a legislar a 

circulação dessas obras em função do seu valor de unicidade.32 Embora registrassem a 

realidade, o comprometimento com os movimentos sociais populares e a denúncia das 

mazelas vividas pelas classes mais baixas da população não era, necessariamente, uma 

prioridade. De acordo com as reflexões do sociólogo alemão Georg Simmel (1858-1918) acerca 

das ressonâncias dos processos de modernização nos modos de vida emergentes na 

modernidade, esta (in)sensibilidade parece estar vinculada àquilo que o autor chamou de 

atitude blase assumida por homens e mulheres modernos.33 Para Simmel, diante do enorme 

fluxo de impressões e imagens emanadas da materialidade que os cercam - seja no cotidiano 

da vida na metrópole ou na sequência arbitrária de quadros numa exposição - os modernos se 

descobrem incapazes de apreendê-las nas suas singularidades e incomparabilidades, de 

reconhecerem nelas valores irredutíveis a outras formas de pertencimento ao mundo.34  

Se, por um lado, a representação da percepção imediata do que viam marca certo 

engajamento social, por meio do compromisso com a verdade do que se via, expressa na 

fidelidade ao olhar e seus limites; por outro, não podemos desconsiderar, também, a 

veiculação dessas representações aos esteticismos atrelados à retratação do que era 

socialmente aceito, do ponto de vista burguês, como belo.  

Ainda sobre esse ponto, nessas representações, a pintura é apresentada como pintura e a 

arte “passava a tratar de seus elementos, do como pintar”35 - compromisso com a atualização 

do fazer (da pintura) aos avanços da ciência e da técnica, o que dá início a uma concepção de 

pintura cercada por ideais similares aos da ciência - salvo em casos como o Simbolismo, os 

Pré-Rafaelitas, Gauguin, Renoir e Toulouse Lautrec, por exemplo.  

De acordo com Giulio Carlo Argan (1909-1992), o caráter científico empreendido pelo 

Neoimpressionismo “não consiste no recurso a leis óticas recentemente apuradas: não se 
 

32 BUENO, 2010, p. 34. 
33 SIMMEL, Georg. “A Metrópole e a Vida Mental.”  In: VELHO, Gilberto (org,). O fenômeno urbano. Rio 
de Janeiro: Zahar, 1967, p. 17. 
34 Ibid. 
35 TADDEI, Fernanda Amaral; ARAÚJO, Ana Paula Batista. “Imagens da Modernidade na Arte do Século 
XIX.” In: História em Revista, v. 17, n. 18, Pelotas - RS, dez. 2011, p. 149. 
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pretende fazer uma pintura científica, mas instituir uma ciência da pintura, colocar a pintura 

como ciência em si”. 36 Ou seja, o fazer artístico começa a ser concebido tal qual uma forma 

específica de conhecimento, com padrões e linguagem próprios a sua perspectiva de 

abordagem, isto é, a sua própria experiência de realidade.  

Refletindo sobre esse controverso compromisso social da arte Impressionista, o início do 

século XX marca o surgimento das vanguardas históricas - momento de passagem operado a 

partir dos pós-impressionistas - responsável por tensionar uma nova dinâmica no processo 

social de construção da condição de artista, bem como por tensionar o papel social da arte. O 

teor revolucionário da crítica dos movimentos europeus de vanguarda ao status da arte na 

sociedade burguesa devem ser lidos não apenas como uma simples reação estética às 

manifestações artísticas que os precederam, mas, antes e sobretudo, como negação da 

instituição arte como instituição que, naquele momento, encontrava-se frouxamente atada 

aos problemas sociais.  

Patentes, por exemplo, nas vertentes Construtivista e Dadá-Surrealista, o mito do viver, a 

aproximação da arte à vida é retomada como objeto concreto de análise, debate e de produção 

com o intuito de operar, por interposição da arte, uma renovação da práxis vital - uma nova 

ordem social contrária à ordem até então vigente. A esse respeito, escreve Ricardo Nascimento 

Fabbrini: 

para as vanguardas construtivas [o construtivismo russo, o futurismo] a estetização da vida 

adviria da democratização do acesso à produção em larga escala de mercadorias, enquanto para 

as vanguardas ‘destrutivas’ [o dadaísmo], resultaria da crítica à mercadoria, feita fetiche. Essas 

duas divisas implicaram, além disso, consequências comuns como a desmistificação da função 

do artista, a ‘desautorização’ da obra de arte e a dessacralização dos materiais.37  

Há aí toda uma crença dos artistas de vanguarda na estetização da vida, isto é, “no poder 

da arte de transformar a realidade, de contribuir para a mudança da consciência e impulso dos 

 
36 ARGAN, Giulio Carlo. Arte moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 1992, p. 82. 
37 FABBRINI, Ricardo N. “O fim das vanguardas: da modernidade à pós-modernidade.” In: IV Seminário 
Música, Ciência e Tecnologia: Fronteiras e Rupturas. São Paulo: Fapesp/ECA – USP, 2012, p. 32 [grifos 
nossos]. 
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homens e mulheres que poderiam mudar o mundo”.38 Apesar de esta aposta entrar em crise 

com o advento daquilo que Adorno & Horkheimer designaram com a expressão “indústria 

cultural”,39 mesmo assim, ainda que dissociada das ideias de revolução e de utopia, ela 

continuou a desestabilizar os códigos artísticos, como pode ser visto em seu reprocessamento 

e reativação da relação arte e vida, nas décadas de 1960 e 1970.  

Aliás, foi exatamente graças à trincheira aberta pela arte de vanguarda pós-utópica, a 

partir da arte tomada como campo ampliado40 (especialmente depois que “o corpo foi posto à 

prova, quando o corpo foi posto em jogo”)41 que o imaginário das vivências, isto é, que a 

introdução do imaginário no real passou a figurar definitivamente como questão no campo 

das artes, “levando a narrativa fechada da obra de arte para dentro do fluxo da vida 

cotidiana”.42 

Assim, entre os inúmeros eixos agenciados pela arte na contemporaneidade, a relação 

arte-vida segue ocupando um lugar de centralidade no âmbito do saber-fazer que envolve as 

produções artísticas do início do século XXI. Decerto, nenhuma novidade se considerarmos 

que o desejo de agir no vazio que separa a arte da vida, evocado por Robert Rauschenberg, 

percorre, como vimos, a historicidade da arte desde o realismo.  

Segundo Rancière, havia no realismo os princípios de subversão das hierarquias de 

representação que não apenas conduziram à progressiva reconfiguração do estatuto da arte, 

como, também, levaram a narrativa fechada da obra de arte para dentro do fluxo da vida 

cotidiana.43 O que nos lembra, segundo Ricardo Nascimento Fabbrini, “seja ao programa das 

vanguardas históricas dos anos 1910 ou 1920, como o dadaísmo ou futurismo, seja ao ideário 

contracultural das vanguardas tardias, como os happenings ou a bodyart dos anos 1960 ou 

 
38 FABBRINI, 2012, p. 32. 
39 ADORNO, Theodor; HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento: fragmentos filosóficos. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 1985, p. 100. 
40 KRAUSS, Rosalind. “A escultura no campo ampliado.” In: Arte & Ensaios, n. 17, Rio de Janeiro - RJ, p. 
128-137, 2008, p. 135. 
41 GALARD, Jean. “Ao lado da política: poderes e impoderes da arte.” In: PESSOA, Fernando e CANTON, 
Katia. Sentidos e arte contemporânea: Seminários Internacionais Museu Vale do Rio Doce. Vila Velha: 
Museu Vale, 2007, p. 51. 
42 ARCHER, Michel. Arte contemporânea: uma história concisa. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 10. 
43 RANCIÈRE, Jacques. A partilha do sensível. São Paulo: Editora 34, 2005a, p. 35. 
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1970”.44  

Entretanto, para que possamos compreender as especificidades intrínsecas aos eixos que 

reafirmam por outras vias, ou, sem nostalgia, as convergências entre arte e vida, cumpre-se, 

de início, “liberar a arte pós-vanguardista da sobrecarga de responsabilidades assumidas pelas 

vanguardas heroicas”.45 Tal postura reflexiva implica que toda análise voltada às proposições e 

produções artísticas do nosso século, especialmente àquelas interessadas em entender os 

esforços criativos atuais de embaralhamento entre arte e vida, precisam ter em vista que sua 

estratégia de efetuação “já não pode mais ser legitimamente vinculada à pretensão de uma 

renovação da práxis vital”,46 ao menos não no sentido de uma totalidade - tal qual exortada 

pelos modernos.  

Nessa condição, o que parece estar em disputa nas metamorfoses em curso no âmbito 

das relações entre arte e vida - presentes em certas práticas artísticas contemporâneas desde 

os anos 1990 - tratar-se-ia de uma nova configuração estética e política da arte, orientada pelo 

“jogo de intercâmbios e deslocamentos entre o mundo da arte e da não-arte”.47  

Contudo, cumpre a seguinte pergunta: o que, em termos de especificidades poéticas 

poderíamos aferir do imaginário artístico dessa nova configuração crítica, não mais imbuído 

pela ideia de um radicalismo em arte, mas, sim, impulsionado segundo o compromisso 

radical com a realidade do presente?  

Bem, uma saída possível para essa questão passaria, talvez, pela noção valéryana de 

artealização da vida, que diria respeito ao procedimento no qual a arte renuncia a suas leis 

internas e a atenção estética se volta para o poético da vida, ao invés de se voltar para os 

objetos institucionalmente qualificados como obras de arte. Ou seja, procedimento no qual 

substitui-se a arte por uma arte de viver, “sem sistema de valores essencialmente artísticos, 

 
44 FABBRINI, Ricardo Nascimento. “Fronteiras entre arte e vida.” In: ArteFilosofia, , n.17, Ouro Preto – 
MG. dez. 2014, p. 42. 
45 Id. “Fim das vanguardas: estetização da vida e generalização do estético.” In: Poliética, v. 1, n. 1, São 
Paulo, 2013, p. 170. 
46 BURGER, 2008, p. 123.  
47 RANCIÈRE, Jacques. Sobre políticas estéticas. Barcelona: Museu d’Art Contemporani de Barcelona y 
Servei de Publicacions de la Universitat Autônoma de Barcelona, 2005b, p. 53. 
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sem desígnio estético específico e autônomo”.48 

  Trata-se, portanto, do alargamento da experiência estética; da instauração de uma 

experiência artística “interessada na transformação dos processos de arte em sensações de 

vida [...] que dê conta das maneiras de viver, da arte de viver”.49 Em face do leque de 

possibilidades que irrompem nesse alargamento, uma das estratégias poéticas engendradas 

por certos artistas na contemporaneidade para ativação do estético oriundo da arte realizada 

na vida, ou da vida feita arte, foi a de estabelecer, de modo colaborativo, menos pretensioso e 

mais flexível, a inserção pragmática de signos no cotidiano vivido, tensionando a produção de 

alteridades possíveis.50  

É preciso abrir um breve parêntese, pois se seguirmos à risca esse raciocínio - que coloca 

em jogo, obviamente, uma certa concepção de arte - podemos concordar com o crítico francês 

Stéphane Huchet que (na esteira das análises de Hal Foster a respeito do que este chama de 

arte quase-antropológica) diz que tais estratégias “criaram artistas que são mais ‘intérpretes 

do texto cultural’ [...] do que ‘artistas’”.51 Cumpre destacar que, para Hal Foster, arte quase-

antropológica diria respeito ao conjunto de práticas que, desde meados dos anos 1990, 

apropriaram-se no método etnográfico, assumindo o local, até então, da pesquisa de campo 

etnográfica, tanto como local de transformação artística como, também, local da potencial 

transformação política. 52  

Se, por um lado, quando o artista cria as condições de exteriorização de uma dada 

vivência partilhada, desconsiderando as implicações entre o conteúdo e a forma artística, de 

fato, a arte tende à etnografia, uma vez que “a forma artística acaba destituída de sua 

autossuficiência ou arbitrariedade, condição necessária de seu poder de dissolver 

 
48 LIPOVETSKY, Gilles; SERROY, Jean. A estetização do mundo: viver na era do capitalismo artista. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2015, p. 14. 
49 FAVARETTO, Celso. “Deslocamentos: entre a arte e a vida.” In: ARS, v. 9, n. 18, São Paulo - SP, 2011. p. 
108. 
50 BOURRIAUD, Nicolas. Formas de vida: a arte moderna e a invenção de si. São Paulo: Martins Fontes, 
2011, p. 168. 
51 HUCHET, Stéphane. “Elaborar uma primeira abordagem crítica da arte dita ‘ativista’.” In: CONDURU, 
Roberto; KLABIN, Vanda; SIQUEIRA, Vera Beatriz (orgs.). In: Encontros com a arte contemporânea. Vila 
Velha: Museu Vale, 2017, p. 70. 
52 FOSTER, Hal. “O artista como Etnógrafo.” In: FOSTER, Hal. O Retorno do Real. São Paulo: Ubu, 2017, 
p. 159-186. 
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consensos”.53 Por outro lado, não podemos desconsiderar os efeitos favoráveis à visibilização 

de outras posições e de outros eixos de problematizações que excedem o juízo de valor estético 

europeu e norte-americano da arte, bem como à construção de outras narrativas e de outras 

dimensões históricas que os deslocamentos poéticos engendrados a partir do campo do outro 

cultural e/ou étnico produziram na atuação, tanto da arte quanto da crítica, nas três últimas 

décadas.  

Decerto, a questão fica em aberto, pois se radicalizarmos ainda mais a visada crítica de 

Huchet, poderíamos nos indagar se o voluntariado do artista-manager de hoje, enquanto 

“gerente de eventos conviviais, atilado e autoritário empresário de operações simbólicas”,54 

não seria mero substituto do voluntarismo das vanguardas fundado na figura do artista-

inventor. E nesse ponto é importante assinalar que a crítica de Jean Galard é bem mais 

incisiva, pois na sua interpretação tais eventos se caracterizariam como uma espécie de 

paródia: “arremedo de reconciliação social, como se o estado do mundo precisasse apenas ser 

retificado com um pouco de boa vontade e alguns louváveis exemplos”.55 

Ainda dentro desse conjunto de questões relativas à expansão da experiência estética em 

direção à realidade cotidiana, há outro ponto a discutir. Nele, consideremos a hipótese de que 

o projeto vanguardista de estetização do real teria se cumprido via generalização do estético 

da atualidade - ainda que de modo antagônico, pois “o preço de seu triunfo teria sido a 

renúncia ao princípio da autonomia da arte”.56 O que implica considerar que a reconexão da 

arte com a vida teria de fato ocorrido, mas não nos termos de integração da arte à prática 

social, desejados pelas vanguardas históricas, mas nos termos de associação da arte com o 

espetáculo, via espetacularização da cultura, da era do “capitalismo artista”.57 A esse respeito, 

destacam críticos franceses Gilles Lipovetsky & Jean Serroy que, 

capitalismo artista é, assim, englobado no capitalismo hipermoderno centrado na valorização do 

 
53 FABBRINI, 2014, p. 47. 
54 GALARD, Jean. “Arte, transfiguração e encontro no mundo contemporâneo: metáforas pétreas.” 
Palestra proferida em 25 mar. 2005. In: Colóquio Gemas da terra: imaginação estética e hospitalidade. São 
Paulo: SESC-SP/Mimeo, 2005, p. 14. 
55 Ibid., p. 11. 
56 FABBRINI, 2013, p. 175. 
57 LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 40. 
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capital tido imaterial, também qualificado de “capital inteligência”, “capital humano”, “capital 

simbólico”. [...] O capitalismo artista não só desenvolveu uma oferta proliferante de produtos 

estéticos, como criou um consumidor faminto de novidades, de animações, de espetáculos, de 

evasões turísticas, de experiências emocionais, de fruições sensíveis: em outras palavras, um 

consumidor estético ou, mais exatamente, transestético. 58 

O novo modelo econômico do mundo contemporâneo impôs a transição do paradigma 

fordista, de origem estadunidense - pautada na incorporação das transformações técnicas e 

organizacionais como via de racionalização da produção capitalista baseada na articulação 

entre a produção e o consumo em massa - para o paradigma econômico/estético - o que evoca, 

ainda segundo os autores franceses, o capitalismo transestético definido pela hibridização da 

arte, da cultura e do consumo. De acordo com esse paradigma tudo vira arte, não se 

comercializa meros produtos, mas, sim, arte, estética, estilo... Nele se criam celebridades 

artistas capazes de movimentar cifras bilionárias em torno de seus produtos, filmes, marcas.  

Assim, tendo em vista as condições mercadológicas que envolvem o todo cultural na 

atualidade, à medida que a forma artística abdicou de sua autonomia, a obra de arte passou a 

ser consumida sem mediações como dado natural e suas efetuações artísticas, por sua vez, 

foram muitas vezes reduzidas “em elementos de espetáculos para grande número de pessoas e 

em produtos de consumo cultural”.59  

Contudo, é imprescindível frisar que o problema parece residir não na transversalidade 

da apreensão estética, fruto da afirmação do trivial e de sua estetização no regime atual da 

arte; mas, na perda do seu efeito emancipatório e catártico em decorrência do triunfo de certa 

estética asséptica, pacificadora, consensual e, em muitos casos, hedonista - visível, por 

exemplo, na publicidade, no showbusiness, na disseminação do design, na redução da 

arquitetura à cenografia etc.60 Uma espécie de hiperarte do capitalismo artista, um “boom 

estético sustentado pelo capitalismo do hiperconsumo.61  

Não queremos dizer com esse brevíssimo inventário de senões, face a alguns dos modos 

 
58 LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 44-62. 
59 GALARD, 2005, p. 14. 
60 FABBRINI, 2013, p. 176. 
61 LIPOVETSKY; SERROY, loc. cit., p. 40. 
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pelos quais se agenciam arte e vida na condição histórica do presente, que não há na produção 

artística atual trabalhos que articulem, com maior ou menor efetividade, formas de 

resistência à fetichização da imagem e ao entorpecimento e neutralização do sensível na arte. 

O que tentamos ponderar com esses parênteses, de modo brevíssimo, é que as tentativas 

atuais de diminuir as distâncias entre a arte e a vida se mostram extremamente complexas e, 

portanto, muito menos maleáveis às simplificações, pois, como destaca Ricardo Nascimento 

Fabbrini, não configuram propriamente “nem um índice de possibilidades de alternativas ao 

real, no sentido de estetização da vida; nem a simples reafirmação da realidade existente, no 

sentido de generalização do estético”.62  

No mais das vezes, tratam-se de experiências que parecem deslizar por certo limbo 

epistemológico, em grande medida ainda desconhecido, justificando ações e intervenções que 

transitam ora pela promoção de táticas de resistência que tem por finalidade a constituição de 

uma experiência comum do sensível, ora pela afirmação de estratégias integradas ao mercado 

cultural, as quais operam por deslocamento de signos - extremos opostos do que nos parece 

condição sine qua non de existência da arte atual. Hoje, para Giorgio Agamben,  

a expressão obra de arte tornou-se opaca ou mesmo ininteligível. A sua obscuridade não diz 

respeito apenas ao termo arte, que dois séculos de reflexão estética tornaram problemático, mas 

também, e acima de tudo, ao termo obra. Até mesmo de um ponto de vista gramatical a 

expressão obra de arte, que usamos com tanta desenvoltura, não é nada fácil de entender. De 

fato, não está claro se, por exemplo, trata-se de um genitivo subjetivo, isto é, se a obra é feita da 

arte, pertence à arte, ou de um genitivo objetivo, no qual o importante é a obra e não a arte. Em 

outras palavras, se o elemento decisivo é a obra, a arte, ou a não bem definida mistura das duas.63  

É importante frisar que por detrás dessa matriz de pensamento e ação em torno das 

convergências entre arte e vida - em que sentido e materialidade são construídos no 

processamento das relações estabelecidas nas sobreposições dos tempos da criação, expressão 

e recepção - há, sem dúvida, toda uma tendência de produção em que corpo e espaço são 

tomados, simultaneamente, como problema ético, estético e político da arte, ora 

 
62 FABBRINI, 2013, p. 181. 
63 AGAMBEN, 2013, p. 352. 
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incorporando-os, ora transformando-os por meio da obra. Privilegiando, assim, “uma estética 

não programática do artista”,64 a arte desde o último quarto do século XX elevou, inclusive, à 

reflexão da própria História da Arte para além do seu anunciado fim, bem como da própria 

crítica de arte para além da sua alegada morte.  

Disso resulta o entendimento de que, dada a atitude de muitos artistas contemporâneos 

em intencionalmente sobreporem os processos criativos aos expressivos e receptivos, a 

compreensão e a discussão do trabalho de arte - naquilo que diria respeito à tarefa do 

historiador e do crítico - não poderia mais ser a mesma, calcada no uso “de métodos e 

procedimentos de leitura herdados da clareza autodefinida dos ismos modernistas”.65 É o que 

nos adverte, também, a filósofa francesa Anne Cauquelin: 

Trata-se de interpretar as novas regras do jogo, teorizando esse pluralismo sem lhe aplicar as 

normas do passado. As noções de originalidade, de conclusão, de evolução das formas ou de 

progressão na direção de uma expressão ideal não têm mais nenhuma prerrogativa nesse 

momento de atualidade pós-moderna.66 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Tais considerações impõem a necessidade em termos de lidar, permanentemente, com 

os desafios teórico-crítico colocados pelo caráter processual, dinâmico e relacional das 

poéticas artísticas que operam a criação artística sobre a linha tênue entre arte e vida. 

Sobretudo porque, na contemporaneidade, “a obra parece atravessar uma crise decisiva que a 

fez desaparecer do âmbito da produção artística, na qual [...] a atividade criativa do artista 

tende cada vez mais a tomar o lugar daquilo a que estávamos habituados a chamar obra de 

arte”.67 

Nesse sentido, ao mesmo tempo em que os nexos erigidos destas inflexões aproximam-

 
64 KOSSOVITCH, Leon. Rancière e a Labor. In: Textura: Revista de Psicanálise, , ano 5, n. 5, São Paulo, p. 
16-19, 2005, p. 18.  
65 COCCHIARALE, Fernando. “Crítica: a palavra em crise.” In: BASBAUM, R. (Org.). Arte contemporânea 
brasileira: texturas, dicções, ficções, estratégias. Rio de Janeiro: Marca d’Água, 2001, p. 337. 
66 CAUQUELIN, Anne. Arte contemporânea: uma introdução. São Paulo: Martins Fontes, 2005b, p. 132. 
67 AGAMBEN, 2013, p. 352. 
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nos de alguns aspectos nucleares que, engendrados no cerne desse campo de 

problematização, delineiam algum contorno à contemporaneidade da dinâmica entre arte e 

vida; esses mesmos nexos alertam-nos, inapelavelmente, para a irrestrita complexidade que 

envolve o labor crítico em face da compreensão das formulações conceituais e das chaves de 

leitura que instituem e compõem perspectivas mais expansivas de relações entre a arte e a vida 

em vias contemporâneas.  
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INTRODUÇÃO 
 

esde os tempos mais antigos, a estética faz parte da existência humana como 

elemento singular ou como elemento social, além disso, uma série de construções 

místicas foram elaboradas em torno dela.  

 
1 Bacharel em Artes Plásticas e mestranda em Artes pelo Centro de Artes da Universidade Federal do 
Espírito Santo - UFES. Professora da Rede Particular de Educação do Estado do Espírito Santo. Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/5099469795286805. E-mail: ritamychelly@yahoo.com.br. 
2 Licenciada em Arte e mestranda em Artes pelo Centro de Artes da Universidade Federal do Espírito 
Santo - UFES. Professora da Rede Estadual de Educação do Estado do Espírito Santo. Lattes:  
http://lattes.cnpq.br/7290358656070206. E-mail: lustosaanarita@gmail.com. 
3 Licenciado em Filosofia. Doutor em Ciências Pedagógicas (UCPEJV - La Habana - CU). Pós-Doutor em 
Psicologia (UAJFK - Buenos Aires - AR). 

D 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


MOMENTOS DA HISTÓRIA, VISÕES DA ARTE - 2021 

 

CAPÍTULO 3 
Rita Mychelly dos Santos Salles / Ana Rita Cesar 

Lustosa / Sérgio Rodrigues de Souza 

 

57 

A palavra Estética originou-se do grego antigo aisthanomai, que significa perceber. 

Assim, a estética tem relação com a experiência sensória, com aquilo que pode ser percebido 

pelos sentidos humanos.  É um ramo da filosofia que investiga a criação e a produção 

artística. A estética, porém, sempre esteve vinculada à beleza, jamais a um conjunto de 

valores aparentes que pudessem ser julgados por uns e outros como belo e/ou feio. A 

estética não permite tal ambiguidade, a ela está ligada a harmonia, a perfeição e o ideal. 

Portanto, o objeto deste debate é a estética entendida como disciplina em que toma o belo 

como seu objeto principal de estudo. 

Isto demonstra como a estética influenciou até mesmo os juízos na sociedade civil e, 

na modernidade, nota-se a tendência em vincular a beleza a talentos inatos como a 

inteligência, dotes artísticos como canto, educação e civilidade. Tudo isto é, desde muito 

cedo, implantado nas crianças ao dizer-lhes, por exemplo: que meninos que não respeitam 

seus pais tendem a se tornar feios ou que crianças belas são, por natureza, educadas e 

obedientes. No entanto, cria-se uma ideia equivocada da estética, referindo-a muito 

especificamente a um tipo de beleza: aquela que foi definida como ideal pela sociedade. 

Mesmo entre as famílias existe uma condição de chiste, com relação às filhas que não 

foram privilegiadas esteticamente, quer pela beleza, quer pela harmonia. Certa vez, um 

senhor olhou para uma menina e exclamou:  

- Mas que menina feia!  

Ela, prontamente, o respondeu:  

- Sou feia, porém, estou tomando remédio!  

Sugere-se que a mãe da menina, como meio de vencer a resistência da filha em tomar 

determinado remédio - que devia ter um sabor horrível -, tivesse afirmado a ela de que, 

tomando o medicamento, tornar-se-ia bela. Assim, a menina, convencida de sua ausência de 

beleza, e reforçada pelas palavras de sua mãe, desde cedo fazia sacrifícios a fim de solucionar 

o problema, isto é, ser feia. 

A estética esteve presente em todo pensamento de Platão, a ponto de definir como 

regra para admitir um estudante em sua escola, a Academia na cidade de Atenas (Grécia), ter 
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como elemento de seleção a beleza estética harmônica. Toda esta consideração fazia parte 

da cultura de seu tempo, logo, não poderia estar afastado dela, uma vez que fora educado 

em seu seio. Para Platão, a estética misturava-se com o estudo da lógica e da ética, não 

constituía uma ciência separada. Os valores morais eram fundamentais para identificar a 

essência do belo e para a sua harmonia.  

A estética como conformação da vida humana deve ser tratada com profundidade, 

tendo em conta que pretende formar homens capazes de admirar as conformações dos seres 

de acordo com seu desenvolvimento psíquico, intelectual e social, e que busquem, por meio 

dela, uma convivência mais pacífica com os elementos que compõem toda a natureza 

humana. Sendo assim, que valores temos que utilizar para que o juízo acerca da estética seja 

o mais sensível? 

A cultura cria e dita o modelo estético a ser adotado e seguido. Em pouco tempo, será 

uma verdade dada e mesmo o mais expressivo poeta ou artista não será capaz de - nem 

ousar - fugir para muito longe de sua estrutura. É exatamente por meio dessa fuga que os 

artistas, durante toda a História da Arte, buscaram inaugurar novos rumos estéticos para as 

suas produções artísticas. A fim de ilustrar com um exemplo esta questão, pode-se citar a 

referência feita por Aristóteles (384-322 a.C.) a Zêuxis (464-398 a.C.), considerando-o como 

um pintor moderno em seu próprio tempo, em sua obra A Poética.4  

No entanto, o que se pretende discutir é o caráter atemporal da estética. Enraizado no 

inconsciente humano, dita formas e normas sem que os mais fervorosos defensores dos 

direitos iguais para todos consigam - sequer - arranhar sua estrutura. 

 

A ESTÉTICA COMO ELEMENTO ANTROPOLÓGICO 

 

O conceito de estética e seus significados mais singulares são caracteres universais 

presentes em todas as culturas e em todos os povos, além de sempre fazer referência à 

beleza harmônica. No entanto, cada povo ou cultura teve a liberdade de criar seus modelos 

 
4 ARISTÓTELES. A Poética. São Paulo: Martin Claret, 2006, p. 33. 
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particulares com a qual constroem seus aparatos psicológicos de julgamento e de 

valorização estética sobre homens, mulheres, animais, esculturas, artes etc. Com isto, nota-

se que os conceitos de belo e de harmonia sofreram mutações ao longo do tempo, 

considerando que um conceito é um termo histórico, sujeito a modificações, mesmo as mais 

sutis, o que leva a buscar em Freud um complemento para este pensamento, na tentativa de 

explicar que, na atualidade, “por estética se entende não simplesmente a teoria da Beleza, 

mas a teoria das qualidades do sentir.”5 

Com isto, Freud inaugura ou desdobra outra vertente que estava vinculada à estética 

desde tempos imemoriais, que está para além do simples ato de ver e admirar o que é belo, o 

indivíduo deve ser capaz de sentir. Mais do que isto, não se trata de ter sentimentos, é ter a 

capacidade para analisar a sensação produzida da forma mais refinada, até o ponto de criar 

uma didática que permita ao indivíduo aprender a sentir e a interpretar o que se passa em 

seu espírito como forma de poder sintetizá-lo. O Mestre de Viena vai além, quando diz que 

se deve teorizar sobre as qualidades deste sentir, ou seja, o indivíduo deve alcançar o estado 

de elevação e de êxtase tal que possa expressar em símbolos escritos o que vai e o que vem 

em seu contato com o belo.  

Isto indica que o conceito de belo é universal, porque está condicionado ao 

entendimento de harmônico, o que gera uma confusão porque o sentido harmônico é algo 

que encanta por sua simetria entre as partes. Mas, quando se trata de beleza, essa nem 

sempre traz harmonia fidedigna, porque culturas distintas criam conceitos e valores 

particulares para suas caracterizações sobre o que está no âmbito dos padrões de beleza.  

As variantes artísticas que surgiram após a Psicanálise se basearam no ideário de que o 

inconsciente é um local desordenado, logo, o gosto estético não precisa seguir o padrão 

regular que até então marcava a trajetória da expressão artística em si. No entanto, o que é 

belo e harmônico, o é para quem entende de arte ou não, e é isto o que caracteriza a 

imanência inconsciente da estrutura estética no pensamento humano. Não se trata de ver-se 

condicionado a valorizar o excêntrico e em nome de domínio e conhecimento artístico; é 

 
5 FREUD, Sigmund. “O Estranho.” In: Edição Standard Brasileiras das Obras Psicológicas Completas de 
Sigmund Freud - ESB. V. XVII. Rio de Janeiro: Imago, 2006, p. 85.  
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promover a estratificação do espírito, de tal forma que ele possa compreender em qual grau 

a apreciação estética se forma e se apresenta, e de que maneira o faz. É neste sentido que 

Oliveira expressa sua opinião, argumentando que:  

O homem é a única espécie animal que possui senso e gosto artístico e estético, sendo assim, o 

único ser vivo capaz de compreender o belo. Por causa desta característica que lhe é toda 

peculiar, o homem adorna a si próprio, cria moda e faz para si objetos sem nenhum propósito 

utilitário, mas simplesmente para o seu contentamento e deleite pessoal. E não só o homem 

aprecia o belo, como também, cria-o através da Arte que exige dele a expressividade de sua 

intuição sensorial. Na arte, o espírito humano exibe a sua apreciação e imaginação com 

referência ao belo e ao sublime.6 

A arte permite que o ser humano explore um universo que não é dado à menor 

possibilidade de alguém entrar, a não ser pela via da contemplação, e isto garante-lhe uma 

aproximação com o espaço-tempo que está para além de si, a começar pela idealização de 

algo perfeito e em harmonia com o universo e com os deuses. Os artistas gregos e os 

renascentistas, preocupados com a questão da estilística harmônica tornaram-se imortais; 

não podendo ter a mais distante ideia de que caso ousassem inovar no mesmo estilo ao que 

fazem boa parte dos artistas que se supõem vanguardeiros da Era Contemporânea, não 

teriam sequer seus nomes gravados na pedra do tempo. Tudo o que estes três grupos de 

artistas, distanciados no tempo, alcançaram foi pelo fato de terem inovado em um campo 

que já estava gravado a ferro e fogo na imaginação humana, desde eras pré-históricas. 

A Psicanálise, como uma técnica nascida no terreno da práxis clínica, não poderia 

deixar de perceber esta ligação do homem com um ideal estético, construído em tempos 

remotos e que traz esta carga catexial mnemônica inconsciente até os dias contemporâneos. 

Para Aristóteles e Platão, a estética misturava-se com o estudo da lógica e da ética. Para eles, 

era formada por meio do belo, do bom e do verdadeiro. E o movimento evolutivo humano 

buscou agregar aquilo que era belo porque havia um sentimento de que o belo é justo e 

bom.  

 
6 OLIVEIRA, Admardo Serafim de. “Antropologia Filosófica.” In: OLIVEIRA, Admardo Serafim de et al. 
Introdução ao pensamento filosófico. São Paulo: Edições Loyola, 1985, p. 107. 
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Desde os tempos primitivos, os povos tiveram todo o cuidado de refinar a arte visual 

visando atingir o mais alto grau de harmonia entre o sagrado e o profano. Mais tarde, 

quando surgem os pensadores que foram chamados de Sábios, a sua doutrina científica, a 

Filosofia já procurou trabalhar com estes conceitos porque nem mesmo ela foi capaz de 

derrubar o que já parecia ser uma herança característica da espécie, pois se manifesta 

repetindo no indivíduo. Assim, aproxima-se do conceito de Estético que pode ser 

compreendido como um termo que reúne, numa síntese - bastante - complexa um esforço 

de inteligibilidade da experiência sensorial e um exercício discursivo que, tendo as suas 

próprias regras, é independente do domínio sensorial e se desenvolve através de uma 

reconstrução imaginária deste.7 

 

A ESTÉTICA COMO ELEMENTO DE ESTUDO DA PSICANÁLISE 

 

Freud (1856-1939) foi um estudioso que se enveredou por vários campos do saber 

humano, motivado por seus próprios interesses e pela influência de seus colaboradores das 

áreas das Ciências Humanas e das Artes, com grande envergadura no assunto. Não é de 

espantar que ele se atraísse por estes campos da subjetividade em busca de respostas para 

problemas que considerava como universais e que tanto o desafiou, como por exemplo, o 

enigma que supunha guardar a estátua de Moisés, da autoria de Michelangelo (1475-1564). 

Freud escreveu um artigo em 1914, onde revela, sobre a arte que:  

A meu ver, o que nos prende tão poderosamente só pode ser a intenção do artista, até onde ele 

conseguiu expressá-la em sua obra e fazer-nos compreendê-la. Entendo que isso não pode ser 

simplesmente uma questão de compreensão intelectual; o que ele visa é despertar em nós a 

mesma atitude emocional, a mesma constelação mental que nele produziu o ímpeto de criar. 

 
7 ROSA, Jorge Leandro. Experiência estética. 2018. Disponível em: http://www.arte-coa.pt. Acesso em: 21 
set. 2018. 

http://www.arte-coa.pt/
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Mas por que a intenção do artista não poderia ser comunicada e compreendida em palavras, 

como qualquer outro fato da vida mental?8 

Especificamente, sobre a Estátua de Michelangelo, a qual ele se referiu como “outras 

dessas inescrutáveis e maravilhosas obras de arte é a estátua de mármore de Moisés”9, revela 

o psicanalista que:  

Nunca uma peça de estatuária me causou impressão mais forte do que ela. Quantas vezes subi 

os íngremes degraus que levam do desgracioso Corso Cavour à solitária piazza em que se ergue 

a igreja abandonada e tentei suportar o irado desprezo do olhar do herói! Às vezes saí tímida e 

cuidadosamente da semiobscuridade do interior como se eu próprio pertencesse à turba sobre 

a qual seus olhos estão voltados - a turba que não pode prender-se a nenhuma convicção, que 

não tem nem fé nem paciência e que se rejubila ao reconquistar seus ilusórios ídolos.10  

Não é a obra, em si e por si só, que impressiona, mas o seu conjunto de efeitos 

fantásticos e mágicos sobre o observador que o leva a um estado de encantamento. Surgem, 

neste ínterim, fatores de grande amplitude epistêmica que são como interpretar o modo 

como a Estética vai se tornar objeto de estudo da Psicanálise e resta, depois de esclarecido 

este ponto, saber como ela se comporta sob o domínio analítico-interpretativo de uma 

ciência que detém o poder de conhecê-la em suas nuances mais profundas, indo um pouco 

mais além do que se dá a conhecer sem o auxílio desta técnica particular.  

Ao psicanalista deve haver uma sensibilidade capaz de superar a barreira de resistência 

que possa tentar interpor-se ao trabalho de interpretação. Que segredos ocultam uma obra 

de arte magnífica?  

Muitos saberes, que eram tomados como hipóteses, foram comprovados pela força do 

pensamento freudiano. Essa teoria trabalha em uma vertente semântica e uma linha 

hermenêutica próprias, a saber, a busca pela compreensão dos aspectos filogenéticos que 

compõem o ser humano e tudo o que ele produz, como a Arte. Sendo assim,  

 
8 FREUD, Sigmund. O Moisés de Michelangelo (1914). In: __. Totem e tabu, contribuição à história do 
movimento psicanalítico e outros textos (1912-1914). ESB. Edição Standard Brasileiras das Obras 
Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 2006. V. XI., p. 03. 
9 Ibid. 
10 Ibid. 



MOMENTOS DA HISTÓRIA, VISÕES DA ARTE - 2021 

 

CAPÍTULO 3 
Rita Mychelly dos Santos Salles / Ana Rita Cesar 

Lustosa / Sérgio Rodrigues de Souza 

 

63 

Entre estes saberes abalados pelo pensamento freudiano, temos a Estética como campo da 

criação artística e os sentidos dados à mesma, sendo que, do seu encontro com o pensamento 

freudiano encontramos a necessidade de articulação entre estes importantes campos do 

conhecimento: como analisar a criação artística do homem motivado por desejos 

inconscientes?11 

Para Freud, criação artística obedece a um padrão de expressão que, em seu 

fundamento está a energia libidinal, ou seja, o artista no processo da sua criação é motivado, 

há uma energia entregue - a realização da obra, o próprio processo, a expectativa ou a ideia 

de que alguém em especial esteja a mirar-lhe, ainda que seja de algum lugar muito distante 

ou que isto represente tão somente uma alucinação; no entanto, o que interessa é que existe 

uma força muito mais poderosa que a simples inspiração artística: é o desejo de se sentir 

realizado pelo fato de ser admirado por alguém com poder suficiente para lhe dominar 

subjetivamente. É nesta condição de domínio absoluto que coloca toda sua expressão 

catexial libidinal conferindo ao objeto um caráter de glória extensa, uma beleza que encanta 

para além do encanto e que desperta fetiches em quem a observa. 

O amor sobreleva a capacidade do ser humano de pensar no que está fazendo e deixa 

tão somente sua vontade mais primitiva e a busca insana por prazer falar por sua própria 

condição. Neste empreendimento emprega toda a sua imaginação em busca do ideal 

estético, como se não houvesse uma definição para o que busca, além de sua vontade 

soberana inconsciente. É quando a estética assume esta condição de expressão do 

pensamento inconsciente que ela se torna objeto de estudo da Psicanálise, que vai estar 

exposta na condição de chiste, de expressões que esgueiram das sombras do pensamento até 

a consciência, fazendo o ser humano se curvar a suas raízes mais profanas em nome de sua 

condição de liberdade. 

Defendido pelos filósofos Platão e Aristóteles do período clássico da Grécia Antiga, o 

feio e o excêntrico são construções que afastam, que despertam a repulsa. Já o belo e o 

harmonioso são construções que atraem, que aproximam do bom, do amor e do desejo. 

 
11 MAGALHÃES, Alex Wagner Leal. Freud dialogando com as artes: a estética no pensamento freudiano. 
1998, p. 02. Disponível em: http://fundamentalpsychopathology.org.br. Acesso em 10/09/2018. 

about:blank
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Mesmo que o homem crie e recrie algo que possa mudar esta condição de ser, esse juízo é 

demasiadamente humano.  

A filosofia cristã tentou criar artifícios de negação para a expressão estética tradicional, 

como a expressão que afirma a beleza estar nos olhos de quem observa, isto é, deve-se 

valorizar a beleza interior das pessoas. Ocorre que tudo isto não é nada mais que 

sentimentos de substituição; o que o indivíduo sente é algo muito mais poderoso, algo que 

pulsa, distante de toda esta ideologia com a qual o inconsciente humano jamais terá 

condições de se atrever a aceitar como verdade e como objeto de domínio em sua 

construção intelectual. 

Dessa forma, deve-se perguntar o que, de fato, caracteriza a experiência estética, em 

suas conformações conscientes. O inconsciente parece não se incomodar com a questão da 

valorização estética em torno do belo. Os padrões de beleza universais criados e mantidos 

pelo ser humano não perturbam a ordem cósmica, em seu estado natural, que se desenvolve 

na medida de contemplação da Physis, ou seja, o espírito humano se satisfaz com aquilo que 

lhe é posto, sendo capaz de transformar um conjunto de coisas alheias em vislumbres, a fim 

de satisfazer sua necessidade constante do belo, do estético.  

Isto está dado ao humano, porque a vida em si se caracteriza como uma disputa feroz e 

selvagem sobre quem agrega para si a maior amplitude potencial na corrida pela preservação 

e expressão do código genético individual, que marca a continuidade da espécie; logo, 

estamos sublimados, de modo categórico, pelo ardor da garantia da expressão artística do 

belo e do encantador.  

É um paradoxo que em uma instância na qual tudo aparece e se desenvolve de modo 

desordenado, ilógico, a saber, o inconsciente, tenha se criado e mantido como exigência que 

a beleza harmônica seja uma constante de manutenção da vida e da economia psíquica. 

Rancière buscou realizar uma interpretação desta condição inconsciente da estética e para 

isto necessitou elaborar e desenvolver uma noção particular de estética onde defende que 

ela não é algo que: 

Designa a ciência ou a disciplina que se ocupa da arte; mas, um modo de pensamento que se 

desenvolve sobre as coisas da arte e que procura dizer em que elas consistem enquanto coisas 
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do pensamento. De modo mais fundamental, trata-se de um regime histórico específico do 

pensamento da arte, de uma ideia do pensamento segundo a qual as coisas da arte são coisas 

de pensamento.12  

Por fim, chega ao entendimento de que estética é o conhecimento confuso, que não é 

mais um conhecimento menor, “mas propriamente um pensamento daquilo que não pensa.”13  

Pode-se tomar a expressão como uma manifestação inconsciente, em que não se tem a 

exigência do pensar, porque este vive e trabalha em prol da preservação da vida e da espécie. 

Busca se distanciar ao máximo da dor e se aproximar do prazer, coisas que são automáticas 

em uma situação em que a privação daquilo que causa desprazer possa conduzir ao prazer, à 

felicidade e a apreciação do belo realiza muito mais do que isto: conduz o indivíduo a um 

estado de êxtase, de se perceber em uma condição de apropriação daquilo que não sabe o 

que é, porque, como coloca Rancière, “é uma tomada de percepção de um pensamento que 

não pensa, está ali, é real, existe, mas nunca foi visto e nem o pode ser e mais, acontece 

como um estado de devaneio, de um além de si mesmo”.14 

 

A EXPERIÊNCIA ESTÉTICA 

 

Freud não buscou explicar o inconsciente, buscou explicar como ele funciona e de que 

maneira esta ação estava relacionada ao caráter sexual da existência humana. Isto 

contribuiu, sobremaneira, para que pudessem ser compreendidas certas atitudes humanas 

que fora deste contexto destes saberes, não poderiam ser esclarecidas, com base em termos 

lógico-científicos, continuando no espaço da mitologia. As Belas-Artes, aquelas obras de 

maior expressão e de caracteres capazes de despertar para a atração estética são as que 

continuam a representar as capas dos postais. Tudo isto caracteriza o que se pode definir por 

experiência estética. 

 
12 RANCIÈRE, Jacques. O Inconsciente Estético. São Paulo: Editora 34, 2009, pp. 11-2. 
13 Ibid., p. 13. 
14 Ibid. 
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No entanto, como analisar esta condição em que se é levado a considerar que uma 

experiência é algo que atravessa o indivíduo e o transforma, deixando, entretanto, uma 

incógnita quanto a que tipo de mudança ocorrerá e que impactos recairão na vida futura 

daquele que a recebe: “A experiência estética diferencia-se da atitude científica na medida 

em que é uma oscilação entre atitude crítica e sentimental (Figurelli), em que o homem está 

confundido com as coisas (Dufrenne).”15 

Esta condição singular sobre a experiência estética a que faz referência Rosenfeld é 

uma situação peculiar em que não se exige rigor matemático para sua elaboração, dado que 

se trata de uma experiência extremamente subjetiva, em que existe a possibilidade de erros 

por parte do próprio julgado, que é atravessado no processo por sua formação, seu caráter, 

sua cultura, além de suas vivências artísticas, estéticas e morais.  

Tudo o que foi explanado sobre a experiência estética forma o escopo da estrutura 

intelectual que executa sua ação julgadora, propondo a elaboração cognitiva de modo que se 

forma uma extensa teia que envolve elos de todas as partes porque seu maior instrumento 

de suporte é a imaginação de quem interpreta a obra em si.  

Passa a existir um diálogo mudo entre os partícipes da chamada experiência estética, 

que seja a obra e o ser humano, e este mutismo para o mundo exterior esconde toda uma 

vultosa profusão de energia, uma experiência para além da experiência, algo que pode ser 

classificado como místico.  

Pode-se, assim, deduzir que a experiência estética se caracteriza como um encontro no 

qual não consiste em assimilar ou integrar a beleza que proporciona a natureza, 

representada ou expressa; ou ainda a arte, em suas expressões, sem, no entanto, participar 

diretamente no mundo natural e no mundo artístico. Compreende-se que não é a beleza da 

natureza ou da arte que nos atravessa, é o indivíduo que atravessa este mundo. Esta 

participação somente é possível porque o sentir estético é um sentir que é e se faz aberto à 

natureza e à arte. 

 
15 ROSENFELD, Helena K. “Entre a psicanálise e a arte (Resenha).” In: Revista Psicol USP, v. 10, n.1, São 
Paulo, 1999, p. 06. 
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Baumgarten definiu a estética como o estudo da experiência sensória junto com o 

sentimento. Para Kant, a estética é a ciência que trata das condições da percepção pelos 

sentidos. Nesse sentido, Rosa explica que a experiência estética é altamente subjetiva e a sua 

vivência torna a realidade mais leve, conferindo novo sentido às coisas, estas que podem nos 

mostrar perspectivas diferentes acerca da própria realidade vivenciada e experimentada.16  

Entretanto, a satisfação dada pelo sentir estético é precária (não permanece nem se 

repete), é fruto do acaso, ou seja, não há como programar ou prever uma ação ou uma 

reação, além de ser intenso. Não podemos prever, com certeza, se gostaremos ou não de 

algo, nem ninguém pode nos obrigar a gostar de alguma coisa. A experiência estética não 

pode ser induzida por qualquer forma de pensamento alheia a nossa vontade. 

O conceito de experiência estética revela o desejo que o ser humano possui de 

permanecer no estético mesmo quando não está diante dos objetos artísticos. Esse desejo - 

inconsciente - demonstra, simultaneamente, que o estético não pode ser aprisionado 

nas obras de arte, ele é capturado pelo olhar do artista e por sua experiência singular. O 

estético é transformado e, na visão do espectador, é ressignificado por meio de suas próprias 

experiências estéticas.  

O campo das artes, na modernidade, tem contribuído para a constituição de domínios 

da experiência que ainda não possuem uma categorização formal, o que é bastante 

compreensível, porque aquilo que se encontra no campo da subjetividade não pode ser 

limitado, nem mensurado ou reproduzido, antecipado, previsto, delimitado, porque escapa 

ao sensível que está à vista de todos, fica restrito ao plano específico do individual.  

O que realça nesta situação é que o pensamento sobre as Artes já não se manifesta 

apenas na determinação de uma relação de identificação ou de reconhecimento de uma 

identidade estética, mas parece formar-se na própria complexidade da experiência estética a 

que está submetido o homem contemporâneo. Em última análise, a experiência estética é o 

renovado testemunho de que a arte continua a pensar através do paradoxo de uma presença 

nunca conclusiva. A experiência provocada pelo encontro com a forma artística consiste, 

 
16 ROSA, 2018. 
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antes do mais, em efetuar a saída do formalismo da experiência, o que significa, 

simplesmente, o reencontro da liberdade na sua relação estética com o inconsciente.17 

Nesta relação com o inconsciente a estética se faz autônoma porque não fica sujeitada 

a valores que são construídos nas masmorras do tempo e nem sob a égide de equiparação do 

ser humano com seus coetâneos. Nesse viés, para Renato Mezan:  

A estética se vê constrangida a absorver ou a refutar a análise da sublimação e da problemática 

da imaginação criadora que emerge de conceitos como os de ‘processo primário’, ‘formação de 

compromisso’ e ‘realização de desejo’. A mística da inspiração é severamente abalada pelo 

desvendamento dos processos de criação, e a incorporação de certas teses freudianas no 

Surrealismo, no teatro da crueldade e em outras manifestações artísticas demonstra a 

necessidade de se levar em conta os resultados da investigação analítica.18 

Está evidente que os resultados das pesquisas realizadas com as ferramentas e as 

metodologias adotadas pela Psicanálise podem lançar luz sobre os procedimentos estéticos e 

contribuir para uma melhor abordagem dos processos de criação e, consequentemente, 

possibilitar uma maior compreensão dos fenômenos.  

Há toda uma construção intelectual que se apoia sobre este pilar, para o qual falta um 

direcionamento, ainda que sutil, pois não é possível ver como o inconsciente atua. Apenas 

existem possibilidades de se realizar leituras mais ou menos próximas de seus respectivos 

campos de atuação em que tudo se posiciona como um elo que está para além e para aquém 

da visão estética que a sociedade moderna coloca como objeto definido para todos. 

A Psicanálise realiza um profundo constructo quando avança sobre as ideias do 

inconsciente e alcança respostas que podem ser interpretadas como de caráter universal. 

Isto é o que caracteriza as possibilidades relatadas por Mezan porque a mesma técnica de 

análise pode ser aplicada a todas as culturas, uma vez que não se está a dialogar com a 

cultura, mas com os moldes que a sustentam e que as mantêm em funcionamento. 

Destacando que o objeto-alvo de toda a especulação analítica é o que ocorre fora do âmbito 

da consciência e como o ser humano lida com tal ocorrência e o que constrói a partir de 

 
17 ROSA, 2018. 
18 MEZAN, Renato. Freud: A trama dos conceitos. São Paulo: Perspectiva, 1987, p. 14. 
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tudo isto, uma vez que tenha acesso consciente ao seu modo de compreender a natureza 

estética.19  

 

CONCLUSÃO 

 

Este trabalho tentou compreender como a estética se relaciona com o inconsciente 

humano. Também analisamos como o pensamento freudiano aplicado à Psicanálise, por 

meio de sua técnica, pode contribuir para que isto chegasse ao ponto do possível, que é a 

compreensão profunda da ideia de estética como um conceito amplo e inerente à existência 

humana, ao ser em si.  

Tratou-se, igualmente, da estética e seu vínculo com o conceito de belo, segundo o 

qual seria considerado uma aberração levantar a hipótese de uma estética do feio, do 

esquisito, do estranho, do excêntrico, visto que a estética caminha ao lado da harmonia e 

somente o belo possui tal estrutura. 

A estética estende-se pela vida do homem desde seu nascimento, com as afirmações da 

família, parentes e amigos sobre a psiquis do neófito e se prolongam até o dia de sua morte, 

quando não se tem uma resposta oriunda de sua parte, mas até com relação à morte existem 

preocupações com os adequações a que o morto faz jus.  

Portanto, observa-se que a experiência estética acompanha o ser humano por toda a 

sua existência, podendo ser compreendida como parte da essência humana, esta entendida 

aqui sob o conceito de Martin Heidegger (1889-1976), que interpreta a essência da técnica 

como a sendo a Técnica em movimento; por analogia, a essência da estética seria a Estética 

em constante movimento.  

Freud não se dedicou com toda a sua perícia a compreender o fenômeno estético e 

nem a experiência estética, embora fosse fascinado pela criação de Michelangelo (1475-1564), 

que lhe representava um fascínio estético inigualável e sobre esta ânsia de compreender esta 

atração fenomenológica escreveu, em 1914 que, “as obras de arte exercem sobre mim um 

 
19 MEZAN, 1987, p. 14. 
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poderoso efeito, especialmente a literatura e a escultura e, com menos frequência, a pintura. 

Isto já me levou a passar longo tempo contemplando-as, tentando apreendê-las à minha 

própria maneira, isto é, explicar a mim mesmo a que se deve o seu efeito.”20  

Logo, a Psicanálise auxiliou na compreensão do mundo intrapsíquico e a respeito das 

relações entre a admiração do belo e suas manifestações inconscientes de atração e de 

repulsa por determinados elementos na natureza, bem como entre os seres humanos. 

Chegou-se à conclusão de que o conceito de estética é universal e atua de modo 

inconsciente. Dita as escolhas dos indivíduos de acordo com a particularidade de cada 

cultura, não cabendo juízos modernos distorcerem os significados com jargões de efeito que 

nada fazem para ampliar os valores e aprimoramentos dos preceitos, conceitos e 

conhecimento sobre o assunto.  

Mesmo a Psicanálise sendo uma criação moderna, fundamenta-se na Filosofia e o que 

faz é aplicar sobre os objetos uma técnica analítica. Visa alcançar um maior esclarecimento 

sobre como os objetos se comportam, como influenciam os indivíduos e são modificados por 

estes na tentativa de explicar que forças conscientes e inconscientes atuam no processo de 

interpretação e compreensão estética. 
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CAPÍTULO 4 
 
IMAGENS, INDUMENTÁRIAS E IDENTIDADES 
CULTURAIS DO CRISTIANISMO NO IMPÉRIO ROMANO  
 
Ludimila Caliman Campos1 
 
 
 

uando adentramos o campo de pesquisa dos hábitos e dos costumes de uma dada 

comunidade ficamos envoltos em uma série de aspectos do campo simbólico e 

cognitivo que não podem ser desprezados. Considerando que o estudo ora proposto busca 

elucidar a formação de costumes religiosos de ordem híbrida no cristianismo, nossa atenção 

se voltará para determinadas manifestações no âmbito das representações visuais.  

A partir das fontes consultadas, julgamos que a análise das escolhas e dos hábitos de 

indumentária e de decoração de ambientes de alguns cristãos, entendendo-se tais como 

 
1 Professora titular e pesquisadora na Faculdade de Ensino Superior de Linhares (FACELI) e 
colaboradora nacional do Laboratório de Estudos sobre o Império Romano (LEIR/UFES/USP). Graduada 
em História (UFES) e Artes (UNIMES). Doutora e Mestre em História Social das Relações Políticas pela 
UFES. E-mail: lud.campos@yahoo.com.br; Lattes: 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4251900T6 
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manifestações artísticas,
2
 é fundamental para uma compreensão inicial da construção das 

identidades nessas comunidades. Isso porque o vestuário, por exemplo, não serve apenas 

para proteger o corpo ou como um simples adereço, mas é parte integrante do cotidiano, do 

habitus humano.  

A partir das reflexões de Pierre Bourdieu (1930-2002), o conceito de habitus denota um 

princípio gerador de práticas. O habitus produz práticas distintas e distintivas, sendo 

marcado por esquemas classificatórios, princípios de visão, de divisão e de gostos diferentes. 

Uma das principais funções de habitus é dar conta da unidade de estilo, pois o estilo é uma 

característica de diferenciação de campos (algo próprio dos artistas, que precisam se 

distinguir em estilos particulares a fim de agregar valor a sua própria obra).  

Logo, o habitus pode ser traduzindo pelas identidades pessoais e coletivas, ligado a 

fatores de natureza psicológica, política, econômica e sociocultural.
3 Além disso, 

entendemos que, a partir da adoção de determinados adereços, vestimentas e decoração de 

ambientes, é possível alcançar formas de representação e de comportamentos de uma época 

ao demonstrar e caracterizar sistemas de regulação e de pressões sociais. É evidente, ainda, 

que a indumentária e a decoração de ambientes identificam, rotulam, excluem ou inserem o 

indivíduo em um determinado contexto ou grupo social. Será a partir da compreensão 

desses hábitos que poderemos perceber como se deram as primeiras confecções de ícones 

entre os cristãos. 

No conjunto de abordagens para a problemática dos hábitos e dos costumes cristãos no 

século III, a indumentária, em especial a feminina, parece ter ganhado significativo destaque 

entre os clérigos. Vale ressaltar que, nos primeiros séculos do cristianismo, as mulheres 

eram ora condenadas, ora exaltadas nos discursos eclesiásticos. Quando elas cometiam 

algum ato digno de punição, as “penas” tendiam a ser mais duras. No entanto, muitas 

conseguiram ascender a patamares considerados altos na ekklesia como diaconisas, monjas e 

matronas patrocinadoras. Além disso, nos séculos III e IV, uma série de mártires mulheres 

 
2 OSLON, Kelly. Dress and the Roman Woman: Self-Presentation and Society. New York: Routledle, 
2006, p. 240. 
3 BOURDIEU, P. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 1999, p. 337-342. 
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foi sacralizada, bem como a devoção à própria Maria se destacou, valorizando ainda mais o 

gênero no meio eclesiástico. 4  

Clemente de Alexandria (150-215 d.C.), apologista cristão, em seu contra-ataque à 

aristocracia de Alexandria, que, segundo ele, “vivia uma vida no luxo”, disse o seguinte sobre a 

vestimenta: 

Portanto o uso de ouro e de roupas finas não é para ser inteiramente proibido. Mas impulsos 

irracionais devem ser controlados, para que, transportando-nos para longe através do 

relaxamento excessivo, os quais nos impelem à voluptuosidade.5 

O instrutor nos permite, então, usar roupas simples e de cor branca [...] De modo que, 

acomodando-nos a arte não variegada, mas a natureza como ela é produzida, e afastando tudo 

o que é enganoso e esconde a verdade, podemos abraçar a uniformidade e a simplicidade da 

verdade. Sófocles, repreendendo um jovem, disse: “Não se enfeite com roupas femininas.” [...] 

Daí também na lei sobre lepra, tal qual promulgada por Moisés, ele rejeita aquilo que possui 

muitas cores e manchas, como as diversas escalas da cobra. Ele deseja, portanto, que o homem 

já não se vista com grande variedade de cores, mas todo de branco - do topo da cabeça até a 

planta dos pés, a fim de ser limpo e de modo, através de uma transição a partir do corpo, a 

poder deixar de lado as paixões variadas e versáteis do homem, e amar a cor invariável, 

inequívoca e simples da verdade. Platão também [...] aprovava a cor branca para as roupas6 

A Palavra nos proíbe fazer violência à natureza ao furar os lóbulos das orelhas. Muito menos 

furar o nariz - para que, o que foi dito, possa ser cumprido: “Como um brinco no nariz de um 

porco, assim é a beleza de uma mulher sem discrição” (Prov. 11:22). Para quem pensa ser bela 

ao usar o ouro, torna-se inferior ao ouro, e quem é inferior ao ouro não é o senhor dele. Mas 

confessar a si mesmo como menos ornamental do que o minério de Lídio é algo monstruoso!7 

Observamos que Clemente, como um bom ateniense e mestre da filosofia 

neoplatônica, lançou mão dos argumentos da filosofia grega com referências a Sófocles (497-

 
4 ALEXANDRE, Monique. “Early Christian Woman.” In: PANTEL, Pauline Schmitt. A History of Women: 
from ancient goddesses to Christian saints. London: Harvard University Press 1992, p. 67.  
5 CLEMENT OF ALEXANDRIA. “ The Pedagogus.” In: SCHAFF, Philip. The Early Church Fathers: Ante 
Nicene Fathers. V. 3. Edinburgh: T&T Clark, 2009, p. 6.1.  
6 Ibid., p. 6.2 [grifo nosso].  
7 Ibid., p. 6-3.  
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406a.C) e a Platão (428-347 a.C.), de modo a legitimar seu discurso e a repudiar o luxo da 

indumentária, tanto masculina quanto feminina. 

 

 
Fig. 1: Anônimo. Afresco da mulher orante, Catacumba de São Calixto, Roma, século IV. Disponível 

em: https://www.womeninthebible.net/bible-archaeology/catacombs. Acesso em: 26 jan. 2021. 

https://www.womeninthebible.net/bible-archaeology/catacombs
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Clemente entendia que as roupas tinham uma função específica: cobertura do corpo, 

além da defesa do frio e do calor. Ornar a vestimenta seria papel daqueles que viviam para o 

mundo, e não para Deus.8 O trecho mostra, ainda, haver mulheres que se convertiam ao 

cristianismo e que permaneciam com as mesmas vestimentas usadas quando eram pagãs. 

Essas mulheres, provenientes de famílias da aristocracia alexandrina, parecem não querer 

abdicar desses costumes.9  

Por outro lado, Clemente desejava que os cristãos andassem em uma unidade de 

pensamento e de costumes, conforme o trecho acima, sendo necessário, para isso, que os 

cristãos recém-convertidos abrissem mão do antigo modo de se vestir. Algumas imagens 

provenientes de catacumbas romanas confirmam que muitas mulheres não aderiam à 

vestimenta idealizada pelos bispos (Fig. 1 e 2). 

 

 
Fig. 2: Anônimo. Afresco de dionysas in pace, Catacumba de São Calixto, Roma, século IV. Disponível em: 

https://theancientworld.tumblr.com/post/7046841027/praying-woman-catacomb-of-calixtus-rome-
early. Acesso em: 26 jan. 2021. 

 
8 CLEMENT OF ALEXANDRIA, 2009, p. 6.  
9 CORBIER, Mireille. “Family Behavior of the Roman Aristocracy (Second Century B.C - Third Century 
A.D).” In: POMEROY, Sarah. Women's History and Ancient History. North Carolina - EUA: The 
University of North Carolina Press, 1991, p. 78.  

https://theancientworld.tumblr.com/post/7046841027/praying-woman-catacomb-of-calixtus-rome-early
https://theancientworld.tumblr.com/post/7046841027/praying-woman-catacomb-of-calixtus-rome-early
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Tais figuras revelam, pela precisão nas feições, que se tratavam de representações de 

mulheres reais. A Fig. 1 mostra uma mulher bem vestida, provavelmente aristocrata. Ela usa 

brincos, um colar, um véu e uma roupa bastante ornada. Já a Fig. 2 retrata uma jovem 

chamada Dionysas, como pode ser atestado pelo registro epigráfico. Abaixo do nome 

Dionysas, está escrito In pace, isto é: Dionísia, descanse em paz (tradução nossa). O corpo de 

Dionísia deve ter sido depositado nessa catacumba e a sua figura retratada como uma forma 

de homenagem a ela. De igual modo, a jovem está bem ornada utilizando brincos, colar e 

um véu. É perceptível, ainda, uma maquiagem vibrante nos olhos e no rosto. 

As representações ora descritas parecem se referir às matronas, haja vista estarem 

envoltas em túnicas. Vale ressaltar que, durante a República Romana, matrona era um 

atributo sociopolítico que identificava a mulher que detinha cidadania romana e tinha se 

casado com um homem romano livre. Já no contexto do Império Romano, o termo ganhou 

um caráter socioeconômico sendo empregado para identificar as mulheres pertencentes à 

aristocracia romana. Sobre as imagens em análise, tais comprovam que a estética impecável 

e a opulência eram fundamentais para a manutenção do status quo das matronas integrantes 

da aristocracia, mesmo se elas fossem cristãs. Importa salientar que as representações em 

questão indicam, pelo modus vivendi híbrido adotado por essas mulheres, que elas 

transitavam entre os espaços cristãos e pagãos. 

Além de Clemente de Alexandria, Tertuliano (160-220 d.C.), também líder norte-

africano e escritor latino,  dedicou um de seus trabalhos à aparência das mulheres.10 Ele 

assevera que a redução, 

das despesas com o esplendor também deve ser o objeto de seus cuidados [das mulheres]. Para 

que exibam no seu rosto temperança e singeleza, e uma simplicidade totalmente digna da 

disciplina divina, mais do que investir todas as outras partes do corpo com os absurdos 

luxuosos de pompas e delícias [...] Primeiro, então, [irmãs], [tomem cuidado] para não 

 
10 POWER, Victor. “Tertullian: Father of Clerical Animosity toward the Theatre.” In: Educational Theatre 
Journal, The Johns Hopkins University Press, v. 23, n. 1, Baltimore, 1971, p. 37. SAN JERÓNIMO. De Viris 
illustribus. Serie Santos Padres. Nº 55. Sevilla: Editorial Apostolado Mariano, 1998, p. 53. DUNN, 
Geoffrey. “Rhetoric and Tertullian's “De virginibus velandis”. Vigiliae Christianae, v. 59, n. 1, 2005, p. 12; 
DECRET, François. Early Christianity in North Africa. Cambridge: Cambridge University Press, 2009, p. 
22.  
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utilizar trajes espalhafatosos e próprios do vestuário de uma prostituta; e, se, por uma questão 

das exigências da riqueza, do nascimento, ou das dignidades do passado, for obrigada a aparecer 

em público tão maravilhosamente vestida [...] tome cuidado para temperar um mal deste tipo; 

para que, sob o pretexto de necessidade, você dê a rédea, sem restrição, para a indulgência de 

licença. 11 

Em um trecho final, Tertuliano evidencia ao público o motivo pelo qual ele escreveu 

sua obra disciplinar: 

Além disso, o que faz com que você tenha de aparecer em público com grandeza excessiva, 

como você se apresenta nas ocasiões que exigem essas exposições? Para você não fazer o 

circuito dos templos, nem a demanda (para estar presente) nos espetáculos públicos, nem ter 

qualquer familiaridade com os dias santos dos gentios. Agora é para o bem de todas essas 

reuniões públicas, muito ver e ser visto, que todas as pompas [do vestir] estão expostas aos 

olhos do público, quer para o fim de praticar o comércio de voluptuosidade, ou de inflar a 

glória. Você, no entanto, não tem motivos para aparecer em público, exceto como uma pessoa 

séria. Ou algum irmão que está doente é visitado, ou então o sacrifício é sofrido, ou então a 

palavra de Deus é dispensada. Independentemente disso, eu gostaria de citar que é um negócio 

da sobriedade e da santidade, não exigindo traje extraordinário, com [grande] arranjo [de 

devassa] negligência. Por que amizade com os gentios a impede de sair vestida com sua própria 

armadura, [e] tudo o mais, na medida em que [você tem que ir] para com os estranhos da fé? 

Então, que entre as servas de Deus e do diabo, pode haver uma diferença, de modo que você 

pode ser um exemplo para elas, e elas podem ser edificadas em você, de modo que [como diz o 

apóstolo] Deus deve ser glorificado pelo seu corpo. [...] Bem, é instado por alguns deixar que o 

Nome de Deus não seja blasfemado em nós, se fizermos qualquer mudança depreciativa do 

nosso velho estilo de vestido. [...] Blasfêmia grande é aquela pela qual é dito: “Desde que ela se 

tornou uma cristã, ela só usa os piores trajes!” Será que você tem medo de aparentar ser mais 

pobre, a partir do momento que você se torna mais rica, e suja [moralmente detestável], a 

 
11 TERTULIANO, De Habitu Muliebri, 1, 9. Ver em: TERTULLIAN. “On the Apparel of Women.” In: 
SCHAFF, Philip. The Early Church Fathers: Ante Nicene Fathers. V. 3. Edinburgh: T&T Clark, 2009, p. 
223. 
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partir do momento que você foi feita mais limpa? E é de acordo com o decreto de gentios ou de 

acordo com o decreto de Deus que se estabelece o caminhar cristão?12 

Ele ainda afirma o seguinte no trecho subsequente: 

Vamos apenas desejar que pudesse não haver motivo para blasfêmia! [...] Por que é que vocês, as 

quais são chamadas de sacerdotisas modestas, devem aparecer em público vestidas e pintadas 

à maneira das desonestas? [...] Enquanto foram criadas algumas leis para conter o [uso de] 

decorações matrimoniais e matronais, agora, em todos os eventos, a depravação aumenta 

conforme a idade e dia a dia, igualando quase todas as mulheres [...] sendo difícil de distingui-

las. E, no entanto, até mesmo as Escrituras sugerem que a atração às coisas espalhafatosas é 

invariavelmente conjugada e apropriada à prostituição do corpo.13 

Tertuliano é o autor cristão mais antigo e mais proficuo a maximizar o poder  

simbólico da vestimenta. Tertuliano defende para a sua audiência um modelo de 

indumentária mais simples, pois acredita que isso evitaria a prática de idolatria.  

Entendemos que as roupas e os adornos compõem um sistema simbólico capaz de 

comunicar diferentes mensagens acerca de uma pessoa, a saber: status social, idade, riqueza, 

etnicidade, filiação, profissão, estado emocional, poder e expressão de valores. Tais se revelam 

como marcas da experiência humana e da atitude intencional das pessoas.14  

No contexto do mundo romano imperial, a indumentária está ligada à denotação de 

auctoritas, dando aprovação àquele que a possui. A auctoritas, por sua vez, pode ser definida 

como um reconhecimento e um prestígio - social e político - dado a certos cidadãos como 

uma dignidade legitimada e outorgada pelo Estado. Possuir auctoritas permitia que o 

cidadão usasse da sua influência para obter apoio àquilo que desejasse. Deste modo, a 

escolha da indumentária mais adequada fazia parte de uma propaganda idealizada pela 

aristocracia no âmbito da sociabilidade para uma manifestação externa de poder. 15 

A indumentária se coloca como uma importante ferramenta de regulação social por ser 

 
12 TERTULIANO, 2009, p.  2; 11 [grifos nossos].  
13 Ibid., 2; 12 [grifo nosso]. 
14 OSLON, 2006, p. 98.  
15 PERRY, Ellen. The Aesthetics of Emulation in the Visual Arts of Ancient Rome. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2011, p. 76; LOWRIE, Michele. Writing, Performance, and Authority in Augustan Rome. 
Oxford: Oxford University Press, 2009, p. 57.  
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baseada no sistema de signos que reflete e que ajuda a construir a ordem social,  revelando o 

status da mulher e os ideais do comportamento feminino no âmbito da autopercepção. Por 

meio dos excertos extraídos do discurso de Tertuliano, podemos afirmar que as ricas 

mulheres de Cartago (norte da África) - na opinião do bispo - prezavam pela ostentação e 

pelo requinte excessivo. Elas haviam se convertido, mas não estavam dispostas a abandonar 

os espaços públicos que sempre frequentaram antes de abraçarem a fé cristã. Muito pelo 

contrário, elas continuaram transitando pelos mesmos locais e portando os mesmos trajes e 

pompas habituais próprios da sociedade pagã. 

Muitas mulheres não acatavam os conselhos dos sacerdotes, porque, para a cultura 

romana na qual elas se viam inseridas, estarem bem vestidas as elevavam ao status de pessoa 

distinta, digna de admiração. Tais mulheres eram vistas como um espetáculo social ao 

ficarem em evidência por causa de seus trajes. Clemente fala abertamente acerca do suposto 

desejo que elas tinham de serem vistas e admiradas por todos.16  

Na sociedade romana, o status social do indivíduo era indicado não somente pela 

posição que ele ocupava nem apenas pelo estilo de vida que levava; mas, acima de tudo, 

pelos aspectos exteriores que ele apresentava, fosse por meio da indumentária, fosse por 

causa da decoração de sua residência, motivo este para a produção de estátuas dos homens 

públicos ser tão comum no mundo imperial romano.17 

Por outro lado, para o bispo, as mulheres cristãs, além de não deverem gastar tempo 

com o luxo e com o requinte, precisavam se diferenciar das outras, como as prostitutas e 

como as pagãs, de modo a não macular a imagem da ekklesia. Segundo Tertuliano, a não 

diferenciação das mulheres na sociedade romana era uma ameaça à própria identidade do 

cristianismo, haja vista que elas estavam vinculadas à ekklesia.18  

Se, por um lado, a utilização de adereços, por exemplo, estava associada não somente à 

conquista erótica e à sedução como também à falta de controle, à vaidade, à ganância e à 

futilidade - algo inaceitável para os bispos -, por outro, os acessórios caros denotavam poder 

 
16 CLEMENT, 2009, p. 2, 13.  
17 VEYNE, Paul. “Império Romano.” In: ARIÈS, Philippe; DUBY, Georges. História da Vida Privada: do 
Império Romano ao Ano mil. São Paulo: Companhia de bolso, 2009, p. 67. 
18 OSLON, 2006, p. 54.  
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econômico e influência social, sendo necessários a fim de que a aristocracia mantivesse os 

limites de demarcação, distinção e distância social.  

Para grande parte da sociedade greco-romana, a riqueza era celebrada como uma 

virtude em contraposição à pobreza, vista como um vício ou como um defeito.19 Os bispos, 

com seus ideais ascéticos, desdenhavam de tal postura, pois, para eles, além de indicar uma 

conduta pagã, adquirir ornamentos seria fruto da soberba e do orgulho de mulheres que não 

queriam aderir às regras cristãs e se diferenciar dos pagãos realçando a identidade da crença 

cristã que elas teriam adotado. 

Observamos, ainda, que a arte muito requerida pelas mulheres e feita com materiais 

preciosos, como ouro e prata, era vista como a “arte da luxúria”, segundo Clemente de 

Alexandria.20 Apesar disso, havia uma “arte plástica divina” - de acordo com Tertuliano, pela 

qual o homem deveria abdicar do material em favor do espiritual, da virtude e da razão.21 

Tertuliano chega a afirmar que se deveria “jogar fora os ornamentos terrenos caso desejemos o 

espiritual”.22 Apesar da total repulsa a qualquer indumentária luxuosa, Clemente de 

Alexandria sugeriu que, unicamente para os homens, era lícito usar anéis-selo com imagens 

gravadas, como a pomba, o peixe e a âncora. Ou seja: todas as imagens deveriam ter alguma 

relação com símbolos da fé cristã (Fig. 3 e 4). 

No discurso de Clemente, vemos o seguinte: 

Nossos selos devem levar a imagem de uma pomba, de um peixe, de um navio em pleno vento; 

de uma lira da qual Polícrates costumava utilizar, ou de uma ancora a qual Seleuco gravou em 

seu anel. Se a figura mostra um pescador, faz alusão aos apóstolos e seus filhos que pescavam 

em água. Mas evitemos absolutamente representar ídolos, porque é proibido olhar para eles. 

Devemos também evitar o arco e a espada, porque combatemos pela paz; igualmente se deve 

evitar uma taça para que continuemos a praticar a temperança.23  

 
19 VEYNE, loc. cit., p. 77. 
20 CLEMENT, 2009, p. 3; 2. 
21 TERTULIANO, 2009, p. 2; 3. 
22 Ibid., 2; 13. 
23 CLEMENT, loc. cit., p. 3; 11. 
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Fig. 3: Anônimo. Anel de ouro com gravação que simboliza um peixe, Roma, século III. The Walters 

Art Gallery, Baltimore.24    

 

Fig. 4: Anônimo.  Anel de ouro com gravação que simboliza um peixe, Roma, século III. The Walters 
Art Gallery, Baltimore.25    

A utilização de anéis-selo, mesmo os de ouro, era recomendada considerando sua 

função prática nos negócios públicos, por uma questão de segurança nos contratos, mas 

somente com esse objetivo, todos os demais anéis deveriam ser descartados.26 Ademais, 

os anéis-selos deveriam se referir ao repertório cristão. É interesse observar que a maior 

parte dos anéis-selo cristãos preservados, de fato, apresentavam os temas descritos por 

Clemente, conforme observamos, por exemplo, na coleção Zucker.27   

 

 
24 VIKAN, Gary. “Early Christian and Byzantine Rings in the Zucker Family Collection.” In: The Journal of 
the Walters Art Gallery, v. 45, 1987, p. 36. Disponível em: https://www.jstor.org/stable/20169031?seq=1.  
25 Ibid. 
26 Ibid., p. 3; 9-10. 
27 Id. Art and Marriage in Early Byzantium. Dumbarton Oaks Papers, Trustees for Harvard University, v. 
44, 1990, p. 32. 
 

https://www.jstor.org/stable/20169031?seq=1
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No contexto do ascetismo cristão, ancorado no pensamento da filosofia 

neoplatônica e estoica, adornos variados e indumentárias caras e trabalhadas denotavam 

excesso de vaidade, tolice, ou mesmo um potencial fruto do pecado da soberba e da 

idolatria. Essa era a visão de grande parte dos líderes eclesiásticos, tais como Clemente de 

Alexandria e Tertuliano. 

Todavia, muitos cristãos, em especial as matronas, precisavam manter o poder 

simbólico que as indumentárias e os adornos ofereciam, a fim de garantir a auctoritas. As 

aristocratas circulavam pelos diversos espaços públicos da sociedade junto aos seus 

maridos, alguns não adeptos ao cristianismo, portando uma indumentária comum aos 

usos pagãos, exatamente para garantir o status que possuíam.  

Numa clara disputa identitária, as matronas que frequentavam as assembleias 

cristãs eram colocadas no limiar entre o paganismo e o cristianismo por não serem vistas 

como membros desse grupo, já que se trajavam de maneira distinta.  

Considerando que as matronas financiavam grande parte das ações do cristianismo, 

a situação limítrofe delas pressionou o próprio cristianismo a se travestir de uma nova 

identidade a fim de admitir tais práticas, de forma definitiva, na ekklesia. A admissão 

dessas indumentárias e adornos inicialmente entendidos como pagãos alterou, em 

grande medida, a forma cultual e doutrinal do cristianismo ao longo da Antiguidade 

Tardia.    
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CAPÍTULO 5 
 
A ALQUIMIA NAS PINTURAS DE GÊNERO HOLANDESAS 
DO SÉCULO XVII 
 
Maria Rita Guercio1 
 
 
 

 alquimia é comumente conhecida como a pseudociência de transformar chumbo em 

ouro e teve seu ápice durante o século XVII, quando do início da Revolução Científica 

Moderna.  A alquimia é também considerada a antecessora da química e foi um dos 

principais temas retratados pelos artistas de pintura de gênero holandesa do século XVII, 

ganhando centenas de cópias e representações. Por serem consideradas uma reprodução fiel 

do ambiente de laboratório químico, as pinturas holandesas representativas de alquimistas 

do século XVII foram muito utilizadas em livros de História da Ciência e da Química.  

No entanto, segundo o historiador da arte Christopher Hill, em seu artigo publicado 

em 1975, intitulado A Iconografia de Laboratório, é necessário cautela no tocante a 

 
1 Doutoranda no Departamento de História Social da Universidade de São Paulo - USP sob a orientação 
de Gildo Magalhães. Lattes: http://lattes.cnpq.br/7830555265662958; E-mail: mrguercio@hotmail.com. 

A 
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considerar essas pinturas como uma representação fidedigna da iconografia do laboratório 

químico.2 Elas não refletem fundamentalmente a realidade cotidiana, mas captam a 

percepção da realidade e as embute de qualidades imaginativas e morais.3 As pinturas de 

gênero holandesas do século XVII nos apresentam mais sobre a tendência da arte do século 

XVII do que sobre a alquimia necessariamente, mas ainda assim, oferece-nos muitas 

informações sobre o ambiente de trabalho do alquimista, além de suas ocupações e 

utensílios. 

Até a metade do século XVI, a Espanha dominava os Países Baixos (Holanda atual), 

cujo reinado estava em mãos do Imperador do Sacro Império Romano, Carlos V (1500 - 

1558). Desde o século XV, a região se destacava por ser uma área próspera devido às ações 

empreendedoras por parte de sua população, sendo alvo, portanto, de constantes tributos 

por parte de Carlos V e de Filipe II (1527 - 1598) da Espanha.  

Diante da adesão cada vez maior por parte dos Países Baixos ao calvinismo e ante ao 

descontentamento gerado pelo domínio espanhol, eclode em 1566 uma revolta por parte dos 

calvinistas, quando os mesmos resolvem invadir Igrejas católicas e atacar imagens cristãs. 

Assim, em 1568, teve início a Guerra dos 80 Anos, conhecida como a Revolta Holandesa. 

Quando a Espanha, finalmente, reconhece em 1648 a independência da Holanda, a liberdade 

política é acompanhada por novos princípios liberais, de modo que, o século XVII é 

aclamado como a Era de Ouro da Holanda, devido ao despontamento de novas ideias nas 

áreas política, cultural e científica. O processo de independência e o destaque ao teor 

nacionalista do movimento influenciaram profundamente a arte holandesa naquele século. 

Quando ocorre a ocupação espanhola em Flandres no início do século XVI, a Antuérpia 

ficou reduzida à metade da população, sendo que seu grande contingente de comerciantes, 

intelectuais e artesãos se dirigem para Holanda. Surgem importantes escolas de pintura nas 

 
2 HILL, Christopher. R. “The Iconography of the Laboratory.” In: Ambix, v. 2, n. 22, 1975, p. 102-110. 
Disponível em: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1179/amb.1975.22.2.102. Acesso em: 01/08/2020.  
3 REHN, Dana Kelly-Ann. The Image and identity of teh alchemist in Seventeenth-Century Netherlandish 
Art. Tese (Mestrado em História da Arte) - School of History and Politics, University of Adelaide. 
Adelaide, 2011, p. 3.  
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cidades de Leiden e Haarlem no século XVII, cuja considerável produção abastecia o 

comércio holandês de obras de arte.  

A produção dessas pinturas ocorria de forma descomunal e a produção de cópias 

gráficas era prática comum, a fim de suprir um mercado crescente de consumo de obras de 

arte e de outros produtos de luxo, ambos direcionados ao abastecimento da demanda pela 

ascendente burguesia, bem como da classe média. O historiador da arte, Ernst Gombrich, 

afirma que o gosto dos mercadores protestantes da Holanda era muito diferente da 

comunidade católica, visto que: 

Esses homens eram comparáveis, em suas concepções, aos puritanos ingleses: devotos, 

trabalhadores incansáveis, parcimoniosos, a quem desagradava, em sua grande maioria, a 

pompa exuberante dos costumes e maneiras meridionais. Embora essa austeridade abrandasse 

à medida que a segurança aumentava e a fortuna crescia, esses burgueses flamengos do século 

XVII nunca aceitaram plenamente o estilo barroco que dominava a Europa católica. 4  

Desta forma, a pintura holandesa se destaca por sofrer pouca influência estrangeira e 

deixou de lado temas históricos, religiosos ou mitológicos, dedicando-se à representação do 

cotidiano do povo holandês: paisagens, retratos, natureza morta e pintura de gênero. 

Destacou-se, ainda, pela ausência do mecenas nobre ou da realeza que comandasse o teor 

estético, tornando-se assim uma arte da burguesia: 

A chamada pintura de ‘gênero’ - a pintura da ‘vida cotidiana’ - foi pensada como sendo o 

oposto do quadro mitológico. Era vulgar, em vez de nobre. A finalidade do quadro de ‘gênero’ 

era provar - tanto de um modo positivo quanto negativo - que a virtude neste mundo era 

recompensada pelo êxito social e financeiro. Assim, os que podiam se dar ao luxo de adquirir 

tais pinturas - baratas como eram - viam confirmada a própria virtude. Essas pinturas eram 

especialmente populares entre a recém-chegada burguesia que se identificava, não com os 

personagens pintados, mas com a moral que a cena ilustrava. Novamente, a capacidade da 

pintura a óleo de criar a ilusão de substancialidade emprestava plausibilidade a uma mentira 

 
4 GOMBRICH, Ernst H. A História da Arte. Rio de Janeiro: LTC, 1999, p. 290. 
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sentimental: a saber, que eram honestos e os que trabalhavam duro que prosperavam, e que 

aqueles que para nada prestavam merecidamente nada possuíam. 5 

 A pintura de gênero procurava representar com realismo o que representava seguindo 

com precisão as cores, perspectivas e iluminação, mas ainda assim era considerada uma “arte 

menor”, distantes dos temas históricos e religiosos, muito embora, tenha relevância, como 

aponta o historiador da arte espanhol, Valeriano Bozal:  

As grandes mudanças no gosto da época e as novidades mais importantes na linguagem 

plástica, aquelas que vão conduzir à modernidade, se produzem nesses gêneros menores, não 

nos grandes gêneros do retrato e pintura religiosa e mitológica, que, no entanto, continuavam 

dominando a hierarquia acadêmica e cortesã.6 

O imediato ou involuntário era parte característica da pintura de gênero, que prezava 

pelo princípio de captar a espontaneidade da realidade cotidiana, representando a 

diversidade dos ambientes privados, a inocência de cenas e figuras populares, tendo o 

artista, por sua vez, o objetivo de retratar uma imagem como se fosse fruto direto do olhar. 

A pintura flamenca tornou evidente também o desejo de dignificar o ser humano e sua 

realidade, através do gosto pelo detalhe e pelos retratos típicos do período Renascentista, 

como afirma a historiadora Maria del Rosario Muller: “Assim, tem lugar uma exacerbação 

por representar a entidade humana e o espaço, acarretando no enriquecimento de temas 

pictóricos, em uma nova forma de pintar”.7  

  

 
5 BERGER, John. Modos de ver. Rio de Janeiro, Rocco, 1999, p. 105.  
6 BOZAL, Valeriano. Imagen de Goya. Barcelona, Lumen, 1983, p. 13.  

7 FARGA MULLOR, Maria del Rosario. Historia da Arte. México: Pearson, 2012, p. 226.  
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Fig. 1: David Teniers, o Jovem. The Alchemist, c. 1643, óleo sobre painel, 50,7 x 71,2 cm.  

Herzog Anton Ulrich Museum - Alemanha. Disponível em: https://useum.org/museum/Herzog-
Anton-Ulrich-Museum. Acesso em: 08 jul. 2021. 

Um dos principais artistas que se tornou muito copiado foi David Teniers, o Jovem 

(1610-1690). Durante os séculos XVII e XIX, as pinturas de gênero de Tenies foram as mais 

procuradas e apreciadas, devido ao detalhe e acabamento de suas obras. A arte alquímica foi 

um dos principais temas retratados por Teniers e estima-se que tenha produzido mais de 

350 gravuras sobre o tema8. Na pintura, Teniers apresenta o alquimista inclinado sobre seus 

livros, apesar da presença de vários alambiques em processo de destilação, bem como a 

figura ao fundo de seu assistente dedicando-se a algum trabalho manual. O alquimista, não 

obstante, está mais propenso aos estudos, associando sua imagem ao do filósofo natural. É 

importante ressaltar que as pinturas de gênero holandesas do século XVII tinham uma 

preocupação com detalhes, observados pela quantidade de objetos expostos como livros, 

vasilhas, alambiques, crânios e uma infinidade de utensílios destacados, pois era moda 

 
8 MATHIEU, Guerriaud; AGNÈS, Tabutiaux. “La gravure mystèrieuse.” In: Revue d’histoire de la 
pharmacie, ano 98, n. 371, 2011, p. 400.  

https://useum.org/museum/Herzog-Anton-Ulrich-Museum
https://useum.org/museum/Herzog-Anton-Ulrich-Museum
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durante o século XVII apresentar a capacidade do pintor em representar a maior variedade 

possível de objetos inanimados. 

As imagens das pinturas de gênero holandesas do século XVII refletem como a 

alquimia foi percebida pela população durante aquele contexto. Fontes visuais e 

documentais afirmam que a alquimia foi representada, de um lado, como ofício de 

respeitados cientistas. Mas, por outro lado, como atividade de embusteiros. Assim, se havia 

charlatães e tolos, havia também indivíduos que assumiam a prática alquímica com 

seriedade e muitos deles foram denominados filósofos naturais, uma vez que o termo 

cientista apareceu somente no século XIX.9 

A obra do pintor flamengo Pieter Brueghel, o Jovem (c. 1564–1637/38) retrata a 

alquimia sob um viés questionável. Pieter Brueghel, assim como na pintura de gênero, se 

afastou de temas artificiais ou grandiosos e tal qual Hieronymus Bosch (1450-1516), tinha 

uma preocupação moralizante e o expressava através do uso de humor e ironia10. Na pintura 

abaixo, podemos observar que, enquanto o alquimista trabalha absorto em realizar a grande 

obra, sua esposa procura algumas moedas num saco, mas parece não as encontrar, pois 

todas foram utilizadas nas tentativas de transmutação. Embora a imagem apresente muitos 

aparatos utilizados no processo alquímico, seus trajes são simples e o ambiente é modesto, 

denotando que muito foi gasto para alcançar a Grande Obra. As crianças procuram comida, 

mas não a encontram e uma delas coloca até uma panela na cabeça, mostrando talvez a 

inversão de valores. No canto direito superior, há uma tela com uma representação da 

família numa projeção futura, pedindo auxílio nas ruas. A representação de Pieter Brueghel é 

uma clara demonstração de condenação da prática alquímica por parte daqueles que são 

movidos somente pela ganância.  

 

 
9 REHN, 2001, p. 14.  
10 LOPERA, José Alvarez; ANDRADE, José Manuel Pita. História Geral da Arte. S/l: Ediciones del Prado, 
1996, p. 58. 
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  Fig. 2: Pieter Brueghel, o Jovem. O Alquimista, c. 1600–25, óleo sobre tela, 46.7 x 62.3 cm. The 

Leiden Collection, Nova York. Disponível em: https://www.theleidencollection.com/artwork/the-
alchemist/. Acesso em: 08 jul. 2021. 

Ao contrário da representação de Brueghel, que apresenta uma imagem controversa 

dos alquimistas, a pintura de Thomas Wijick (1616-1677), intitulada O Alquimista em seu 

escritório com uma mulher fazendo renda, mostra um cenário bem diferente. Temos o 

alquimista ao fundo, cercado de livros e dedicado aos seus estudos, além da presença de 

uma gaiola com pássaros, indício de que o indivíduo é abastado. Apesar da aparente 

desordem, a atmosfera sugere que naquele recinto se preza a disciplina e a harmonia. A 

mulher fazendo renda, provavelmente sua esposa, trabalha serenamente enquanto seu 

cônjuge se ocupa em leituras e práticas alquímicas intermináveis, não comprometendo o 

clima harmoniosamente favorável da casa.  

 

https://www.theleidencollection.com/artwork/the-alchemist/
https://www.theleidencollection.com/artwork/the-alchemist/
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Fig. 3: Thomas Wijck, O Alquimista em seu escritório com uma mulher fazendo renda, c. 1640–1677, 

óleo sobre tela, 46,3 x 38, cm. Science History Institute - Filadélfia. Disponível em: 
https://digital.sciencehistory.org/works/f4752h69h. Acesso em: 08 jul. 2021. 

De maneira geral, as pinturas de gênero holandesas procuravam representar um 

ambiente de ordem e limpeza. Mas as pinturas representativas dos alquimistas 

https://digital.sciencehistory.org/works/f4752h69h
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apresentavam, geralmente, um lugar onde havia confusão e desordem, como uma forma 

implícita de exprimir um comentário negativo. No entanto, no caso das pinturas de Thomas 

Wijck, os sinais antagônicos de ordem e desordem, harmonia e caos, apresentam, na 

verdade, o caráter de sofisticação de sua obra, como afirma a historiadora da arte, Elizabeth 

Drago.11   

Segundo a autora, a linha que separa o estúdio do artista e o laboratório do alquimista 

é muito tênue, e no caso das obras de Wijck, reforçam a mutualidade entre a arte e o 

conhecimento alquímico: 

A oficina dos artistas, assim como os laboratórios dos alquimistas, foram locais de inovação e 

experimentação, locais onde as fronteiras do conhecimento foram continuamente observadas, 

testadas e modificadas. 12 

Na imagem abaixo podemos observar um fato recorrente durante o processo 

alquímico, quando ocorre uma explosão do alambique. É essa imagem que Hendrick 

Heerschop (1620-1690) nos apresenta em sua representação, no momento em que um 

incêndio eclode durante a experiência alquímica, irrompendo em vidros estilhaçados e 

fumaça se espalhando para todos os lados, causando espanto ao alquimista. Hendrick capta 

o momento durante o qual o alquimista se vira de forma frenética a fim de averiguar o 

ocorrido.  

Pela visão da família ao fundo, a representação mostra o alquimista trabalhando em 

sua residência, e podemos constatar vários utensílios técnicos empregados, como o pilão, o 

alambique, o livro com ensinamentos alquímicos, o fole e um prato que parece ser de prata 

ao chão, lembrando a história de John Dee (1527 - 1608), o alquimista pessoal da Rainha 

Elizabeth I (1533 - 1603), que transformou um pedaço de prata em ouro e o presenteou à 

soberana.13   

 

 
11 DRAGO, Elizabeth Berry. Painted Alchemists. Early Modern Artistry and Experiment in the work of 
Thomas Wijck. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2019, p. 20. 
12 Ibid., p. 22. 
13 REHN, 2001, p. 60. 
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Fig. 4: Hendrick Heerschop, O experimento do alquimista pega fogo, 1687, óleo sobre tela, 53,3 x 

44,4 cm. Science History Institute - Filadélfia. Disponível em: 
https://digital.sciencehistory.org/works/w3763731m. Acesso em: 08 jul. 2021. 

Uma das representações mais comuns dos alquimistas nas pinturas de gênero 

holandesa do século XVII são as produções ligadas à medicina, pois a profissão de alquimista 

era associada à prática curativa, cujas iconografias eram bem similares. Eram comuns as 

https://digital.sciencehistory.org/works/w3763731m
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representações dos alquimistas como médicos denominados naquele período de físicos, 

aparecendo ainda como dentistas e barbeiros, sendo que o tratamento dado pelos pintores a 

essas profissões pendia ora para o didático, ora para o satírico.14 

A similaridade com a medicina se manifesta através da apresentação de aparatos de 

destilação bem como pela presença de um iatroquímico, ou seja, um alquimista que aplica 

seus conhecimentos na arte da cura, cuja representação corriqueira é a figura de um 

indivíduo analisando um frasco contendo geralmente urina, prática esta chamada de 

uroscopia.15 O conhecimento voltado para a cura das moléstias ia de encontro com o ideário 

alquímico de encalço não somente da perfeição dos metais, mas também do desejo de 

prolongar a vida humana.  

A pintura abaixo, do pintor flamengo Balthasar van den Bossche (1681-1715), O 

iatroquímico, representa bem a figura do alquimista se dedicando à medicina.  Nela, 

observamos um homem portando uma boina de médico e examinando um frasco contendo, 

provavelmente, a urina da apreensiva mulher ao seu lado.  Para fazer este diagnóstico de 

uroscopia, o alquimista consulta um livro enquanto a mulher e o homem que lhe 

acompanham aguardam ansiosos pelo resultado. Ao fundo da imagem se observa um 

dentista e seu paciente, bem como seus auxiliares. A figura apresenta ainda a presença de 

um homem à porta trazendo um frasco que, de modo provável, será analisado pelo 

alquimista. 

 

 
14  REHN, 2001, p. 36. 
15 PRINCIPE, Lawrence; DEWITT, Lloyd. Transmutations: alchemy in art. Selected Works from the 
Eddleman and Fisher Collections at the Chemical Heritage Foundation. Philadelphia: Chemical Heritage 
Foundantion, 2002, p. 27. 
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Fig. 5: Balthasar van den Bossche, O Iatroquímico, c. 1700-1715, óleo sobre tela, 70,5 x 85,1 cm. 

Science History Institute - Filadélfia. Disponível em: 
https://digital.sciencehistory.org/works/v405sb34p. Acesso em: 08 jul. 2021. 

As pinturas de gênero holandesas do século XVII apresentam, de maneira geral, os 

alquimistas sob um viés pejorativo e também satírico. As posições mais positivas vinham da 

escola de Leiden, onde havia uma Universidade na qual funcionava um respeitável 

departamento de iatroquímica, sendo também uma região predominantemente calvinista.  

Ou seja, nas regiões onde o nível cultural era mais elevado, os alquimistas eram 

considerados com maior seriedade e também mantinham maior contato com a sociedade 

científica, ao contrário de outras regiões, onde os mesmos eram identificados como 

praticantes de profissões comuns, tais como ferreiros ou camponeses.  

Esta visão provinha principalmente da classe burguesa que ansiava por se distanciar 

dos camponeses “assopradores” que, na ânsia de transmutar metal em ouro, assopravam o 

https://digital.sciencehistory.org/works/v405sb34p
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fogo constantemente e se descuidavam da família.16 Tal concepção denota uma compreensão 

deturpada do ofício de alquimista, negligenciando o legado filosófico de seu conhecimento. 

É importante destacar que a arte e a alquimia tinham muito em comum, na medida em 

que ambas compartilhavam insumos comuns, visto que pintores e alquimistas utilizavam 

óleos destilados, solventes e produtos alquimicamente preparados, tais como pigmentos 

para produzir a cor vermelha e a verde. Por isso, algumas representações de alquimistas 

tinham como analogia mais próxima o próprio artista, principalmente nas pinturas de 

Thomas Wijck.17 

Deve-se observar que muitas pinturas de gênero holandesas eram consideradas 

representações de alquimistas, mas vale ressaltar que muitas dessas imagens eram, na 

verdade, representações de trocadores de dinheiro ou credores, confundidos como 

alquimistas porque ambos utilizavam balanças para pesar, os primeiros, suas moedas e os 

segundos, suas substâncias.  

Na realidade, como muitos alquimistas eram também iatroquímicos ou físicos, 

algumas das cenas de destilação foram registradas como processos alquímicos, mas eram 

representações de destilação farmacêutica. Também havia os destiladores privados de 

brandy, que também foram confundidos com os alquimistas.   

Embora as pinturas de gênero holandesas representem de forma estereotipada os 

futuros cientistas, ainda assim nos oferecem valiosas percepções visuais do que foram os 

alquimistas no umbral da Revolução Científica, como afirma a historiadora da arte Dana 

Rehn: 

A pintura holandesa do século XVII diz pouco sobre a atual prática alquímica, fornecendo seu 

uso como alegoria ou sátira (...) e reforçam a imagem estereotipada dos alquimistas durante 

este período. Entretanto, estas obras de arte nos fornecem valiosas fontes de evidência visual 

para acessar a percepção comum da alquimia e dos alquimistas em meio à emergência da 

Revolução Científica e da Era de Ouro da Holanda.18 

 
16 REHN, 2001, p. 97. 
17 DRAGO, 2019, p. 23.  
18 REHN, loc. cit., p. 101.  
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O historiador da ciência, Lawrence Principe, afirma que foi durante o século XVIII que 

houve a separação entre a alquimia e a química, tornando esta uma disciplina 

institucionalizada que ganhou legitimação institucional em Universidades e sociedades 

científicas, como a Royal Society de Londres, ao passo que o ensinamento alquímico se 

tornou parte do conhecimento oculto. Mas no século XVII, a alquimia era uma profissão 

como outras de então e, por isso, foi muito retratada pelos pintores de gênero da Holanda 

do século XVII.19 

 

CONCLUSÃO  

 

As pinturas de gênero holandesa do século XVII apresentam os alquimistas sob a 

perspectiva do ambiente social que os apreendia e expondo mais os valores morais no 

tocante à percepção dos alquimistas do que a real compreensão dos mesmos, o que 

contribuiu para uma visão estereotipada e, muitas vezes, pejorativa dos alquimistas.  

Ainda que não sejam representações fidedignas do ambiente alquímico, antecessor dos 

laboratórios de química que iriam se constituir a partir da alquimia, as imagens de 

alquimistas do século XVII contribuíram com informações relevantes para se compreender a 

História do desenvolvimento científico por meio da compreensão da alquimia como 

predecessora de muitos aspectos da indústria química, bem como da medicina.  
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CAPÍTULO 6 
 
OS CAPRICHOS DE GOYA  
 

Bárbara Dantas 
 
 
 
INTRODUÇÃO 

 

onvulsões sociopolíticas fizeram dos séculos 18 e 19 uma época singular. A sociedade 

espanhola foi pressionada pela Ilustración que vinha do além-Pireneus e sentiu as 

ondas da Revolução Francesa (1789-1798) e do império napoleônico (1799-1815). Além disso, 

a Independência dos Estados Unidos da América (1776) deu o ensejo necessário para outras 

batalhas no continente americano: o século 18 nem havia terminado e uma ilha do Mar do 

Caribe, o Haiti, iniciou a ferro e fogo sua guerra de independência contra a França (1791-

1804). Consequentemente, logo no início do século 19, seguindo o impulso revolucionário de 

então, as colônias espanholas na América, uma a uma, proclamaram a independência (1808-

1830).  

C 
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“Quando folheio o passado e seus fantasmas saem da sombra, sinto surgir da 

inteligência uma profunda emoção: uma fraternidade nos une.”1 Essa fraternal relação entre 

o passado e o presente na frase do historiador francês Georges Lefebvre (1784-1959) está bem 

próxima do sentimento que a vida e a obra de Francisco Goya y Lucientes (1746-1828) 

revelam naqueles que ousam folhear fitar as imagens que mostram os fantasmas bem reais 

com que o pintor espanhol se deparou. Ver as páginas da História que Goya contou por meio 

de suas gravuras é uma tarefa que certamente produzirá uma empatia, apesar do mal-estar 

que podem causar. 

Se períodos difíceis produzem grandes homens, um desses foi Goya. Natural de uma 

pequena vila, ele ganhou a Espanha e a Europa com um estilo peculiar de representar o 

universo humano. Goya alcançou a fama com inteligência e persistência. A doença que 

quase o matou em 1792, tirou-lhe a audição, mas, realçou seu tom satírico e aumentou suas 

potencialidades artísticas. Seu estilo se tornou inconfundível e o realismo de suas séries de 

gravuras, dentre as quais Caprichos, retratam o grotesco frente ao belo, o belo promíscuo, o 

promíscuo beatificado, o beatificado frente ao cruel. Enfim, o violento e corrompido mundo 

no qual Goya viveu.  

Neste artigo, pretende-se contextualizar a vida e a obra de Goya para demonstrar que 

sua peculiar série de gravuras Caprichos se processou muitos anos antes de 1799, data da 

publicação da obra. Goya viveu as tentativas que a Ilustração francesa fez para entrar em 

território tão ortodoxo e conservador quanto era a Espanha moderna; teve dificuldades para 

alcançar fama como artista. 

Goya estudou e copiou em desenho as obras de Diego Rodríguez de Silva y Velázquez 

(1599-1660); mas, sua maior inspiração foi o povo, ele desejava a racionalização social e o 

desaparecimento das crenças populares e religiosas que afundavam a Espanha de seu tempo 

em um obscurantismo que afetava todos os âmbitos da sociedade.  

 

 
1 LEFEBVRE, Georges. 1789: O surgimento da Revolução Francesa. Rio de Janeiro: Paz e terra, 1989, p. 27. 
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GOYA E SEU TEMPO 

 

 
Fig. 1: Francisco Goya y Lucientes. Autorretrato de Goya, primeira página da série de gravuras, Los 

Caprichos, 1799, água-tinta e buril. Metropolitan Museum Of Art-Nova York. Disponível em: 
http://www.metmuseum.org/art/collection/search/334137. Acesso em: 05 jul. 2021. 

http://www.metmuseum.org/art/collection/search/334137
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Na página anterior, o autorretrato de Goya é capaz de sugerir um pouco da sua visão 

de mundo. Embora tenha se tornado melancólico após o ataque da doença, Goya não deixou 

de ser sagaz. Sua posição em perfil é a ideal para seu olhar de soslaio. Um olhar indireto que 

denota, talvez, seu desprezo frente às atrocidades que registrou nas páginas que se seguirão 

a essa. Como muitos artistas de seu tempo, ele precisou se adaptar às frequentes mudanças 

de conjuntura e foi testemunha de uma guerra atroz.  Nessa gravura, Goya lança um olhar 

disfarçado que, porém, demonstra sua convicção. De esguelha, Goya fita o leitor que 

folheará as páginas seguintes. É uma ousadia que Goya adverte só com o olhar: cuidado! 

Prepare-se para o que virá!  

Melissa Leventon revela que esse tipo de vestimenta que Goya usa é um “traje 

masculino neoclássico”,2 o que é plausível, visto que a arte barroca há muito perdera sua 

hegemonia frente à neoclássica e, por isso, não só as telas, mas as próprias vestimentas se 

alteraram. “A gravata deve ser de linho engomado, branca, e envolve seu pescoço em 

intricadas voltas”;3 Goya porta um chapéu que igualmente remete à vestimenta típica do 

período pós-Revolução Francesa, a vestimenta neoclássica é um indício sobre a qual vertente 

política o pintor aderira.  

Natural do bucólico povoado de Fuendetodos, em Zaragoza, Goya teve uma vida 

longeva, se considerarmos que a classe alta da sociedade espanhola vivia, em média, 

cinquenta anos e a classe trabalhadora não passava dos 35 anos de idade. Goya viveu até os 

85 anos de idade e produziu cerca de 700 quadros, 900 desenhos, 270 gravuras e 02 grandes 

afrescos.4 

Ainda jovem e com parcos recursos próprios, viajou à Itália para aperfeiçoar sua 

técnica artística. Mas, devido à sua origem da pequena burguesia artesã de uma vila de 

pouca importância, sua carreira como pintor deslanchou tarde. Tinha já 29 anos quando 

quebrou a barreira social imposta pelo meio artístico e tornou-se, enfim, retratista da 

 
2 LEVENTON, Melissa (org.). História ilustrada do vestuário. São Paulo: PubliFolha, 2009, p. 178-179. 
3 DANTAS, Bárbara. “Iconografia política: o céu e as calças de Nicolas-Antoine Taunay.” In: Revista 
19&20, v. XV, n. 2, jul.-dez. 2020, Rio de Janeiro.  Disponível em: 
http://www.dezenovevinte.net/artistas/bd_nat.htm. Acesso em: 31 mar. 2021. p. 2. 
4 HUGHES, Robert. Goya. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, 35. 

http://www.dezenovevinte.net/artistas/bd_nat.htm
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nobreza e da família real espanhola. Goya, a partir de então, foi reconhecido e se tornou rico 

e influente. 

Seu realismo nos retratos nem sempre agradou aos clientes, mas fez pinturas 

aplaudidas, como os dois afrescos do coro da Basílica de Nuestra Señora Del Pilar, em 

Zaragoza (1772), seu primeiro trabalho oficial, que realizou logo que retornou da Itália. Esse 

trabalho se caracterizou como o resultado de seus estudos na Itália, conforme demonstram 

as formas e as tonalidades do afresco La adoración del nombre de Dios.5 Sabe-se que esse 

trabalho na abóboda do coro da Basílica Del Pilar surgiu porque Goya, ao contrário de 

Velázquez - um dos pintores cogitados para fazer esse trabalho -, cobrou a metade do preço 

e o concluiu antes do tempo pedido pelo ilustre concorrente.6  

A segunda metade do século 18 e o início do século 19 na Espanha, Europa e nas 

Américas transcorreram em meio a transformações importantes em suas estruturas mais 

enraizadas. Em 1789, a sociedade se impôs violentamente com a Revolução Francesa, mas 

seus questionamentos e ideais já circulavam desde o início do século, que ficou conhecido 

como o Século das Luzes.  

Aquela luz era a da razão, do desejo coletivo por uma maior igualdade entre os 

homens, tão difundido por filósofos como Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). A ciência foi 

uma das armas utilizadas por intelectuais como Denis Diderot (1713-1784) e sua Enciclopédie 

(1751) para inaugurar um período no qual a razão se tornou o ponto a partir do qual o se 

pretendia compreender melhor o mundo e as pessoas e, porventura, respeitá-los. 

Goya e alguns de seus congêneres tinham afinidade com a Ilustração,7 filosofia que 

embasou os ideais de liberdade e igualdade que convulsionaram a Europa, chegaram à 

Espanha e atravessaram o Atlântico rumo às Américas, inclusive ao Brasil. Ao contrário do 

 
5 LA BASÍLICA DEL PILAR. Website da Catedral de Zaragoza-Espanha. 2021. Disponível em: 
https://catedraldezaragoza.es/basilica/goya/. Acesso em: 20 jul. 2021. 
6 GOYA. Website da cidade de Zaragoza-Espanha. 2021. Disponível em: 
https://www.zaragoza.es/ciudad/turismo/es/que-visitar/goya_elpilar.htm. Acesso em: 20 jul. 2021. 
7 HUGHES, 2007, p. 23. 

https://catedraldezaragoza.es/basilica/goya/
https://www.zaragoza.es/ciudad/turismo/es/que-visitar/goya_elpilar.htm
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que se pensa, não houve uma guerra contra a igreja, e sim um questionamento sobre suas 

práticas e seu papel social e político.8  

 Por meio de sublevações, os revolucionários lutavam contra a ordem estabelecida pelo 

Absolutismo Monárquico europeu. A Guerra de Independência Americana, por exemplo, 

espalhou o desejo de liberdade nas colônias da América e suas consequências causaram uma 

enxurrada de proclamações de independência na América Espanhola e nas colônias 

francesas. Por isso, a base econômica-colonial do Antigo Regime tremeu. 

A maioria dos artistas espanhóis que foram contemporâneos de Goya não deixou 

nenhum traço de opinião sobre a sociedade e a política em suas obras. Eles retrataram seus 

semelhantes, fizeram o trabalho que se esperava que fizessem, e nada mais. Goya foi um 

pintor diferente; ele não se absteve de expor sua própria opinião em grande parte das obras 

de arte que produziu.9  

 

“O DESENHADOR” 

 

O desenho foi para Goya uma técnica que possibilitou a representação de suas próprias 

impressões a respeito do mundo que o cercava, foi “um desenhador”, segundo Jean-François 

Chabrun.10 Oito blocos de seus desenhos sobreviveram. São testemunhos iconográficos das 

impressões que Goya tinha da sociedade espanhola. Ele fez muitos desenhos de paisagens, 

mas seu tema favorito sempre foi o povo. No conhecido Álbum de Sanlúcar (1792), Goya 

demonstrou seu desdém a respeito do que considerava a hipócrita e volúvel alta sociedade 

espanhola.11 

 
8 GINZBURG, Carlo. Medo, reverência, terror: quatro ensaios de iconografia política. São Paulo: Cia das 
Letras, 2014, p. 12. 
9 HUGUES, 2007, p. 23. 
10 CHABRUN, Jean-François. Goya. Rio de Janeiro: Verbo, 1974, p. 101. 
11 ÁLBUM DE SANLÚCAR. Website do Museo del Prado-Madri, Espanha. 2021. Disponível em: 
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-
works?search=%C3%A1lbum%20de%20sanl%C3%BAcar%20o%20%C3%A1lbum%20a&ordenarPor=pm:r
elevance. Acesso em: 20 jul. 2021. 

https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works?search=%C3%A1lbum%20de%20sanl%C3%BAcar%20o%20%C3%A1lbum%20a&ordenarPor=pm:relevance
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works?search=%C3%A1lbum%20de%20sanl%C3%BAcar%20o%20%C3%A1lbum%20a&ordenarPor=pm:relevance
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works?search=%C3%A1lbum%20de%20sanl%C3%BAcar%20o%20%C3%A1lbum%20a&ordenarPor=pm:relevance
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Já o Álbum de Madri (1796-7), compõe-se de desenhos nos quais Goya representou 

acontecimentos do cotidiano e pessoas comuns, um conjunto de hábitos usuais por meio de 

todo seu repertório de “sátira, alegoria e zombaria dramática” que mais impregnado ainda 

estará na série Caprichos.12 

 

DIEGO VELÁZQUEZ  

 

  

Fig. 2: Diego Velázquez, Las meninas, óleo sobre tela, 1656. Museo del Prado-Madri, Espanha. 
Disponível em: https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/las-meninas/9fdc7800-

9ade-48b0-ab8b-edee94ea877f. Acesso em: 20 jul. 2021. 
Goya, gravura a partir de Las meninas, água-tinta, 1778. British Museum-Londres, Inglaterra. 

Disponível em: https://www.britishmuseum.org/collection/object/P_1860-0714-44. Acesso em: 20 
jul. 2021. 

Antes de iniciar a produção dos Caprichos, Goya copiou obras de outros artistas 

quando teve acesso às Coleções Reais de Madri. Na Espanha de fins do séc. XVIII era raro, 

até para um influente pintor da corte como Goya, ter acesso às obras de arte colecionadas 

pela dinastia dos Bourbons. Elas permaneciam enclausuradas nos corredores e salões dos 

palácios e castelos da realeza, e só os mais ligados à Família Real podiam apreciá-los. 

 
12 HUGUES, 2007, p. 208. 

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/las-meninas/9fdc7800-9ade-48b0-ab8b-edee94ea877f
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/las-meninas/9fdc7800-9ade-48b0-ab8b-edee94ea877f
https://www.britishmuseum.org/collection/object/P_1860-0714-44
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Quando o rei Carlos III decidiu abrir as portas dos palácios a alguns artistas com o 

objetivo de que estes fizessem cópias das inestimáveis obras colecionadas por várias 

gerações da família real, Goya pôde estar frente a obras de Velázquez. Goya copiou, mas 

sobretudo, analisou-as. Desenhou e reproduziu em gravura a pintura Las meninas (1656): “a 

recordação dos quadros de Velázquez não o abandonaria mais” e Goya reavaliou sua própria 

produção artística.13  

Ao contrário de outros artistas que em suas séries de gravuras não trabalharam temas 

distintos, nos Caprichos, há uma grande diversidade temática. Isso demonstra o olhar 

apurado e um desejo de tudo registrar, tanto na gravura quanto na pintura por sua postura 

se mostrava, cada vez mais, alheia às normas de seu tempo.14 Até mesmo na Inglaterra 

existiram os produtores de gravuras realistas, satíricas ou poéticas. Nenhum deles foi, 

simultaneamente, realista, satírico e poeta. Goya, sem dúvida, foi esse versátil gravador.15 

Goya já tinha uma boa reputação em desenho quando criou os Caprichos. Sua 

experiência se estendeu aos anos posteriores à publicação da série de gravuras e o artista 

espanhol se tornou um dos maiores desenhistas da História europeia.16 Ser um exímio 

desenhista é qualidade primordial a um gravador. A técnica da gravura exige grande perícia, 

talento e mão firme do artista, pois qualquer deslize ficará gravado e a matriz será 

descartada. 

 

AS QUATRO GRANDES SÉRIES DE GRAVURAS  

 

Foram catalogadas um total de 270 gravuras de Goya, além de suas 04 grandes séries: 

Caprichos, Desastres de la guerra (1810),17  Disparates (1815-1819)18 e Tauromaquia (1816),19 

 
13 CHABRUN, 1974, p. 46. 
14 GOMBRICH, Ernest. A história da arte. Rio de Janeiro: Zahar 1979, p. 385. 
15 CHABRUN, loc. cit., p. 105. 
16 HUGUES, 2007, p. 207. 
17 GOYA EN EL PRADO. “Desastres de la guerra.” Website do Museo del Prado-Madri, Espanha. 2021. 
Disponível em: 
https://www.goyaenelprado.es/obras/lista/?tx_gbgonline_pi1%5Bgocollectionids%5D=27. Acesso em: 20 
jul. 2021. 

https://www.goyaenelprado.es/obras/lista/?tx_gbgonline_pi1%5Bgocollectionids%5D=27
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todas subsequentes. Tal número de gravuras feitas por um artista foi único na arte espanhola 

até então. “Ao mesmo tempo em que Goya triunfa na Corte, começa a gravar de forma 

autônoma e autodidata à margem da linguagem acadêmica” (tradução da autora).20 

As quatro grandes séries de gravuras de Goya exigiram um processo: a primeira fase da 

produção era a inspiração e a criação do desenho com tinta e pincel; seguida da inscrição das 

imagens numa chapa de cobre utilizando ora a água-forte, ora a água-tinta; a qualidade de 

uso do buril e da ponta-seca também é única em Goya; e, finalmente, a impressão das 

reproduções. Segue uma excelente descrição do processo que utiliza a “água-forte” a partir 

das análises que especialistas fizeram dos numerosos “testes de estado” da série Desastres de 

la guerra: 

[...] Uma novidade na Espanha de sua época, consistia em aplicar a água-forte com pincel 

diretamente sobre a chapa, com a qual se obtinha um esmalte leve que lhe permitia oferecer 

calor às figuras e ambientes aos fundos [...] Goya transferiu o desenho diretamente para a folha 

de cobre por contato, como evidenciado pelo tamanho idêntico e pelos traços da folha que 

estão em alguns desenhos. A placa de cobre foi protegida por um verniz, no qual Goya, com a 

ajuda de uma ponta de metal, riscou seguindo as linhas do desenho anteriormente transferido. 

Dessa forma, as linhas que compunham a imagem ficaram desprotegidas do verniz. A placa foi 

então imersa em um banho de corrosão, de modo que o ácido trabalhou mordendo o metal da 

folha nas áreas onde Goya havia trabalhado com a agulha de metal. Desta forma, e uma vez 

que a folha foi removida do banho de ácido e o verniz protetor removido do resto da folha, era 

hora de pintá-la. As tintas ficaram depositadas apenas nas esculturas, locais onde o ácido havia 

atuado. Depois de passar a folha na prensa - prensa cilíndrica utilizada na estampagem - 

 
18 GOYA EN EL PRADO. “Disparates.” Ibid. Disponível em:  
https://www.goyaenelprado.es/obras/lista/?tx_gbgonline_pi1%5Bgocollectionids%5D=29. Acesso em: 20 
jul. 2021. 
19 Id. “Tauromaquia.” Ibid. Disponível em: 
https://www.goyaenelprado.es/obras/lista/?tx_gbgonline_pi1%5Bgocollectionids%5D=28. Acesso em: 20 
jul. 2021. 
20 “Al mismo tiempo que Goya triunfa en la Corte, comienza a grabar de forma autónoma y autodidacta, al 
margen del lenguaje académico.” Id. “Disparates.” 2021.  

https://www.goyaenelprado.es/obras/lista/?tx_gbgonline_pi1%5Bgocollectionids%5D=29
https://www.goyaenelprado.es/obras/lista/?tx_gbgonline_pi1%5Bgocollectionids%5D=28
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obteve-se um selo, neste caso, um teste de estado em que Goya julgou a qualidade do trabalho 

realizado e determinou a sua necessidade ou não de alterar. (tradução da autora).21 

Agora, a descrição do processo que utilizou a água-tinta na mesma série: 

Em outras ocasiões, ele usou a água-tinta para obter fundos muito mais intensos. Nesse caso, é 

um processo indireto em que uma resina granulada protege a superfície da folha de forma 

irregular durante o banho no ácido. Obtêm-se assim fundos atmosféricos, de aspecto 

aveludado, que ajudam a intensificar o drama da imagem (tradução da autora).22 

Nota-se, portanto, que esse tipo de produção requer a combinação de vários processos 

que se justapõem na criação da matriz de cobre e a posterior impressão das imagens em 

papel. A técnica exige a atuação de vários profissionais que trabalham nas diversas fases de 

montagem da obra gráfica. Por isso, Goya trabalhou com uma equipe de artesãos em seu 

ateliê de gravuras, onde produziu, entre outras, a série Caprichos. 

Embora tenha se destacado nessa área, Goya não foi o único artista a se dedicar às 

gravuras. Conheceremos alguns que o precederam e que, provavelmente, foram apropriados 

pelo artista espanhol na técnica, na forma ou no tema. 

 
21 “[...] una novedad en la España de su tiempo, consistía en aplicar el aguafuerte con un pincel 
directamente sobre la plancha, con el que obtenía una ligera veladura que le permitía ofrecer calidez a las 
figuras, y atmósferas a los fondos [...] Goya trasladaba el dibujo directamente a la lámina de cobre por 
contacto, como prueba el idéntico tamaño y las huellas de la lámina que hay en algunos dibujos. La 
plancha de cobre estaba protegida por un barniz, sobre el que Goya, con la ayuda de una punta metálica, 
arañaba siguiendo las líneas del dibujo previamente transferido. De este modo quedaban desprotegidas de 
barniz las líneas que conformaban la imagen. A continuación se sumergía la plancha en un baño de 
aguafuerte, de modo que el ácido actuaba mordiendo el metal de la lámina en aquellas zonas donde Goya 
había trabajado con la aguja metálica. De este modo, y una vez sacada la lámina del baño de ácido y 
retirado el barniz protector del resto de la lámina, era el momento de entintarla. Las tintas quedaban 
depositadas solo en las tallas, los lugares donde había actuado el ácido. Tras pasar la lámina por el tórculo 
–una prensa de cilindros utilizada en la estampación– se obtenía una estampa, en este caso una prueba de 
estado en la que Goya juzgaba la calidad del trabajo realizado y determinaba si existía necesidad de hacer, 
o no, cambios.” GOYA EN EL PRADO. “Desastres de la guerra.” 2021. 
22 “En otras ocasiones se sirvió del aguatinta para obtener fondos mucho más intensos. En este caso se 
trata de un procedimiento indirecto en el que una resina granulada protege de forma irregular la superficie 
de la lámina durante el baño en el ácido. De este modo, se obtienen fondos de carácter atmosférico, de 
aspecto aterciopelado, que ayudan a intensificar el dramatismo de la imagen.” Id. “Desastres de la guerra.” 
2021. 
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WILLIAN HORGARTH  

 

 
Fig. 3: William Hogarth. Hudibras encounters the skmmington, 1726, gravura. British Museum-
Londres, Inglaterra. Disponível em: https://www.britishmuseum.org/collection/object/P_1847-

0508-19. Acesso em: 09 jul. 2021. 

As gravuras inglesas eram caricaturas de cunho político do período da Revolução 

Inglesa (1649-1660), no qual as cisões e crises geraram grande panfletagem de cunho político 

ou satírico. Elas começaram a entrar na Espanha no fim do século XVII pelo comércio 

marítimo. As temáticas das obras inglesas em muito se associam às usadas por Goya, aqueles 

temas rudes e títulos satíricos serão uma das principais características dos “Caprichos”.23  

Goya teve acesso a algumas dessas gravuras na coleção particular do seu amigo, 

Martínez, que o abrigou no período de convalescência da doença.24 Ele assimilou os 

trabalhos em gravura do inglês William Hogarth (1697-1794), caracterizados por uma arte 

satírica e politicamente engajada fruto de um imaginário brutal, sexual e escatológico.  

REMBRANDT VAN RIJN  

 
 

23 HUGUES, 2007, p. 158. 
24 BARBOSA, Ana Letícia. A Espanha vista por Goya. Monografia do final do curso de História do Setor 
de Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal do Paraná. 1999. Disponível em: 
https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/45209/ana_leticia_barbosa.pdf?sequence=1&isAllow
ed=y. Acesso em: 09 jul. 2021. 

https://www.britishmuseum.org/collection/object/P_1847-0508-19
https://www.britishmuseum.org/collection/object/P_1847-0508-19
https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/45209/ana_leticia_barbosa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/45209/ana_leticia_barbosa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Fig. 4: Rembrandt. A mulher da panqueca, gravura à água-forte, 1635. Metropolitan Museum of 

Art-Nova York. Disponível em: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/391618. 
Acesso em: 9 jul. 2021. 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/391618
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No final da vida, Goya teria declarado: “Tive três mestres, a natureza, Velázquez e 

Rembrandt”.25 O pintor flamengo Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-69) foi um 

reconhecido talento na arte da gravura. Sua técnica à água-forte na qual utilizou com 

maestria a ponta-seca e explorou os contrastes claro-escuro foi inovadora pouco mais de um 

século antes da produção gráfica de Goya.  

Durante toda sua vida trabalhou em obras gráficas, nas quais os temas preferidos 

foram os bíblicos. Mas não deixou de notabilizar-se por representações do homem. Foi um 

dos primeiros a representar a intimidade humana. Explorou o nu, a vulgaridade e a 

escatologia em interpretações muito particulares em estilo e técnica.26 Foram estas 

reproduções do homem que chegaram às mãos de Goya e o incentivaram a retomar o 

trabalho em gravuras. 

A partir do séc. XVII, a produção artística dos Países Baixos - a Flandres da época - era 

livre dos cânones e imposições religiosas e, por isso, teve a liberdade necessária para buscar 

novas técnicas e temas. Aquele exemplo de liberdade de expressão se espalhou por toda 

Europa na mesma proporção que as reproduções gráficas de Rembrandt. Até a abertura das 

coleções de arte reais no reinado de Carlos III, as gravuras de Rembrandt foram as primeiras 

obras outro país que os artistas espanhóis tiveram acesso dentro da Espanha.27 “O que 

Rembrandt fez pela gravura a água-forte de linhas, Goya e seus colegas fizeram pela água-

tinta, e o fizeram com uma extraordinária explosão de criatividade.”28  

 

PERSONAGENS TRIVIAIS E VÍCIOS CLERICAIS 

 

Entre 1775 e 1792, Goya trabalhou como pintor do rei Carlos III. Sua principal atividade 

neste período foi a pintura de cartões para a Fábrica de Tapeçaria Real. Produziu mais de 60 

cartões que serviram de modelo para as enormes tapeçarias - algumas com 4 m de largura - 

 
25 CHABRUN, 1974, p. 91. 
26 SLOOTEN, E O-V; HOLTROP, M; SCHATBORN, P. Rembrandt e a arte da gravura. Curitiba: Museu 
Oscar Niemeyer-MON, 2004.  
27 HAUSER, Arnold. História social da arte e da literatura. São Paulo: Mestre Jou, 1995, p. 479. 
28 HUGUES, 2007, p. 217. 
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que decoravam os salões da realeza. Ou seja, na idade de 29 anos, “começava o período mais 

exuberantemente ocupado da vida de Goya, repleto de tapeçarias, retratos, quadros, 

encomendas privadas e da Igreja e de maquinações sociais”.29  

Goya se permitiu representar cenas do cotidiano espanhol em seus cartões, pois seu 

objetivo era agradar e divertir: inspirava-se em personagens triviais e em atitudes cotidianas. 

Representou a violência e o drama de forma jocosa e irônica.30 Naquele período, já 

transparecia o ceticismo com o qual enxergava o mundo e se tornaria o topos característico 

da série de gravuras Caprichos. Nos últimos anos de trabalho na Fábrica Real de Tapeçarias, 

Goya começou a pintar de forma mais satírica e representou figuras rudes, além de situações 

de violência.  

 

O SILÊNCIO... 

 

Ainda há muita discussão sobre as circunstâncias da doença que se abateu sobre Goya 

em 1792. Naquele ano, ele já aparentava cansaço fora do comum. Estava, também, mais 

deprimido e colérico que o normal. Quando pediu para se afastar da fábrica e retirou-se para 

a casa do amigo Martínez, em Cádiz, a doença o dominou. Não conseguia sequer levantar a 

cabeça e não controlava suas necessidades fisiológicas. Foi um longo período de 

convalescência. A violência dos sintomas era terrível: dores e delírios a que era submetido, 

zumbidos fortes nos ouvidos e pesadelos horripilantes. Nesses, era atormentado por 

monstros e bruxas e perseguido por seres noturnos de aparência diabólica.31 

 

 
29 HUGUES, 2007, p. 105. 
30 Ibid., p. 108. 
31 BARBOSA, 1999. 
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Fig. 5: Goya. Ydioma universal. El Autor soñando, lápis negro, 1797.  Museo del Prado-Madri. 

Disponível em: https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/ydioma-universal-el-
autor-soando/66035ec0-f635-4dc1-9bd9-ecce857e254c. Acesso em: 05 jul. 2021. 

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/ydioma-universal-el-autor-soando/66035ec0-f635-4dc1-9bd9-ecce857e254c
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/ydioma-universal-el-autor-soando/66035ec0-f635-4dc1-9bd9-ecce857e254c
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Seu temperamento já forte e genioso, tornou-se mais complexo e rude nos anos que 

antecederam a doença, como demonstra sua trajetória artística. Mas a surdez aguçou seus 

outros sentidos, definiu melhor seu pendor para a Ilustración, aumentou sua criatividade e 

se tornou o auge de sua carreira artística, tanto em pintura como em gravura: “Goya teria 

dedicado sua imaginação para representar aquela nova zona escura do homem, além da 

consciência racional e ordenada, que se revelou sem voltar atrás após a Revolução Francesa” 

(tradução da autora).32 Até hoje não sabemos o nome da doença que o atingiu deixando-o 

surdo. Mas sua recuperação permitiu que vivesse mais 35 anos, com algumas crises 

esporádicas de alucinação e pesadelos. 

O sonho foi um importante instrumento de ideias para a produção dos Caprichos. 

Houve até a intenção de usar a palavra “sonho” para intitular toda a série, como esses textos 

de Goya que se referem ao desenho que virou a gravura nº43 El sueno de la razón produce 

monstruos (O sonho da razão produz monstros):  

Linguagem universal. Desenhado e gravado por Fco. De Goya, ano 1797 [...] O autor sonhando. 

Sua única tentativa é banir as vulgaridades nocivas e perpetuar com esta obra de caprichos o 

sólido testemunho da verdade [...] A fantasia abandonada da razão produz monstros e, unida a 

ela, é a mãe das artes (tradução da autora). 33 

 

CAPRICHOS 

  

Capricho: extravagância, fantasia, imaginação, ilusão passageira.34 Os Capricci italianos 

(como os de Giuseppe Tiepolo (1695-1770), contemporâneo de Goya),35 além dos Caprices 

 
32 “Goya hubiera dedicado su imaginación a representar esa nueva zona oscura del hombre, más allá de la 
consciencia racional y ordenada, que se había revelado sin vuelta atrás después de la Revolución Francesa.”  
GOYA. “Ydioma universal. El Autor soñando.” Website do Museo del Prado-Madri, Espanha. 2021. 
Disponível em: https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/ydioma-universal-el-autor-
soando/66035ec0-f635-4dc1-9bd9-ecce857e254c. Acesso em: 21 jul. 2021 
33 “Ydioma universal. Dibujado y Grabado por Fco. de Goya, año 1797 [...] El autor soñando. Su yntento solo 
es desterrar bulgaridades perjudiciales, y perpetuar con esta obra de caprichos, el testimonio solido de la 
verdade [...] La fantasía abandonada de la razón produce monstruos, y unida a ella, es madre de las artes.” 
Ibid. 
34 HUGUES, 2007, p. 217. 

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/ydioma-universal-el-autor-soando/66035ec0-f635-4dc1-9bd9-ecce857e254c
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/ydioma-universal-el-autor-soando/66035ec0-f635-4dc1-9bd9-ecce857e254c
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franceses, também foram utilizados por artistas em temas relacionados a conjuntos 

arquitetônicos e figuras fantasiosas. Goya, ao contrário, deu um significado diferente ao 

termo ao relacioná-lo com uma crítica, seja ela qual for, mas principalmente, uma crítica 

social. A gravura começou na Espanha com os Caprichos de Goya.36 

Os trabalhos começaram no ano de 1793. Sabe-se que de um total de 96 gravuras, 80 

foram publicadas. O processo artístico produziu muitos esboços em desenho e diversas 

matrizes foram descartadas. Goya tinha interesse e necessidade de vender as reproduções. 

Precisou mostrar que a doença e a surdez não destruíram sua capacidade artística e 

melhorar sua situação financeira que, apesar da ajuda de amigos, estava difícil.37 

Das gravuras inglesas, tomou emprestado o uso de legendas das gravuras. Com teor 

satírico e crítico, essas legendas serviam como comentários e título para as imagens 

gravadas, tinham o objetivo de firmar a ideia do artista sobre o que representava na gravura. 

Goya, a partir do lançamento publicitário da série no Diário de Madrid, em 1799, afirmou que 

não representou nenhuma pessoa real nas gravuras, como se cogitou com a respeito da 

Duquesa de Alba (1762-1802) e o então ministro de Carlos IV, Manuel Godoy (1767-1851).38 

Goya teve a intenção de quebrar tabus, 25 gravuras têm como tema assuntos ligados à 

sexualidade. Comprometeu-se com a exposição da verdade, mas não afirmou que os vícios e 

males humanos serão castigados, apenas os representou. Um dos tipos comuns nas gravuras 

dos Caprichos é o da celestina, “cafetina ou alcoviteira”: idosas que ensinavam o ofício da 

prostituição à jovens e belas majas (moças) que, às vezes eram suas próprias filhas.39 

O realismo de suas representações faz-nos esquecer, por instantes, que são 

personagens irreais e nos enchem de horror. Mas seriam tão irreais assim?  

 

 
35 GIUSEPPE Tiepolo. “Woman and infant satyr in a landscape, the woman twisting to look over her left 
shoulder, a horned goat striding toward the background, from the series 'The Capricci', c. 1740–42.” 
Website do Metropolitan Museum of Art-Nova York. 2021. Disponível em: 
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/397656. Acesso em: 2 jul. 2021. 
36 CHABRUN, 1974, p. 105. 
37 GOYA. Website do Museo del Prado-Madri, Espanha. 2021. Disponível em: 
https://www.goyaenelprado.es. Acesso em: 20 jul. 2021. 
38 Ibid. 
39 HUGUES, 2007, p. 222. 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/397656
https://www.goyaenelprado.es/
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Fig. 6: Goya. Bellos consejos, gravura 17 da série Caprichos, água-tinta, 1799. Metropolitan 

Museum of Art-Nova York. Disponível em: 
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/333787. Acesso em: 05 jul. 2021. 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/333787
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Goya estava convencido de que tanto quanto a prosa e a poesia, a arte visual era 

própria para criticar o erro e o vício humano. Ele selecionou as inúmeras fraquezas e 

imprudências de qualquer sociedade civilizada. Para ele, o costume, a ignorância e o 

egoísmo tornaram usuais preconceitos comuns e práticas enganadoras. Esses assuntos são 

mais adequados à sátira e não deixaram de estimular a imaginação do artista.40 “Contra a 

ignorância, os charlatães, os vaidosos, os surdos voluntários ou involuntários, aqueles que 

nada querem ouvir, os ambiciosos”.41 A miséria e a incoerência do cotidiano registrada de 

forma estilizada no inconfundível estilo de Goya.  

O artista organizou as gravuras dos Caprichos de forma que cada uma tivesse sua 

particularidade sem perder seu lugar na totalidade da obra. Cada gravura, portanto, pode ser 

compreendida fora de sua série documental, pois a natureza humana nelas impressa é visível 

em qualquer tempo ou lugar. Sua crítica da sociedade espanhola aborda questões tais como 

a ganância e a falsidade que compõem as relações sociais da população. Goya via em tudo 

um jogo de interesses.42 

Nos Caprichos, depreciou o clero espanhol ao associar seus representantes a figuras 

obesas, bêbadas e corrompidas pelo orgulho e pela lascívia. Para Goya, eles eram tão rudes 

quanto o rebanho de homens que deveriam conduzir à salvação em Cristo. Ademais, o clero 

era o primeiro a recorrer à violência e às superstições, afetando negativamente a sociedade 

espanhola.43  

Outros tipos recorrentes na série são os idosos que se casam com jovens, moças essas 

que podem ser gananciosas ou vendidas por sua própria família. Goya ironiza a 

promiscuidade das jovens espanholas, além do desprezo e a falta de amor que elas têm pelos 

homens que as conquistam pela riqueza. Os homens, por sua vez, são representados como 

 
40 HUGUES, 2007, p. 219. 
41 CHABRUN, 1974, p. 111. 
42 METROPOLITAN MUSEUM OF ART. 2021. Disponível em: 
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/397656. Acesso em: 2 jul. 2021. 
43 Ibid. 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/397656
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incapazes de se comunicar, preso aos seus vícios e superstições. Vítimas de sua sexualidade, 

na verdade, são manipulados por mulheres ardilosas.44 

 

 
Fig. 7: Goya. Ya Tienen Asiento (Já possuem assento), gravura 26 da série Caprichos, água-forte, 

1793-99. Local. Disponível em: https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/ya-tienen-
asiento/45c9cf42-8f79-4975-967c-9a27945b2276. Acesso em: 21 jul. 2021. 

 
44 GAIGNEBET, Claude. Os Triunfos do Carnaval. Vitória: MAES, 2009, p. 37.  

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/ya-tienen-asiento/45c9cf42-8f79-4975-967c-9a27945b2276
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/ya-tienen-asiento/45c9cf42-8f79-4975-967c-9a27945b2276
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A BRUXARIA 

 

O mais singular dos assuntos abordados foi a bruxaria, consequência de séculos de 

atividades do Santo Ofício na Espanha. Já era o ano de 1781 e a última bruxa foi queimada 

pela inquisição espanhola acusada de provocar abortos e botar ovos enfeitados, portanto, 

contemporânea de Goya. Ele criticou o obscurantismo de práticas associadas a seres 

diabólicos que a superstição popular produziu e que as mentes civilizadas de então 

tentavam, em vão, combater. Na opinião do artista, essas práticas corrompiam as mentes da 

sociedade e impediam a entrada de uma visão de mundo mais racional.45  

Em algumas gravuras, Goya associou, perigosamente, o clero à bruxaria. Talvez tenha 

sido esse o motivo para o fracasso de venda da série. 300 conjuntos dos Caprichos foram 

postos à venda, mas apenas 27 foram comprados. Para piorar, a Inquisição bateu à sua porta, 

foi convocado para um interrogatório e a série foi retirada de circulação poucos dias depois 

de seu lançamento. Mas, para não ver seu principal pintor em dificuldades, o rei Carlos IV 

comprou as matrizes e algumas reproduções em troca de uma pensão vitalícia concedida a 

Goya e sua família.46 

 

 

 

 

 

 
45 HUGHES, 2007, p. 242. 
46 BARBOSA, 1999. 
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Fig. 8: Goya. Linda Maestria! Gravura 68 da série Los Caprichos, água-tinta, 1796-97. Museu do Prado-Madri, 
Espanha. Disponível em: https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/linda-maestra/50d8b8e8-

61c8-4e83-ab16-3efc9dedf0f9. Acesso em: 09 jul. 2021. 

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/linda-maestra/50d8b8e8-61c8-4e83-ab16-3efc9dedf0f9
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/linda-maestra/50d8b8e8-61c8-4e83-ab16-3efc9dedf0f9
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Goya também representou a velhice assim como a via, grotesca, em oposição à beleza 

de linhas suaves da juventude, principalmente, a feminina. Talvez a juventude desejada pelo 

já idoso e doente pintor. Nos anos finais de vida, exilado em Bordeaux, na França, produziu 

uma de suas últimas obras em desenho. Na legenda está escrito: Aun aprendo. 

 

 
Fig. 9: Goya. Aún aprendo, Álbum de Bordeaux I, 1824-8, giz preto. Disponível em: 

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/aun-aprendo-album-g-54/f0c1615c-8c5f-
4e80-b7bc-702ec9f4d2f3. Acesso em: 05 jul. 2021. 

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/aun-aprendo-album-g-54/f0c1615c-8c5f-4e80-b7bc-702ec9f4d2f3
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/aun-aprendo-album-g-54/f0c1615c-8c5f-4e80-b7bc-702ec9f4d2f3
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CONCLUSÃO 

 

Na série de gravuras Caprichos, Goya registrou os fantasmas que atormentavam não 

apenas seus próprios delírios e pesadelos e sim o de toda a Espanha de então. Para ele, a 

imaginação humana produz monstros, feiticeiros e bruxas. Reflexo da mentalidade rude e 

mística da sociedade espanhola de fins do séc. XVIII, ainda presa às superstições da Igreja 

Católica que, talvez por ainda estar fortemente ligada à ortodoxia da Contrarreforma, ainda 

lançava mão da temível Inquisição. 

Nota-se nos “Caprichos”, além do imaginário fértil, situações bem realistas de 

violência, corrupção, promiscuidade e lascívia que estavam presentes em todos os níveis 

sociais, desde o mais rude camponês ao mais rico nobre. Mostrou o que poucos queriam ver, 

mas que todos sabiam existir.  

Das referências holandesas, inglesas e espanholas juntou em uma coletânea vivaz 

representações únicas da alma e dos sentimentos da sociedade humana nessa série de 

gravuras, simultaneamente, poética, filosófica, crítica, satírica e caricaturada. O que a 

tornou, sobretudo, social e politicamente engajada. 

Começamos com Georges Lefebvre e terminaremos com ele, visto que o historiador 

francês, especialista na Revolução Francesa, soube, ademais de suas análises históricas, 

examinar um conjunto de expressões da mente humana na mesma época em que Goya 

viveu. Lefebvre afirmou o que poderiam ser palavras de Goya: “Que na nossa vida cotidiana 

de simples cidadãos nunca nos faltem coragem e perseverança, para que sempre possamos 

ser dignos deles”.47 Assim foi a vida e produção artística de Goya.  
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CAPÍTULO 7  
 
FIGURANDO O NÃO-FIGURÁVEL: REPRESENTAÇÕES 
DE EXPERIÊNCIAS ESPIRITUAIS POR GUSTAVE 
MOREAU (1826–1898)  
 
Mariana Garcia Vasconcellos1 
 
 
 

 não-figuração na pintura é um fenômeno cuja diversidade desconcerta as tentativas 

historiográficas de chegar a uma classificação coerente; e uma de suas manifestações 

mais fascinantes, embora facilmente considerada minoritária, é a da coexistência autônoma, 

em uma mesma obra, do figurativo e do não-figurativo em suas máximas expressões. Esse 

caso seria, portanto, o avesso daqueles conhecidos e estudados - em Paul Cézanne (1839-
 

1 Mestranda em Artes Visuais com ênfase em História, teoria e crítica de arte pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul sob a orientação de Paulo César Ribeiro Gomes. Pesquisa implicações simbólicas 
na pintura tardia de Gustave Moreau a partir de sua dissociação de linha e cor. É também Bacharela em 
História da Arte pela mesma universidade (2018) e Tecnóloga em Produção Audiovisual pela PUC-RS 
(2014). Lattes: http://lattes.cnpq.br/5166268219731003. E-mail: mariana.garvasc@gmail.com 
O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior - Brasil (CAPES) - Código de financiamento 001. 
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1906), em Claude Monet (1840-1926) -, onde os limites entre esses dois registros são borrados 

e o representado emerge a pura visualidade do representante. Pelo contrário, fala-se aqui de 

pinturas nas quais essa distinção é clara e parece mesmo servir a uma finalidade simbólica. 

Exemplos dentro da produção tardia do pintor francês Gustave Moreau (1826–1898) 

serão aqui apresentados com vistas a argumentar que há neles uma instrumentalização do 

não-figurativo para, por assim dizer, representar algo irrepresentável: o conteúdo da 

experiência mística ou visionária. 

Uma sumária investigação sobre a História dessas imagens sugere que os primeiros 

exemplos em que essa justaposição é realizada intencionalmente podem ser localizados no 

início do século XIX no contexto da pintura romântica. É nesse período que inicia o 

desenvolvimento da não-figuração pictórica em geral, surgida, segundo Robert Rosenblum, 

como uma resposta à crise do cristianismo institucional e de suas imagens.2  À medida em 

que as crenças e práticas religiosas tradicionais foram perdendo sua força cultural, artistas (e 

outros indivíduos) voltaram-se para uma espiritualidade mais pessoal e ligada à natureza e à 

experiência estética do sublime. 

Ainda para Rosenblum, o reflexo desse processo na pintura foi a necessidade de buscar 

imagens e sobretudo uma linguagem visual que substituíssem a iconografia cristã na 

veiculação de ideias e sentimentos espirituais.3 Nesse sentido, a redução progressiva da 

figuração, de Willian Turner (1775–1851)  e Caspar David Friedrich (1774-1840) aos 

expressionistas abstratos do século XX, poderia ser entendida como uma maneira de sugerir 

aquilo que não pode ser representado diretamente - que é menos o sagrado ou divino 

(sempre passível de simbolização) do que a experiência pessoal que se pode ter dele. 

 

 
2 ROSENBLUM, Robert. Modern painting and the northern romantic tradition: Friedrich to Rothko. Nova 
York: Harper & Row, 1988, p. 14. 
3 Ibid., p. 17. 
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Fig. 1: Joseph Mallord William Turner. The angel standing in the sun, óleo sobre tela, 1846. Tate 
Gallery-Londres, Inglaterra. Disponível em: https://www.tate.org.uk/art/artworks/turner-the-

angel-standing-in-the-sun-n00550. Acesso em: 05 jul. 2021. 

Um exemplo é a pintura de William Turner (1775-1851), The angel standing in the sun 

(1846; Fig. 1), em que o mesmo tipo de luminosidade atmosférica que costuma aparecer em 

suas paisagens é amplificado para representar o clarão insuportável de se ver - a julgar pelo 

comportamento das figuras na parte inferior - irradiado pela aparição do arcanjo Miguel, 

dissolvendo quase por completo as formas e a espacialidade. Na imagem de Turner, aquilo 

que consideramos (talvez um tanto anacronicamente) como não-figuração está, na verdade, 

diretamente ligado à representação da luz, embora sua intensidade mesma acabe por negar 

https://www.tate.org.uk/art/artworks/turner-the-angel-standing-in-the-sun-n00550
https://www.tate.org.uk/art/artworks/turner-the-angel-standing-in-the-sun-n00550
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a visão. Há na pintura uma justificativa natural para a ausência de formas definidas, ainda 

que sua fonte seja sobrenatural, e a cena pode ser compreendida pelo espectador com base 

na experiência cotidiana. Observemos, por exemplo, que há distinção entre solo e céu, e que 

há consistência na representação de sombras e da difusão circular da luz a partir de um 

ponto central.4 

Podemos encontrar um uso um pouco distinto e ainda mais radical da não-figuração, 

conscientemente admitida como tal, em alguns dos esboços de Gustave Moreau da fase final 

de sua produção. Esses trabalhos parecem ter surgido a partir de uma combinação mais ou 

menos fortuita de manchas, posteriormente trabalhadas para incorporar o pouco que há de 

figuração.  

O acaso era parte constituinte do processo criativo de Moreau, sobretudo nos estágios 

experimentais e iniciais de seus projetos.5 Encontramos em seu acervo diversas folhas de 

teste para aquarela em que formas casuais foram alteradas, reenquadradas e nomeadas de 

modo a tornarem-se inteligíveis. Um primeiro exemplo seria a mancha simples, 

monocromática, que Moreau identificou como Jéhovah (Fig. 2) e enquadrou a lápis; para 

Raphael Rosenberg, essa figura poderia ser entendida como “o espírito de Deus [...] [que] 

movia-se sobre as águas”,6 descrito no Gênesis bíblico. 

 

 
4 TURNER, Joseph Mallord William. The angel standing in the sun. 1846. Óleo sobre tela. Disponível em: 
https://www.tate.org.uk/art/artworks/turner-the-angel-standing-in-the-sun-n00550. Acesso em 03 nov. 
2020. 
5 ROSENBERG, Raphael. “Hasard et abstraction: les palettes d’acquarelle de Gustave Moreau.” In: 
FOREST, Marie-Cécile et al. Gustave Moreau: Mythes et Chimères. Paris: Musée de la Vie romantique, 
2003, p. 92–107; 129–131. 
6 Ibid., p. 99. 

https://www.tate.org.uk/art/artworks/turner-the-angel-standing-in-the-sun-n00550
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Fig. 2: Gustave Moreau. Teste de cor sem título, inscrição à direita "Jehovah", aquarela e lápis sobre papel, s/d. 

Museu Gustave Moreau-Paris, França. Disponível em: https://musee-
moreau.fr/sites/moreau/files/depliant_fr.pdf. Acesso: 05 jul. 2021. 

Já em 1899, o historiador da arte Léonce Bénédite (1859-1925) notou que o processo 

criativo de Moreau pode ser dividido em dois tipos, um que parte de narrativas ou de ideias 

abstratas e outro que parte do acaso e de experimentações fortuitas de cor e forma: 

Ele superexcita sua imaginação pelo apelo de tons cujas conjunções sugestivas despertam, em 

seu cérebro eminentemente impressionável de criador, sensações que se revelam 

imediatamente sob os aspectos concretos de um rico símbolo. Aqui, então, é a magia da arte 

que opera, o mistério da cor que age. [...] Ele recolhe cuidadosamente essas notações 

voluntárias ou imprevistas, completando-as no sentimento que elas evocam.7 

É importante notar, entretanto, que a experimentação formal é invariavelmente 

considerada por Moreau como um meio cujos fins são a expressão de um conteúdo de 

pensamento que reúne elementos míticos, simbólicos, filosóficos, psicológicos e religiosos: 

“a evocação do pensamento pela linha, o arabesco e os meios plásticos, aí está meu 

 
7 BÉNÉDITE, Léonce. Deux idéalistes: Gustave Moreau et E. Burne-Jones. Paris: Librairie Paul Ollendorf, 
1899, p. 32 [tradução da autora]. 

https://musee-moreau.fr/sites/moreau/files/depliant_fr.pdf
https://musee-moreau.fr/sites/moreau/files/depliant_fr.pdf
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objetivo”.8 A pintura é vista por ele como uma linguagem, cujas formas concretas estão 

indissoluvelmente ligadas a seu significado abstrato. 

 Mesmo em trabalhos menores, que Moreau não considerava propriamente como 

obras, pode-se observar que um modo de pensar visual está constantemente articulando a 

forma a algum significado; e, com a liberdade que a ausência de ambição permite, esses 

esboços são particularmente interessantes em termos de experimentar essa integração entre 

o visual e o simbólico. 

 

 
Fig. 3: Gustave Moreau. La tentation de Saint Antoine, aquarela e guache sobre papel, s/d. Museu 

Gustave Moreau-Paris, França. Disponível em: https://musee-
moreau.fr/sites/moreau/files/depliant_fr.pdf. Acesso em 03 nov. 2020. 

Um exemplo importante desse processo é a aquarela La tentation de Saint Antoine (Fig. 

3), na qual um caos de manchas de cor é, aqui e ali, transformado em seres fantásticos e na 

figura central do santo através do desenho. No entanto, essa aquarela se diferencia de outras 

criadas através de um método análogo em alguns aspectos importantes, entre eles, ao fazer 

 
8 No original: “l’évocation de la pensée par la ligne, l’arabesque et les moyens plastiques, voilà mon but”. 
MOREAU, Gustave. COOKE, Peter (ed.) Écrits sur l’art par Gustave Moreau. 2 vol. Paris: Fata Morgana, 
2002, p. 57 [tradução da autora].  

https://musee-moreau.fr/sites/moreau/files/depliant_fr.pdf
https://musee-moreau.fr/sites/moreau/files/depliant_fr.pdf
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referência a uma narrativa complexa, em contraposição às figuras isoladas que aparecem 

mais frequentemente. 

É provável que Moreau tivesse em mente a versão de Gustave Flaubert (1821-1880) da 

Tentation de Saint Antoine, na qual as visões do santo se originam em ilusões dos sentidos: 

O vento que passa nos intervalos das rochas faz modulações; e em suas sonoridades confusas, 

ele distingue VOZES como se o ar falasse. Elas são baixas, e insinuantes, sibilantes. [...] Ao 

mesmo tempo, os objetos se transformam. Na borda do penhasco, a velha palmeira, com seu 

tufo de folhas amarelas, torna-se o torso de uma mulher pendurada sobre o abismo, cujos 

volumosos cabelos balançam.9 

Do mesmo modo, os seres monstruosos de Moreau surgem a partir de sugestões do 

“dado sensível” das manchas casuais. O representado é, portanto, posterior ao 

"representante" e não o esgota, na medida em que a maior parte da superfície da folha 

permanece sem figuração. 

A relevância de La tentation como exemplo da questão aqui discutida encontra-se 

justamente nessa adequação entre o processo pictórico experimental e o sentido mesmo da 

narrativa representada; é como se a figuração na aquarela fosse o produto de um tipo de 

alteração perceptiva e de consciência análogo ao que poderia gerar essas visões na realidade. 

O artista se coloca, assim, dentro da experiência do santo e se deixa criar as figuras que são 

ali reconhecíveis a partir de um caos informe, pedindo ao espectador que faça o mesmo ao 

contemplar a imagem. O terror dessa experiência é expresso com uma vivacidade que falta à 

maioria das representações mais diretas da mesma cena, justamente porque não há porção 

da pintura que não pareça poder se transformar em algo ainda mais terrível do que aquilo 

que vemos. 

 
9 FLAUBERT, Gustave. La tentation de Saint Antoine. Paris: Charpentier et cie., 1874, pp. 21-22 [tradução 
da autora]. 



MOMENTOS DA HISTÓRIA, VISÕES DA ARTE - 2021 

 

CAPÍTULO 7 Mariana Garcia Vasconcellos 

 

134 

 
Fig. 4: Théodore Chassériau. La tentation de Saint Antoine, óleo sobre madeira, 89,5 x 74 cm, 1850-

55. Coleção particular. Disponível em: http://warburg.chaa-unicamp.com.br/obras/view/13929. 
Acesso em: 05 jul. 2021. 

Esse aspecto de incerteza que gera o pathos do esboço de Moreau pode ser salientado 

através da comparação com outra versão da mesma cena; tome-se como exemplo a tela de 

http://warburg.chaa-unicamp.com.br/obras/view/13929
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Théodore Chassériau (1819-1856), amigo e mentor artístico de Moreau em sua juventude 

(Fig. 4). Nessa pintura, como na maioria das representações da narrativa, as visões do santo 

são, por assim dizer, externalizadas, como se estivessem invadindo a realidade comum e 

física em que ele se encontra. Ainda que, no caso de Chassériau, apenas o protagonista e as 

aparições femininas sejam discerníveis, a maneira de representá-los é realista o suficiente 

para que o espectador as compreenda como participantes de uma mesma realidade visível; 

pode-se considerar mesmo que a estratégia dessas representações é a de dar palpabilidade e 

corporeidade às alucinações, assim aumentando simbolicamente seu poder de persuasão e 

ameaça.10 

Se, nessas imagens, o mundo exterior é transgredido por fragmentos de interioridade, 

na aquarela de Moreau, pelo contrário, aquele é totalmente engolfado por esta; a imagem 

inteira é internalizada, transposta para o mundo psíquico do personagem, apagando assim 

qualquer objetividade sob o peso de uma subjetividade descontrolada. O observador perde 

qualquer espécie de vantagem em relação ao personagem observado, sendo colocado junto a 

ele na mesma desorientação espacial e perda de referência da realidade externa. 

Algo semelhante ocorre em La vision (Fig. 5), embora aqui a figuração seja ainda mais 

restrita, limitando-se a esboçar grosseiramente o homem ajoelhado que segura uma cruz e 

apresenta uma expressão entre o temor e a admiração.11 O título é igualmente ambíguo, 

negando-nos qualquer espécie de definição sobre o conteúdo ou valor dessa visão - não se 

pode saber nem ao menos se ela é divina ou demoníaca, como no caso de Saint Antoine.  

 

 
10 CHASSÉRIAU, Théodore, La tentation de Saint Antoine. 1850–55. Óleo sobre madeira.  Disponível em: 
http://warburg.chaa-unicamp.com.br/img/obras/1850-55-la-tentation-de-saint-antoine.jpg. Acesso em 
03 nov. 2020. 
11 MOUREAU, Gustave. La vision. C. 1880. Óleo sobre madeira.  Réunion des musées nationaux de 
France. Disponível em: https://www.photo.rmn.fr/archive/06-500550-2C6NU0BVMF6N.html. Acesso 
em 03 nov. 2020. 

http://warburg.chaa-unicamp.com.br/img/obras/1850-55-la-tentation-de-saint-antoine.jpg
https://www.photo.rmn.fr/archive/06-500550-2C6NU0BVMF6N.html
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Fig. 5: Gustave Moreau. La vision, c. 1880. Museu Gustave Moreau-Paris, França. Disponível em: 

https://musee-moreau.fr/. Acesso em: 05 jul. 2021. 

 

https://musee-moreau.fr/
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Se, por um lado, essa incerteza abre espaço para as projeções subjetivas do espectador, 

por outro, indica que o tipo de experiência vivida pela personagem é de uma qualidade que 

transcende mesmo essas categorias mais concretas da tradição religiosa. Como na 

experiência do sublime, que é sua manifestação estética,12 a visão mística do absoluto que se 

supõe aqui representada é capaz de reduzir o indivíduo a um êxtase passivo que não se 

define como positivo ou negativo, como atração ou aversão. O uso de imagens de qualquer 

espécie para representar o conteúdo da visão, seria, por necessidade, uma redução desse 

absoluto a uma forma compreensível e, portanto, uma perda de sua característica mais 

fundamental.13 

Em sua fase tardia, ao mesmo tempo em que realizava essas experimentações formais 

que, por vezes, aproximavam-se dos limites da figuração, Moreau esteve interessado em 

tematizar as possibilidades de transcendência da matéria através do espírito. Essas questões 

espirituais eram colocadas dentro de uma interpretação cristã, ainda que a iconografia usada 

fosse, mais frequentemente, tomada à mitologia greco-romana. Em Jupiter et Sémélé (1895; 

Fig. 6), por exemplo, única pintura acabada entre seus grandes projetos dessa fase, Moreau 

representa a cena - em que o Deus acaba por destruir sua amante ao revelar-se em sua forma 

divina - como uma maneira de alegorizar a: 

morte dos sentidos, essa ruína do ser material - para entrar na vida imortal. Essa alegria dos 

seres frente à aparição da luz divina, o contato do ideal divino, tudo isso lembra o cristianismo: 

o paganismo é extinto em sua essência por uma reversão, um desvio de seu simbolismo 

(tradução da autora).14 

 
12  ROSENBLUM, 1988, pp. 17-20. 
13 A caracterização de experiências místicas aqui empregada baseia-se nos critérios fornecidos por 
William James em seu estudo seminal sobre o tema; o autor identifica como marcas distintivas dessa 
espécie de experiência a inefabilidade, transitoriedade, passividade e caráter noético. JAMES, William. 
The varieties of religious experience: a study in human nature. Nova York, Longmans, Green & Co., 1903, 
pp. 380-382. 
14 No original: “cette mort des sens, cette ruine de l'être matériel — pour entrer dans la vie immortelle. 
Cette allégresse des êtres à l'apparition de la lumière divine, au contact de l'idéal divin, tout cela sent son 
christianisme: le paganisme est flétri dans son essence par un renversement, une déviation de son 
symbolisme.” MOREAU, p. 146-147.  
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Fig. 6:  Gustave Moreau. Jupiter et Sémélé, 1895. Musée Gustave Moreau - Paris. Disponível em: 

https://musee-moreau.fr/. Acesso em: 05 jul. 2021. 

https://musee-moreau.fr/
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Como representar essa aniquilação da matéria em um meio essencialmente material? 

Neste caso, como na maioria dos outros, Moreau dispõe uma multiplicidade de seres que se 

acumulam preenchendo o quadro - a figuração é excessiva, minando sua própria 

inteligibilidade.15 Seu problema e suas soluções provisórias não são únicas; o projeto de 

Jupiter et Sémélé pode ser comparado ao da Porte de l’Enfer (1880-1917) de Auguste Rodin 

(1840-1917), obra de ambição igualmente impossível e que também adota a estratégia de 

multiplicar as figuras individuais até que elas desapareçam em um conjunto que é 

desmedido. 

Ao descrever o moderno problema da inadequação da obra material à ideia absoluta de 

Arte que se torna seu substrato a partir do romantismo, Hans Belting identifica essas 

manifestações semelhantes na obra de Auguste Rodin e de Paul Cézanne ao afirmar: 

A ideia podia carregar convicção apenas na ausência de realização; a obra individual 

simplesmente ocupava o lugar de uma perfeição que já era impossível. Com um medo quase 

patológico da perfeição, tanto Cézanne como Rodin perseguiram uma “forma” inacessível que, 

pensavam eles, continha o mistério da arte. O objetivo era não mais a obra aperfeiçoada, mas a 

perfeição incessante de uma visão artística que transcendia a simples visibilidade. Esse conflito 

levou a um dualismo em sua abordagem da figuração e da abstração: ou o tema figurativo era 

perdido ou, pelo contrário, era sobrecarregado. [...] O non-finito tornou-se a maneira mais 

convincente de lidar com a arte absoluta. O artista não apenas recusava-se a completar uma 

obra, ele pretendia que cada obra deveria ser sempre ultrapassada por sua ideia (tradução da 

autora).16 

Em termos de efeitos sobre a prática pictórica, não há grande diferença entre tomar 

como motor e referente último da obra a noção absoluta de Arte ou a do próprio Absoluto, 

ligado à ideia de uma realidade divina e transcendente. A representação desse absoluto e da 

transcendência de todos os particulares não pode deixar de ser um problema insolúvel do 

ponto de vista pictórico; esta é provavelmente a origem da dificuldade de Moreau de 

 
15 MOUREAU, Gustave. Jupiter et Sémélé. 1895. Óleo sobre tela.  Réunion des musées nationaux de 
France. Disponível em: https://www.photo.rmn.fr/archive/93-001679-2C6NU0HUFGQD.html. Acesso 
em 03 nov. 2020. 
16 BELTING, Hans. The invisible masterpiece. Chicago: University of Chicago Press, 2001, p. 202. 

https://www.photo.rmn.fr/archive/93-001679-2C6NU0HUFGQD.html
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terminar suas telas. Ele enfrenta-o ora exacerbando a figuração a um ponto além da 

compreensão, ora abolindo-a quase por completo. 

E por que não por completo? A manutenção de alguma figuração é importante para a 

eficácia simbólica dessas pinturas, ainda que apenas para estabelecer um sujeito da 

experiência representada. De outro modo, a não-figuração tenderia a ser compreendida de 

maneira simplesmente visual ou material, como ocorre frequentemente com a produção dos 

abstracionistas modernos e a despeito da forte conotação espiritual de suas intenções. 

Nos dois esboços discutidos, a figura dos santos serve para atrair a autoidentificação do 

espectador - algo como as Rückenfiguren17 de Friedrich - para afirmar a necessidade de dar 

um sentido simbólico ou narrativo às manchas informes ao seu redor. Justaposta a figuras 

humanas caracterizadas dessa maneira e com a indicação dada pelos títulos, a não-figuração 

é efetivamente transformada na representação daquilo que não pode ser representado. 

A diferença entre esses esboços e pinturas como Jupiter et Sémélé é, em última 

instância, de ponto de vista. Se esta última parece visar à representação da totalidade de 

uma realidade espiritual - uma perspectiva cosmológica, por assim dizer - através do 

acúmulo descritivo de imagens, nos esboços o objetivo é antes a veiculação de uma 

experiência subjetiva. E trata-se, aqui, de um tipo de experiência - mística, espiritual, 

visionária - cuja característica própria é a inefabilidade e a impossibilidade de representação 

ou descrição. 

 

CONCLUSÃO 

 

A obra de Moreau é atravessada por seu interesse - crescente nos anos de maturidade - 

em temas religiosos e por uma visão da natureza humana como dividida entre o mundo 

material e o espiritual. Apesar de sua estrutura interpretativa cristã e sua iconografia 

esotérica e eclética, Moreau não era nem um ocultista (como pensaram seus 

contemporâneos), nem realmente um cristão praticante. Ao invés disso, dedicou-se à busca 

 
17 As figuras vistas de costas que, na pintura romântica alemã, frequentemente ocupam o primeiro plano 
do quadro. 
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de uma “religião pessoal” sobretudo através da Arte, apoiando-se não tanto nos símbolos 

concretos que utiliza como na ideia de que a pintura é uma linguagem própria à expressão 

espiritual, mais até do que a palavra: 

Ó nobre poesia do silêncio vivo e apaixonado, bela arte esta que, sob um envelope material, 

espelho das belezas físicas, reflete igualmente os grandes impulsos da alma, do espírito, do 

coração e da imaginação, e responde aos anseios divinos do ser humano de todos os tempos. É 

a língua de Deus (tradução da autora).18 

A não-figuração, irredutível ao discurso verbal, é talvez o instrumento pictórico mais 

adequado para apontar para esses “grandes impulsos” sem reduzi-los a um conjunto 

concreto de crenças. Assim a Arte acompanha, através do desenvolvimento dessas 

linguagens puramente visuais, mas quase sempre carregadas de valor simbólico, os 

desdobramentos espirituais de um período em que a religião tradicional e coletiva é 

progressivamente substituída pela experiência pessoal do sagrado. 
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et de l'imagination, et répond à ces besoins divins de l'être humain de tous les temps. C’est la langue de 
Dieu”. MOREAU, 2002, p. 257–258.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 8  
 
A EXPANSÃO DAS CIDADES E A IMIGRAÇÃO NO 
ESPÍRITO SANTO NO FINAL DO SÉCULO XIX 
 
Patrícia Guimarães Pinto1 
 
 
 
INTRODUÇÃO 

 

 artigo apresenta considerações acerca do processo de transformações ocorridos na 

segunda metade do século XIX e que vieram a impactar a composição das cidades após 

a Abolição da Escravatura em 1888 e após a Proclamação da República em 1889. O texto 

aborda aspectos relativos às transformações das relações de trabalho, bem como o processo de 

imigração que se intensifica após esses dois eventos ocorrerem. Nesse sentido, as cidades se 

transformam na medida em que as relações no campo se modificam.  

 
1 Graduada em História pela Universidade Federal do Espírito Santo. Mestra em Humanidades pelo 
Instituto Federal do Espírito Santo. Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em História na 
Universidade Federal do Espírito Santo sob a orientação da Profa. Dra. Almerinda da Silva Lopes. E-mail: 
patriciap14@bol.com.br; Lattes: http://lattes.cnpq.br/1929199897116055. 
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Para tanto, esse artigo é dividido em 6 seções: 

Na primeira, apresentaremos aspectos do processo de transformação das cidades 

ocorridos na segunda metade do século XIX buscando traçar um panorama relacionando aos 

ciclos econômicos existentes no Brasil até chegarmos às mudanças que invadiriam o século 

XX de forma definitiva. 

Na segunda seção, abordaremos o impacto gerado nas relações de produção com o fim 

da escravidão e como elas foram determinantes para reconfigurar a sociedade brasileira a 

partir da segunda metade do século XIX. Logo em seguida, na terceira seção, apresentaremos 

a questão da imigração no Brasil para que em seguida, na quarta seção, possamos trazer 

algumas obras de arte que tratam a questão da imigração de forma a enriquecer o debate. Na 

quinta seção focaremos nos resultados da imigração no Estado do Espírito ressaltando as 

peculiaridades existentes no caso específico no Estado capixaba relacionando a mesma com o 

cenário nacional.  

Por fim, apresentaremos as considerações finais cientes de que o assunto não se esgota 

nessas páginas, porém se torna parte de um processo de compreensão da formação histórica 

do Espírito Santo e do Brasil como um todo. 

  

O PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DA CIDADE NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO 

XIX 

 

 A formação das cidades no Brasil possui características bastante distintas da formação 

das cidades da Europa. Possuindo uma população predominantemente rural sobre a urbana 

como nos mostra os censos2  de 1872 (60% da população na área rural), 1900 (64% da 

população na área rural) e 70% da população na área rural em 1920, tivemos um processo de 

formação das cidades se desenvolvendo lentamente ao longo dos séculos.  

Com uma economia baseada em monoculturas e sempre atendendo aos interesses da 

 
2  ANUÁRIO de Estatística Demographo-Sanitaria. Rio de Janeiro: 1903-. 284p. Disponível em: 
https://bibliotecadigital.seade.gov.br/view/listarPublicacao.phplista=0&opcao=8&busca=1&listarConteud
o=Cole%C3%A7%C3%B5es%20%C2%BB%20and%C3%A1rio%20de%20Estat%C3%Adstic%20De 
m%C3%B3grafo-Sanit%C3%A1ria. Acesso em 10 dez 2020. 

https://bibliotecadigital.seade.gov.br/view/listarPublicacao.phplista=0&opcao=8&busca=1&listarConteudo=Cole%C3%A7%C3%B5es%20%C2%BB%20and%C3%A1rio%20de%20Estat%C3%Adstic%20De%20m%C3%B3grafo-Sanit%C3%A1ria
https://bibliotecadigital.seade.gov.br/view/listarPublicacao.phplista=0&opcao=8&busca=1&listarConteudo=Cole%C3%A7%C3%B5es%20%C2%BB%20and%C3%A1rio%20de%20Estat%C3%Adstic%20De%20m%C3%B3grafo-Sanit%C3%A1ria
https://bibliotecadigital.seade.gov.br/view/listarPublicacao.phplista=0&opcao=8&busca=1&listarConteudo=Cole%C3%A7%C3%B5es%20%C2%BB%20and%C3%A1rio%20de%20Estat%C3%Adstic%20De%20m%C3%B3grafo-Sanit%C3%A1ria
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metrópole, poucas cidades se desenvolveram nos primeiros séculos da colonização brasileira. 

Nossa produção era voltada para o mercado externo e alternou entre diversos produtos como 

o açúcar, a borracha, ciclos do ouro até chegar ao café. 

A diversidade desses elementos marcou também o desenvolvimento de algumas regiões 

em momentos distintos “assim foi o ciclo do açúcar no Nordeste, da borracha na Amazônia e 

do café no Rio de Janeiro e São Paulo”.3 Durante séculos no Brasil esses ciclos econômicos 

foram se desenvolvendo sem que houvesse a necessidade de uma rede urbana desenvolvida, já 

que cada um desses núcleos se comunicava diretamente com o exterior.  

Característica das cidades que se desenvolveram inicialmente no território brasileiro, 

Vitória também possuía a sua localização no litoral por razões econômicas (decorrentes do 

comércio), administrativas (pela centralidade) e militares (localização privilegiada) com a 

presença de um porto, ainda que este viesse a se desenvolver de forma definitiva apenas nas 

primeiras décadas do século XX, como nos diz Souza e Freitas: 

O Porto de Vitória teve o início oficial [das obras] em 1911, mas suas obras são interrompidas em 

1914 e reiniciadas na segunda metade dos anos 1920, o que permite sua conclusão apenas em 

1939. [...] Desde o final do século XIX, a transformação dos diversos cais em um único e grande 

porte que centralizasse o comércio do Estado e tornasse Vitória uma grande praça comercial de 

exportação de café, independente do Rio de Janeiro, era a aspiração dos políticos capixabas.4  

As cidades eram, portanto, até o início do século XX, núcleo de concentração comercial 

de distribuição da produção agrícola contendo casas de comércio, armazéns para 

armazenamento da produção, assim como receptores dos itens que vinham importados. O 

excedente começou a se concentrar nas cidades e as redes comerciais internas a se 

desenvolverem.  

A configuração das cidades começa a se modificar a partir do deslocamento do sistema 

produtivo do campo para a cidade. Muitos fatores como o trabalho livre, influenciaram neste 

 
3 CAMPOS JÚNIOR, Carlos Teixeira.  O Novo Arrabalde.  Vitória, Secretaria de Cultura e Turismo, 1996, 
p. 40. 
4 FREITAS, José Francisco Bernardino; SOUZA, Célia Ferraz de. “Os portos e a modernização das cidades 
brasileiras no início do século XX: Porto Alegre e Vitória.” In: FREITAS, José Francisco Bernardino (Org.) 
Diálogos: urbanismo.br. Vitória: Edufes, 2010, p. 24; 30. 
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processo que irá se consolidar apenas no final da década de 1920, mas que tiveram o ponta pé 

inicial muito antes. 

 

O FIM DA ESCRAVIDÃO E O IMPACTO NAS RELAÇÕES DE PRODUÇÃO 

 

Com a proibição do tráfico negreiro, a escravidão entrou em um debate substancial no 

cenário político e social do Brasil. Assim como nos afirma Prado Júnior (1970), diversos 

projetos apareceram no Parlamento que buscavam a emancipação dos nascituros, 

obrigatoriedade de alforria com o devido pagamento, entre outras ações que apesar de já 

suscitar debates, ainda não eram verdadeiramente levados em consideração em meados do 

século XIX. Fato é que o assunto já começava a reconfigurar o cenário político, econômico e 

social do Brasil.  

Com o passar do tempo foi inevitável sentir a pressão da suspensão do tráfico negreiro.  

A maior fonte de mão de obra cessou sem antes ter sido apresentado substituto para as 

lavouras em um momento de franca expansão do café. Prado Júnior sinaliza que um grande 

movimento de deslocamento de escravos ocorre dentro do próprio país: 

Efeito capital desta situação será o de desviar os escravos para as regiões mais prósperas em 

prejuízo das outras; a mão-de-obra no Norte começará a afluir para o Sul, onde graças ao café, 

ela se pagava com bons preços. Isto se percebeu e sentiu tão cedo que já em 1854 aparece no 

Parlamento um projeto de lei proibitiva do tráfico interprovincial de escravos.5  

Dentro desse contexto e com a abolição da escravatura se aproximando, as relações 

sociais e econômicas foram se delineando em outras direções. Segundo José de Souza Martins, 

a renda capitalizada foi a principal forma do capital da fazenda cafeeira deste período, 

enquanto que durante o sistema de trabalho escravo essa renda estava depositada na figura do 

escravo, posteriormente ao trabalho livre, a capitalização passou para o valor da terra. Nas 

palavras de Martins “a renda, até então capitalizada no escravo, torna-se renda territorial 

capitalizada. Se no regime sesmarial, o da terra livre, o trabalho tivera que ser cativo; num 

 
5 PRADO JÚNIOR, Caio. História Econômica do Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1970, p. 128. 
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regime de trabalho livre a terra tinha que ser cativa”.6 

Até meados do século XIX, a fazenda possuía seu valor depositado nos bens produzidos 

ali, nas mercadorias e nos escravos. Após a criação da Lei de Terras em 18507 que instituía 

valor real à terra, houve uma transição desta renda capitalizada passando aos poucos do 

escravo para a terra. Se antes os bancos usavam os escravos como hipoteca, agora os donos das 

terras a utilizavam nas transações econômicas que irão impactar diretamente a questão da 

imigração no Brasil que a partir de 1850 começa a dividir espaço nas lavouras de café com os 

escravos. 

Apesar da passagem do trabalho escravo para o trabalho livre em 1888 e da Proclamação 

da República em seguida, 1889, percebemos até o início do século XX a preservação da 

estrutura conservadora no Brasil através do modelo fundiário que não absorveu a massa de 

ex-escravos, mantendo grande parte em posição de subordinação e à margem das relações de 

produção existentes. O escravo que antes era peça fundamental no sistema de produção, era 

visto de forma preconceituosa como preguiçoso e não mais apto para o trabalho, agora livre. 

 

A IMIGRAÇÃO NO BRASIL 

 

As novas relações de produção instituídas no Brasil a partir da segunda metade do 

século XIX com a transição da mão de obra escrava para o trabalho livre, tiveram como uma 

das alternativas a imigração europeia para substituir a mão de obra necessária ao cultivo nas 

fazendas de café que estavam em franca expansão. Segundo Martins, em pouco mais de 30 

anos (entre 1881 e 1913), mais de 1 milhão e 600 mil imigrantes vieram para o país, a maioria 

para trabalhar como colono nas fazendas de café.8  

A presença desses imigrantes no país surgiu também como um processo de 

repovoamento estimulado de forma institucional pelos governantes. Até então, o povoamento 

 
6 MARTINS, José de Souza. O cativeiro da terra. São Paulo: Editora Contexto 2010, p. 47 
7 Lei nº 601 de 18 de setembro de 1850 que subordinava a propriedade da terra à sua compra de forma 
institucional. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l0601-1850.htm, acesso em 12 
nov. 2020. 
8 MARTINS, loc. cit., p. 288. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l0601-1850.htm


MOMENTOS DA HISTÓRIA, VISÕES DA ARTE - 2021 

 

CAPÍTULO 8 Patrícia Guimarães Pinto    

 

147 

no Brasil havia se dado pela presença dos portugueses, escravos africanos e de indígenas. Nas 

palavras de Simões ‘No Brasil, a história da imigração se funde à história nacional. [...] a 

imigração foi parte fundamental da formação não só da mão de obra, como da sociedade 

brasileira”.9  

Os imigrantes que chegaram ao Brasil neste período se estabeleceram nas fazendas no 

sistema de colonato. As relações de colonato estabelecidas com o fim da escravidão 

permitiram sob nova roupagem, a manutenção do poder dos fazendeiros sobre a mão-de-obra 

utilizada na produção: ex-escravos, homens livres pobres e imigrantes. Como era uma relação 

baseada inicialmente em trabalho e posterior aquisição da terra, essa restrição do acesso aos 

trabalhadores livres, configurou o que Martins denominou como sendo o cativeiro da terra.  

Antes de terem acesso à terra, os contratos eram feitos de forma que o colono imigrante 

deveria trabalhar por um determinado tempo nas terras do fazendeiro para só após esse 

período tornar-se dono de sua porção de terras, podendo no decorrer do tempo isso acontecer 

ou não, pois dependia de diversos fatores que poderiam impactar no acesso posterior dessa 

terra. 

 

UM OLHAR SOBRE A IMIGRAÇÃO ATRAVÉS DA ARTE 

 

A pintura enquanto expressão visual da arte possui um papel fundamental na 

compreensão dos aspectos da imigração ocorrida no Brasil a partir do século XIX. Este 

processo foi permeado de esperança, mas também de perdas e obstáculos. Eram pessoas que 

deixaram sua terra natal em busca de condições melhores de vida e por vezes se depararam 

com situações hostis, um território desconhecido, realidade dura para reconstrução da vida 

em outro país. Nesse sentido, lançaremos mão da arte como ferramenta para entender a 

imigração, pois,  

as imagens não são apenas atos e fatos, mas ainda - na temporalidade que toda imagem carrega -

 
9 SIMÕES, Gabrieli. "Antônio Rocco e as representações da imigração." In: XII EHA-Encontro de História 
da Arte-UNICAMP, Campinas, 2017, p. 01. Disponível em: 
https://www.ifch.unicamp.br/eha/atas/2017/Gabrieli%20Simoes.pdf.  Acesso em: 21 ago. 2019. 
 

https://www.ifch.unicamp.br/eha/atas/2017/Gabrieli%20Simoes.pdf
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– lugares de memórias (lembranças, sobrevivências, ressurgências), revelações de tempos 

passados, de tempos presentes. Por vezes, até lugares de expectativas (esperanças, prefigurações 

de tempos que hão de vir, presságios, promessas, desejos). [...] não apenas como campos de 

memória, como arquivos vivos e lugares de desejos, mas ainda, como um terreno de questões, de 

questionamentos sobre nossa história, apelos (às vezes, gritos) que nos convocam a tomar 

posição em nome da história humana.10  

Utilizar a arte como elemento constitutivo da história é antes de tudo buscar 

ferramentas que nos ajudem a remontar o fenômeno de constituição identitária ocorrido no 

Brasil e que contribuiu para a formação do país a partir do século XIX. Para tanto, 

apresentaremos algumas obras do final do século XIX e início do XX que ilustraram a 

imigração no Brasil, dando a ela mais do que voz, rostos, elementos de particular poesia, mas 

também de realismo que nos permite, através de outros olhos, entender o processo 

migratório. 

No contexto da arte, o Brasil sente ainda de forma tímida os movimentos artísticos 

europeus no século XIX. Havia uma pequena elite concentrada nos grandes centros 

existentes, em especial o Rio de Janeiro que era sede do Império e São Paulo, expoente 

econômico do período. Apenas no início do século XX teremos a primeira manifestação na 

tentativa de renovação do campo literário e artístico através da Semana da Arte Moderna11 em 

 
10 SAMAIN, Etienne. “Antropologia, imagens e arte. Um percurso reflexivo a partir de Georges Didi-
Huberman.” In: Cadernos de Arte e Antropologia, v. 3, n. 2, 01 out. 2014, p. 53. Disponível em: 
http://journals.openedition.org/cadernosaa/391. Acesso em:  17 ago. 2019. 
11  A Semana de Arte Moderna realizou-se no Teatro Municipal de São Paulo nos dias 13, 15 e 17 de 
fevereiro de 1922. A conferência de Graça Aranha, intitulada A emoção estética da arte moderna,  abriu o 
evento. Houve ainda palestras, conferências e discursos de escritores, como Ronald de Carvalho, Menotti 
Del Picchia, Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Entre os pintores que participaram da Semana 
estavam Anita Malfati, Di Cavalcanti, Vicente do Rego Monteiro, Oswaldo Goeldi, John Graz, Zina Aita, 
Inácio da Costa Ferreira, João Fernando de Almeida Prado, Antônio Paim Vieira e Alberto Martins 
Ribeiro. Tomaram parte também os escultores Vitor Brecheret, Wilhelm Haerberg e Hildergardo Leão 
Veloso, e os arquitetos Antônio Garcia Moya e Georg Przyrembel. Os músicos modernistas que 
participaram da Semana foram Heitor Villa-Lobos, Guiomar Novaes, Ernani Braga, Frutuoso Viana, 
Paulina D'Ambrosio, Lucília Villa-Lobos, Alfredo Corazza, Pedro Vieira, Antão Soares, Orlando 
Frederico e outros coadjuvantes. A dança teve a contribuição de Yvonne Daumierie. Vários outros 
escritores estiveram presentes, dando apoio aos conferencistas. Entre eles, Guilherme de Almeida, 
Agenor Barbosa, Plínio Salgado, Cândido Mota Filho, Renato de Almeida, Sérgio Buarque de Holanda, 
Paulo Prado, Henri Mugnier, Rubens Borba de Morais e Luís Aranha. SEMANA DA ARTE MODERNA. 
2021. Disponível em: 

http://journals.openedition.org/cadernosaa/391
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1922, que buscava romper com os movimentos artísticos do passado e apresentar um trabalho 

genuinamente brasileiro. Fato é que o Brasil neste momento sofria forte influência dos 

movimentos Europeus. Correntes como o realismo, impressionismo e expressionismo faziam 

parte das obras dos artistas brasileiros, pois muitos deles foram estudar na Europa.  

 

 
Fig. 1: Pedro Weingärtner, Tempora Mutantur, 1889, óleo sobre tela, 160.4 x 93.4 cm.  Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul Ado Malagoli. Porto Alegre, RS. Reprodução em FOCHESATTO, 2015, p . 205. 

O primeiro pintor que traremos neste trabalho e que mostra a figura do imigrante em 

sua obra, é Pedro Weingartner (1853-1929).12 Ele introduzia elementos românticos e técnicas 

bastante detalhistas em sua obra, estando alinhado com  movimentos mais tradicionais. Seus 

quadros eram feitos de forma delicada e retratavam cenas comuns do dia a dia das pessoas e 

paisagens. Tudo de forma sempre minuciosa com uma “[...] pintura narrativa a elementos 

 
https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos20/ArteECultura/SemanaDaArteModerna. 
Acesso em 01 mai 2021. 
12 Sua formação inicial foi com o pai e o irmão na oficina de litografia da família. Posteriormente estudou 
com o português Araújo Guerra e depois Delfim Câmara em 1870 e 1872. Em 1878 foi para a Europa 
(Alemanha) estudar pintura mesmo a contragosto da família e com pouco recurso. Em 1882 mudou-se 
para Paris e seguiu a pintura acadêmica, ignorando as novas correntes impressionistas que vinham 
ganhando terreno desde 1870. A partir de 1884 teve seus estudos financiados por Dom Pedro II após 
pedido por meio de carta, mostrando sua boa relação social. O autor transitou entre a Europa e o Brasil e 
apesar de ter obras feitas na Europa, muitas tiveram inspiração no Brasil. RIBEIRO, Diones Augusto. 
Busca à “Primeira Grandeza”: O Espírito Santo e o governo Moniz Freire (1892 a 1896). Dissertação 
(Mestrado em História) - Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal do Espírito 
Santo. 2008, p. 32.  

https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos20/ArteECultura/SemanaDaArteModerna
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românticos ou sentimentais e a uma técnica detalhista, calma e bem cuidada”,13 vindas de sua 

formação inicial (na Alemanha) e também nuances de realismo em algumas obras.  

A primeira obra do pintor que traremos como referência da imigração europeia para o 

Brasil chama-se Tempora Mutantur ou Os Tempos Mudam, de 1889 (Fig. 1). Sendo uma das 

obras de maior reconhecimento do artista no Brasil, ela retrata a figura do imigrante desolado, 

que, deslocado de seu lugar de origem, sente as transformações do recomeço no Novo Mundo. 

Na imagem, árvores são cortadas abrindo espaço para o cultivo, para o novo, abrindo 

caminha para o recomeço. O casal aparenta certo desânimo e cansaço no que aparenta ser um 

cair de tarde. A mulher analisa os calos em sua mão e o homem observa os sulcos abertos na 

terra. O entorno simples e ainda inacabado contrasta com os trajes do casal que está bem 

vestido, demonstrando serem ainda recém chegados. Podemos, de certa forma, relacionar 

essa aparente desolação com as mudanças sofridas nesse trajeto onde a Pátria mãe é deixada 

para trás e um novo desafio se apresenta à frente. Sobre essa tela, Fochesatto afirma que,  

apresenta um tom melodramático e romantizado da cena dos imigrantes. A tela foi feita no final 

do século XIX, quando estava em voga na Europa a corrente realista. A prepresentação dos 

imigrantes, desprovido de otimismo e heroicidade, também reflete a tendência artística do 

período e local onde Weingartner morava, e pintou esse quadro: a Europa.14 

Ainda de Pedro Weingartner, a pintura Vida Nova, de 1893 (Fig. 2), também chamada de 

Nova Veneza, representa a imigração italiana no sul do país. 

A pintura (Fig. 2) em óleo sobre tela retrata uma vila de colonos do início da imigração 

italiana no sul. Em primeiro plano observamos uma mãe com um bebê e uma outra criança 

em atitude aprazível. Mostra também um processo de cozimento no chão à direita e no canto 

troncos e árvores caídas mostrando o processo de desmatamento para chegada do homem. 

Um pouco mais ao fundo, à esquerda, um rapaz colhe verduras na horta mostrando o uso da 

terra para a subsistência, apresentando certa familiaridade para a imagem.  

 
13 FOCHESATTO, Cyanna Missaglia de. Imagens da imigração europeia nas pinturas de Pedro 
Weingartner: representação do imigrante e do processo de colonização (século XIX e XX). São Leopoldo,. 
Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Pós-Graduação em História, Universidade do Vale do 
Rio dos Sinos. 2015, p. 33 
14 GUIDO apud FOCHESATTO, 2015, p. 75.   
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Fig. 2: Pedro Weingärtner, Vida Nova, 1893. Óleo sobre tela, 120 x 160 cm. Acervo da prefeitura de 

Nova Veneza, SC. Reprodução em FOCHESATTO, 2015, p. 208. 

Em segundo plano, é possível observar as casas construídas formando a nova vila - Nova 

Veneza. São casas de madeira, bem simples distribuídas sem muita regularidade pelo terreno 

de terra batida e possuem cercas de madeira delimitando os espaços. O quadro mostra cenas 

do cotidiano, tarefas simples são realizadas. Muitos varais aparecem na cena com lençóis 

pendurados, a vila vai se delineando e se organizando aos poucos. 

No terceiro plano, observamos uma floresta sendo desmatada para avanço das 

construções; vemos ainda fogo na lateral direita e o espaço utilizado pelo homem se 

expandindo na colina ao fundo. As montanhas no horizonte quase da cor do céu denotam a 

luz do dia e trazem a ideia de conforto à cena.  
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Fig. 3: Antonio Rocco, Os emigrantes, 1910, óleo sobre tela, 202 x 231 cm. Disponível em: 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra8136/os-emigrantes. Acesso em 06 nov 2020. 

O próximo artista que traremos para ilustrar a imigração no final do século XIX é o 

italiano Antonio Rocco (1880-1944).15 Para ilustrar uma das nuances do processo imigratório, 

temos a obra chamada Os emigrantes que foi pintada pelo autor em 1910 (Fig. 3). Em 1918 fez 

sua primeira exposição individual na cidade, momento em que esta obra foi adquirida pela 

Pinacoteca de São Paulo.  O autor formou-se na escola napolitana de paisagem caracterizada 

pela pintura ao ar livre. O quadro abaixo possui temática social e retrata a partida de italiano 

no cais em Nápoles, na Itália. 

 
15 Nascido na cidade italiana de Amalfi, migrou para o Brasil em 1913, passando a viver em São Paulo até sua 
morte. O autor formou-se no Instituto de Belas Artes de Nápoles e sua pintura inicialmente foi caracterizada 
como naturalista ou realista, passando apenas mais a frente para uma pintura mais paisagística. ANTONIO 
ROCCO. 2021. Disponível em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa10038/antonio-rocco. Acesso em 22 
nov 2020. 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra8136/os-emigrantes
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa10038/antonio-rocco
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A cena retratada na tela mostra um grupo de imigrantes seguindo na mesma direção. Há 

muito realismo na pintura, nas expressões de tristeza que permeia todos os que aparecem na 

cena. Carregam seus pertences e seguem rumo ao desconhecido. Os personagens não olham 

para o espectador, com exceção do menino ao centro, símbolo de pureza e renovação.   

Ao fundo da imagem vemos um portão que pode simbolizar a saída do país de origem 

em direção a uma nova pátria. As imagens aparentam ter tamanho quase real e ocupam a tela 

quase toda. As pessoas partem sem muita expectativa e sem saber o que as espera no destino. 

Carregam tudo aquilo que possuem nas costas: pertences, ferramentas de trabalho, trouxas de 

roupas.  

A emoção e a dramaticidade são latentes em um contexto onde a Unificação da Itália16 

trouxe pobreza e a guerra empurrou muitas pessoas para fora de suas terras, intensificando o 

êxodo rural. Apesar dessas imagens não retratarem exatamente a imigração no Espírito Santo, 

elas possuem estreita relação com o processo imigratório ocorrido no Estado a partir da 

segunda metade do século XIX. Os imigrantes, deslocados de sua terra natal buscavam 

estabelecer novas raízes ligadas à posse de terras no Novo Continente. Viviam uma dicotomia, 

ligados a uma dupla identidade, preservavam suas tradições, dialetos e costumes, mas ao 

mesmo tempo começavam a constituir novos vínculos na terra de destino. 

Apesar dessas imagens não retratarem exatamente a imigração no Espírito Santo, elas 

possuem estreita relação com o processo imigratório ocorrido no Estado a partir da segunda 

metade do século XIX. Os imigrantes, deslocados de sua terra natal buscavam estabelecer 

novas raízes ligadas à posse de terras no Novo Continente. Viviam um dicotomia, ligados a 

uma dupla identidade, preservavam suas tradições, dialetos e costumes, mas ao mesmo 

tempo começavam a constituir novos vínculos na terra de destino. 

O processo não ocorreu de forma natural e pacífica, pois muitas vezes o que os 

imigrantes encontravam no país de destino não era aquela imagem e condições que eram 
 

16 Reino da Itália foi constituído em 1861, mas consolida-se a unificação política em 1870 com a conquista e 
anexação de Roma. Apenas alguns lugares do extremo Norte e Nordeste continuam pertencendo à Áustria 
até 1919, como Trento e Trieste. A Lombardia é reconquistada em 1859 e o Vêneto em 1866, pertencentes à 
Áustria desde 1815 (Congresso de Viena). SAQUET, Marcos Aurelio. Os tempos e os territórios da 
colonização italiana. Tese (Doutorado em Geografia) – Programa de Pós-Graduação em Geografia, 
Universidade Estadual Paulista.  2002, p. 54. 
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expostas pelas propagandas. Para além disso, havia o choque de culturas e as diversas 

adaptações decorrentes do confronto entre dois mundos. Ainda assim, a imigração para o 

Brasil foi significativa na constituição social a partir do século XIX e se solidificou com o 

passar das décadas modificando de forma definitiva a população brasileira. 

 

IMIGRAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO 

 

Nesta seção, traremos características que individualizaram o Estado do Espírito Santo 

dentro da dinâmica de imigração nacional, além de aspectos que o integraram neste mesmo 

cenário. Apesar de possuir nuances próprias, o Estado estava imerso no processo de 

modernização e transformações sociais e econômicas que se delineavam no Brasil à época. 

 

Contexto geral  

 

A passagem do século XIX para o século XX trouxe mudanças significativas para a cidade 

no que diz respeito à sua dinâmica, higiene e urbanização. O combate às epidemias, o 

saneamento urbano e organização dos núcleos urbanos são uma preocupação do país como 

um todo. Transformações são notadas em diversas capitais e surgem também como uma 

influência da Europa que está fortemente sob processo de industrialização e modernização. 

O fim da escravidão em 1888 gerou um excedente de ex-escravos que migra para a cidade 

que passando a habitá-las e buscando formas de prover o próprio sustento, disputando 

emprego e moradia com o restante da população além de imigrantes e migrantes. A cidade se 

modificava ao passo que novas redes de comércio de estabeleciam, a malha ferroviária 

começava a se expandir e a ligar diversos estados com as expectativas geradas com o início do 

período republicano brasileiro que transformava as províncias em estados. 

Datamos o final da primeira metade do século XIX como início do preenchimento dos 

chamados vazios demográficos que apesar de não serem povoados, possuíam a presença de 
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índios botocudos17 existentes no Espírito Santo. Ainda em 181218 houve uma migração tímida 

incentivada pela família imperial com um grupo de açorianos, distribuídos entre as capitanias 

que não causou impacto significativo no processo de imigração no Estado, porém, é um 

marco importante, pois de toda forma inicia o processo imigratório. Esse processo iniciou-se 

através da criação de núcleos coloniais formados por pequenas propriedades. 

Muitas foram as colônias estabelecidas no período no Espírito Santo como a colônia de 

Santa Isabel em 1847 com 163 imigrantes alemães; a colônia de Rio Novo em 1854 que 

inicialmente contava com 12 famílias suíças; em 1856, a colônia de Santa Leopoldina que 

contava com 140 imigrantes, a maioria suícos, população essa que com a chegada de novos 

imigrantes, chegou a 1235 em 1867, chegando a 5000 em 1874.  Além disso, ainda foram criadas 

as colônias de Timbuí em 1874, Santa Cruz em 1877 e Castelo em 1880.19 Inicialmente, vieram 

os alemães, suíços, holandeses, luxemburgueses e belgas, tendo um número considerável de 

pomeranos neste contingente, segundo Saletto.20 

Com a unificação do território italiano em 1870, muitos problemas começaram a ocorrer 

como grande densidade demográfica, expansão do capitalismo e crise econômica que 

culminou na expulsão dos trabalhadores rurais para as cidades, entre outros problemas, 

possibilitando um grande número de imigrantes italianos que deram entrada no Brasil como 

um todo incluindo o Espírito Santo. A partir de 1875 temos os primeiros relatos dos que 

chegaram ao Estado se localizando em regiões como os atuais municípios de Rio Novo, 

 
17 MOREIRA, V. M. L. "A produção histórica dos “vazios demográficos”: guerras e chacinas no Vale do 
Rio Doce (1880-1830)." In: Revista do Departamento de História da Ufes, Vitória, n.9, Edufes, 2001., p. 73.  
18 “O projeto tem 1812 como referência de data inicial porque em dezembro daquele ano chegou à então 
Capitania do Espírito Santo um grupo de 32 colonos, de um total de 250, oriundos das Ilhas dos Açores, 
para ocupar lotes na Colônia Agrícola de Santo Agostinho, atual município de Viana. Este foi o primeiro 
empreendimento oficial de colonização agrícola no Brasil por meio de mão-de-obra familiar imigrante. 
Alguns historiadores, equivocadamente, não consideram esse importantíssimo fato histórico por não 
considerar os açorianos como estrangeiros pois, na ocasião, juntamente com os brasileiros, estavam sob 
o domínio de uma mesma administração imperial. Na realidade eram europeus.” FRANCESCHETTO 
apud MARIANO, Fabiene Passamani. "Os açorianos no Espírito Santo: o legado português na formação 
da identidade capixaba." In: Colóquio internacional de mobilidade humana e circularidade de ideias, 
Vitória, 2016, p. 76-77.  
19 ROCHA, Gilda. Imigração estrangeira no Espírito Santo (1847-1896). SN: 2000, p. 148.  
20 SALETTO, Nara. Transição para o trabalho livre e pequena propriedade no Espírito Santo. Vitória: 
Edufes 1996, p. 143.  
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Alfredo Chaves, Iconha, Castelo, Vargem Alta, entre outros. 

O Estado apresentava no final do século XIX uma ocupação e colonização do interior 

por imigrantes europeus e o desenvolvimento do café impulsionava o desenvolvimento da 

economia capixaba, diferentemente do cenário paulista onde o sistema de produção do café 

estava centrado, via de regra, na grande propriedade, como nos afirma Celso Furtado.21 

Para Gilda Rocha, no Espírito Santo houve um predomínio do cultivo de pequenas e 

médias propriedades através do sistema de parcerias nas maiores e no trabalho familiar nas de 

menor porte.22 A pesquisadora reforça que: 

Apesar da existência de um setor exportador de café com base na grande propriedade, este setor 

não era suficientemente amplo e desenvolvido para impedir a existência de outro, este baseado 

na pequena propriedade, dedicando-se à cultura do mesmo produto.23 

É neste cenário de mudanças que Moniz Freire24 assume o governo do Estado e logo em 

seu primeiro mandato tenta promover ações de modernização na capital e no Estado, assunto 

sobre o qual Ferreira nos diz que: 

Muniz Freire pensou a cidade de Vitória integrada ao desenvolvimento da província, não se 

restringindo às necessidades pontuais e imediatas apresentadas pela capital. Almejando dotá-la 

de centralidade e protagonismo, posicionando-a na vanguarda do desenvolvimento local, 

pretendia atrair para Vitória toda produção da província, como também da abastada vizinha 

Minas Gerais, por meio de uma malha ferroviária, no intuito de estabelecer relações comerciais 

com o resto do mundo, por meio de um porto bem estruturado na capital capixaba.25 

Quando assumiu a presidência do governo, Moniz Freire recebeu o Estado em especial 

 
21 FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil.  São Paulo: Nacional, 1976, p. 17.  
22 ROCHA, 2000, p. 86.   
23 Ibid., p. 88.  
24 A grafia do nome de Moniz Freire aparece em algumas obras como Moniz e em outros como Muniz. 
Porém, consta na certidão de nascimento do mesmo a grafia “Moniz”, razão pela qual optamos por 
utilizar em nosso texto. A única exceção ocorre quando fazemos citação de autores que utilizam Muniz, 
respeitando a citação conforme está na obra do referido autor. José de Melo Carvalho Moniz Freire 
(1892-1896 e 1900-1904) foi o primeiro governador eleito do período republicano. Permaneceu no poder 
por dois mandatos não consecutivos. PINTO, Patrícia Guimarães. O processo de modernização da cidade 
de Vitória em debate na formação de professores. Dissertação (Mestrado profissional em Humanidades), 
Instituto Federal do Espírito Santo. 2018, p. 59. 
25 FERREIRA, Gilton Luis. Um desejo chamado metrópole: a modernização da cidade de Vitória no limiar 
do século XX. 2009. Dissertação (Mestrado em História) - Programa de Pós-Graduação em História, 
Universidade Federal do Espírito Santo. Vitória – ES: 2009, p. 6. 
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ascensão econômica decorrente da receita oriunda do café (Tabela 1). O Presidente idealizou a 

partir desse crescimento um reaparelhamento do Estado, buscando colocar em prática todas 

as transformações que ele planejava para o Estado capixaba. Abaixo podemos observar o 

momento de ascensão econômica gerada pelo café no estado a partir de 1892: 

 

Café e a renda estadual entre 
1892 e 1896  

Receita gerada pelo café  
(% em relação à receita total) 

Exportação de café em 
sacas de 60 kg 

1892  52,00  15.271:510$700  
1893  90,99  27.418:375$284  
1894  76,00  28.562:625$116  
1895  80,00  31.527:477$189  
1896   76,00  24.842:217$813  

 
TABELA 1: Fonte: Siqueira, 1980, p. 35. 

É neste cenário especialmente promissor que Moniz Freire concebe a imigração no 

Espírito Santo já iniciada em outrora como forma de promover desenvolvimento econômico 

através do fornecimento da mão-de-obra necessária para seu crescimento e expansão. O 

presidente da Província pensava não apenas na carência de braços para a lavoura como 

também de operários para as obras que estavam em seu plano de governo.  

Para tanto, Moniz Freire assinou contratos com companhias de navegação para assim 

atrair estrangeiros. O governo almejava trazer para o estado 20 mil imigrantes em três anos 

(três mil em 1892, sete mil em 1893 e 10 mil em 1894). Apesar da política não ter logrado êxito 

devido a problemas como epidemias na Itália que paralisaram provisoriamente a imigração, 

os planos estavam traçados.26 

Durante o primeiro mandato, Moniz Freire conseguiu trazer para o Estado 784 

imigrantes em 1892; 2498 em 1893; 3327 em 1894; 4573 em 1895 e 1490 em 1896 segundo dados 

do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo. O objetivo de Moniz Freire era criar um fluxo 

contínuo de imigrantes de forma natural e espontânea. Muitos dos imigrantes que chegaram 

ao Estado se dirigiram para as colônias já estabelecidas, mas alguns ficaram na capital para 

 
26 RIBEIRO, 2008, p. 74. 
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trabalhar nas obras públicas (cerca de 2679) e nas estradas de ferro (975).27 Segundo dados do 

Arquivo Público do Espírito Santo28, na tabela 2 observamos os principais destinos dos 

imigrantes que chegaram ao Estado entre os anos de 1892 e 1900: 

 

Destino Colônias Fazendas Colônias ou 
fazendas 

Obras 
públicas 

Total 

Benevente (Anchieta)   1702  1702 
Cachoeiro de Itapemirim  4151   4151 
Itapemirim  955   955 
Rio Doce 860    860 
Rio Itabapoana  1610   1610 
Santa Cruz  443    443 
Santa Leopoldina 1581    1581 
São Mateus   752  752 
Vitória    2679 2679 
Estrada de ferro    975 975 
Total     15708 

TABELA 2: Fonte: APEES, 2020. 

A Lei de Terras criada por Moniz Freire para regularizar a situação dos imigrantes, Lei 04 

de 04 de junho de 1892, regularizava a situação dos colonos em relação às terras das colônias, 

legitimando as terras que já eram utilizadas desde que o posseiro estivesse cultivando e 

aceitasse custear a medição do terreno. Previa ainda dois anos para a abertura de pedido de 

posse, multa e prisão para quem ocupasse as terras sem consentimento. Ainda que na prática 

as coisas não tivessem ocorrido como previsto, era o pontapé inicial de uma grande leva 

migratória que contribuiu para a composição do povo capixaba. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Inicialmente, trouxemos nuances acerca do processo de transformação da cidade a partir 

da metade do século XIX que mostraram aspectos da economia e sociedade em 

 
27 RIBEIRO, 2008, p. 77. 
28 Destino do Imigrantes que entraram no Espírito Santo entre 1892 e 1900 segundo Arquivo Público do 
Estado do Espírito Santo. IMIGRANTES. Apees. 2021. Disponível em https://ape.es.gov.br/registro-de-
entrada-de-imigrante. Acesso em 12 dez 2020.  

https://ape.es.gov.br/registro-de-entrada-de-imigrante
https://ape.es.gov.br/registro-de-entrada-de-imigrante
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transformação, traçando um breve paralelo entre alguns locais do país e o Espírito Santo. 

Ainda que as mudanças ocorridas no estado não tenham sido na mesma proporção e 

momentos do restante do Brasil, o Espírito Santo esteve inserido no processo de 

modernização iniciado na Europa e que atingiu o país. 

Também abordamos o fim da escravidão como fator fundamental de formação e 

transformação da sociedade capixaba na segunda metade do século XIX, pois ela dita as 

mudanças do sistema de produção em todo o país e que chegarão ao Estado de maneira 

definitiva, influenciando todo o cenário econômico decorrente destas mudanças. 

Na seção três, abordamos uma das consequências das modificações econômicas. A 

imigração foi apontada inicialmente como possibilidade de repovoar o Brasil, estabelecendo-

se para além de povoamento, como braços da economia.  

Observamos que a população pobre e livre ou liberta da segunda metade do século não 

parecia ser bem-vinda no processo de constituição da nova sociedade brasileira, porém isso 

não impediu que ela participasse do processo.  

Nesse sentido, verificamos que mais do que trazer braços à lavoura, havia um 

sentimento de reconfigurar a população existente no Brasil com a imigração ainda que ela não 

fosse ser totalmente formada nesse novo processo. A ideia era que com a chegada dos 

imigrantes, naturalmente os europeus iriam se espalhar através da miscigenação com os 

brasileiros, promovendo um branqueamento e acabando com o aspecto físico já existente na 

população brasileira, apontada como inferior.  

A intenção inicial não logrou êxito e a população permaneceu miscigenada, mas ainda 

assim o processo de povoamento perdurou trazendo ao Brasil milhares de imigrantes para as 

lavouras, integrando-se à nova configuração social e econômica do país, incluindo o Estado do 

Espírito Santo. 

Trouxemos ainda algumas obras de arte para dialogar de forma conjunta com o processo 

de compreensão da imigração favorecendo a construção identitária do colono que veio para o 

Brasil a partir da metade do século XIX tornando-se elemento definitivo do Brasil. Através da  

arte podemos analisar parte da história de um país, seus anseios e desejos além de sua crítica.  
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A arte se apresenta, portanto, como ferramenta iconográfica e também iconológica, repleta de 

simbolismos e representações de elementos de nossa historiografia colaborando assim para a 

leitura e construção de nossa identidade. 

Por fim, abordamos o caso específico do Espírito Santo que apesar de possuir suas 

peculiaridades, esteve inserido no processo de transformações sociais e econômicas do 

restante do país. A imigração no Estado teve uma proporção menor do que a ocorrida em 

grandes centros como São Paulo, mas o impacto da imigração foi de suma importância para a 

consolidação de pequenas e médias propriedades no Estado. 

Com um olhar voltado para o Estado logo após a Proclamação da República, observamos 

na figura de Moniz Freire em seu primeiro governo, políticas de incentivo à imigração para 

trazer mais força de trabalho tanto para as lavouras como para as reformas da cidade de 

Vitória e de outras obras. Ele esteve desde o início do seu governo focado em dotar a capital 

com obras de expansão, infraestrutura e modernização dando a ela protagonismo no cenário 

nacional e internacional, sendo o cultivo do café, produto principal à época.  

Todas as iniciativas impetradas por Moniz e outros governantes, as diversas mudanças 

estruturais ocorridas por todo o Brasil abriram as portas para o novo século que se mostraria 

intenso em suas mudanças e de grande importância para a consolidação do estado do Espírito 

Santo no cenário nacional através de seus portos, sua economia e seu crescente 

desenvolvimento. 

As políticas imigratórias contribuíram, portanto, para a composição da identidade 

brasileira, assim como outros povos que chegaram no Brasil e foi um processo que ocorreu 

com muitas peculiaridades e também dificuldades. Todo deslocamento ocorrido para longe 

de sua origem é cercado de desafios, obstáculos e também de objetivos que motivaram as 

mudanças ao longo do tempo. A imigração possui cada vez mais abordagens sobre o assunto  

e este texto não possui a pretensão de esgotar as discussões, mas sim de aguçá-las. 
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CAPÍTULO 9 
 
CANDIDO PORTINARI E MÁRIO DE ANDRADE: A 
AMIZADE EPISTOLAR E A CRÍTICA DE ARTE 
 
Ana Carolina Machado Arêdes1 
 
 
 

ste trabalho Aborda a amizade epistolar entre o pintor paulista Candido Portinari (1903-

1962) e o literato modernista Mário de Andrade (1893-1945). Para tanto, as cartas serão 

aqui entendidas enquanto um “espaço de sociabilidade”, de acordo com a definição proposta 

pelo filósofo francês Michel Trebitsch.2 As correspondências trocadas entre artistas e 

intelectuais no início do século XX eram utilizadas como importantes veículos de 

comunicação, de troca de ideias e de favores, além de constituírem uma forma de estabelecer 

e manter vínculos sociais estratégicos que pudessem contribuir para a maior inserção e 

participação destes interlocutores no concorrido ambiente cultural daquela época. 
 

1 Doutoranda em História pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Bolsista CAPES. Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/4324497699476011. E-mail: anacarolaredes@yahoo.com.br   
2 TREBITSCH, Michel. “Correspondances d’intellectuels: les cas de letters d’Henri Lefebvre à Norbert 
Guterman (1935-1947).” In: Les Cahiers de l’IHTP, n. 20, mar. 1992, p. s/p. 
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Além disso, buscamos tratar da importância que Mário de Andrade teve no 

impulsionamento da carreira de Portinari como um artista moderno reconhecido no cenário 

nacional. Mário, neste período, atuava como um respeitado e relevante crítico de arte, 

publicava suas considerações sobre os artistas nos principais jornais e periódicos da época. 

Portinari iniciou sua trajetória artística na década de 1920, quando decidiu estudar pintura no 

Rio de Janeiro, mas somente se destacou como pintor no Brasil na década de 1930, quando sua 

obra recebeu enorme destaque e o colocou em progressiva ascensão, consolidando seu nome 

como um dos principais artistas da época. 

Trataremos aqui das cartas trocadas entre Portinari e Mário de Andrade durante o 

período do primeiro governo do Presidente Getúlio Vargas (1930-1945), tendo em vista que 

esta gestão política ficou marcada na História brasileira como um período de intensa 

participação de artistas e intelectuais nos quadros da burocracia estatal, seja ocupando 

diretamente cargos públicos, seja confeccionando trabalhos sob o mecenato do poder central. 

Era comum, portanto, aos artistas e intelectuais daquele momento, o desempenho de funções 

públicas.3 

Naquele contexto, Candido Portinari e Mário de Andrade foram personagens adeptos e 

promotores do movimento modernista brasileiro, participando ativamente da produção 

artística e cultural, além de beneficiários das políticas públicas implementadas pelo Estado.4 

Portinari e Mário atuaram como professores da extinta Universidade do Distrito Federal, 

instituição pública de âmbito municipal. Além disso, Portinari executou diversos trabalhos 

para o Estado Novo (1937-1945), predominantemente sob a encomenda do Ministro da 

Educação e Saúde Gustavo Capanema (1900-1985). Mário de Andrade, por sua vez, já havia 

ocupado o posto de Chefe do Departamento de Cultura de São Paulo e, anos depois, foi 

 
3 BOMENY, Helena. “Infidelidades eletivas: intelectuais e política.” In: BOMENY, Helena (org.). 
Constelação Capanema: intelectuais e política. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2001, p. 11-35; MICELI, Sergio. 
Intelectuais e Classe Dirigente no Brasil (1920-1945). São Paulo: Diefel, 1979; VELLOSO, Mônica Pimenta. 
“Os intelectuais e a política cultural do Estado Novo.” In: FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucília Almeida 
Neves (org.). O Brasil Republicano - O tempo do nacional-estatismo: do início da década de 1930 ao 
apogeu do Estado Novo. Vol. 2. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p. 145-179. 
4 MICELI, Sergio. Imagens Negociadas: retratos da elite brasileira (1920-1940). São Paulo: Cia das Letras, 
1996, p. 85. 
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convidado a trabalhar no SPHAN - Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, além 

de exercer diversas outras funções.  

Dessa maneira, estavam os dois, o literato e o pintor, inseridos naquele agitado ambiente 

cultural, político e social do período. Vale ressaltar que os artistas e intelectuais da época, 

especialmente os da corrente modernista, defendiam a necessidade da busca, ou resgate, das 

raízes nacionais a fim de contribuir para a definição de uma identidade para o povo brasileiro. 

De acordo com o pensamento difundido naquele contexto, durante muito tempo, a produção 

estrangeira europeia norteou os parâmetros para a Arte e para a cultura brasileiras, então, 

chegara o momento de romper com esta influência da Europa e buscar o que era tradicional, 

genuíno e que pudesse descrever o caráter nacional - esta tarefa caberia à elite artística e 

letrada.5 

Além disso, naquele momento, os artistas e intelectuais procuravam romper com uma 

visão que negativava a mestiçagem racial. Durante muitos anos, defendeu-se que a causa do 

atraso e dos males da nação estava atrelada à mistura de raças que marcou a nossa 

colonização. Este ponto de vista passou a ser questionado e a mestiçagem passou a ser 

justamente o traço capaz de definir uma identidade cultural para a nação. Neste sentido, 

buscou-se enaltecer o preto e o mestiço como elementos importantes do país.  

Portinari e Mário de Andrade defendiam e engrossavam a corrente de pensamento que 

buscava promover a nacionalidade pelo reconhecimento e exaltação da miscigenação racial e 

cultural que definiu o nosso passado colonial. No mesmo momento em que ainda se 

defendiam políticas eugenistas, sobretudo através do estímulo à imigração europeia, este 

discurso que rompia com a visão preconceituosa da mestiçagem, ganhava força. Dessa 

maneira, o pintor e o literato sentiam-se como figuras sociais que deveriam contribuir para a 

amplitude e consolidação deste projeto cultural, função esta, que estabelecia mais um vínculo 

entre os dois amigos.  

Em 1931, aconteceu no Rio de Janeiro o XXXVIII Salão Nacional de Belas Artes, 

 
5 CAPELATO, Maria Helena. “Modernismo Latino-Americano e construção de identidades através da 
pintura.” In: Revista de História, São Paulo, n. 153, v. 2, 2005, p. 153; SCHWARTZ, Jorge. Vanguardas 
Latino-Americanas: polêmicas, manifestos e textos críticos.  São Paulo: Edusp, 1995. 
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promovido pela Escola Nacional de Belas Artes, instituição acadêmica e tradicional que 

ministrava no período o ensino formal de Arquitetura e Artes Plásticas, na qual Portinari 

havia concluído a sua formação em pintura. Este Salão ficou conhecido como Salão 

Revolucionário, Salão Lúcio Costa ou Salão de 31.6  

Nesta época, o jovem arquiteto Lúcio Costa (1902-1998) assumiu a direção da Escola 

Nacional de Belas Artes (ENBA) e decidiu promover uma edição do Salão que fosse 

democrática, sem júri de seleção, em que todos os trabalhos apresentados pudessem ser 

expostos. Esta atitude de Costa buscava romper com o rigor das outras edições do Salão, nas 

quais o júri privilegiava trabalhos de orientação acadêmica, sobretudo pinturas de paisagens e 

retratos, gêneros ainda de predileção da instituição.7 

Muitos estudiosos atribuem uma importância ao Salão de 1931 tão grande quanto a que 

teve a Semana de Arte Moderna de São Paulo, em 1922, visto que os dois eventos propuseram a 

necessidade da atualização do código estético e artístico nacional. No entanto, a contribuição 

destes dois eventos foi restrita, já que nenhum dos dois conseguiu, de fato, promover a 

renovação que desejavam. Contudo, são dois marcos importantes para a Arte e a cultura 

nacionais.  

Mário de Andrade marcou presença nestes dois eventos, tendo sido, em 1922, um dos 

principais nomes ligados à Semana de Arte Moderna. Portinari, por sua vez, participou 

somente do Salão de 1931, já que em 1922 iniciava sua trajetória artística, frequentando as 

aulas na Escola Nacional de Belas Artes, na qual ingressou em 1920.  

Em 1931, Portinari retornou da viagem de estudos à Europa que ganhou como premiação 

na edição do Salão de Belas Artes de 1928, na qual expôs o Retrato do poeta Olegário Mariano 

(1928). Foi nesta viagem que o pintor despertou para o desejo de pintar elementos que 

 
6 LUZ, Angela Ancora. “A XXXVIII Exposição Geral de Belas Artes e sua significação para a construção da 
modernidade no Brasil. Salão de 31.” In: Cadernos PROARQ do Programa de Pós-Graduação em 
Arquitetura e Urbanismo. Rio de Janeiro: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo-UFRJ, 2008, p. 12.; 
PINHEIRO, Maria Lúcia Bressan. Lúcio Costa e a Escola Nacional de Belas Artes. Disponível em: 
http://docomomo.org.br/wp-content/uploads/2016/01/Maria-Lucia-Bressan-Pinheiro.pdf. Acesso em: 22 
fev. 2021. 
7 CHIARELLI, Tadeu. Pintura não é só Beleza: a crítica de arte de Mário de Andrade. Florianópolis/SC: 
Letras Contemporâneas, 2007; MICELI, 1996, p.32-40. 

http://docomomo.org.br/wp-content/uploads/2016/01/Maria-Lucia-Bressan-Pinheiro.pdf
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aludissem à sua terra natal, Brodósqui, cidadezinha do interior de São Paulo. Portinari foi o 

segundo dos doze filhos de um casal de imigrantes italianos que vieram para o Brasil trabalhar 

nas lavouras cafeeiras. Sua infância neste vilarejo marcou a sua produção pictórica.  

Contudo, enquanto esteve matriculado na ENBA, o artista se limitava a pintar de acordo 

com as normas da Escola, apresentando, predominantemente, retratos da elite social do 

período, na tentativa de conquistar a grande premiação, a viagem à Europa.8 Após atingir o 

seu objetivo e concluir sua formação acadêmica, Portinari sentiu-se mais livre para escolher os 

temas que a partir de então nortearam sua pintura. Dessa maneira, busca paulatinamente se 

afastar do academicismo e aderir à estética modernista.9  

Assim, no Salão de 1931 - evento no qual participou tanto como expositor quanto como 

membro da comissão organizadora - também composta pela artista Anita Malfatti (1889-

1964)), pelo escultor Celso Antônio (1896-1984) e pelo literato Manuel Bandeira (1886-1968) - 

o pintor apresentou retratos, gênero já conhecido e bastante aceito pela instituição que 

frequentou, com destaque para o Retrato de Manuel Bandeira (1931) e o retrato do músico 

Oscar Borgerth (1906-1992), obra também conhecida como O Violinista (1931). Foram estes 

dois retratos apresentados por Portinari que chamaram a atenção do crítico de Arte Mário de 

Andrade.10  

O intelectual era um conhecido e renomado crítico artístico do período, que publicava 

suas considerações nos principais veículos de imprensa da época. Naquele contexto, o 

mercado artístico ainda era incipiente, dessa forma, estas considerações sobre os artistas 

escritas pelos críticos nos periódicos em circulação eram verdadeiros termômetros do que 

valia a pena ou não adquirir em Arte. Assim, uma crítica positiva muito contribuía para 

impulsionar a carreira de um artista em ascensão, como era o caso de Portinari, que ainda 

dependia de aprovação dos setores culturais da sociedade. 

 

 
8 MICELI, 1996, p. 40. 
9 FABRIS, Annateresa. Portinari, pintor social. São Paulo: Perspectiva, Editora da USP, 1990, p. 6-8. 

           10 MICELI, loc. cit., p. 84. 
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Fig. 1: Candido Portinari, Retrato de Manuel Bandeira, 1931, óleo sobre tela, 73 x 60 cm. 

Coleção Particular - Rio de Janeiro. Disponível em: 
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra3198/retrato-de-manuel-bandeira. Acesso em: 05 jul. 2021. 
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Fig. 2: Candido Portinari, O Violinista ou Retrato de Oscar Borgerth, 1931, óleo sobre tela, 110 x 80 

cm. Coleção Particular - Rio de Janeiro. Disponível em: 
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra1991/retrato-de-oscar-borgerth. Acesso em: 05 jul. 

2021. 

https://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra1991/retrato-de-oscar-borgerth
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No Salão de 1931, além do Retrato de Manuel Bandeira (1931), apresentado por Portinari, 

havia outro retrato do poeta executado pelo artista alemão Friedrich Maron (1887-1914). Mário 

de Andrade, que visitou a exposição acompanhado de Bandeira, em um primeiro momento, 

interessou-se pelo retrato feito por Maron. Contudo, quando se deparou com o trabalho 

realizado por Portinari, ficou impressionado, como ele mesmo relatou em um artigo escrito 

para a revista argentina Saber Vivir:  

Manuel Bandeira, falou do meu entusiasmo pelo quadro do alemão. Eu disse: - Foi sim, do meu 

gosto, mas por um erro, já não gosto. De quem gosto de verdade é desse pintor Candido 

Portinari, que fez aquele admirável “Violinista”. Quem é? Vi então avançar em minha direção, 

um jovem baixo, com olhos pequenos e expressivos, capazes de engradecerem luminosos de 

confiança e lealdade, como de diminuírem com ironia e desconfiança. Era Candido Portinari, e 

desde então fomos amigos.11  

Foi nesta ocasião que os dois personagens se conheceram e estabeleceram um laço de 

amizade que marcou profundamente a vida de ambos e contribuiu significativamente para 

alavancar a carreira do pintor. Uma amizade nutrida, especialmente, pela intensa troca 

epistolar entre o intelectual e o pintor.12 Portinari se mostrava um artista de formação 

acadêmica que buscava introduzir em sua Arte elementos que aludissem à Arte Moderna, 

empreendendo uma verdadeira trajetória antiacadêmica, contudo, sem se desprender dos 

rigores mais formalistas e estruturais de composição da pintura.  

Para Tadeu Chiarelli, este ecletismo do pintor é percebido ao se comparar os retratos 

exibidos no Salão de 1931. Enquanto o Retrato de Oscar Borgerth (1931) exibe o glamour da 

pintura convencional, o Retrato de Manuel Bandeira (1931) é de uma “fatura seca”. A 

representação realista do poeta toma a atenção do espectador sem o uso dos “estilemas” da 

“bela pintura”.13  

Foi justamente esse ecletismo que teve a capacidade de ser moderno, mas mantém 

traços do convencionalismo artístico, o que chamou a atenção do intelectual Mário de 

 
11 ANDRADE, Mário de. “El pintor Portinari”. Saber Vivir, setembro de 1942. Buenos Aires, Argentina. 
12 FABRIS, Annateresa (organização, introdução e notas). Portinari, amico mio. Cartas de Mário de 
Andrade a Candido Portinari. Coleção Arte: Ensaios e Documento). Campinas: Mercado das Letras – 
Autores Associados/ Projeto Portinari, 1995.  
13 CHIARELLI, 2007, p. 66. 
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Andrade. Mário percebeu o potencial de Portinari em personificar o seu modelo ideal de 

artista, necessário àquele momento ao Movimento Modernista Brasileiro.  

Chiarelli analisou o pensamento de Mário de Andrade como crítico de arte. Para ele, o 

intelectual desejava ver consolidado um “modernismo conservador”, mais ligado aos preceitos 

do “retorno à ordem” europeu do que à linguagem de ruptura dos movimentos de vanguarda.14 

O “retorno à ordem” é um movimento europeu do período entreguerras que reage 

contrariamente ao radicalismo das vanguardas e defende a recuperação do teor realista e de 

elementos da tradição em uma estética artística mais moderna, com temáticas que 

enfatizassem a cultura nacional em suas produções. 

Portinari esteve na Europa no momento em que eclodiram esses movimentos em prol 

do “retorno à ordem”. Sua pintura buscou incorporar elementos da modernidade, mas sem se 

desprender da tradição, abordando temas nacionais. Chamou a atenção de Mário de Andrade 

e fez com que o crítico dedicasse muitos de seus artigos na imprensa à promoção e exaltação 

das obras do artista. 

  Todavia, não foi desde o primeiro momento em que se conheceram que Mário 

depositou toda esta confiança no trabalho de Portinari. De acordo com Antônio Bento (1902-

1988), outro influente crítico de arte do período, Mário de Andrade, no princípio, sentia 

desconfiança em relação à obra de Portinari, pois o pintor fazia muitos retratos e não 

executava trabalhos que enfatizassem a temática nacional. Nesse aspecto, Bento afirmou:  

Devo dizer, a bem da verdade, que nessa época o autor de Macunaíma fazia algumas restrições a 

Portinari. Em primeiro lugar, achava ainda tímidas suas obras no Salão Revolucionário, as únicas 

que vira até então. Não lhe pareciam pinturas de vanguarda, no que indiscutivelmente tinha 

razão. [...] Mário de Andrade dizia que Portinari não estava voltado para os problemas de uma 

arte de temática brasileira. Pintava muitos retratos. Tentei explicar-lhe as razões do artista, suas 

dificuldades financeiras [...] acrescentei-lhe que Portinari já estava realizando trabalhos com 

temática nacional.15 

 
14 CHIARELLI, 2007, p. 63. 
15 BENTO, Antônio apud PAZ, Eliane Hatherly. Portinari em re-trato: uma escrita de si em letra e imagem. 
Tese (doutorado) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-RIO, Departamento de 
Letras, 2012, p. 170.  



MOMENTOS DA HISTÓRIA, VISÕES DA ARTE - 2021 

 

CAPÍTULO 9 Ana Carolina Machado Arêdes 

 

172 

 Dessa maneira, nota-se que Mário, inicialmente, demonstrou algumas reservas aos 

trabalhos de Portinari. Essas desconfianças se esvaíram quando o pintor começou a 

apresentar seus trabalhos cujas temáticas exaltavam a brasilidade, especialmente na 

representação dos seus escultóricos trabalhadores pretos e mestiços. Como vimos, Portinari 

veio de uma família humilde, o que lhe forçou a fazer concessões ao seu estilo, a fim de se 

destacar como pintor.  

Enquanto esteve matriculado na Escola Nacional de Belas Artes, o artista se adequou ao 

gosto da instituição, a fim de conquistar o prêmio de viagem à Europa. Quando retornou 

daquele continente, já na década de 1930, o pintor começou a perseguir um estilo próprio. 

Como bem sustentou Annateresa Fabris, Portinari passou a buscar uma imagística que 

norteasse a suas composições, sua maior preocupação era essa, muito mais do que se encaixar 

em algum estilo estético.16 Portanto, no mesmo momento em que buscou delinear sua 

trajetória artística mais livremente, Portinari conheceu Mário de Andrade, que o auxilia ao 

publicar críticas extremamente positivas a respeito de Portinari.  

Existiam outros influentes críticos de arte no período, tais como Antônio Bento, José 

Flexa Ribeiro (1884-1971) e Mário Pedrosa (1900-1981). Entretanto, a importância da crítica de 

Mário de Andrade em relação a Portinari tem a ver com a intensa relação epistolar e de afeição 

estabelecida entre os dois amigos. Para o literato, o artista surge em um momento no qual o 

movimento modernista precisava de um representante que pudesse contribuir para o seu 

reconhecimento no cenário artístico nacional. 

A reserva inicial de Mário em relação ao artista também ficou expressa em uma carta 

que o literato enviou a Manuel Bandeira que, posteriormente, foi publicada na imprensa. 

Mário escreveu ao amigo poeta para relatar que Portinari estava confeccionando um retrato 

seu: 

Mas o Portinari é uma delícia, e agora estou um bocado com remorso, ou não sei se vergonha da 

maneira como o tratei. Eu não tinha bastante frequência do Portinari, não o conhecia e me achei 

mais ou menos com direito de observá-lo do palanque. Fui dando corda, para tirar dele as 

qualidades e os defeitos, está claro, sem maldade, mas gozando. Tanto que fiz parte para você de 

 
16 FABRIS, 1990, p. 38-39. 
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certas coisas que observava meio com riso. Mas agora estou meio no caso X, de que até hoje 

tenho remorso da maneira com que o observei sem dar de mim para ele tudo o que ele dava dele 

para mim.17 

 

 
Fig. 3: Candido Portinari, Retrato de Mário de Andrade, 1935, óleo sobre tela, 73,5 x 60 cm. 

Coleção Mário de Andrade. IEB/USP – São Paulo. Disponível em: 
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra1945/retrato-de-mario-de-andrade. Acesso em: 05 jul. 

2021. 

 
17 Carta de Mário de Andrade a Manuel Bandeira. A Manhã, 02 de fevereiro de 1935. Rio de Janeiro, RJ.  

https://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra1945/retrato-de-mario-de-andrade
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Para Mário de Andrade, a oportunidade de posar para um retrato realizado por Portinari 

contribuiu para sua aproximação com o artista e estreitar o laço entre ambos, que passaram a 

se corresponder e conviver com maior frequência. Mário escreveu uma carta a Portinari 

expressando suas considerações sobre o seu retrato: 

Às vezes me paro em frente do seu quadro e fico, fico, fico, não só perdido na beleza da pintura, 

mas me refortalecendo a mim mesmo. Porque de fato você mais que ninguém, não apenas 

percebeu, mas me revelou que eu... sou bom. Seu quadro me dá confiança em mim, me dá mais 

vontade de trabalhar, de continuar, é um verdadeiro tônico. Foi um bem enorme que você me 

fez, palavra.18  

De acordo com Sergio Miceli, Mário de Andrade era um intelectual com muitos 

complexos e conflitos pessoais, que estavam ligados à sua aparência - sua feiura, sua cor, sua 

sexualidade e sua condição social pouco abastada.19 O retrato de Portinari suaviza os traços do 

literato, sua representação é robusta, bonita, elegante na postura e no trajar. A composição 

agradou bastante Mário de Andrade e contribuiu para aproximar o artista e o intelectual.  

No final de 1934, Portinari se preparava para a sua primeira exposição de pintura em São 

Paulo. O artista estudou e se destacou como pintor no Rio de Janeiro e, só então, organizou 

essa amostra em seu Estado natal. Naquela ocasião, ele escreveu para Mário de Andrade 

solicitando ao literato que entregasse algumas fotografias já selecionadas por Manuel 

Bandeira aos jornais: 

Estou para expor em São Paulo desde que me conheço e sempre fui adiando. Mas desta vez a 

coisa vai mesmo. Já vou começar abusando de você - o Manuel escolheu as fotografias que aqui 

vão para você dar pros jornais. Um homem como você já deve estar acostumado às 

aporrinhações dos arteiros. Acho que a barraca será aberta lá pelos dias 5 ou 6 de dezembro. 

Tenho muita coisa nova. Trabalhei pra burro nestes últimos tempos. A SPAM [Abreviatura de 

Sociedade Pró-Arte Moderna] me prometeu a sala da rua Barão de Itapetininga, mas não sei se a 

promessa ainda está de pé. Mas de qualquer forma irei.20 

 
18 Carta de Mário de Andrade a Candido Portinari, de 25 de março de 1935. Rio de Janeiro, RJ; São Paulo, 
SP.  
19 MICELI, 1996, p. 85-87. 
20 Carta de Candido Portinari a Mário de Andrade, de 25 de outubro de 1934. Rio de Janeiro, RJ; São 
Paulo, SP [acréscimo da autora].  
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Nesta exposição, Portinari apresentou obras com gêneros e estilos heterogêneos, desde 

retratos até composições com forte apelo social. O elemento de brasilidade, tão almejado por 

Mário de Andrade, estava presente em alguns trabalhos da mostra, tais como Mestiço (1934) e 

Lavrador de Café (1934). Estas duas telas expressam o estilo adotado por Portinari a partir de 

então, e que marcou sua produção pictórica nas décadas de 1930 até meados da de 1940 - seus 

trabalhadores colossais pretos e mestiços, com as unhas enegrecidas pelo trabalho no cultivo 

da terra e seus pés grandiosos fincados ao solo. Ao recurso da deformação dos membros 

conferia a sensação de força à figura representada.  

 
 

 
Fig. 4: Candido Portinari, Mestiço, 1934, óleo sobre tela, 81 x 65,5 cm. 

Pinacoteca do Estado de São Paulo - São Paulo. Disponível em: 
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra3202/mestico. Acesso em: 05 jul. 2021. 

https://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra3202/mestico
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Fig. 5: Candido Portinari, Lavrador de Café, 1934, óleo sobre tela, 100 x 81 cm. Museu de Arte de São 

Paulo Assis Chateaubriand - São Paulo. Disponível em: https://masp.org.br/acervo/obra/o-
lavrador-de-cafe. Acesso em: 05 jul. 2021. 

 

Nesta exposição, Portinari apresentou trabalhos que expressavam a brasilidade 

https://masp.org.br/acervo/obra/o-lavrador-de-cafe
https://masp.org.br/acervo/obra/o-lavrador-de-cafe
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pretendida pelo crítico Mário de Andrade, demonstrando ser o pintor capaz de preencher os 

requisitos artísticos defendidos pelo intelectual. Portinari impressionou porque não 

abandonou o direito desinteressado da arte pura, mas estava comprometido com a questão 

social. Mário escreveu a seguinte crítica sobre a amostra:  

Portinari imprime uma tal força de verdade, de seriedade às obras dele, que se tem a impressão 

de que o artista não se diverte nunca. A heterogeneidade dele não é um defeito, e jamais seria 

um diletantismo, é um drama intenso. É principalmente o drama do artista contemporâneo, ao 

mesmo tempo artista e homem, e que não quer abandonar nem os direitos desinteressados da 

arte pura, nem as intenções interessadas do homem social.21 

Vale ressaltar que a crença entre os artistas e intelectuais daquele período era a de que 

suas produções deveriam estar imbuídas de uma preocupação social. Para eles, a cultura e a 

arte alienadas dos problemas sociais não contribuíam para a construção de uma sociedade 

moderna. Desse modo, sustentavam que os letrados e artistas deveriam estar conectados com 

a realidade que os circundava.22  

Para Fabris, o engajamento social na obra de Portinari estava justamente nesta exaltação 

do trabalhador preto e mestiço enquanto ainda eram discutidas políticas sanitaristas que 

defendiam a eugenia.23 Além disso, ao enfatizar o preto em suas composições, Portinari 

delineava a sua interpretação sobre a brasilidade, demonstrando que, para ele, o Brasil era 

uma nação construída através do esforço deste trabalhador, que outrora foi escravizado.24 

Em 1935, Mário de Andrade escreveu com empolgação a Portinari, contando sobre a sua 

nomeação para o Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo: 

Portinari, já tive notícia do sucesso da sua exposição e nem esperava outra coisa. Mas fiquei 

morto de curiosidade de saber que você tem coisas novas e processos novos que ainda não 

 
21 Artigo publicado no Diário da Manhã, de 1935, que reproduz uma crítica de Mário de Andrade feita na 
ocasião da primeira Exposição de Pintura de Portinari em São Paulo. ANDRADE, Mário de. “O mestiço 
na pintura de Candido Portinari”. Diário da Manhã, 16 de abril de 1935. Rio de Janeiro, p. s/p. 
22 AMARAL, Aracy. Arte para quê? A preocupação social na arte brasileira: 1930-1970. São Paulo, Nobel, 
1984. 
23 FABRIS, 1990, p. 132-134. 
24 Sobre as políticas eugenistas ver SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças. Cientistas, 
instituições e questão racial no Brasil, 1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1993; AZEVEDO, 
Célia Maria Marinho de. Onda negra, medo branco; o negro no imaginário das elites – século XIX. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1987. 
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conheço. Diabo! Se pudesse dar um pulo ao Rio ..., mas não posso mesmo, estou em um posto 

importante que me deram na Prefeitura, imagine só: Diretor do Departamento de Cultura e 

Recreação. Vou criar bibliotecas populares, já estamos com três parques infantis para crianças 

dos bairros operários, criando uma biblioteca Brasiliana, dirigindo o Teatro Municipal, lançando 

uma biblioteca infantil, organizando as grandes festas populares, dia da raça, fim de ano, 

carnaval, enfim, cuidando de tudo. Menos de mim, que vivo numa afobação danada, e, por ter 

mudado completamente de vida, inquietíssimo, dormindo quase nada, comendo forçado, e já 

com uma acusaçãozinha dos rins. Mas hei de me defender em tempo, e espero fazer alguma 

coisa de que São Paulo beneficie. Se fizer, a felicidade voltará, porque esse é meu destino 

mesmo, não viver para mim, mas me dedicando por qualquer coisa.25 

Nesta missiva, Mário de Andrade dividiu com o amigo pintor a alegria que sentia por sua 

recente nomeação para o Departamento de Cultura e Recreação de São Paulo, salientando que 

sua felicidade estava em realizar trabalhos dedicados ao patrimônio artístico e cultural do 

país. Em nova carta, o literato pediu ao amigo pintor que doasse um quadro para enfeitar a 

parede de sua sala no citado Departamento de Cultura: 

Você já me conhece e sabe que sou homem bem arranjadinho. Pois imaginei desde o princípio 

do Departamento de fazer aqui nele, um gabinete da Diretoria artisticamente arranjado, que 

pudesse bem representar a força de São Paulo e seus artistas. [...] Diga para cá, companheiro: 

você não estará com alguma vontadinha de me fazer presente de algum quadro batuta, não para 

mim, mas para o Departamento? Palavra de Mário que o Departamento merece, está fazendo 

coisas lindas que hei de contar quando for aí em abril; [...]. Não posso, positivamente não posso 

ficar sem um Portinari para mostrar. O pedido fica aqui. Bom, se você estiver muito ganjento e 

não quiser dar, (juro que não zango, hein!), pelo menos mande me dizer por que preço você me 

venderia (pra mim, pessoalmente) ou a Mulher Sentada, que você fez tirando a figura do Café, 

ou o quadro daqueles três carregadores de sacos de café, vestidos de branco, que também gosto 

muito. Comprarei um deles, para mim, e mandarei um ofício ao Prefeito pedindo para botar o 

quadro lá, como fiz com as minhas gravuras preciosas.  Assim, com a permissão em meu poder, 

se um dia sair de diretor do Departamento, posso carregar o quadro comigo, pois não é justo eu 

 
25 Carta de Mário de Andrade a Candido Portinari, de 30 de julho de 1935. Rio de Janeiro, RJ; São Paulo, 
SP.  
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dar de presente pra Prefeitura as preciosidades que ajunto.26 

Nesta carta, Mário de Andrade deixou expressa a forma como negociava com o amigo a 

aquisição das suas pinturas.  O literato expressou o desejo de adquirir a Colona Sentada e uma 

composição sobre a colheita de café, anterior à de 1935, para sua coleção particular ou como 

um presente de Portinari para o Departamento de Cultura. 

 

 
Fig.6: Candido Portinari, Colona Sentada, 1935, têmpera sobre tela, 97 x 130 cm. Coleção Mário de 

Andrade. IEB/USP – São Paulo. Disponível em: 
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra1997/a-colona. Acesso em: 05 jul. 2021. 

 

Portinari respondeu positivamente ao amigo:  

Mário, seguiu ontem pela bola preta o caixote com a Colona Sentada. Ia mandar os colonos 

carregando café, mas o Manuel esteve aqui naquele mesmo dia em que recebi a carta e disse que 

 
26 Carta de Mário de Andrade a Candido Portinari, de 14 de março de 1936. Rio de Janeiro, RJ; São Paulo, 
SP.  

https://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra1997/a-colona
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a colona ficaria melhor na parede. O quadro é para você. Para mim, o departamento é você.27 

Mário de Andrade buscou atenuar o constrangimento de pedir um quadro a Portinari 

afirmando que a obra seria para o Departamento de Cultura. Contudo, o pintor decidiu 

presentear o amigo e não o departamento. A Colona Sentada (1935) é uma das obras de 

Portinari mais apreciadas pelo crítico de arte. A composição (Fig.6) retrata uma figura 

feminina, que remete a uma imigrante europeia durante o trabalho nas lavouras de café. 

Desse modo, esta obra estabelece uma estreita relação com a infância de Portinari e sua 

família de lavradores.28 

Para Miceli, do relacionamento entre Mário de Andrade e Candido Portinari, ambos 

extraíram benefícios e obrigações.29 Mário desempenhou um papel decisivo no processo de 

consagração do artista através da publicação de inúmeras críticas, artigos e monografias que 

enalteciam o seu trabalho. Portinari, por sua vez, confiava ao literato algumas de suas obras 

para a venda no mercado de arte e conferia ao amigo o status de comprador preferencial, 

negociando suas pinturas e as tornando acessíveis a ele.  Além disso, ambos desfrutaram das 

benesses e dos dilemas implicados no envolvimento dos artistas e intelectuais com o poder 

público. 

Tanto Mário quanto Portinari desenvolveram diversos trabalhos para a burocracia. 

Como já foi dito, ambos trabalharam como membros do corpo docente na extinta 

Universidade do Distrito Federal, instituição que sofreu com a perseguição empreendida pelo 

Estado, o que culminou na sua extinção em 1939.30 Após o fim desta instituição, Mário de 

Andrade passou repentinamente de um cargo a outro, o que lhe desgastou e descontentou 

 
27 Carta de Candido Portinari a Mário de Andrade, de 23 de março de 1936. Rio de Janeiro, RJ; São Paulo, 
SP.  
28 A figura da Colona foi retirada da premiada tela Café (1935) e apareceu novamente no mural Café 
(1938) executado para a decoração artística do novo edifício sede do Ministério da Educação e Saúde. 
29 MICELI, 1996, p. 85-86. 
30 A Universidade do Distrito Federal (UDF) foi criada em abril de 1935 por um decreto municipal, 
autorizado pelo então prefeito, Pedro Ernesto. Logo começou a sofrer perseguições por esbarrar no 
grande projeto universitário que o Ministro Gustavo Capanema desejava ver implementado no Brasil. 
Além disso, fundada no mesmo ano em que aconteceu a Intentona Comunista, parte do corpo docente 
sofreu perseguições políticas e foram afastados de suas funções. SCHWARTZMAN, Simon; BOMENY, 
Helena Maria Bousquet; COSTA, Vanda Maria Ribeiro. Tempos de Capanema. São Paulo: Paz e Terra: 
Fundação Getúlio Vargas, 2000, p. 229-230. 
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imensamente. O intelectual decidiu por fim, retornar a São Paulo, onde ocupou um posto 

como técnico da seção paulista do SPHAN. Portinari, por sua vez, estava às voltas com os 

trabalhos de decoração artística no novo edifício sede do Ministério da Educação e Saúde, 

obra que se estendeu por tempo demasiado e gerou muitos desconfortos ao artista em plena 

ascensão. 

Portinari recebeu o convite do Ministro Capanema para executar uma pintura mural nas 

paredes da nova edificação em 1936, sem demora, começou a estudar. Concluiu parte dos 

murais em 1938, contudo, boa parte da obra se estendeu até os meses finais do ano de 1945, 

quando teve fim o Estado Novo.  

O artista, que se destacava progressivamente como pintor no cenário nacional e 

internacional, recebia em paralelo ao seu grande trabalho para o Estado, inúmeros convites 

para exposições e demais trabalhos em outros locais, desse modo, quando precisava viajar e se 

ausentar das suas funções, sempre comunicava ou pedia a permissão de Capanema. Além 

deste inconveniente, Capanema intervinha insistentemente nas temáticas e determinou até 

mesmo às leituras que o artista deveria fazer para nortear e inspirar as obras no Ministério. 

Estes palpites geraram imensa frustração ao pintor que, em carta, desabafou ao amigo Mário 

de Andrade: 

Estou ansioso para acabar os trabalhos que faltam no Ministério - foi um trabalho que não me 

satisfez em nenhum sentido. Mesmo que tivesse feito grátis, mas realizado sem tanta 

intervenção teria valido a pena. Por outro lado - financeiramente não deu resultado - não que 

tivessem pago pouco, mas foi o tempo que levou - de um lado eu com as experiências, do outro, 

as mudanças e a quantidade de palpites e as esperas de paredes - enfim, um trabalho que não 

tive sorte.31 

De acordo com o artista, o trabalho no Ministério não valeu a pena, nem 

financeiramente nem como possibilidade de se expressar artisticamente, visto que a sua 

produção passava pelo controle sistemático de Capanema. Além disso, enquanto trabalhava 

para o Estado, Portinari teve que lidar com inúmeras críticas e contestações por ser o pintor 

 
31 Carta de Candido Portinari a Mário de Andrade, de 17 de dezembro de 1943. Rio de Janeiro, RJ; São 
Paulo, SP.  
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que praticamente monopolizou os trabalhos para a burocracia Varguista, muitos artigos na 

imprensa eram publicados neste sentido. Mário de Andrade buscava rebater estas críticas 

escrevendo a favor do amigo pintor. 

No início da década de 1940, Mário de Andrade se dedicou a um trabalho encomendado 

pela Editora Losada, da Argentina. Esta editora convidou o intelectual a escrever uma 

monografia sobre o pintor Candido Portinari. Mário aceitou a missão. Em carta, Portinari 

expressou o seu contentamento: “Estou contente em saber que a Losada pediu a você a 

monografia; por dois motivos 1º porque é feito por você, 2º porque eles imprimem muito bem. 

Andei já escolhendo as fotografias em grosso mandarei para você peneirar”.32 

Enquanto escrevia a monografia, Mário já pensava, em conjunto com Portinari, alguma 

maneira de driblar a censura postal do Estado Novo quando o trabalho precisasse ser enviado 

para a Argentina: 

você conhece alguém na Embaixada Argentina, alguém importante, pra se mandar o embrulho 

na mala da Embaixada? Eu não sou bem visto na censura nacional, se lembre o que sucedeu com 

a tradução do Macunaíma. Eu não conheço ninguém, mas vai o escrito e as fotografias, podem 

fazer qualquer malvadeza na censura.33 

Em outra carta, remetida pouco antes, Mário explicou ao amigo como ocorreu a censura 

à tradução espanhola de Macunaíma: 

A respeito da Argentina, sabe o que me sucedeu? Quiseram publicar lá uma tradução do 

“Macunaíma” ilustrada pelo Caribé, mandaram ela pra eu aprovar. Mas a tradução foi pegada no 

aeroporto pela censura daqui que ficou com ela vários dias e depois julgando-se incompetente 

para decidir se o livro é contra o Estado Novo ou coisa parecida, mandou os originais para a 

censura aí do Rio! E até agora não se deu solução ao caso e nem sei onde para a tradução! É 

incrível.34 

O literato demonstrava a sua indignação com a censura estadonovista. No final do 

Estado Novo, ele e Portinari passaram a ostentar uma postura mais crítica em relação ao 

 
32 Carta de Candido Portinari a Mário de Andrade, de novembro de 1942. Rio de Janeiro, RJ; São Paulo, 
SP.  
33 Carta de Mário de Andrade a Candido Portinari, de 31 de agosto de 1944. Rio de Janeiro, RJ; São Paulo, 
SP.  
34 Id., de 06 de abril de 1944. Petrópolis, RJ; São Paulo, SP.  



MOMENTOS DA HISTÓRIA, VISÕES DA ARTE - 2021 

 

CAPÍTULO 9 Ana Carolina Machado Arêdes 

 

183 

regime do qual participaram burocraticamente. Na monografia para a Losada, Mário escreveu 

sobre o controle ideológico exercido pelo Estado no que dizia respeito aos trabalhos de 

Portinari na decoração do Ministério da Educação e Saúde, daí a preocupação do literato em 

como enviar o trabalho para a Argentina de maneira a evitar a censura. Na monografia, Mário 

escreveu:  

O assunto imposto das séries das indústrias extrativas do Brasil, lhe alarga a visão nacional. E o 

otimismo do artista se expande então em sua maior confiança na vida. As mulheres são belas, 

fecundas, pesadas, os homens são de uma glória física michelangesca, todos se imobilizando 

espetacularmente no triunfo coletivo do trabalho. [...] Com efeito, quando já perfeitamente 

exercitado na fatura do afresco, já pintando “de cor” as composições muito estudadas, Candido 

Portinari se atira ao trabalho definitivo na parede, eis que de repente ele arromba os limites do 

realismo visual, em sínteses plásticas de uma audácia totalmente depreciativa do realismo, e 

tudo é forma e cor. O assunto é recalcado para um segundo plano de menor interesse, para não 

de dizer, de interesse nenhum. A obediência ao detalhe é desprezada. Dir-se-ia que o artista 

sempre insistente em expressar o Brasil, se recusa de repente a servir de instrumento de 

propaganda, que lhe deforme a pureza da mensagem.35 

Mário de Andrade enfatizava, portanto, que apesar do tema dos murais em afresco terem 

sido impostos a Portinari pelo Ministro Capanema, o qual solicitou que o pintor fizesse uma 

série que tratasse dos ciclos econômicos nacionais, delimitando que o artista devia se inspirar 

em uma aula ministrada sobre o tema pelo intelectual Afonso Arinos, no Uruguai, Portinari 

ainda assim conseguiu imprimir o seu estilo na composição, rompendo com a visão 

historicista e enfatizando o trabalhador preto e mestiço nas pinturas.  

Além de escrever sobre o trabalho de Portinari no Ministério da Educação, Mário de 

Andrade também abordou a atuação do artista como professor da UDF, assim como a opinião 

defendida por ele a respeito da Semana de Arte Moderna de 1922:  

E se é capaz de se dedicar acima do limite por um aluno mesmo medíocre, e de diminuir a sua 

produção, entregue à Cátedra que manteve na extinta Universidade do Distrito Federal, com um 

despeito capaz até de crueldade se encoleriza com a importância histórica atribuída à Semana de 

 
35 ANDRADE, Mário de. “Candido Portinari”. Monografia escrita para a Editora Losada entre os anos 
1942 a 1945, mas nunca publicada, p. 20-21.  
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Arte Moderna, considerando esse movimento simples formatura escolar, digno quando muito de 

discretos e fúnebres jantares comemorativos.36 

Antes de enviar o trabalho para a Argentina, Mário pediu para que Portinari realizasse 

uma leitura preliminar e lhe dissesse o que achou. Portinari não gostou do que o literato 

escreveu, como ficou expresso na carta que lhe enviou: 

Reli tudo minunciosamente; achei quase toda a parte de anedota (o que se passou comigo) meia 

falseada. Tem pedaços (falo da parte do que sucedeu comigo) que tive vontade de perguntar a 

você se você é meu amigo ou amigo da onça... Desejo saber se você poderá esperar até eu lhe 

escrever de Brodósqui (onde pretendo descansar ainda este ano) uma longa carta.37 

Mário respondeu a Portinari, sugerindo que o artista corrigisse o que achasse necessário, 

mas que o estudo deveria ser enviado logo à Argentina, pois o prazo já se esgotava. Além disso, 

o intelectual propôs que desistissem da publicação na Losada, por demonstrar insegurança 

em relação ao seu texto: 

As mudanças que você julga necessárias, será que você mesmo não pode fazê-las aí, nos originais 

mandados, pra que tudo siga logo pra Losada? Não esqueça me deram este dezembro como 

último prazo. Se a coisa demorar muito, eles podem não aceitar, que zangados comigo eu sei que 

já estão. Ou quem sabe, meu Deus! Se era até melhor assim! Se quiser desistir, eu desisto junto, 

que já disse e repito: acho o meu escrito infecto. Só me consola saber que não é culpa minha. 

Tudo o que fiz nestes últimos seis meses saiu infecto. Vamos desistir, meu velho amigo, e tudo 

fica na mesma. Algum dia pegarei nisso e verei se dou um jeito. Ou aproveitarei pedaços em 

artigos, que é o melhor.38 

Exatamente dois meses após o envio dessa missiva, Mário faleceu. No mesmo período 

em que se dedicou a escrever a monografia, o literato começou a apresentar problemas de 

saúde, demonstrando um comportamento mais dramático e melancólico, o que, segundo ele, 

interferiu na escrita do trabalho. Apesar de ter finalizado e dos esforços em torno desta 

monografia, ela nunca foi publicada. 

CONCLUSÃO  

 
36 ANDRADE, 1942 a 1945, p. 17. 
37 Carta de Candido Portinari a Mário de Andrade, dezembro de 1944. Rio de Janeiro, RJ; São Paulo, SP.  
38 Carta de Mário de Andrade a Candido Portinari, de 25 de dezembro de 1944. Rio de Janeiro, RJ; São 
Paulo, SP.  
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Com a morte de Mário de Andrade, Portinari perdeu um grande amigo e incentivador, 

que em muito contribuiu para a afirmação do seu nome como artista moderno no cenário 

nacional. No mesmo ano, em 1945, teve fim o Estado Novo e, consequentemente, o mecenato 

do governo Varguista. Portinari e Mário, como vimos, nos anos finais deste regime ditatorial, 

passaram a pensar sobre o envolvimento deles com o Estado autoritário de uma maneira mais 

crítica. 

Este texto buscou demonstrar o entrosamento epistolar destes dois amigos plenamente 

envolvidos e partícipes do ambiente artístico e cultural do período, que demonstraram em 

suas missivas e em suas ações a convicção de estarem ocupando posições sociais estratégicas e 

a crença de que deveriam desempenhar uma missão que consistia em proporcionar à arte e à 

cultura nacionais interpretações e obras que pudessem contribuir para seu engrandecimento 

e enriquecimento. 
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CAPÍTULO 10  
 
PERCURSOS E PERCALÇOS DE UMA ARTE NACIONAL: 
THEODORO BRAGA (1872-1953) E O ENSINO DA ARTE, A 
ESTILIZAÇÃO DA FLORA, DA FAUNA E DA ARTE 
MARAJOARA 
 
João Augusto da Silva Neto1 
 
 
 

m publicação no Anuário de Belém de 1915, o pintor Theodoro Braga (1872-1953) relatou 

sua grande satisfação em visitar os “ricos salões do Museu Goeldi, joia preciosíssima que 

possui a cidade de Belém do Grão Pará”.2 Seu lugar preferido era a sala da seção de 

arqueologia, cujo acervo é formado por grande quantidade de material cerâmico da Ilha de 

 
1 Mestre em História Social da Amazônia pela Universidade Federal do Pará e doutorando em História 
na mesma instituição. Professor na Rede Municipal de Educação de Parauapebas e na Rede Estadual de 
Ensino do Estado do Pará. Lattes: http://lattes.cnpq.br/4324587866992168. E-mail: 
joaoaugusto8@hotmail.com. 
2 Museu Goeldi, cuja nomenclatura completa é Museu Paraense Emílio Goeldi, é a denominação atual do 
antigo Museu Paraense de História Natural e Etnografia, rebatizado pelo então governador Paes de 
Carvalho no ano de 1900, em homenagem a Emílio A. Goeldi, diretor da instituição. 

E 

http://lattes.cnpq.br/4324587866992168
mailto:joaoaugusto8@hotmail.com
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Marajó. Nas palavras de Braga: 

Gosto de lá ir [Museu Goeldi] nos dias tranquilos que não são de visita pública. Naquela 

atmosfera silenciosa, envolventes eras longínquas e diferentes naqueles raros e curiosos 

espécimes expostos, eu deixo passar minha imaginação sobre cada objeto, produto da 

inteligência de uma não pequena parte da humanidade, tão afastado da luz intelectual, do 

progresso e da civilização. Prendem-me o espírito, sobretudo, aqueles fragmentos da cerâmica 

indígena encontrada na vasta Ilha de Marajó.3 

Braga não era um visitante levado por simples curiosidade. Sozinho, poderia estudar os 

objetos cerâmicos marajoaras com precisão. Seu interesse era observar meticulosamente os 

motivos decorativos existentes naquelas cerâmicas, admirando não apenas suas formas, mas 

também procurando inspiração artística. Nesse sentido, escreveu Raul Pederneiras, colunista 

d’O Imparcial, o artista paraense suscitou um debate sobre a nacionalização da Arte Aplicada 

Brasileira quando buscou estilizar e aplicar os motivos decorativos marajoaras. 

O artista patrício [Theodoro Braga], que vitoriosamente abriu caminho para a nacionalização 

da arte aplicada decorativa, ainda foi mais longe, estilizando a curiosa e mal conhecida 

cerâmica dos indígenas de Marajó, onde há motivos geométricos de coloração característica, 

dando assim novos recursos para se abolir o processo clássico dos risos gregos, mais do que 

copiados por gerações e gerações de artistas.4 

De fato, a questão do nacional nas Artes era assunto caro a Theodoro Braga. Desde sua 

volta a Belém, em 1905, quando retornou de seus estudos no Rio de Janeiro e na Europa, ele se 

dedicou, como assinalou Aldrin Figueiredo, “a costurar um novo momento nas artes plásticas 

do Pará, com iniciativas de aproximação entre artistas, literatos e autoridades do governo local 

em torno do debate da nacionalidade, da história regional e da história da pátria”.5 Ainda 

nessa tarefa, colocou a natureza e a Arte Marajoara no centro das discussões sobre uma Arte 

Brasileira, apresentada sob a perspectiva da arte decorativa aplicada.  

 
3 BRAGA, Theodoro. “A arte brasílica através da cerâmica da ilha de Marajó.” In: MOURA, Ignácio (org.). 
Anuário de Belém em comemoração do seu tricentenário – 1616-1916. Belém: Imprensa Oficial, 1915, p. 135. 
4 PEDERNEIRAS, Raul.  “Arte decorativa nacional.” O Imparcial, Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 1922, p. 2.  
5 FIGUEIREDO, Aldrin Moura de.  Eternos modernos: uma história social da arte e da literatura na 
Amazônia, 1908-1929. 2001. Tese (Doutorado em História) - Universidade Estadual de Campinas, 
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Campinas, 2001, p. 50. 
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Meses antes de seu desembarque em Belém, Braga expôs no Salão Oficial de Belas Artes 

do Rio de Janeiro. Na ocasião, o então “mocinho magro, imberbe, com dois grandes olhos 

espantados pelo qual não se dará coisa nenhuma vendo-o na rua”,6 arrancou elogios de 

Gonzaga Duque. Na revista Kosmos, o crítico declarou que “o Sr. Theodoro Braga se saiu bem”, 

reiterando que o artista paraense, “pelo seu temperamento, por tua tendência à simplificação 

e uma certa originalidade no combinar o assunto, no qual muito se descobre de paciência, 

daria um bom cultivador de artes aplicadas”.7  

Curiosamente, naquele mesmo ano de 1905, Braga começara suas pesquisas sobre arte 

decorativa inspirada na flora, na fauna e nos motivos cerâmicos dos indígenas brasileiros.8 

Essas pesquisas renderam a feitura de uma obra que nunca saiu do prelo. Trata-se de A planta 

brasileira (copiada do natural) aplicada à ornamentação, obra que suscita querelas que vão 

desde a sua proposta para a Arte Aplicada Brasileira até o real período em que o livro foi 

concluído. 

Para a pesquisadora Patrícia Godoy, A planta brasileira é considerada o “primeiro 

impulso tangível para a estruturação de uma militância em prol de uma arte genuinamente 

brasileira”.9 Edilson Coelho também considera A planta brasileira como a obra em que 

Theodoro Braga representou a “gênese de seu processo produtor e gerador de um intento 

nacional sobre a arte decorativa”.10 A obra é dividida em três seções, sendo a primeira dedicada 

à “Flora e aplicações”, a segunda referente à “Fauna e aplicações” e a terceira voltada aos 

“Motivos indígenas e aplicações”.  

Especula-se que a primeira parte desta obra tenha sido acabada em 1905, ou pelo menos 

iniciada neste ano, e as outras duas partes foram acrescentadas posteriormente. Esta tese é 

 
6 EXPOSIÇÃO Theodoro Braga. Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, 14 de junho de 1905, p. 1. 
7 DUQUE, Gonzaga. “Salão de 1905.” Kósmos, Rio de Janeiro, setembro de 1905, p. 36. 
8 BRAGA, Theodoro. “Obras do mesmo autor - inéditas.” In: BRAGA, Theodoro. Artistas pintores no 
Brasil. São Paulo: Editora Limitada, 1942, s/n. 
9 GODOY, Patrícia Bueno. Carlos Hadler: apóstolo de uma arte nacionalista. 2004. Tese (Doutorado em 
História) – Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Campinas, 
2004, p. 38. 
10 COELHO, Edilson. O nacionalismo em Theodoro Braga: posturas e inquietações na construção de uma 
arte brasileira. 2009. Tese (Doutorado em História e Crítica de Arte) – Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, Escola de Belas Artes, Rio de Janeiro, 2009, p. 153. 
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levantada por Patrícia Godoy, pesquisadora que se dedicou ao estudo da História da Arte 

Aplicada sob a influência de Theodoro Braga. 

Segundo Godoy, o fato de as últimas pranchas não obedecerem ao mesmo padrão 

estabelecido para as primeiras ajudam a reforçam sua hipótese. A pesquisadora ainda ressalta 

que, no Prefácio da obra, escrito por Manoel Campelo, “não há referências à estilização dos 

elementos da fauna ou da cerâmica indígena, concentrando-se apenas nas questões relativas à 

flora brasileira”.11 O argumento ganha ainda mais força quando o próprio Theodoro Braga, em 

Artistas Pintores no Brasil, livro de sua autoria, onde o pintor, entre outras coisas, lista suas 

produções escritas editadas e inéditas. Nas primeiras páginas desse trabalho, o artista 

menciona que, em uma “Obra de nacionalização da arte Brasileira” composta por quatro 

séries, a primeira série era um conjunto de obras em arte decorativa inspiradas na flora, na 

fauna e nos motivos de cerâmica dos índios brasileiros, cuja elaboração estava circunscrita 

entre os anos de 1905 e 1914.12  

Desse modo, a pesquisadora acredita que este conjunto provavelmente seja a obra A 

planta brasileira, estabelecendo o ano de 1914 como a data limite para a incorporação das 

páginas referentes à fauna e aos motivos indígenas.13 Embora Godoy tenha desenvolvido esta 

tese a partir da análise estrutural de A planta brasileira, bem como pela indicação do pintor 

em Artistas pintores no Brasil, uma pesquisa mais minuciosa nos jornais da época mostra que 

ela não é ao todo improvável.  

Em 14 de agosto de 1925, Theodoro Braga partira para São Paulo onde realizou uma 

exposição de pintura, apresentando um “conjunto numeroso e apreciável” de painéis 

decorativos, retratos, paisagens, obras representando estilizações da flora, entre outros.14 O 

certame, aberto à Rua de São Bento, na Galeria Jorge, teve uma seção de arte decorativa anexa 

 
11 GODOY, Patrícia Bueno. “Theodoro Braga e a obra de nacionalização da arte brasileira.”  In: 
GERALDO, Sheila Cabo; COSTA, Luiz Cláudio da Costa (Org.). Anais do Encontro da Associação 
Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas. Rio de Janeiro: ANPAP, 2012, p. 1483. 
12 Theodoro Braga elenca um conjunto de obras inéditas que não tiveram, ao que se conhece, suas 
publicações efetivadas. O pintor divide a “Obra de nacionalização da arte Brasileira” em quatro séries, 
sendo: “1ª Série – Arte Decorativa”, “2ª Série – Lição de Cousas”, “3ª Série – Contos para Crianças –
Ilustrados”, “4ª Série – A Cerâmica Decorada dos Indígenas”. Ver em: BRAGA, 1942, p. n.p. 
13 GODOY, loc. cit., p. 1483. 
14 BELAS Artes. O Paiz, Rio de Janeiro, 5 de agosto de 1925, p. 4.  
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à exposição principal de uma “meia centena de telas a óleo”. Os trabalhos de arte decorativa 

aplicada expostos mostraram que a “tecelagem indígena forneceu ao prof. Braga motivos de 

singular beleza para a decoração de estofos, para a tapeçarias, até mesmo para o jogo de 

mosaicos e azulejos”.  

Em relação aos trabalhos inspirados na flora e na fauna, o artista paraense “mostrou a 

sua opulência nos inúmeros e variadíssimos modelos de arte decorativa, aplicadas aos mais 

diferentes misteres, desde o arabesco fino e caprichoso das rendas e dos bordados até a 

imponência solene das colunas e capitéis”.15 A coleção de obras em arte decorativa foi 

considerada “belíssima” e sua compra representou “um modo de bem aproveitar os dinheiros 

públicos, fazendo-se ficar, nesta capital [São Paulo], os originais felizes de uma iniciativa que 

precisa ser amparada e acoroçoada”.16 

Ao que tudo indica, a aquisição daqueles trabalhos foi concretizada. Em 25 de fevereiro 

de 1933, o jornal Correio de São Paulo noticiou que um primeiro álbum sobre arte decorativa, 

iniciado em 1905 e exposto naquela cidade em 1925, foi adquirido pela Câmara Municipal. 

Naquele momento, Braga anunciou a publicação de outro álbum de decoração artística 

inspirada nas “curiosas cerâmicas de nossos aborígenes, tribos extintas que habitaram a 

grande Ilha de Joanes ou Marajó”, cuja feitura se iniciou em 1907 com estudos de peças 

cerâmicas existentes no Museu Goeldi, logo, a 4ª série de “Obra de nacionalização da arte 

Brasileira”.17 Possivelmente, este álbum corresponde à que Braga mencionou em seu livro 

Artistas pintores no Brasil. Esta série se intitula “A cerâmica Decorada dos Indígenas - álbum 

de sugestões inspiradas nos motivos ornamentais, desenhados na cerâmica dos brasilíncolas 

que habitavam a foz do grande rio das Amazonas, em Marajó e no Cunaní”, cuja feitura se deu 

entre 1907 e 1942.18 

Em Artistas Pintores no Brasil, Theodoro Braga confirmou que, de fato, a 

“Municipalidade de São Paulo” adquiriu um álbum de arte decorativa inspirada na flora, na 

 
15 ARTES e artistas. O Estado de São Paulo. São Paulo, 28 de agosto de 1925, p. 2. 
16 ARTE brasileira. Ibid., 11 de setembro de 1925, p. 4. 
17 O PROF. TEODORO BRAGA nos fala sobre a próxima publicação de seu livro sobre a arte de nossos 
aborígenes. Correio de São Paulo, São Paulo, 25 de fevereiro de 1933, p. 2.   
18 BRAGA, 1942, n.p. 
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fauna e em motivos cerâmicos indígenas, cuja elaboração situa-se entre os anos de 1905 e 1914, 

correspondendo assim à 1ª série de sua inédita Obra de nacionalização da arte Brasileira. 

Diante disso, parece não restar dúvida de que o álbum adquirido pelo governo paulista em 

1925 se trata de A planta brasileira. Um dado importante que ajuda a reforçar esta suposição é 

o fato de que hoje “A planta brasileira” se encontra resguardada na Biblioteca Mario de 

Andrade, instituição ligada à Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo.   

 A primeira planta apresentada nesta obra para a ornamentação é cheia de simbolismo. 

Curiosamente, não era uma planta nativa do Brasil, mas naquele momento era como se fosse 

dada sua importância econômica. Tratava-se da Coffea arabica, a emblemática espécie de café 

originária da Etiópia que aproximava o Pará e o Brasil. Foi essa variedade cafeeira que 

Francisco de Melo Palheta, a mando do governador do Pará, trouxe para o Brasil, quando 

estava em missão diplomática na cidade de Caiena em 1727. Segundo afirma Warren Dean, 

essa “brilhante façanha marcou o início de uma indústria agrícola que foi sustentáculo da 

economia brasileira durante um século e meio”.19 Para a estilização da Coffea arabica, Braga 

traz uma prancha com o estudo do desenho da planta e outra com as suas aplicações. O 

desenho representa um ramo de café com seu fruto. Já em relação às aplicações, o artista 

sugere uma moldura ou alguma renda (lenço ou leque, por exemplo). 

Outra planta cheia de significados estilizada por Theodoro Braga é a seringueira 

(Hervea brasiliensis), espécie responsável pela Belle Époque amazônica. O artista mostra 

como a planta pode servir de motivo ornamental aplicado em frade de ferro forjado, em 

rendas (ponta e entremeio) e letramentos tipográficos. Na medida em que vislumbramos as 

reproduções e aplicações de outros tipos de plantas, percebemos com mais clareza em que 

consistia a proposta de Braga para uma arte ornamental brasileira a partir da flora.  

Nas páginas seguintes, encontramos espécies da flora amazônica, como a embaúba 

(Cecropia peltata) e a vitória-régia (Victoria amazonica), com aplicações em pavimentos, 

bancos, capitel de coluna e frisa. Outras não eram de origem brasileira, a exemplo da fruta-

pão (Artocarpus incisa), embora tivessem algumas de origem sul-americana, como algodoeiro 

 
19 DEAN, Warren. A luta pela borracha no Brasil: um estudo de história ecológica. São Paulo: Nobel, 1989, 
p. 49. 
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(Gossypium barbadense) e o cacaueiro (Theobroma cacao), este último apresentado como 

motivo ornamental para a tapeçaria e friso em pedra.20 

Entre estas e outras, a seção de flora e suas aplicações de A planta brasileira totaliza 18 

pranchas com motivos reproduzidos a partir da observação do natural de plantas nativas do 

Brasil ou não, cujas composições ornamentais somam 74, distribuídos em outras 15 pranchas. 

Assim, o herbário ornamental de Theodoro Braga era na verdade não um conjunto de plantas 

exclusivamente brasileiras, mas incluía também aquelas espécies cuja “importância guarda 

estreita relação com a economia e a cultura do país”.21 Estilizações semelhantes foram feitas 

pelo pintor Eliseu Visconti tendo como motivo ornamental a flor do maracujá, a samambaia e 

a flor do cajueiro.22 

Em contraste, a seção de motivos indígenas e suas aplicações possui número menor de 

pranchas em relação às outras. Se compararmos a seção de motivos indígenas e a seção 

relativa à fauna, por exemplo, as pranchas indígenas somam quatro contra seis referentes à 

fauna. A primeira, entretanto, possui 16 composições ornamentais e a segunda um total de 11. 

Ao mesmo tempo em que as composições ornamentais de animais eram igualmente de 

origens variadas, tal como o “cuxiú” (Pithecia satanas) da Amazônia, os peixes “mangagá” 

(scorpaena brasiliensis) comum nos mares tropicais, inclusive no Brasil, o “quere-queré-

enxada” (Chaetodon striatus), além do “gavião real” (Thrasactus hapyia), as pranchas de 

padrões decorativos indígenas eram estilizadas a partir de motivos decorativos dos índios do 

Rio Negro e do Rio Branco. Por outro lado, as aplicações desses se restringiram apenas a uma 

prancha enquanto três pranchas foram destinadas a estilizar a “arte decorativa brasílica” da 

cerâmica indígena da Ilha de Marajó.23 

 

 
20 BRAGA, Theodoro. A planta brasileira (copiada do natural) aplicada à ornamentação. Belém: [s.n], 
1905, p. 8-32. 
21 GODOY, 2004, p. 43. 
22 Ver mais em: Id. “O nacionalismo na arte decorativa brasileira - de Eliseu Visconti a Theodoro Braga.” 
In: Atas do I Encontro de História da Arte do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade 
Estadual de Campinas. V. 3. Campinas: UNICAMP/IFCH, 2005, 2005, p. 78-86.  
23 BRAGA, 2005, p. 33-38. 
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Fig. 1 e Fig. 2: Desenho da Coffea arabica e sua aplicação decorativa reproduzida em “A planta 

brasileira (copiada do natural) aplicada à ornamentação” de Theodoro Braga. 

Na primeira prancha dos motivos marajoaras, destacam-se motivos geométricos, como 

losangos, retângulos, além de outras formas abstratas. Theodoro Braga valoriza tanto linhas 

grossas quanto linhas finas, retas e curvas. A cor predominante é o vermelho, sendo utilizada 

a amarela no fundo de três motivos e o azul como fundo de outro motivo. As aplicações 

ornamentais desses motivos se dariam na marchetaria, em madeira entalhada, friso, mosaicos 

e azulejos. Desse modo, Braga finaliza A planta brasileira com duas pranchas cuja sugestão 

ornamental era um mosaico, um tapete e um pente, estilizados a partir dos motivos 

decorativos marajoaras. 
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Fig. 3 e Fig. 4: Desenho da Hervea brasiliensis e sua aplicação decorativa reproduzida em “A planta 

brasileira (copiada do natural) aplicada à ornamentação” de Theodoro Braga. 

A reelaboração de formas da natureza e dos motivos cerâmicos indígenas, dando-lhes 

novas conotações estilísticas, tudo ao gosto de uma arte decorativa brasileira, foi o grande 

objetivo de Braga. De qualquer modo, a forma estrutural de sua obra não era nenhuma 

novidade. Outros álbuns de artistas europeus, datados do século XIX e início do século XX, já 

tinham sugerido, por exemplo, a estilização de plantas na arte decorativa. No Prefácio de A 

planta brasileira, Manoel Campelo destaca que não “faltam obras congêneres e, para citarmos 

ao acaso, basta-nos a admirável coleção de desenhos de Ernest Guillot e a obra de Eugène 

Grasset”.24 

 

 
24 CAMPELO, Manoel. “Prefácio.” In: BRAGA, c.1905, p. XVIII. 
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Fig. 5: Motivos geométricos extraídos da cerâmica marajoara em “A planta brasileira (copiada do 

natural) aplicada à ornamentação” de Theodoro Braga. 
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Fig. 6 e Fig. 7: Aplicações decorativas inspirados em motivos cerâmicos marajoaras em “A planta 

brasileira (copiada do natural) aplicada à ornamentação” de Theodoro Braga. 

O francês Eugène Grasset (1845-1917) foi um dos grandes nomes da arte decorativa na 

França. Em 1905, ano que marca o início da feitura de A planta brasileira, Grasset publicou seu 

Méthode de composition ornementale, em Paris. Naquela cidade também publicou, nove anos 

antes, a obra La Plante et ses applications ornementales. Ambas lançam propostas para a arte 

ornamental. A primeira possui um cunho mais teórico, com discussões e ensinamentos sobre 

elementos ornamentais, combinações de linhas e pontos, divisões de figuras, agrupamento de 

elementos, entres outras questões.25  

A segunda obra é dedicada, exclusivamente, à apresentação de trabalhos em Arte 

Aplicada. Tal qual A planta brasileira, de Theodoro Braga, trata-se de um conjunto de 

pranchas entre as quais se apresentam estudos de plantas reproduzidas a partir da observação 

 
25 Cf. GRASSET, Eugène. Méthode de composition ornementale. Paris: Librairie Centrale des Beaux-Arts, 
1905, p. 1-4. 
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ao natural, seguidos por suas aplicações ornamentais.26 Ao que parece, Braga buscou fazer sua 

A planta brasileira de forma a obedecer às formas estruturais de obras semelhantes, 

possivelmente, com a preocupação de torná-la referência no gênero. Provavelmente, o artista 

teve acesso não só àquelas publicações, mas também a uma obra congênere de Owen Jones 

(1809-1874), datada de em meados do século XIX, The Grammar of ornament. 

Publicado quarenta anos antes da obra de Grasset e pouco mais de cinquenta anos de A 

planta brasileira, The Grammar of ornament, de Jones, é uma obra que apresenta vários 

exemplos de estilos ornamentais, incluindo estudos e aplicações de plantas. O interessante 

desta obra é que, além de trazer propostas de ornamentos de folhas e flores copiadas do 

natural, bem como exemplificações ornamentais existentes entre os gregos, egípcios, persas, 

turcos, chineses, entre outros, Owen Jones chama a atenção para a existência de padrões 

ornamentais entre “tribos selvagens” de Nova Guiné e Nova Zelândia, cujos arranjos 

geométricos eram encontrados em tecidos e entalhes, revelando desenhos fluídos e 

curvilíneos.27  

Ora, se consideramos que a obra de Grasset serviu para Braga pensar a estrutura da 

seção de flora e suas aplicações de A planta brasileira, a obra de Jones pode ter aberto caminho 

para o artista paraense pensar uma Arte Decorativa a partir dos “selvagens” de sua terra natal, 

precisamente os índios marajoaras e seus padrões decorativos da arte cerâmica.  Em vista 

disso, a obra de Braga insere-se no debate mais amplo, cujas discussões movimentaram o 

campo da Arte Decorativa em seu tempo.  

No Brasil, segundo Arthur Valle, os debates sobre Arte Decorativa ganharam força na 1ª 

República brasileira, sobretudo por estar no cerne dessas discussões a celebração do regime 

republicano com a ornamentação de prédios públicos e a construção visual da identidade e da 

arte nacionais. O que estava em jogo naquele entresséculos no país era o desenvolvimento de 

“repertórios ornamentais baseados em elementos da fauna e da flora brasileiras, bem como 

em manifestações culturais tidas como autóctones - como, por exemplo, a cerâmica 

 
26 Cf. Id. La Plante et ses applications ornementales. Paris: Librairie Centrale des Beaux-Arts, 1896, p. I-IV. 
27 JONES, Owen. Grammar of Ornament. London: Bernard Quarit, 1868, p. 13-17. 
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Marajoara”.28 

Sob a égide da República, a construção da nação e dos símbolos nacionais deflagrou 

uma operação de apropriação e manipulação de sentimentos e elementos culturais com o fim 

de forjar uma consciência nacional.29 Nesse contexto, os elementos da natureza do país 

ganharam sobrevida num “campo que julgar-se-ia inesperado, o das chamadas artes aplicadas 

ou decorativas”.30 De maneira geral, a 1ª República se caracterizou pela existência de vínculos 

entre ornamento e identidade coletiva onde predominava uma, 

lógica metonímica: os artistas elegiam, dentro do vasto universo da nação ou de uma região, e na 

intenção de representar o que este possuía de específico, um ou mais de seus detalhes 

emblemáticos: um tipo humano, um aspecto da paisagem, uma espécie de planta ou animal, 

uma manifestação cultural.31  

Como muitos artistas brasileiros,32 Theodoro Braga estava afinado com esse discurso 

nacionalista e, por isso, desenvolveu sua proposta para uma Arte Nacional. A planta brasileira 

é uma obra nesse sentido, possuindo um forte cunho pedagógico para aqueles que desejassem 

trabalhar a flora, a fauna e os padrões artísticos indígenas como motivos principais para a Arte 

Decorativa Aplicada. Por isso, elencou alguns motivos decorativos que possuiriam alguma 

significância em termos de representação de símbolos nacionais. Por outro lado, o artista 

paraense não se limitou apenas à feitura de um álbum, produziu peças decoradas com 

motivos derivados da cerâmica marajoara, da flora e da fauna brasileiras. Durante a década de 

1920, as exposições de arte no Rio de Janeiro foram lugares privilegiados de divulgação de 

peças e da proposta de uma Arte Aplicada Brasileira.  

A exposição de Theodoro Braga na sala numismática da Biblioteca Nacional em 1921 

 
28 VALLE, Arthur. “Pintura decorativa na 1ª República: Formas e Funções.” In: Revista 19&20, v. 2, n. 4, 
Rio de Janeiro, outubro de 2007. Disponível em: 
http://www.dezenovevinte.net/arte%20decorativa/ad_pint_dec.htm. Acesso em: 06 nov. 2020. 
29 Ver mais em: HOBSBAWN, Eric. “O protonacionalismo popular.” In: HOBSBAWN, Eric. Nações e 
nacionalismo desde 1780: programa, mito e realidade. São Paulo: Paz e Terra, 2008, p. 63-100. 
30 VALLE, Arthur; DAZZI, Camila. “As bellezas naturaes do nosso paiz: o lugar da paisagem na arte 
brasileira, do Império à República.” In: Concinnitas, v. 1, Rio de Janeiro, 2009, p. 128. 
31 Id. “Repertórios Ornamentais e Identidades no Brasil da 1ª República.” In: Anais Eletrônicos do XIII 
Encontro de História ANPUH-Rio-Identidades. V. 1. Rio de Janeiro: ANPUH-Rio, 2008. p. 2. 
32 Entre os que desenvolveram discussões sobre o ornamento e a arte aplicada no Brasil, estão Eliseu 
Visconti, Lucílio de Albuquerque, João Turim, Helios Seelinger e Frederico Lange de Morretes. Ibid., p. 1. 

http://www.dezenovevinte.net/arte%20decorativa/ad_pint_dec.htm
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marcou a volta do artista paraense ao Rio de Janeiro depois de passar longa temporada em 

Belém do Pará. O certame, que estava “destinado ao mais amplo sucesso”, apresentou estudos 

de estilização e trabalhos decorativos “criados através da emoção sugerida pelos aspectos de 

nossa natureza, na sua flora e fauna”, realizados a partir de “muita observação e amor, 

consumindo uma vida inteira de dedicação na província, nesse Pará remoto”.33 

Entre “a gloriosa floração de ardentes helicônias” e a “delícia afetiva” proporcionada pela 

estilização da folha da fruta pão, Braga impressionou pela “imaginação sutil e caprichosa”, de 

tal modo que a admiração ficou “equitativamente dividida entre o estudo consciencioso, a 

análise segura da realidade, o espontâneo movimento e a graciosa facilidade com que a 

fantasia sabe extrair os requintes da arte”.34 Nesta exposição, a aplicação decorativa da vitória-

régia produziu “efeitos maravilhosos”, deixando claro que “aí se patenteiam, a par do profundo 

conhecimento que tem o pintor da nossa natureza, as magníficas inspirações que a nossa flora 

e a nossa fauna oferecem aos artistas”.35 

Nos anos seguintes, seus trabalhos também arrancaram rasgados elogios da crítica 

carioca. Em 1922, o artista, considerado “mestre da arte decorativa”, aplicou com “tanta graça e 

tanta propriedade a nossa opulenta flora, a nossa fauna abundante à decoração com uma 

variedade de motivos surpreendentes”36 que não restaram dúvidas que seus trabalhos eram 

“fruto de demorada pesquisa e de muita observação”, contribuindo assim de forma 

“interessante, valiosa e original”.37  

No salão de 1927, o público pode “observar, mais uma vez, a constância e a dedicação” 

com que Theodoro Braga procurou e realizou “eficientemente a adaptação de motivos 

genuinamente brasileiros, em todos os seus trabalhos, tirando da flora e da fauna e dos 

motivos dos nossos aborígenes os elementos para a decoração de todos os gêneros”. Entre as 

 
33 VIDA artística - Exposição de Theodoro Braga. Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, 17 de novembro de 
1921, p. 3. 
34 COUTINHO, A. Moraes. “Arte e patriotismo.” O Imparcial, Rio de Janeiro, 10 de novembro de 1921, p. 
2.  
35 A Nota de Arte - Theodoro Braga e os motivos brasileiros de decoração. A Noite, Rio de Janeiro, 2 de 
dezembro de 1921, p. 1. 
36 AMADOR, Bueno. Belas Artes. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1922, p. 9. 
37 BELAS Artes - O Salão de 1922. O Jornal, Rio de Janeiro, 26 de novembro de 1922, p. 3. 
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peças apresentadas, foi considerada “excelente a composição em tapete, com flor e a folha da 

majestosa vitória-régia, o lírio amazônico, as orquídeas tropicais, a aplicação dos motivos 

decorativos dos extintos índios da Ilha de Marajó, da caraná (palmeira amazônica) [Mauritia 

martiana], da flor da mangueira, aplicados em variados objetos”.38 

Os trabalhos de Braga expostos nos Salões de Arte do Rio de Janeiro nem sempre foram 

bem apreciados. Houve também espaço para a indiferença e para crítica negativa, como na 

ocasião em que o artista apresentou no salão de 1923 “vários trabalhos de estilização da flora e 

fauna brasileiras tão desprezadas diante das suas pobríssimas estrangeiras”.39 Ou, ainda, 

quando seus quatro projetos de decoração para colgaduras, especialmente aquela intitulada 

“Fantasia Geométrica”, foi considerada como “um tanto banal, mas no aproveitamento dos 

motivos da fauna e da flora brasileira não falta elegância discreta, principalmente no que se 

serve da garça”.40 

Mas o fato é que os trabalhos em Arte Aplicada de Theodoro Braga, de forma geral, 

tinham boa aceitação. Na maioria das vezes, falava-se que o paraense estimulava uma 

“corrente que tende para a formação de uma arte genuinamente brasileira”. No Salão de 1927, a 

seção de Arte Aplicada foi aclamada como a seção do Salon em que se evidenciou, de forma 

nítida, “uma ânsia de criar qualquer coisa com caráter brasileiro original e novo”. Nela, Braga 

expôs um estojo em guatambu, composição decorativa inspirada nos desenhos dos extintos 

índios da Ilha de Marajó; um vaso decorativo em guatambu com ornamentação adotada das 

decorações indígenas marajoaras; caixa para joias em guatambu, composição inspirada nos 

motivos indígenas, entre outros.41  

O tema da “nacionalização da arte brasileira e da arte decorativa aplicada” foi o assunto 

de uma conferência ministrada por Theodoro Braga na Sede da Sociedade Brasileira de Belas 

Artes no Rio de Janeiro em 1924. Nela, o artista encontrou no Ensino de Arte um espaço para 

propagar seu ideal patriótico na arte aplicada brasileira. Segundo noticiou o Jornal do Brasil, o 
 

38 E. P. Belas Artes – O Salão de 1927. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 23 de agosto de 1927, p. 9. 
39 RUBENS, Carlos. Impressões do Salão. América Brasileira, Rio de Janeiro, setembro de 1923, ano 2, n. 
21, n.p. 
40 SILVA, Mario. O Salão de 1924 – A gravura e a arte aplicada. O Jornal, Rio de Janeiro, 19 de agosto de 
1924, p. 3. 
41 A XXXIV EXPOSIÇÃO Geral de Belas Artes. O Jornal, Rio de Janeiro, 12 de agosto de 1927, p. 3. 
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paraense “começou fazendo um apelo a todos os artistas brasileiros na indispensável 

colaboração de energias e de trabalho, a fim de tratar da orientação e dar-se a composição 

decorativa às indústrias, mas inspiradas dentro do ambiente nacional”.42 No ano seguinte, 

Braga voltou a defender em outra conferência a nacionalização da Arte Decorativa por meio 

do Ensino de Desenho nos cursos profissionais. A iniciativa resultou em ferrenho embate com 

o engenheiro civil João Luderitz e a “propaganda que ora se faz oficialmente da estampa 

estrangeira como modelo para esse ensino”.43  

Luderitz era um alto funcionário contratado pelo Ministério da Agricultura, Indústria e 

Comércio para remodelar o ensino profissional público no país, nos anos de 1920. Seu 

programa, descrito como “Sugestões sobre o desenho de artífices”, era, na opinião de Braga, 

um atentado ao “bom senso universal” e que, por si só, era condenável por destruir a “evolução 

artística do aprendiz” que se veria obrigado a “copiar inconscientemente estampas ruins e 

estrangeiras, mal fabricadas por mercenários, encarcerando assim o cérebro do homem” e 

corrompendo e destruindo o “sentimento patriótico”.44 

O assunto era delicado e merecia especial atenção, pois o público afetado com a reforma 

era composto, fundamentalmente, por crianças. Sendo assim, o artista buscou comentar 

alguns trechos do programa de Luderitz, usando de sarcasmo e ironia:  

[o] Sr. Luderitz procura, com palavras, convencer às galerias boquiabertas dos seus 

subordinados, que o essencial no ensino de desenho (Santo Deus) por meio de recortes de 

silhuetas (quanta heresia), é que o aluno fique identificado com a feição característica desta 

grafia, isto é, que se convença, poder, em superfície plana, pela justa posição de cores diversas, 

limitadas pelo respectivo contorno, obter uma impressão representativa, de objetos e paisagens.45 

Esse modelo metodológico, segundo declarou Braga, jamais permitiria ao aluno o 

aprendizado do desenho, pois ele se identificaria apenas com a tesoura e sua imaginação ou 

memória seria pouco estimulada. As estampas de fabricação estrangeira por ele recortadas 

 
42 ARTE APLICADA. Theodoro Braga. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 8 de julho de 1924, p. 8.  
43 CONFERÊNCIAS. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 9 de agosto de 1925, p. 9.  
44 BRAGA, Theodoro. O ensino de desenho nos cursos profissionais. Rio de Janeiro: Oficinas Gráficas de O 
Globo, 1925, p. 24. 
45 Ibid., p. 30 (grifo do autor).  
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eram alheias ao seu universo, pois não foi ele quem pensou, fez e desenhou no papel, mas sim 

lhe foram impostas. Nesse sentido, o “inominável crime que se quer cometer para com o 

ensino de desenho” é justamente o “arrocho por meio da estampa [estrangeira]”, a "desordem 

por meio da incongruência”, que resulta na “ilusória persuasão” de que as crianças estavam 

aprendendo a desenhar cortando papel e colando-o com grude.46 O grande problema residia 

na cópia e o não ensino de desenho. As crianças que mais tarde se tornariam o proletário 

nacional estariam desprovidas da capacidade de pensar e se limitariam apenas a fazer cópias 

de cópias. 

Por sua posição, Braga foi acusado de não levar a sério a questão e de tecer comentários 

jocosos numa tentativa de fazer escândalo, colocando-se, na opinião de críticos, em “uma de 

duas atitudes, cada qual pior: de quem não compreendeu o que leu ou quem, compreendendo 

argumenta torcendo a jeito”, deflagrando assim má fé. Para Acacio França, articulista d’O 

Imparcial, Theodoro Braga agiu com “pouca lealdade” ao tratar do ensino de desenho por 

meio de silhuetas. França argumentou que as “silhuetas que o aprendiz artífice, ainda 

incipiente, recorta, a princípio, por inteiro em papel presente” eram “apenas preliminares 

divertidos e amenos” que, “além de prepararem o aluno para estudos do desenho, logo hão de 

despertar-lhe a alma de artista se a tiver”, começando por assim dizer a “fazer alterações que 

são verdadeiras criações, assinalando a própria individualidade”.47 

Em contrapartida, o paraense defendia que o ensino de desenho deveria ser feito a partir 

da grafia de um objeto ou modelo que estivesse diante dos olhos do aprendiz. A criança ainda 

deveria ser amparada pela competência, honestidade e dedicação do professor que, ao 

conhecer a “alma de cada uma das crianças”, poderia servir de “mão segura que, docilizando 

todas elas, consegue que cada um realize, com proveito a matéria ensinada”.48 Com efeito, na 

medida em que os exercícios introduzissem formas mais complexas, isoladas ou em conjunto, 

o professor deveria, conforme as circunstâncias, promover o “adiantamento do aluno para, do 

aprendido, dele obter provas práticas de sua inteligência na criação de composições sobre 

 
46 BRAGA, 1925, p. 40-43. 
47 FRANÇA, Acacio. “Pelo ensino de arte.”  O Imparcial, Rio de Janeiro, 12 de setembro de 1925, p. 6. 
48 BRAGA, loc. cit., p. 21. 
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motivos naturais e sempre nacionais”.49 

Essa proposta metodológica, em certa medida, foi implementada por Theodoro Braga 

quando esteve, em 1917, na direção do Instituto Lauro Sodré, um dos principais centros 

profissionalizantes do Pará no alvorecer do século XX. A permanência do artista nessa 

instituição foi tão breve quanto polêmica. Nela, o artista, além de se envolver em brigas, 

“rompeu com os velhos processos didáticos de mandar o aluno cobrir desenhos e copiar 

imagens, dando-lhes então, diretamente, para a obra de arte ou para o lavor manual, as 

plantas mais humildes dos campos”.50  

O método empregado visava contrariar modelos de ensino estrangeiros e indicar, por 

exemplo, motivos decorativos indígenas como suporte para um ensino artístico nacional, 

resultando na crítica do modelo de ensino de desenho então ministrado.51 

A proposta pedagógica de Braga para o Ensino de Desenho evidenciava de forma clara o 

caráter nacionalista para as Artes Aplicadas. Centrado no aprendizado do aluno e no estímulo 

de sua capacidade criativa, para a “consecução desse ambicionado desideratum - produzir arte 

nacional por artistas nacionais”, bastava uma orientação devida aos institutos profissionais no 

que se refere à prática de “educar e instruir o nosso operariado”.52 A instrução do operariado 

deve começar, sugere Braga, nos anos iniciais da escola primária. Consequentemente, o 

Ensino de Desenho ocorreu de forma necessária e obrigatória. Dividido em anos ou séries, o 

curso primário tinha como dever ensinar desenho de modo prático e intuitivo, fomentando a 

criação de motivos a partir dos modelos de objetos de uso comum, só ou agrupados, 

alternados com motivos executados de imaginação para, em seguida, aplicar a ornamentação 

tendo como base desenhos geométricos.53  

Terminado esse primeiro aprendizado de estudos primários de desenho, as crianças-

operárias, na idade de 11 anos, deveriam ser guiadas por um mestre técnico a quem compete a 

 
49 BRAGA, 1925, p. 21. 
50 POR UMA arte brasileira. O Estado de São Paulo, São Paulo, 28 de junho de 1927, p. 3. 
51 DÓRIA, Renato Palumbo. “Ver a paisagem, formar a nação: Notas sobre o ensino do desenho no Brasil 
a partir de Belém do Pará.” In: Revista Estudos Amazônicos, v. 6, n. 1, Belém, 2011, p. 128. 
52 BRAGA, Theodoro. “Nacionalização da arte brasileira.” In: Ilustração Brasileira, Rio de Janeiro, v. 10, 
setembro de 1922. 
53 Id., 1925, p. 9-10. 
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tarefa de incentivar a originalidade de concepção nos esboços das obras a serem executados, 

apurando o gosto de cada uma das crianças no aproveitamento de suas “idiossincrasias 

pessoais”.54  

O modelo natural primário a ser trabalhado deveria ser uma flor e, em seguida, um 

animal “dos muitos que povoam os nossos museus de história natural”. A posteriori, o aluno-

aprendiz “poderá formar um objeto com a perfeição e detalhes que ele mesmo concebera”, 

finalizando, assim, um “conjunto de esforços individuais” que, “na procura do belo, advindo 

da contemplação da grande natureza através de uma sã sensibilidade”, permitiria deixar na 

História da Arte o “vestígio luminoso [d]a nossa passagem, como fizeram os egípcios, os 

gregos, os etruscos e tantos outros povos e gerações, em várias regiões e épocas diferentes”. 

Com essa instrução, os operários desenvolveriam a capacidade de “serem cérebros que 

pensem, alma que quer e mãos que produzam conscientemente”, permitindo um avanço no 

processo de nacionalização da Arte Aplicada com uma “centelha sagrada” referenciada nos 

elementos nacionais.55  

 Os motivos decorativos inspirados na fauna e na flora deveriam prevalecer. Para o 

artista paraense, ao invés de escolher águias, leões, ursos e elefantes para ornamentar 

edifícios, exterior e interiormente, dever-se-ia encontrar inspiração na Harpia destrutor, no 

condor guianense ou na onça, rajada ou negra. Também não haveria razão para “repetir, 

dentro das nossas ornamentações, o louro e o carvalho, o marronier e o pinheiro, quando nós, 

Brasileiros, possuímos a mais bela coleção de palmeiras, a mais luxuriante flora”.  

Na “curiosa e pouco conhecida ainda cerâmica dos indígenas de Marajó” buscar “motivos 

delicados da ornamentação geométrica” para “decorarmos fundos, frisas e rosáceas dos nossos 

muros, painéis, tapetes, mosaicos”, e assim deixar de “escravizarmo-nos às gregas copiadas e 

recopiadas que o estrangeiro exportador nos impinge a preço de prejudicar duplamente a 

nossa arte nacional”.56 

 

 
54 BRAGA, 1925, p. 8.  
55 Id. “Estilização nacional da arte decorativa aplicada.” In: Ilustração Brasileira, v. 9, Rio de Janeiro, 
dezembro de 1921, s.p. 
56 BRAGA, 1921, p. 16-17 (grifo do autor). 
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À GUISA DE CONCLUSÃO  

 

Se, dos elementos da natureza, vinha a inspiração para decoração, era pelo “artista 

indígena” marajoara que vinha o estilo artístico nacional. Por isso, Theodoro Braga falava em 

“arte brasílica através da cerâmica da Ilha de Marajó”.57 Em seu artigo publicado na Revista do 

Instituto Histórico e Geográfico do Pará de 1917, o paraense argumentou que entre os “povos 

primitivos” da foz do Amazonas, os índios marajoaras legaram, com os seus trabalhos 

“originais”, as “mais abundantes das artes primitivas do desenho decorativo”. Os desenhos 

“complicados e trabalhosos”, continua Braga, “eram feitos de pura imaginação e, poderemos 

avançar, caracteristicamente geométricos, puros exemplos de desenho linear”.58  

O grau de precisão com que os índios marajoaras executaram os motivos geométricos na 

cerâmica impressionavam Theodoro Braga, era nesse ponto que residia sua admiração. Para 

ele, entre os “fragmentos da curiosa e típica cerâmica indígena de Marajó”, havia uma 

“execução preconcebida de uma decoração regular e inteligente com o intuito de enriquecer 

uma superfície simples para uma manifestação superior”, além dos “artistas marajoaras 

[terem] o cuidado de distinguir o que nós, atualmente, classificamos de fundo, rosácea, frisa, 

bordadura, silvado, etc.”.59  

Braga ainda constatou que a execução dos motivos geométricos marajoaras variava de 

acordo com a finalidade do objeto. Primeiramente, percebeu que em vasos “de certo vulto ou 

tamanho” as linhas eram largas e com grandes detalhes, um pouco rude, mas enérgica. 

Posteriormente, observou que em um objeto pequeno e de uso pessoal eram executadas 

“pequeninas linhas” que “se entrelaçam com justeza”, de forma delicada e caprichosa.60  

Em uma tanga, por exemplo, o paraense verificou que o “artista indígena evitou as linhas 

pesadas; a combinação destas com a forma exterior triangular é a do mais dedicado efeito, 

juntando-se a esse desenho linear uma coloração em três tons ou nuances da mesma tinta”. 

 
57 Título de um artigo de autoria de Theodoro Braga publicado no Anuário de Belém de 1916. Ver em: Id. 
“A arte brasílica através da cerâmica da ilha de Marajó.” In: MOURA, 1915, p. 135-136. 
58 Ibid., p. 49. 
59 Ibid. (grifo do autor).  
60 Ibid., p. 136. 
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Tal repertório de “documentação artística dos nossos selvícolas [sic]” poderia inspirar “nossas 

fábricas de louça comum, ao invés de se deixarem invadir por produtos estrangeiros mercantis 

ou de outros Estados, inexpressivos e banais”.61 Dito de outro modo, as indústrias deveriam ter 

como fonte de inspiração a “estesia [sic] original e caracteristicamente regional, sóbria e bela” 

dos “restos de louça indo-amazônica”. Os “oleiros de Marajó” seriam “os mais peritos 

ceramistas do novo continente, legando-nos, com os seus variadíssimos trabalhos de arte 

decorativa em terra cota, a consciente certeza dessa indiscutível asserção”.62 

O “artista indígena” marajoara, portanto, deixou um conjunto de motivos geométricos 

que deveria ser tomado como um dos instrumentos de nacionalização da Arte Brasileira. O 

Ensino de Arte defendido por Braga garantiria que o processo de criação artística se servisse 

daqueles motivos. Ao artista contemporâneo, figurado como o operário brasileiro, caberia o 

papel de adotar, entre flora e fauna, a arte marajoara como inspiração e aplicá-la onde se 

fizesse necessário.  

Desse modo, os motivos decorativos marajoaras, por exemplo, deveriam deixar os 

antigos artefatos cerâmicos para então servirem de ornamentação e decoração em diversos 

trabalhos de Arte Aplicada. Tudo isso sob um ideal nacional, assim como a flora e a fauna 

também deveriam servir à Arte Brasileira. 
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CAPÍTULO 11 
 
ZUMBA, AS MEMÓRIAS NEGRAS DO MANIFESTO 
SURURU 
 
Anderson Diego da S. Almeida1 
 
 
 

 Mestre Zumba e o Manifesto Sururu, da autoria de Edson Bezerra, muito têm em 

comum. Apesar da distância da produção do pintor até a publicação do Manifesto, 

acreditamos que um completa o outro. Ambos registram a essência do povo africano e 

afrodescendente em solo alagoano. Suas linguagens construíram uma imagem, como forma 

que pensa e pulsa continuamente. Eles nos propõem ler, ver e imaginar uma Alagoas 

banhada pelas águas escuras que lhe deram nome, com seu céu azulado e com histórias 

singulares. 

 
1 Doutorando em Artes Visuais: História, Teoria e Crítica de Arte, PPGAV/UFRGS sob a orientação de 
Paulo Silveira. Pesquisa arte afro-brasileira, coleções religiosas formadas a partir de batidas policiais em 
terreiros nos séculos XIX e XX e ritos de matriz africana na arte contemporânea. Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/9288777054839304; E-mail: andersondiego.almeida@gmail.com 

O 

http://lattes.cnpq.br/9288777054839304
mailto:andersondiego.almeida@gmail.com
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Nas telas de Zumba e nas linhas que formam o Manifesto, encontraremos as condições 

de vida, os tipos e as referências que nos condicionam à afirmação: o Manifesto Sururu é a 

explicação da obra de Zumba. É preciso lê-lo em seus pormenores, atentando-se à 

sensibilidade que há em cada palavra, para depois compreender a paisagem povoada por 

negros e negras nas imagens do cotidiano, das lagoas, dos folguedos e dos pais, mães e filhos 

de santo, geradas pelo negro Zumba. 

Expressa-nos, portanto, que o autor do Manifesto, ao pensar a imagem como escrita, 

promoveu “a compreensão do homem, de sua existência, de sua(s) história(s)”,2 que 

evidentemente, encontrou nas cores e misturas simbólicas que Mestre Zumba promoveu. 

Neste percurso, nossa intenção será juntar os traços escritos do Manifesto Sururu com 

os traços pintados por Zumba, assim como Jorge de Lima (1893-1953) fez em seu célebre 

Poemas negros (1947), com as ilustrações do artista Lasar Segall (1889-1957). O poeta 

alagoano, em parceria com Segall, construiu aquilo que de mais genuíno se tinha na vida 

escrava em terras caetés, conforme podemos identificar em carta de Jorge endereça ao amigo 

pintor: 

O negro (quando digo o negro, digo negra também, não fazendo distinção de sexo) nos navios 

negreiros, milhares de cabindas, de guinés, de todas as tribos africanas apinhados nos porões 

dos veleiros; o negro nas senzalas; a negrinha bonitinha nas casas-grandes, um perigo de 

tentação para o branco português; o velho negro Pai-João; o negro rebelado refugiado nas 

serras guerreando o branco; a sereia negra que habita o mar; o negro feiticeiro; cenas de 

macumba; a negrinha penteando a sinhá branca nas redes; a negra vendedora de doces; a negra 

amamentando o menino branco; a negra contando histórias nos terreiros das casas brancas, 

etc., etc.3  

Dessa conexão, que resultou na estética afro-poética mencionada por Jorge de Lima, 

temos as palavras do banzo, do medo, do engenho, do castigo, da origem, da religiosidade, 

das festas, do senhor branco, de Pai João, das senzalas e da casa-grande, tecidas entre as 

 
2 SAMAIN, Etienne. Como pensam as imagens. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2012, p. 59. 
3 LIMA apud CAMILO, Vagner. “Jorge de Lima no contexto da poesia negra americana.” In: Estudos 
Avançados, v. 27, n. 77, São Paulo, 2013, p. 300.  
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folhas de Poemas negros que são potencializadas pelos pincéis de Segall. Assim, Jorge 

eternizou a memória da estética afro-alagoana: 

Aqui é assim mesmo. 

Não se empresta mulher, 

não se empresta quartau 

mas se empresta cachimbo 

para se maginar. 

Cachimbo de barro 

massado com as mãos, 

canudo comprido, que bom! 

— Me dá uma fumaçada! 

- Que coisa gostosa só é maginar! 

Sertão vira brejo, 

a seca é fartura, 

desgraça nem há! 

Que coisa gostosa só é cachimbar. 

De dia e de noite, tem lua, tem viola. 

As coisas de longe vêm logo pra perto. 

O rio da gente vai, corre outra vez. 

Se ouvem de novo histórias bonitas. 

E a vida da gente menina outra vez 

ciranda, ciranda debaixo do luar. 

Se quer cachimbar, cachimbe,  

sêo moço, 

mas tenha cuidado! - O cachimbo de barro se pode quebrar.4 

 
4 LIMA, Jorge. “Cachimbo do sertão.” In: LIMA, Jorge. Poemas negros. Rio de Janeiro: Alfaguara, 2016, p. 
62. 
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Fig. 1: Lasar Segall. Estudos para ilustração do livro Poemas negros de Jorge de Lima, tinta preta a 

pena sobre papel, 31,3 x 30,5 cm, 1947. Museu Lasar Segall-São Paulo. Disponível em: 
http://mls.gov.br/acervo/. Acesso em: 05 jul. 2021. 

 

Partindo da concepção de que a escrita se funde com a imagem, e desta junção 

resulta-se o registro da memória como resgate daquilo que foi vivido, é que nossa narrativa 

http://mls.gov.br/acervo/
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se constrói. Pensamos que as memórias pintadas por Mestre Zumba são enaltecidas pela 

escrita de Edson Bezerra, autor do Manifesto Sururu que constitui, assim consideramos, a 

mais sensível forma de compreendermos a formação da identidade cultural de Alagoas, 

como ele próprio diz: 

Então me deixei levar por imagens de vozes compartilhadas que a muito estavam em mim, 

deixando fluir paisagens e coisas de negros, memórias e imagens que desde Octávio Brandão e 

Jorge de Lima estão por aqui a compor e a encantar os traços de uma estética que se avoluma e 

ganha corpo desde Palmares, de uma estética impregnada de barro e de lama, de canais e 

lagoas, de suas culturas populares e de todo um encantamento tribal que durante séculos vem 

se articulando na mistura nas Alagoas através de suas culturas populares, sobretudo, as negras, 

nascedouro e rota matriz de um sentimento de um estar-aqui. De modo que, o que nele está se 

deve a muitos, aos que estão no texto, e também aos ausentes, mas que por ali permanecem 

ocultos e pulsantes nos registros das memórias.5  

 

A IMAGEM DE UM LUGAR OU A ESTÉTICA COMO MEMÓRIA 

 

“A imagem em si é um conjunto de relações de tempo do qual o presente apenas 

deriva”.6 

Bezerra constrói uma imagem de Maceió a partir de ausências das memórias do povo. 

Memórias que foram silenciadas, esquecidas e que precisam ser trazidas à luz e novamente 

ao convívio. Ao usar as lagoas, de onde provém o nome Alagoas, ele sinaliza que é da água 

que todo elemento cultural se constrói. Daí resume que, para compreendermos a cultura 

alagoana, é necessário enxergar o lugar de onde ela surge: da água preta, da lama, do sururu, 

importante molusco que representa a base da comida e que por muitos anos, foi a principal 

fonte de sustento de escravos libertos que circulavam pelas ruas da capital, entre os séculos 

XVIII e XX. 

 
5 BEZERRA, Edson. Manifesto sururu: por uma antropofagia das coisas alagoanas. Maceió: Viva Editora, 
2014, p. 9-10. 
6 DIDI-HUBERMAN, Georges. A imagem queima. Curitiba: Medusa, 2018, p. 41. 
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Em seu manifesto, publicado em 2014, Bezerra desenha uma estética a partir do que 

paira em suas memórias, a de um alagoano afrodescendente, que sente falta da paisagem 

negra de outrora, uma Maceió africanizada. Sua escrita ganha cores e formas e nos leva a 

imaginar as ruas, os prédios, os tipos de negros e os cheiros, apontando sempre para as 

lagoas, principalmente, a mais importante delas, Mundaú. O manifesto é potente 

semanticamente e cumpre o que propõe: a reflexão sobre o lugar e a memória do vivido e 

construído. Neste sentido, torna-se uma imagem a ser investigada como “uma impressão, 

um rastro, uma cauda visual do tempo remoto que ela quis tocar”.7 

Do ensejo, podemos depreender que a estética afro-alagoana foi construída sobre 

memórias distantes e próximas, todas recuperadas por Bezerra quando vislumbra:  

O manifesto sururu quer muito pouco. Quem sabe um pouco mais do que exercitar um certo 

olhar: um olhar atento por sobre as coisas alagoanas. O manifesto sururu não quer apostar e 

nem pousar em outras imagens. O que ele procura é exercitar olhos e sentidos por sobre (e 

dentre) antigas e permanentes imagens das coisas alagoanas. Além de toda ancestralidade, o 

erotismo do coco e dos fragmentos de nossas raízes periféricas. Os nossos terreiros são as 

nossas academias: semente de ritos e lugar de celebração e festas. Viva todas as alegrias. Viva o 

Terreiro de Mestre Felix e de todos os mestres. Saudades daqueles tempos. Antes do "quebra 

de 1912" o batuque era bem maior. [...] Do somatório de todas as águas: as águas do mar que 

invadiram a todos. Dos olhos d’água e do cheiro de maresia contra o cheiro agridoce das canas. 

Maresia alagoana: ela contaminou a todos: dos pisantes das terras alagoanas - dos índios e 

negros, brancos e holandeses e até mesmo aos piratas franceses. [...] e, sobretudo, do cheiro do 

sururu tirado fresquinho da lama: alimento dos negros e pobres. Imagem segura e maternidade 

de nossas imagens mães. Assim, Mestra Ilda também é Zumbi e Mestre Zumba também. [...] 

Sururu: espaços coletivos, maternidade e memória. Nascedouro e rotas de outros espaços 

geográficos. Espaços de uma memória possível.8 

Este ser estético e afro-alagoano, nas palavras de Bezerra, está presente nas pinturas de 

Mestre Zumba, negro, nascido em 1920, num quilombo do município de Santa Luzia do 

Norte, interior de Alagoas. O pintor desenvolveu suas habilidades, ainda menino, na cidade 

 
7 DIDI-HUBERMAN, 2018, p.21. 
8 BEZERRA, 2014, p. 39. 
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de Recife, em Pernambuco; mas, durante toda sua trajetória artística, não perdeu as 

referências de sua terra natal, como mostra Zumba em entrevista a Tancredo:  

Sofri muito, passei fome, dormi à toa. Fui para Recife empregando-me ali numa vacaria. 

Botaram-me numa escola correcional, frequentei o Colégio 5 de Julho daquela instituição, 

depois estive no Patronato Agrícola de Garanhuns. Em seguida, fui transferido para o grande 

Colégio de Pacas em Gravatá, de Bezerros. Ali, tive contato com professor Edson Figueira - 

arquiteto, pintor e escultor, quando então minha vocação para pintura começou a despertar.9 

Podemos dizer que seu estilo de vida estava entre o boêmio e o sincrético, pois era um 

homem que frequentava as missas aos domingos e mantinha um peji em um dos cômodos 

de sua casa. Costume herdado de sua mãe, filha de santo de Tia Marcelina, importante mãe 

de santo e fundadora do candomblé em Maceió. Ela foi brutalmente espancada por um 

grupo de milicianos em um episódio que destruiu vários terreiros em Alagoas, em 1912, 

conhecido com Quebra de Xangô.10 

Zumba soube transitar entre a elite e a periferia, entre os candomblés e as igrejas. Com 

sabedoria, utilizou suas pinceladas para eternizar a memória de negros na paisagem 

alagoana, nas lagoas, nos folguedos, nas festas de Carnaval. Da perspectiva pictórica de 

Zumba, diríamos que o Manifesto Sururu surge de suas pinturas, juntos constituem a 

estética afro-alagoana que está estritamente ligada aos engenhos, às ruas, ao solo massapê, 

aos sons dos batuques e à emoção do sagrado. 

Podemos vislumbrar através de suas telas, o toque de um sopro do ar que foi respirado 

antes, quando através de suas imagens, rememoramos a atmosférica lúdica e mágica das nossas 

infâncias fugidias. E também naqueles negros que ali estão, também neles não podemos 

reconhecer os ecos de vozes que emudeceram?  Pois foi e é justamente isto que este homem 

simples e filho do povo, filho de santo e parente da matriarca Marcelina articulou em sua 

obra.11 

 
9 MORAES, Tancredo. Resumo histórico antropogeográfico do estado de Alagoas. Maceió: Empresa 
Oficial, 1960, p. 273. 
10 RAFAEL, Ulisses Neves. Xangô rezado baixo: religião e política na Primeira República. São Cristóvão - 
Sergipe: Editora UFS, 2012a, p. 33; Maceió: Edufal, 2012b, p. 33. 
11 BEZERRA, Edson. “Os imaginários alagoanos aos olhos de Mestre Zumba.” In: BEZERRA, Edson. 
Negros, canais, lagoas e outras imagens periféricas. 2012. Disponível em: 
http://outrasimagensperifericas.blogspot.com/p/fotos-zumba.html. Acesso em: 07 Abr. 2020. 

http://outrasimagensperifericas.blogspot.com/p/fotos-zumba.html
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As palavras de Bezerra aparecem como desenho, isto é, como um elemento gráfico que 

tem um interesse plástico em si, que inquietam e atiçam, denunciadas pelo próprio autor, 

deixando fluir em mim as memórias das escritas alagoanas, das escritas de suas cores e sons, de 

personagens esquecidos e de eventos de origem soterrados, doloridos e esquecidos e, [...] 

deixando fluir paisagens e coisas de negros, memórias e imagens.12 

 Bezerra propõe enveredar pelas memórias dessa Alagoas africanizada e por uma 

Maceió edificada por essa negritude. Neste sentido, prolongamos a ideia afirmando que, 

com o Manifesto Sururu, Bezerra preserva as imagens produzidas por Zumba. Podemos dizer 

que seja a sobrevivência daquilo que pouco foi apreciado e enaltecido. Certamente, são as 

paisagens dos negros que Zumba queria que víssemos hoje. Decerto, usou de sua genialidade 

para promover uma espécie de escrita imagética do que estava em seu entorno e em si.  

No ensejo, as palavras de Bezerra parecem soar como um grito de Zumba para que 

olhemos suas telas e vejamos o quanto há historicidade em um Estado esquecido pelos 

intelectuais. O próprio Bezerra, a respeito da importância do trabalho de Zumba em meio à 

poética, menciona: 

Todavia, há que se pensar no homem, o contexto singular de sua trajetória e o questionamento 

que aqui se coloca é de que como Zumba, um artista que vagava diariamente pelas ruas da 

cidade a vender seus quadros para não morrer de fome, foi capaz de reinventar esta mesma 

cidade que a ele se colocava a contrapelo e de transfigurá-la em cores, brilho e articular em 

lugar da feiúra da pobreza e da miséria em que viveu seu povo, as imagens fulgurantes de uma 

realidade composta de sonhos e cores.13 

Bezerra e Zumba construíram, apesar de suas produções estarem distantes 

cronologicamente, códigos efêmeros14 para serem compreendidos a partir de suas épocas, ou 

seja, o negro em Alagoas do século XX, com as suas respectivas transformações refletidas 

numa Alagoas de hoje, de onde a temática do Manifesto se inicia. Assim, o escrito e o 

pintado constituem-se em imagens que: 

 
12 BEZERRA, 2014, p. 9. 
13 Ibid. 
14 FLUSSER, Vilém. O mundo codificado. São Paulo: Cosacnaify, 2007, p. 90. 
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Não são meros “objetos”, nem apenas cortes no tempo e golpes no espaço. São “atos”, 

memórias, questionamentos e, até, como logo veremos, visões e prefigurações. Se as imagens 

são nossos próprios olhos, elas são, também, os reflexos e os rastros de uma longa história de 

olhares que nos precederam, os fluxos e refluxos do presente, as pistas e as antevisões da longa 

aventura humana.15 

 

 
Fig. 2: Mestre Zumba, Partida da Jangada, óleo sobre tela, 68 x 98 cm, 1989. Fonte: Acervo de 

Moisés Sobral de Souza. 

Levando em consideração as palavras de Etienne Samain a respeito das imagens como 

objetos atemporais,16 selecionamos alguns recortes do Manifesto Sururu que propõem a 

reflexão sobre o nascedouro, as paisagens e os personagens que se entrecruzam na estética 

afro-alagoana. Ao ler os fragmentos, pedimos ao nosso leitor que os aproximem das imagens 

de Zumba, escolhidas de acordo com a temática específica para que percebam de que 

estética falamos e as circunstâncias que a constituem, cores e formas, entre memórias e 

 
15 SAMAIN, 2012, p. 40. 
16 Ibid., p. 40. 
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representações, envolvendo-se com o imaginário de Zumba e do Manifesto. No primeiro 

recorte, encontramos Bezerra identificando a água, os rios e as lagoas que margeiam Maceió, 

que dão nome ao Estado, de onde o negro tirou e até hoje tira o sustento: 

O Manifesto Sururu também fala da fome. Não da fome comum, mas da fome de devorar as 

Alagoas. Contra as derrapagens de uma modernidade vazia, uma outra assinalada de coisas 

alagoanas. Novas rotas. Rotas alagoanas: de canais e lagoas, sobretudo. O Manifesto Sururu 

não está sozinho. O sururu, ele mesmo é o alimento e a caloria de milhares de vidas. O sururu é 

vida.17  

Ao tempo em que Bezerra narra as águas que cruzam a vida e a essência da negritude, 

Mestre Zumba, lá atrás, materializa essa paisagem. A água em sua tela não é uma água 

qualquer, ela é reflexo de um bem que está intrínseco à existência da cidade e do seu povo. É 

leve e, ao mesmo tempo, potente. É poética e feroz: pelos contornos que suavizam as ondas, 

as espumas brancas que desenham o caminho da jangada que logo adentra o quebra-mar; e 

violenta por apresentar a imensidão do mar, dominado por homens negros que necessitam 

do alimento que ali se encontra. 

É na água que o negro passou a viver o pós-abolição. É na água onde ele encontrou a 

forma de amenizar o banzo das memórias que vivera e que foram deixadas, quando 

amarrados nos tumbeiros, de longe avistando a água que dividia sua vida. 

Foi na água que ele pôde ressignificar sua religiosidade, ovacionar seus orixás, inquices 

e voduns. A água proposta por Zumba não é só paisagem, nem movimento, nem beleza, é 

símbolo, é narrativa, rastro de vida. A água escrita por Bezerra é elo, nascimento, condução, 

essência de vida, é memória,  

em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do esquecimento, inconsciente de 

suas deformações sucessivas, vulnerável a todos os usos e manipulações, susceptível de longas 

latências e de repentinas revitalizações.18 

 
17 BEZERRA, 2014, p. 40. 
18 NORA, Pierre. “Memória: da liberdade à tirania.” In: Musas - Revista Brasileira de Museus e 
museologia, n. 4, 2009, p. 9. Disponível em: 
https://drive.google.com/file/d/0B4D4ux7xuVzKdUY0YnAyNU80cnc/view. Acesso em: 11 out. 2020. 

https://drive.google.com/file/d/0B4D4ux7xuVzKdUY0YnAyNU80cnc/view
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Fig. 3: Mestre Zumba, Canoeiro, óleo sobre tela, 42 x 71 cm, 1985. Fonte: Acervo Geraldinho 

Gonçalves. 

Nessa mesma paisagem lacustre, às vezes vazia, o negro lá estará, manipulando as 

águas que se cruzam com suas histórias. Este negro não é uma alegoria, é o retrato de um 

povo que construiu Alagoas e a cidade de Maceió com sua força. É para esse negro que 

Zumba e Bezerra pedem para olharmos, quando quisermos entender a estética afro-alagoana 

e o percurso da História Cultural de Alagoas. Ação que Zumba espera de nós e que Bezerra 

deseja que sintamos.  

Os nossos edifícios (assim como a nossa modernidade) foram construídos sobre os terreiros 

dos negros e das moradas dos pobres. A nossa modernidade foi construída sobre os aterros dos 

manguezais e do massapé e é por isso que às vezes ainda sentimos cócegas nos pés: são eles, os 

caranguejos e as lamas. Sobre os aterros, se instalaram os movimentos dos negros, seus 

batuques e danças.19 

 
19 BEZERRA, 2014, p. 45. 
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Fig. 4: Mestre Zumba, Família, óleo sobre tela, 59 x 79 cm, 1985. Fonte: Acervo Edson Moreira. 

A paisagem agora é a rua, onde o intenso cheiro do sururu, do peixe frito e dos doces 

nos tabuleiros das negras eram intensos; onde o som dos tambores aos orixás gritava; onde o 

Maracatu era celebrado: 

O Manifesto sururu está atento aos batuques noturnos dos terreiros periféricos fora de rota e 

também dos milhares de capoeiras espalhados. O Manifesto Sururu se alegra com a folia dos 

meninos de rua, com os guerreiros e com as tradições alimentadas pelos povos periféricos20. 

 
20 BEZERRA, 2014, p. 42. 
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Fig. 5: Mestre Zumba, Pau de sebo, óleo sobre tela, 98 x 48 cm, 1985. Fonte: Acervo Geraldinho 

Gonçalves. 

Foi nessa perspectiva que Zumba desenhou os tipos e os traços da mestiçagem afro-

alagoana. O negro em suas telas encontra-se atuando, vivendo a paisagem. Ele explora, 

utiliza e a modifica.  

Bezerra, ao citar que essa afroalagoanidade também está nos batuques, quer dizer que 

a estética genuinamente alagoana - para além dos gestos e atitudes, vestes e adereços, cores 
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e formas, elementos descritivos e compositivos - adentra ações, movimentos que escapam as 

pinceladas de Zumba e a escrita de Bezerra, como os pés molhados, o aparente odor dos 

ambientes úmidos, o olhar penetrante que parece denunciar o banzo, a dor, também é feita 

do sagrado, das religiões que carregam marcas africanas e que foram sedimentadas por pais 

e mães de santos em terreiros que receberam o título de xangôs.21 

Tia Marcelina, negra da costa, violentada por um grupo de milicianos em 1912, foi 

eternizada por suas mãos. Zumba, também pai de santo, retratara a mãe de santo em 

homenagem à sua mãe, que era filha de santo de Marcelina. Desta, herdou os búzios. 

Em um cenário que aparenta ser seu lugar de refúgio, sagrado, lá deixou Tia Marcelina, 

carregando no olhar as memórias da perseguição sofrida, onde muitos dos seus foram alvos 

de batidas policiais e que viram os seus pertences serem queimados em praça pública. 

Marcelina é uma negra religiosa, a partir dela, Zumba e Bezerra nos chamam a atenção para 

outras leituras, colocando-a como símbolo de resistência ao lado de outros mártires: 

Penso em imagens alagoanas. Penso que uma delas é a Mestra Ilda do Coco tomando (no 

mínimo) caldinho de sururu na beira da Mundaú. Penso em uma outra: a do Major Bonifácio 

melado de lama e dançando carnaval na rota Bebedouro-Martírios. Ele, o major, bem que 

poderia ter também dançado capoeira. Uma outra seria pensar a Tia Marcelina como se ela 

fosse Nossa Senhora dos Prazeres.22 

 

 

 
21 FERNANDES, Gonçalves.  O sincretismo religioso no Brasil. São Paulo: Guaíra, 1941, p. 12. 
22 BEZERRA, 2014, p. 43. 
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Fig. 6: Mestre Zumba, Tia Marcelina, óleo sobre tela, 98 x 48 cm, 1982. Fonte: Acervo Edson 

Moreira. 



MOMENTOS DA HISTÓRIA, VISÕES DA ARTE - 2021 

 

CAPÍTULO 11 Anderson Diego da S. Almeida 

 

226 

Ao recuperar os tipos, surgem religiosos que hoje pairam em nossa imaginação, de 

identidade incerta, mas, sabendo da importância que tiveram para que nossos xangôs 

resistissem ao silêncio imposto por uma sociedade racista: 

Os nossos terreiros são nossas academias: sementes de ritos e lugares de celebrações e festas. 

Viva todas as alegrias. Viva o terreiro de Mestre Felix e de todos os mestres. Saudades daqueles 

tempos. Antes do Quebra de 1912 o batuque era bem maior.23  

Em Yalorixá (1977) e Homem com terço e escapulário, Zumba se revela ainda mais. Dois 

religiosos de posturas altivas, olhares intensos, sobre um fundo liso, uma parede pintada à 

cal e com leves marcas de lodo, denunciam a fé. Desta, deixa-nos forte indício de um negro 

malê que carrega um patuá no pescoço, característica peculiar aos nagôs adeptos ao 

islamismo. Ainda é possível ver o sangue correr nas veias do homem negro, um realismo que 

se aprofunda na textura do cabelo e no jogo de luz e sombra.  

A mulher, com a tez iluminada, lembra-nos uma rainha africana, de turbante atado, 

vestida com um elegante vestido arrematado por renda floral. Há os motivos e o brilho que 

enaltecem a transparência. A religiosa parece posar para Zumba, um retrato fidedigno que 

reafirma a importância da religião diante das circunstâncias em que ele mesmo, Zumba, viu 

juntamente com sua mãe biológica, terreiros serem quebrados, religiosos presos, objetos 

queimados e tambores silenciados. 

 

 
23 BEZERRA, 2014, p. 46. 
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Figs. 7 e 8: Mestre Zumba, Yalorixá, óleo sobre tela, 100 x 77 cm, 1977; Mestre Zumba, Homem com 

terço e escapulário, óleo sobre tela, 54 x 40 cm, s/d. 
Fonte: Acervo Nelma Jatobá; Acervo Lula Nogueira. 

O trecho seguinte é onde Bezerra traz o barulho que o povo negro promoveu. Agora 

não é o barulho dos terreiros, mas das festas promovidas nos engenhos, nas senzalas e nas 

ruas, que celebravam os santos sincretizados, a colheita, a cura, o Cristo que acabara de 

nascer.  

Viva a alegria de todas as festas. Quem antecedeu os marechais foi Zumbi e antes dele, Calabar. 

Viva a subversão e a liberdade. Entre os nossos pobres, os pobres específicos, aqueles que 

sobreviveram à maleita e à fome estiveram desde sempre os cantadores de coco, de toada, de 

forró, das rodas de samba, os repentistas, os criadores do martelo alagoano, os capoeiras, os 

macumbeiros e mandingueiros. Em suma: as nossas almas inspiradoras.24 

 
24 BEZERRA, 2014, p. 47-48. 
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Fig. 9: Mestre Zumba, Carnaval em Santa Luzia do Norte, óleo sobre tela, 93 x 72 cm, 1987. Fonte: 

Acervo Fernando Gomes. 

Na mesma direção, Zumba nos proporciona imagens coloridas, das quais podemos 

sentir o balançar dos pandeiros, a mão nos atabaques, ganzás, alfaias, flautas e berimbaus, 

pelas ruas e nas frentes das igrejas. São visíveis os risos e os gestos que constituem os 

folguedos e as danças alagoanos formados nos quilombos, entre os bantus do Congo e 
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Angola: Coco de roda, Bumba-meu-boi, Reisado, Pastoril, Quilombo, Baianas, Taieiras, 

Calundu, Maracatu e Carnaval. 

 

 
Fig. 10: Mestre Zumba, Boi Bumbá, óleo sobre tela, 59 x 79 cm, 1981. Fonte: Acervo Secretaria de 

Cultura de Alagoas / Museu do Palácio. 

E novamente enfatizando a lagoa, a presença do sururu, Bezerra o liga à existência dos 

batuques. Seria o sururu o alimento que unia negros para celebrar a cultura que carregaram 

na mente e que, em Alagoas, fizeram renascer sobre outras bases? 

O sururu então, mais dos que os homens, inventou e recriou as nossas geografias: as 

cartografias de nossa primitividade. Ali naqueles espaços embrenhados dançava-se macumba, 

fumava-se liamba, cantava-se o coco e se recriava um mundo: o mundo alagoano. Como isto 

foi possível?25 

A cena do Bumba-meu-boi é forte e necessária. Resume a paisagem em que se 

constituiu um dos principais folguedos do Nordeste, que se forma a partir de cruzamentos 

 
25 BEZERRA, 2014, p. 50. 
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de diversos contextos; um deles, o boi, fiel companheiro do escravizado; nos engenhos de 

açúcar, foi um elemento totêmico, a saudade celebrada com leveza e brutalidade. É a 

memória de Zumba mostrando-nos os laços entre as manifestações culturais; evidenciando-

nos o terreiro, o credo, onde se concentra, também, a condição da estética afro-alagoana. 

As cores, a religiosidade, o som, a pele negra, a arquitetura, o chão, os gestos, todos os 

detalhes são indícios para que olhemos as obras de Zumba a partir da poética proposta pelo 

Manifesto Sururu e, desse olhar, penetrarmos nas inúmeras camadas de imagens que ardem, 

assim como as chamas em meio às cinzas.26 

Isoladamente, Zumba e o Manifesto Sururu se revelam e cumprem com o significado 

que projetaram, cada qual em sua linguagem. Entretanto, lidos em conjunto, perceberemos 

que um falou sobre o outro e do outro, a partir do mesmo lugar, em tempos diferenciados. 

Tornam-se um só, documento construído por palavras e pinceladas que reacende em nós, ou 

nos apresenta, o que não vimos ou vivemos, o que se foi e o que está oculto, a essência da 

estética afro-alagoana, feita da lama e dos batuques. 

 

OS ÚLTIMOS TRAÇOS, O REFLEXO DA ESTÉTICA QUE SOMOS 

 

“Nossa miséria é a nossa riqueza”. Que ressuscitemos todas as histórias. E que no banquete das 

mestiçagens periféricas, e na festa de todos os povos ressurgentes, morram colonizadores e 

colonizados. E que por dentre o barro e cheiro da lama, e no somatório de todas as imagens, a 

Mundaú central, e nela a gente sururu seja imensa, feito um oceano sem margens, no 

somatório de todas as águas.27 

Nas últimas palavras de Bezerra, em seu Manifesto Sururu, sentimos a crítica e a 

saudade que se misturam. Com certeza, o autor, ao escrever suas memórias, não só desejou 

enaltecer a origem da cultura alagoana e sua identidade, mas, reviver o que parece perdido. 

Pensemos que, assim como Zumba, ao propor com suas telas narrativas que deixaram as 

 
26 DIDI-HUBERMAN, 2018, p. 21. 
27 BEZERRA, 2014, p. 54. 
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memórias de seus ancestrais para a posteridade, Bezerra queira nos lembrar que a estética 

afro-alagoana foi camuflada pelo ideal de evolução tão buscado pelo homem branco.  

Talvez, Bezerra também queira nos dizer que a lama de outrora, debaixo de muitos 

edifícios que a elite branca vive, foi removida por uma sociedade que não se cansou de 

tentar silenciar os ilus, de prender e exigir a higienização das ruas. Talvez Zumba, 

produzindo muito antes de Bezerra, tenha anunciado a este que sua saudade do cheiro do 

sururu das ruas, do som dos batuques e das rodas de Coco é um elemento significativo que o 

fará, através das palavras, reviver uma Alagoas que ele próprio viveu. 

Sem dúvida, o Manifesto Sururu é um documento que completa as memórias de 

Zumba, e mais, é o que fidedignamente constrói a reflexão necessária sobre o sentido 

simbólico da cultura de Alagoas, das misturas e das adversidades. Neste viés, enfatizamos 

que o Manifesto Sururu prolonga as imagens de Zumba, e este antecede o que viria ser o 

Manifesto. Assim, ler o Manifesto sem nele enxergar as paisagens de Mestre Zumba, é como 

ser guiado por um GPS sem direção.  

Esperamos, portanto, que as memórias saudosas de Bezerra e as narrativas coloridas de 

Zumba sirvam como um impulso necessário para que compreendamos outros caminhos 

ainda não revelados sobre a presença negra em Alagoas, ou melhor, sobre a contribuição 

africana para a construção da estética alagoana.  
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CAPÍTULO 12 
 
O CRÍTICO-ARTISTA E A POÉTICA DOS MATERIAIS 
 
Tamara Silva Chagas1 
 
 
 
CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Acredito sinceramente que a melhor crítica é a que é divertida e poética; não uma crítica fria e 

algébrica, que, a pretexto de tudo explicar, não expressa nem ódio nem amor e se despoja 

voluntariamente de toda espécie de personalidade, mas - como um belo quadro e a natureza 

refletida por um artista - aquela que seja esse quadro refletido por um espírito inteligente e 

sensível. Dessa forma, a melhor apreciação de um quadro poderá ser um soneto ou elegia.2  

 
1 Doutoranda em História pelo PPGHIS/UFES, sob orientação da Profa. Dra. Almerinda da Silva Lopes. 
Bolsista CAPES. Mestre em Artes (UFES, 2012), Bacharel em Artes Plásticas (UFES, 2008) e Tecnóloga 
em Gestão de Recursos Humanos (UVV, 2019). Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8198769201837838. 
Contato: tamara.chagas1@gmail.com. 
2 BAUDELAIRE, Charles. “Para que serve a crítica?” In: COELHO, Teixeira (Org.). A modernidade de 
Baudelaire. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. p. 19. 

http://lattes.cnpq.br/8198769201837838
mailto:tamara.chagas1@gmail.com
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 citação acima, retirada de texto a respeito do Salão de 1846, em Paris, é do poeta e 

crítico francês Charles Baudelaire (1821-1867). É interessante notar a importância das 

ideias de Baudelaire e, em especial, daquelas mostradas nesse fragmento, para a trajetória e 

as conjecturas teóricas do crítico de arte, artista e curador brasileiro Frederico Morais, 

nascido em Belo Horizonte, em 1936. A relevância de tal trecho é tamanha que Morais o 

transcreve em seu livro de citações, Arte é o que eu e você chamamos arte, publicado em 

1998, como uma das definições possíveis para o verbete “crítica de arte”.3  

De fato, Frederico Morais engajou-se durante toda sua vida na busca por uma crítica de 

arte parcial, militante e apaixonada. Poética, sobretudo. A proposta foi radical a ponto de 

promover o rompimento das fronteiras, antes bem delineadas, entre os papéis do artista e do 

crítico. A crítica defendida por Morais, além de aberta ao experimentalismo da arte de 

vanguarda dos anos 1960 e 1970, transformou-se em criação, seja literária, seja artística. 

Como exemplo disso, abordaremos neste estudo o caso de Memória da Paisagem, de autoria 

de Frederico Morais. Trata-se de obra artística e comentário reflexivo sobre a Exposição 

Coletiva Baravelli, Fajardo, Nasser, Resende, realizada no Museu de Arte Moderna do Rio de 

Janeiro, em 1970.  Analisaremos esse trabalho audiovisual à luz das ideias bachelardianas 

acerca da poética dos materiais terrestres, usando as metodologias qualitativa, descritiva e 

explicativa, de acordo com a classificação disponível no livro Métodos de pesquisa, 

organizado por Tatiana Engel Gerhardt e Denise Tolfo Silveira.4  

Concluímos que a obra de Morais funcionou como um instigante desdobramento da 

exposição, que suscitou o devaneio sobre a terra como elemento de energia agressiva e 

transformadora, além de, concomitante e ambiguamente, invocar imagens de intimidade.  

 

 
3 MORAIS, Frederico. Arte é o que eu e você chamamos de arte. Rio de Janeiro: Record, 1998, p. 291.  
4 GERHARDT, Tatiana Engel; SILVEIRA, Denise Tolfo. Métodos de pesquisa. Porto Alegre: Editora da 
UFRGS, 2009.  

A 
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A PROPOSTA DA NOVA CRÍTICA 

 

No final da década de 1960, Frederico Morais começou a traçar os ideais de seu projeto 

de renovação do ofício de crítico. Cansado do autoritarismo da crítica tradicional, a qual, 

segundo ele, ditava normas aos artistas e impunha seu discurso como o único válido a 

respeito de suas obras, Morais apresentou a chamada Nova Crítica. Ela surgiu como uma 

alternativa de crítica aberta, criativa e amigável em relação aos artistas. Tal proposta dá 

relevo ao discurso desses últimos e parece-nos ainda mais radical: valoriza a narrativa do 

espectador, o qual é imerso no interior do processo criativo como elemento constituinte da 

arte.  

A obra de arte deixa de ser obra no sentido convencional do termo. Ela se torna 

processo ou proposição: uma ação da qual o artista apenas “puxa o gatilho”,5 iniciando-a, 

sem, no entanto, controlar seu devir. O trabalho artístico passa a ser, então, aberto à 

participação do espectador, que colaborará em seus desdobramentos e na formação da rede 

de discursos constituintes dele. Em oposição, a crítica tradicional - isto é, altamente 

judicativa, calcada em critérios formalistas e com ambições positivistas de criação de um 

discurso único e verdadeiro6 - predominante nos anos 1960, embora não fosse a única 

existente à época, ocupava-se em julgar obras de maneira imperativa, estabelecia critérios 

caducos e fixava sua interpretação.  

A “Nova Crítica” de Morais, contudo, parece aceitar e estimular múltiplas 

possibilidades interpretativas, característica que a torna polifônica. Além disso, Morais 

apoiou os jovens artistas da arte de vanguarda brasileira das décadas de 1960 e 1970, como 

Cildo Meireles, Thereza Simões e Guilherme Vaz, tanto divulgando as ações destes artistas 

em textos críticos e artigos de jornal quanto abrindo espaço para eles no circuito artístico 

local. Morais também os convidou a participarem de exposições e eventos relevantes para a 

arte brasileira, como Do Corpo à Terra (1970) e a série Domingos da Criação (1971), dos quais 

 
5 MORAIS, Frederico. “Contra a arte afluente: o corpo é o motor da obra.” In: Revista de Cultura Vozes, 
Rio de Janeiro, ano 64, v. 64, n. 1, p. 45-59, jan./fev. 1970, p. 50-51. 
6 Id. Artes plásticas: a crise da hora atual. Rio de Janeiro: Paz e Terra, p. 45. 
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participaram, entre outros, Carlos Vergara, Artur Barrio, Cildo Meireles, Luiz Alphonsus, 

Thereza Simões e Décio Noviello.7   

Mais do que isso, Morais sugere uma crítica amorosa, que tenha como hábito 

frequentar o ateliê dos artistas para ver a obra no momento de seu nascimento, uma crítica 

que atue como solução para a “crise dos critérios”,8 que seja aberta às novas poéticas e aos 

novos materiais utilizados pelos artistas contemporâneos.  

À crítica tradicional Morais chama de “judicativa”: pois atua, ao seu ver, tal como juiz 

de tribunal, condenando ou absolvendo obras e artistas.9 Naquele contexto, ele promoveu a 

oposição entre criação e autoritarismo como pedras fundamentais de dois tipos de crítica de 

personalidades distintas e conflitantes.10 De um lado, a crítica-criativa, de caráter 

participativo e aberto, como seria a crítica defendida pelo historiador da arte italiano Giulio 

Carlo Argan (1909-1992) e pelo filósofo e crítico francês Roland Barthes (1915-1980). De 

outro, a crítica convencional, essencialmente opressora e formalista, identificada com nomes 

como Euryalo Canabrava11 e, supomos, também Walmir Ayala, que em várias ocasiões se 

opôs às incursões da arte de vanguarda do período, como no caso de sua crítica ferrenha 

contra os Domingos da Criação, idealizados por Morais.12  

Morais, contudo, não quer dizer que o crítico deva rejeitar o julgamento, pois, 

conforme diz, citando Argan (1909-1992), a crítica criativa não exclui o julgamento, embora 

ela combata a submissão da arte a critérios cristalizados e ultrapassados.13 A Nova Crítica foi, 

segundo percebemos, um esforço para atualizar a atividade dos críticos e torná-la relevante 

 
7 Conforme afirmou o artista Guilherme Vaz sobre Frederico Morais: “Ele abriu espaços, catalisou 
artistas, condensou significados e trabalhou objetivamente para a eclosão do nosso pensamento 
revolucionário.” VAZ, Guilherme. “Depoimento de uma geração: 1969-1970.” In: Catálogo de exposição 
coletiva retrospectiva. Rio de Janeiro: Galeria de Arte BANERJ, 1986. 
8 A “crise dos critérios” da crítica de arte ocorreu com o advento da Arte Contemporânea, a partir dos 
anos 1960, na qual, grande parte dos artistas produziu obras não formalistas. A crítica tradicional, 
contudo, ainda julgava a nova arte a partir de critérios caducos e formais, o que gerou grande impasse, 
pois tais critérios não eram válidos diante de obras não formalistas.  
9 MORAIS, Frederico. Artes plásticas: a crise da hora atual. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1975, p. 10.  
10 Ibid., 47. 
11 Ibid., p. 45. 
12 SAMPAIO, Márcio. “Paiê, me leva no museu. Ah me leva, paiê, me leva.” In: Suplemento Literário de 
Minas Gerais, Belo Horizonte, 8 maio 1971. 
13 MORAIS, loc. cit., p. 48. 
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para a arte de seu tempo, de forma a ultrapassar, em alguns momentos, inclusive, os limites 

do papel.  

Nesse sentido, Morais engajou-se na realização de uma série de trabalhos artísticos em 

que, como crítico, atuava também como artista. Isso ocorreu em um movimento de 

expansão da função do primeiro, rumo às atividades de artista e curador (à época chamado 

de organizador de exposições), tomadas como extensão do ofício crítico.14 E, igualmente, em 

conformidade com sua ideia a respeito da permutação dos papeis dos diferentes atores do 

sistema da arte: artista, espectador, crítico e curador.    

Seu primeiro passo nessa direção foi Quinze Lições de Arte e História da Arte, uma 

intervenção urbana realizada no Parque Municipal de Belo Horizonte e arredores, no 

contexto da Exposição de Arte Pública Do Corpo à Terra, em abril de 1970. Em seguida, 

realizou a Exposição A Nova Crítica (1970), na Petite Galerie - localizada no Rio de Janeiro. 

Tratava-se de uma Mostra-Comentário sobre a série de exposições individuais de Cildo 

Meireles, Thereza Simões e Guilherme Vaz (1948-2018), intitulada Agnus Dei e apresentada 

no mesmo espaço, em 1970. O trabalho mais memorável em questão foi a instalação de 15 

mil garrafas de Coca-Cola na galeria, sobre as quais o público presente caminhou. Tal obra 

consistiu em um comentário crítico-criativo a respeito da célebre proposta de Cildo 

Meirelles, Inserções em Circuitos Ideológicos (1970).15  

Posteriormente, Frederico Morais produziu uma série de audiovisuais a partir de um 

recurso com que adquiriu bastante intimidade em sua atuação como professor de História 

da Arte16: o projetor, ao qual, muitas vezes, adicionava equipamentos de reprodução de 

áudio, agregando às imagens músicas, citações e poemas declamados, por exemplo. O 

 
14 CHAGAS, Tamara Silva. Da crítica à Nova Crítica: as múltiplas incursões do crítico-criador Frederico 
Morais. 2012. 159 f. DISSERTAÇÃO (Mestrado em Artes) - Programa de Pós-Graduação em Artes, 
Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2012, p. 13. 
15 MORAIS, Frederico. Cronologia das artes plásticas no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Topbooks, 1995, p. 
311-312. 
16 Frederico Morais deu aulas de História da Arte durante os anos 1960/70 no Museu de Arte Moderna do 
Rio de Janeiro, na Escola Superior de Desenho Industrial, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na 
Faculdade Santa Úrsula, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e na Faculdade de 
Educação Artística de Niterói. FREDERICO Morais. Disponível em: 
https://naueditora.com.br/autor/frederico-morais/. Acesso em: 10 jan. 2021. 

https://naueditora.com.br/autor/frederico-morais/


MOMENTOS DA HISTÓRIA, VISÕES DA ARTE - 2021 

 

CAPÍTULO 12 Tamara Silva Chagas 

 

238 

crítico-artista seguiu, logo, na pesquisa em prol da experimentação das possibilidades do 

audiovisual. Usou criativamente tal recurso ao trabalhar com elementos como foco, zoom, 

tempo e o uso concomitante de vários outros projetores, de forma a (re)significar as imagens 

que possuía em diapositivos. Morais combinou e confrontou imagens, enriquecendo-as, ao 

atribuir-lhes, a cada arranjo, novos sentidos.17  

Em 1973, houve a exposição de Frederico Morais intitulada Audiovisuais, no Museu de 

Arte Moderna de São Paulo, na qual foram expostos alguns trabalhos do crítico-artista, tais 

como O pão e o sangue de cada um (1970), Cantares (1971), Carta de Minas (1971-1972) e 

Memória da Paisagem (1970).18 Escolhemos este último trabalho para realizarmos nossa 

análise.   

 

MEMÓRIA DA PAISAGEM  

 

A Exposição Coletiva Baravelli, Fajardo, Nasser, Resende, com obras dos artistas Luiz 

Paulo Baravelli, Carlos Fajardo, Frederico Nasser e José Resende, foi realizada no Museu de 

Arte Moderna do Rio de Janeiro, em setembro de 1970. Muitos dos trabalhos apresentados 

eram instalações e esculturas nas quais os autores usaram materiais alternativos: brita, 

madeira, ferro, alumínio e borracha. Em comum, sugerimos, tinham a ênfase na poética dos 

materiais e o fato de estarem ligados ao elemento “terra”. É possível que essa escolha tenha 

como alicerce a formação acadêmica de três dos quatro artistas em arquitetura.19 A Mostra 

também foi apresentada no Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, naquele mesmo 

ano.20  

 
17 MUSEU DE ARTE MODERNA DE SÃO PAULO. Audiovisuais. Catálogo de Exposição do Artista 
Frederico Morais. São Paulo: MAM-SP, 1973, p. 19.   
18 Ibid.  
19 SANTOS, Thaís Assunção. Escola de arte Brasil, depois de dois pontos uma experiência artística (e 
social) depois de 1968. Dissertação (Mestrado em História Social) - Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 2012 p. 137. Disponível em: 
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8138/tde-31082012-105658/pt-br.php. Acesso em: 19 nov. 
2017.  
20  BARAVELLI, Fajardo, Nasser, Resende (1970: São Paulo, SP). In: Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e 
Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2021. Disponível em: 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8138/tde-31082012-105658/pt-br.php
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É válido salientar o papel destes quatro artistas paulistas na fundação da “Escola 

Brasil”, na qual atuavam como professores. O projeto foi realizado em 1970, na cidade de São 

Paulo. Acrescenta-se, ainda, a participação de Nasser, Fajardo e Resende no “Grupo Rex”, ao 

lado de Nelson Leirner (1932-2020), Geraldo de Barros (1923-1998) e Wesley Duke Lee (1931-

2020), seu líder e professor dos três primeiros. Vale destacar que o grupo possuía sua própria 

galeria, a Rex Gallery & Sons, e seu próprio jornal, o Rex Time.21  

O audiovisual Memória da Paisagem foi o comentário crítico-visual de Frederico 

Morais a respeito da Mostra. Ele foi elaborado em 1970 e integrou a série de obras A Nova 

Crítica. As fotografias utilizadas na proposta são creditadas a Paulo Fogaça, conforme é dito 

no catálogo. O trabalho conta com 80 slides e tem duração de 8 minutos.22 Nesse, Morais 

utilizou imagens de obras dos quatro artistas participantes da exposição em questão, 

somadas às reproduções de criações de Artur Barrio, Dileny Campos, Luciano Gusmão e 

Eduardo Ângelo, segundo consta no Catálogo da Exposição Audiovisuais, de 1973.23  

Já no áudio, é possível ouvir citações de textos do filósofo e engenheiro francês 

Abraham Molles (1920-1992), do crítico de arte e literatura francês Michel Ragon (1924-

2020), da filósofa estadunidense Susanne Langer (1895-1985) e do filósofo francês Gaston 

Bachelard (1884-1962), conforme a mesma fonte.24 A versão à qual nos remetemos nesta 

pesquisa é a pertencente ao acervo do Museu de Arte da Pampulha, convertida para o 

formato digital por Morais e com duração de pouco mais de quatro minutos.25   

No início de Memória da Paisagem, Morais usou imagens de canteiros de obras da 

construção civil na cidade do Rio de Janeiro, as quais contêm objetos como pás, carrinhos de 

mão e baldes, e as justapõe às imagens das obras de arte expostas na mostra Baravelli, 

 
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/evento239280/baravelli-fajardo-nasser-resende-1970-sao-paulo-
sp. Acesso em: 10 jan. 2021.  
21 SANTOS, 2012, p. 11-13. 
22 MUSEU DE ARTE MODERNA DE SÃO PAULO, 1973, p. 5. 
23 Ibid. 
24 Ibid.  
25 MORAIS, Frederico. Memória da paisagem. Série A Nova Crítica. Fotografia: Paulo Fogaça. 1970, 
Posteriormente digitalizado. 1 DVD. Acervo do Museu de Arte da Pampulha, c. 2008. 
 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/evento239280/baravelli-fajardo-nasser-resende-1970-sao-paulo-sp
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/evento239280/baravelli-fajardo-nasser-resende-1970-sao-paulo-sp
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Fajardo, Nasser, Resende, localizadas no museu. Ouve-se, nesse momento, uma citação do 

próprio Morais:  

O crítico hoje não julga, cria. O censor das artes sempre foi um opressor, condenando a criação 

em nome de leis e princípios. A crítica aberta multiplica o sentido da obra, acrescentando-lhe 

novos significados. A crítica é, hoje, atividade lúdica.26  

Dessa maneira, ele introduz o espectador à teoria da Nova Crítica. Ela sugere ao 

crítico-criador ultrapassar as fronteiras do texto quando bem lhe convier, tornando-o 

possivelmente livre para criar arte tal como artista, em busca de um diálogo com a obra 

comentada, de forma a talvez enriquecê-la e atualizar seu sentido. Morais continua o 

audiovisual contrapondo, uma vez mais, imagens de canteiros de obras no contexto da 

cidade, com seus tratores e materiais, como madeira, areia, aço, vigas, tubos e brita, às 

fotografias das obras da exposição dentro do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, 

onde foram apresentados os trabalhos dos quatro artistas, em diálogo com o áudio de 

máquinas trabalhando em obras urbanas e com a fala do crítico-artista: “memória da 

paisagem: uma poética dos materiais”.27  

Morais mostra, então, imagens de uma favela, com suas casas feitas de madeira, em 

contraste com as obras de arte feitas também de madeira, abrigadas no museu. Apresenta 

também fábricas, homens trabalhando e, mais uma vez, o museu e seus arredores: o Parque 

do Aterro do Flamengo. Concomitantemente, escuta-se: “Comparado ao engenheiro, o 

artista parece muitas vezes com um bricoleur: as formas primárias dos artistas muitas vezes 

menos admiradas que as formas primárias da indústria”,28 frase atribuída ao crítico francês 

Michel Ragon (1924-2020). A partir desse trecho narrado, é possível perceber que Morais 

também considera esteticamente relevantes as obras da construção civil.  

Ouvem-se sons de serrote, de água e de homens trabalhando. De repente, momentos 

de silêncio. Morais cita “uma certa tensão: é o mundo resistente dos materiais”.29 E, ao final 

do audiovisual, surge a mensagem: “um programa de atividades para o novo museu de arte 

 
26 MORAIS, 2008. 
27 Ibid. 
28 Ibid. 
29 MORAIS, 1970. 



MOMENTOS DA HISTÓRIA, VISÕES DA ARTE - 2021 

 

CAPÍTULO 12 Tamara Silva Chagas 

 

241 

moderna: promover visitas guiadas em canteiros de obras, aterros, favelas, parques, enfim, 

no vasto salão de exposições da cidade”.30 Tais fotografias de canteiros de obras utilizadas 

por Morais remetem a elementos comuns à construção civil e às fábricas, além de integrar, 

segundo o crítico-criador, uma "memória da paisagem urbana",31 funcionando talvez como 

"esculturas industriais".32  

O confronto entre essas imagens e aquelas da exposição no MAM-RJ surgiu como ideia 

de crítica em razão da pulsante pesquisa a respeito da poética dos materiais pelos artistas, 

que foi percebida como uma possibilidade interpretativa pelo crítico a respeito da exposição. 

Em texto, Morais reitera que, com tal proposta, buscou realizar uma “arqueologia do 

urbano”,33 posto que a cidade é o local onde a paisagem é movediça. Contrapôs a ela, então, 

sua memória sonora.  

Com o uso da imagem de materiais precários e inusitados - sucatas industriais, por 

exemplo -, tais como aqueles utilizados por Luiz Paulo Baravelli, Carlos Fajardo, Frederico 

Nasser e José Resende, Frederico Morais sugere a procura por captar a efemeridade do 

instante imerso na vida citadina e a busca por registrar as transformações fugazes do 

ambiente urbano, sempre em processo de metamorfose. Nota-se que esse processo de 

modificação é semelhante à noção de Morais a respeito da arte pós-moderna, na qual a obra 

perde seu status de produto acabado e se converte em puro processo, um devir constante. 

Leva-nos a crer que ele tenta colocar em primeiro plano a paisagem urbana, redescobri-la. 

Mas, na verdade, surge desbotada entre as corriqueiras banalidades do cotidiano das 

pessoas.  

Morais estabelece, assim, um diálogo entre a cidade e o museu a partir da Exposição 

Baravelli, Fajardo, Nasser, Resende. De fato, ele considera que a cidade deve ser vista sob a 

perspectiva de uma extensão do Museu de Arte Moderna (ou pós-moderna). O crítico afirma 

que seu intuito com este audiovisual é "sugerir aos espectadores que a verdadeira sala de 

 
30 MORAIS, 1970. 
31 Id., 1975, p. 51. 
32 Ibid. 
33 MUSEU DE ARTE MODERNA DE SÃO PAULO, 1973, p. 17. 
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exposições é a cidade".34 Nesse ínterim, ele propõe a realização de visitas guiadas a canteiros 

de obras, parques e favelas com o público visitante, conforme se lê ao final de seu trabalho, 

de modo semelhante ao que o próprio Morais colocou em prática quando foi professor de 

cursos sobre arte do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. 

 

A POÉTICA DOS MATERIAIS 

 

A confiança na “teoria dos quatro elementos” (fogo, ar, água e terra) era comum entre 

os filósofos pré-socráticos. A teoria foi criada pelo filósofo grego Empédocles (495 a. C.- 439 

a. C.)  e explicava a natureza da matéria, que seria inteiramente composta por esses 

elementos.35 Gaston Bachelard (1884-1962) retoma o tema em sua série de livros, na qual 

discute imagens arquetípicas destes elementos e o funcionamento dessas forças nos 

devaneios do sujeito, que consiste na energia imaginativa do indivíduo acionada por meio da 

imagem poética. Aqui, interessa-nos o primeiro dos dois livros dedicados à imaginação 

poética do elemento terra: A terra e os devaneios da vontade, publicado originalmente no 

final da década de 1940.  

A alusão de Morais ao mundo resistente dos materiais nos remete ao filósofo francês e 

a sua teoria a respeito da “imaginação da matéria terrestre”: ao contrário da “filosofia 

realista”, para a qual a percepção é um processo anterior à imaginação, a imagem criada 

possui um caráter primitivo, conecta-se mais com os arquétipos profundamente enraizados 

em nosso inconsciente que com a mera reprodução do real percebido. A imaginação, por ser 

primordial, rege a percepção.36  

No que se refere ao elemento terra, Bachelard destaca duas espécies de qualidades: a 

“introversão” e a “extroversão”, as quais são distintas, mas dialogantes. No primeiro 

movimento, ele observa as imagens da intimidade, do repouso. Já no segundo, o qual 
 

34  MORAIS, 1975, p. 51. 
35 ZIEGLER, Adriane Marconatto. A poética dos quatro elementos na obra de Maria Carpi. 2015. 118 f. 
Dissertação (Mestrado em Letras) - Programa de Pós-Graduação em Letras, Universidade de Santa Cruz 
do Sul, Santa Cruz do Sul, 2015. Disponível em: 
https://repositorio.unisc.br/jspui/bitstream/11624/799/1/AdrianeZiegler.pdf. Acesso em: 10 jan. 2021.  
36 BACHELARD, Gaston. A terra e os devaneios da vontade. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 2-3. 

https://repositorio.unisc.br/jspui/bitstream/11624/799/1/AdrianeZiegler.pdf
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abordaremos no contexto desta reflexão, o pensador verifica os sonhos da energia ativa e 

dinâmica ligada à terra. A resistência da matéria é ressaltada em dois aspectos: o duro e o 

mole, os quais mantêm uma relação dialética de exclusão e de convite ao sonhador. A 

ferramenta é um instrumento de ação contra a hostilidade da matéria dura. As forças 

agressivas telúricas levam o humano a travar uma luta transformadora da matéria, 

revelando-se uma potência criadora. As substâncias ligadas ao elemento terra possibilitam 

ao sonhador um onirismo ativo, despertando no humano a imaginação e a vontade.37   

Os devaneios da certeza e da solidez encontram eco no audiovisual Memória da 

Paisagem, de Frederico Morais. Nele, os materiais resistentes conectam as obras de arte dos 

quatro artistas no interior do espaço consagrado do museu aos canteiros de obras da cidade. 

Não apenas a precariedade permeia os dois âmbitos, mas também toda uma gama de 

imagens relacionadas à matéria dura primitiva, tais como: vigor, resistência e vitalidade. O 

trabalho de Morais é a linha, o “entre” que costura esses dois universos – aparentemente 

distintos – ligando-os a partir de um mesmo elemento primordial.   

O artista é, assim, comparado ao operário em seu labor, seu combate diário com os 

materiais resistentes, transmutando a substância e agregando-lhe valor. Os materiais 

terrestres evocam no sonhador um sentimento de querer trabalhá-los, de agir sobre eles, 

sendo, portanto, forças de uma imaginação ativista sobre o “contra” da matéria.  

A cidade, em Morais, é vista como desdobramento do museu, sua expansão, lugar de 

experiências únicas que fundem arte e vida. Logo, para o crítico mineiro, a arqueologia do 

urbano desvela um mundo subterrâneo e desconhecido que, porém, sempre esteve ali, em 

meio às pessoas, escondido abaixo da terra.  

É, nesse sentido, para além das forças telúricas da vontade e da ação, uma imagem da 

intimidade. A profundeza, em contraste, oferece-nos o acolhimento em sua natureza 

introvertida, contraposta, mas igualmente complementar à extroversão dos devaneios da 

vontade. Dessa forma, Morais articula os dois temperamentos do elemento terra, tanto o 

repulsivo e excludente quanto o atrativo e afetivo. 

 
37 BACHELARD, 2001, p. 51. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A crítica criativa de Frederico Morais é construída paralelamente à obra que comenta, 

é seu desdobramento. Porém, apesar de não sobrepor seu discurso ao trabalho artístico, ela 

também não se subordina a este, pois, ao passo que dialoga com o trabalho que a originou, 

ela tem, igualmente, sua vida particular e possui seu próprio devir. Como exemplo dessa 

incursão de Frederico Morais como crítico-artista, apresentamos o audiovisual Memória da 

Paisagem e discutimos a respeito da poética dos materiais relacionados ao elemento terra, 

assunto que atua nos nexos entre a proposta de Morais e a Exposição de Baravelli, Fajardo, 

Nasser e Resende.  

Ao contrapor ambos, Morais e a Exposição, surge uma rica conversa entre o interior e 

o exterior da instituição museológica. Este diálogo é constituído a partir de materiais 

precários levados da banalidade quase imperceptível - devido a seu caráter corriqueiro - dos 

canteiros de obras da cidade em movimento e transformação constantes, ao espaço 

consagrado a outro tipo de obras: as de natureza artística.  

Apesar de estarem imersas em contextos diferentes e contrastantes, essas duas 

qualidades de criações do homo faber conectam-se nas imagens primitivas evocadas no 

sonhador, levando-o a experimentar devaneios da energia ativa e agressiva da terra e de seus 

derivados, além da redescoberta de sua intimidade. 
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CAPÍTULO 13  
 
REFLEXÕS ACERCA DA ERRÂNCIA, NOMADISMO, 
NATUREZA E PAISAGEM EM ANDRÉ SEVERO (1974) 
 
Adriane Schrage Wächter1 
 
 
 
ANDRÉ SEVERO: A NATUREZA E A PAISAGEM 

 

ndré Severo, artista e crítico sulriograndense, tem na fotografia e no vídeo parte de 

sua prática artística. Além disso, em seus trabalhos poéticos, realiza ações na 

paisagem e em meio à natureza, inspirado pela Land Art: movimento artístico surgido no 

final da década de 1960, cujas obras eram feitas de materiais do próprio local (terra, pedras, 

etc.), em diversos locais (tais como, Europa ocidental, Japão, Índia, Himalaia, Chicago, Nova 

 
1 Graduada na Licenciatura e no Bacharelado em Artes Visuais pela Universidade Federal de Pelotas 
(UFPel); Mestra em História, Teoria e Crítica de Arte pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS); doutoranda em História, Teoria e Crítica de Arte, sob a orientação do Prof. Dr. Paulo Antonio 
Menezes Pereira da Silveira, pela UFRGS. Graduanda em Museologia pela UFRGS. Professora de Arte na 
Escola Municipal de Ensino Fundamental Amadeu Bolognesi, em Guaíba-RS. Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/6533815192941117; e-mail: adri.wachter@gmail.com 
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York, Califórnia, Washington DC, entre outros), com destaque para alguns artistas (Michael 

Heizer, Walter De Maria, Nancy Holt, Richard Long), entre os quais, o estadunidense Robert 

Smithson (1938-1973).  

 

 
Fig 1: Robert Smithson. Spiral Jetty (mud, precipitated salt crystals, rocks, water), 1970, 457.2 x 4.6 

m, Great Salt Lake, Utah-EUA. Dia Art Foundation. Disponível em: 
https://holtsmithsonfoundation.org/spiral-jetty. Acesso em 04 jan. 2021. 

A Land Art considera o planeta inteiro como o ateliê do artista. Ainda assim, alguns 

lugares receberam ênfase, como os desertos e as montanhas, por exemplo. Os 

estadunidenses Michael Heizer e Walter de Maria (1935-2013) produziram suas obras em 

diversas localidades: na Europa Ocidental, no Japão e na Austrália, além do Nepal e do 

Himalaia. Mas, em meio à aquelas, preferiram as paisagens dos Estados Unidos: Nova York, 

Washington, Chicago, além do Novo México, Colorado e Califórnia.  

Os artistas da Land Art utilizam o material do local para a produção das suas obras, ao 

invés de materiais como a tinta a óleo. Essas obras são esculturas nas discussões a respeito 

de campo expandido, como nos mostra as análises de Rosalind Krauss: o local mais como 

https://holtsmithsonfoundation.org/spiral-jetty
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obra do que representando algo. A ênfase recai sobre a experiência e sobre o processo 

poético, não necessariamente no trabalho acabado.2  

Muitos destes trabalhos são efêmeros e, por essa razão, as fotografias das obras da Land 

Art são muito necessárias, apesar da pouca possibilidade de escolhas de luz, entre outros 

artifícios fotográficos. Embora seja pequena sobrevivência da obra, é possível o 

planejamento prévio para a realização das fotografias: os artistas buscam o melhor ângulo e 

a luz ideal para realizar o registro. A curta duração destas obras ocorre porque estão à mercê 

do clima, afinal, localizam-se ao ar livre, fato levado em conta no registro fotográfico. Como 

vemos na Fig. 1, não são apenas as mudanças climáticas que afetam estas obras, mudanças 

no solo e nas marés também interferem, como na obra Spiral Jetty (1970), localizada em 

Great Salt Lake-Utah, do artista Robert Smithson. 

Grande parte dos trabalhos de André Severo foram desenvolvidos no Projeto Areal 

(2000), em parceria com a artista Maria Helena Bernardes, na praia de Arambaré e outras do 

litoral sulriograndense. Este projeto compreende caminhadas, ações nos lugares e escritos, 

realizados de maneira livre e sem intenção de se tornarem obras de arte. Ao longo do tempo, 

seus trabalhos se transformaram e foram além das atividades do Projeto Areal. O Filme I 

(Montanha) foi uma dessas obras. Produzido em 2015, os vídeos deste filme refletem a 

respeito da duração do tempo de uma imagem, como vemos na Fig. 2. 

Em Filme I (Montanha), vemos montanhas cobertas de névoa. Local desconhecido por 

nós, pelo menos à primeira vista. André em entrevista, ressalta que “[...] tem lá um jogo com 

algumas montanhas que eu queria que nunca saísse dali”, se referindo ao fascínio pela duração 

do tempo nas imagens. Os filmes do artista geralmente são “animados” por certo movimento, 

causado por algum elemento no céu ou em outra parte da imagem, como parece ser o caso 

aqui. Então, não se trata apenas de uma imagem e sim de uma imagem “animada”, o que lhe 

confere outra qualidade. O fragmento, muito utilizado na fotografia, é mostrado aqui em um 

vídeo.   

 

 
2 MALPAS, William. Land Art: A Complete Guide to Landscape, Environmental, Earthworks, Nature, 
Sculpture and Installation Art. Kent: Crescent Moon Publishing, 2013, p. 18. 
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Fig. 2: André Severo. Filme I (Montanha), 2015, frame do filme. Arquivo pessoal do artista.3 

 

O artista comenta em entrevista que, após ver filmes do cineasta russo de Alexander 

Sokurov, em suas paisagens lentas (cenas duradouras), houve a necessidade de alongar o 

tempo das imagens com montanhas, “então quando montando essa exposição 

especificamente eu pensei, eu quero que dure daquele jeito”. Apesar de André não se recordar 

do nome do filme, ele destaca que o modo de produção e as cenas foram importantes para o 

desenvolvimento de seus próprios filmes com montanhas.  

André comenta que, para a realização dos vídeos de montanhas, há a mistura de vários 

elementos, como imagens de paisagens da cidade de Canela-Rio Grande do Sul; ou de 

arquivos de família da Paula Krause; imagens aleatórias de montanhas que foram 

selecionadas da internet; além de figuras selecionadas em livros de paisagem. Pelo fato de 

Robert Smithson ser uma referência para o artista, a relação com o movimento Land Art se dá 

pelo interesse nas ações realizadas em meio à paisagem/natureza, principalmente de lugares 

isolados.  

 
3 SEVERO, André. Filme I (Montanha). em arquivo digital, 200 min. PB. MP4. 2015. Disponível em: 
andresevero.com/vídeo. Acesso em: 04 mai. 2017. 

http://andresevero.com/v%C3%ADdeo
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Esse aspecto se evidencia em alguns trabalhos do Projeto Areal e, neste vídeo das 

montanhas, o que mais se aproxima com a Land Art é a caminhada e observação de elementos 

da paisagem que interessaram a André Severo em determinado momento (nesse caso, as 

montanhas entre a névoa). Após serem fotografados e arquivados, depois, tornaram-se filmes. 

Essas caminhadas ajudaram Severo e Bernardes a refletir sobre vários aspectos importantes 

de seus trabalhos e de suas vidas como artistas, antecipando o novo método de trabalho que 

seria desenvolvido no decorrer do Projeto Areal: 

O espírito dessas errâncias era, ao mesmo tempo, angustiado e liberto: a noção de artista que 

conhecíamos se desmontava docilmente na paisagem sem espelhos das praias do Sul, em 

viagens que não eram nem trabalho, nem passeio, nem investigação. O que ignorávamos, 

àquela altura, é que esses deslocamentos não se resumiriam a um exercício de transição, mas já 

eram um ponto de chegada; que não nos conduziriam a um novo método de trabalho, mas já 

conformavam, como diz André Severo, um estado de trabalho. Olhar para o mundo e interagir 

com ele nesse estado, passou a ser, desde lá, nosso trabalho em Areal.4  

Juntamente com essas práticas, os debates incitados por André Severo e Maria Helena 

Bernardes, além de artistas convidados, complementavam as ideias em relação ao sistema 

das artes, à maneira de expor e a respeito da vida do artista no mundo contemporâneo. 

Mesmo com o fim do Projeto Areal, muitos dos trabalhos representam experiências ímpares 

na trajetória artística de André Severo. Mas, surgiu a necessidade de realizar novas 

exposições, desejo que culminou na Mostra Metáfora/El Mensajero, realizada em Brasília, no 

ano de 2015. 

 

 
4 BERNARDES, Maria Helena. Dilúvio. Belo Horizonte: JA.CA, 2011, p. 25. 
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NATUREZA E PAISAGEM 

 

Acerca dos termos “paisagem” e “natureza”, existem significados distintos. A palavra 

“paisagem” tem uma longa trajetória no decorrer da História da Arte e foi utilizada para 

diferentes fins. Seu percurso se delineia, principalmente, nos elementos que formam 

representações de paisagens por meio da pintura, de acordo com o recorte geográfico, 

temático e histórico de sua ocorrência:  

Enquanto à natureza corresponderia a descrição verista do ambiente; já a paisagem 

representaria a natureza esteticamente processada, um instrumento cultural; ou melhor, uma 

forma de ver, mediada por elementos históricos, culturais, sociais, emotivos quando não 

individuais”.5  

Nota-se que a paisagem é uma representação, pois o olhar está mediado pela cultura 

em que estamos imersos, enquanto a natureza foi um elemento idealizado que serviu para a 

construção da paisagem. As relações entre a paisagem e a natureza são bem próximas, 

principalmente nas Artes e na Geografia. Embora com significados diferentes, para a 

Geografia, a natureza é o conjunto de elementos que englobam os aspectos terrestres e os 

culturais, ou seja, a natureza transformada pela ação humana: 

Na realidade, a paisagem geográfica apresenta simultaneamente várias dimensões que cada 

matriz epistemológica privilegia. Ela tem uma dimensão morfológica, ou seja, é um conjunto 

de formas criadas pela natureza e pela ação humana, e uma dimensão funcional, isto é, 

apresenta relações entre as suas diversas partes. [...] A paisagem cultural ou geográfica resulta 

da ação, ao longo do tempo, da cultura sobre a paisagem natural. 6  

Lilia Moritz Schwarcz destaca que, na Arte, a paisagem é considerada inicialmente 

como “observação da natureza”, carrega ainda outros significados, como a paisagem de 

memória, paisagem moral etc.: 

A paisagem sempre deu muito o que falar. Entendida numa primeira acepção como 

‘observação da natureza’, ela sempre carregou, porém, outros significados que a identificaram 

 
5 SANDEVILLE JÚNIOR, Euler; ARAGÃO, Solange. Poética tropical. São Paulo: Alameda, 2014, p. 24. 
6 CORRÊA, Roberto Lobato; ROSENDAHL, Zeny (orgs).   Paisagem, tempo e cultura, Rio de Janeiro: 
Editora da UERJ, 1998, p. 8-9.  
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com noções como paisagem estética, paisagem moral, paisagem simbólica, paisagem de si, 

paisagem de memória, paisagem como sentimento e aí vamos nessa longa lista de definições e 

possibilidades.7 

A natureza enquanto paisagem apareceu, não só nas pinturas, mas também nos relatos 

de viajantes, cartas, poesias e haikais (poema de três versos de origem japonesa que resgata 

as vivencias de seu autor, principalmente no momento de escrita do haikai; possui três 

características principais - forma, corte e o kigo -, normalmente, acompanha imagens).  

A curiosidade em conhecer o litoral do Brasil trouxe vários artistas viajantes - muitos 

deles integrando as Missões Científicas - como a austríaca, contando com a presença do 

zoólogo Johann Baptist von Spix(1781-1826) do botânico Karl Friedrich Phillipp von Martius 

(1794-1868) e do artista Thomas Ender (1793-1875) e Artísticas - como a francesa, que chegou 

ao Rio de Janeiro (Brasil) em 1816, também com a presença de artistas e de naturalistas, e a 

holandesa, na região nordeste do Brasil, especificamente em Pernambuco, liderada por 

Maurício de Nassau(1604-1679) com o objetivo de registrar e documentar a natureza 

brasileira. Por isso, muitas dessas pinturas e gravuras (desenhos feitos em superfícies duras - 

como madeira, pedra e metal - com base em incisões, corrosões e talhos realizados com 

instrumentos e materiais especiais)8 produzidas tendo como modelo as pinturas, 

representavam o olhar científico dos naturalistas que as estudavam e dos artistas que as 

pintavam, como Jean Baptiste Debret (1768-1848), Nicolas Antoine Taunay (1755-1830), Félix 

Taunay (1795-1881), Adrien Taunay (1803-1828), Rugendas (1802-1858), entre outros. 

No século XIX, houve interesse em documentar partes do mundo ainda desconhecidas 

através de viagens exploratórias, nas quais cientistas como Alexander von Humboldt (1769.- 

1859) e o naturalista inglês Charles Darwin (1809.-1882) se destacaram. Em busca desses 

registros foram organizadas várias expedições que cruzaram o continente americano em 

 
7 SCHWARCZ, Lilia Moritz. “Paisagem do outro, paisagem de si, paisagem de nós.” In: SANDEVILLE 
JUNIOR; ARAGÃO, 2014, p. 24. 
8 GRAVURA. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 
2021. Disponível em: 
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo4626/gravura#:~:text=Gravura%20%C3%A9%20o%20termo
%20que,permitem%20a%20reprodu%C3%A7%C3%A3o%20da%20imagem. Acesso em: 06/05/2021. 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo4626/gravura#:~:text=Gravura%20%C3%A9%20o%20termo%20que,permitem%20a%20reprodu%C3%A7%C3%A3o%20da%20imagem
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo4626/gravura#:~:text=Gravura%20%C3%A9%20o%20termo%20que,permitem%20a%20reprodu%C3%A7%C3%A3o%20da%20imagem
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toda a sua extensão, constituindo farto material documentário, tanto para as ciências 

naturais quanto para as ciências sociais e para as Artes Visuais.9 

A natureza, de fato, existe há muito tempo, bem antes da interferência humana, e se 

compõe de fauna e flora diversificadas ao redor do mundo. Nesse sentido, Frederico Morais, 

no livro O Brasil na Visão do artista: A natureza e as artes plásticas (2001), ressaltou que: 

Por natureza devemos entender todos os seres que constituem o universo - vegetais, animais e 

minerais. O mundo visível, concreto, em oposição ao mundo das ideias. O adjetivo natural 

significa tudo aquilo que é conforme à natureza, que é inato e congênito, não artificial.10 

A natureza também é utilizada em representações das Artes. À natureza nas Artes 

podemos associar os elementos representados nas pinturas: frutas, flores, árvores etc. Nesse 

sentido, a natureza nas Artes e o lugar na geografia se diferem nas representações de 

paisagens, como por exemplo, em lugares conhecidos, como as praias da Região Sul do 

Estado do Rio Grande do Sul, do Projeto Areal; e de lugares desconhecidos, criados a partir 

da apropriação e manipulação de imagens que originam locais distintos, ora cobertos com 

densas florestas, ora com a natureza como pano de fundo, além de outras imagens que 

representam montanhas e neve.  

Trata-se do encontro com o lugar e com o processo poético de André Severo. Em 

alguns trabalhos dele, a natureza entra em cena criando uma composição com o local em 

que a ação acontece, como no caso de algumas obras da exposição El Mensajero, cujo 

catálogo se intitula Metáfora (2015). Nas experiências do Projeto Areal, André Severo já 

experienciara a paisagem em caminhadas, ações, vídeos e performances. Na Mostra, são as 

imagens que mostram um local com rica vegetação, seja ela nativa ou não - ou seja, 

transformada pelo homem -, preocupação que concerne à área da Geografia, a qual entende 

a paisagem muito além da Arte.  

 
            9 BELLUZO, Ana Maria de Moraes. O Brasil dos viajantes. São Paulo: Metalivros, 1994, p. 10 

10 MORAIS, Frederico. O Brasil na visão do artista: a natureza e as artes plásticas. São Paulo: Prêmio 
Editorial, 2001, p. 10. 
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A natureza como algo não transformado esteticamente pelo ser humano, pois despido 

de elementos estéticos, culturais etc. Por outro lado, a paisagem sempre sofre alterações que 

impedem um olhar neutro.  

 

A ERRÂNCIA E O NOMADISMO 

 

A paisagem se constrói segundo práticas de errância para alguns artistas, 

principalmente a partir do século XX - práticas desenvolvidas pelos artistas em vários 

momentos da história, como caminhadas, deambulações, perambulações, errâncias, que 

tinham o intuito de conhecer outro ponto da cidade ou da paisagem sem manter referência 

com nenhum ponto conhecido, apenas caminhar sem rumo, como fizeram os dadaístas e 

surrealistas, por exemplo, como veremos mais à frente. Essas experiências transformaram o 

espaço e, consequentemente, a própria paisagem. E, como vimos, muitas dessas ações se 

ligaram com as obras da Land Art.  

A partir desse momento, a paisagem esteve cada vez mais ligado ao espaço, pois as 

ações realizadas no local redefiniram as discussões sobre o mesmo, já que a obra poderia ser 

vivenciada em ações, errâncias, percursos, derivas e não apenas representada. Severo, em seu 

livro Consciência errante (2004), tece considerações sobre “errância” e “nomadismo” como 

uma necessidade humana de vagar, de agir ou de fugir pelo mundo afora: 

Errar é divagar; divagar é também andar sem rumo, vagar, percorrer, afastar-se, sair de onde se 

está, fazer digressão. Em seu sentido etimológico, a própria palavra existência parece significar 

algo como se elevar para fora, sair de si, fugir, errar. Como obstinação da personalidade do 

homem, a errância (entendida, aqui, também como uma forma de inquirir os princípios que 

abarcam particularidades do agir humano) se afigura como uma característica pulsional e 

obsessiva do conjunto de qualidades que definem a individualidade e a disposição de espírito 

que apresentamos para agir - com maior ou menor vigor - diante das circunstâncias de nossa 

realidade imediata.11 

 
11 SEVERO, André. Consciência errante. São Paulo: Escrituras, 2004, p. 10. 
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Para Severo, portanto, o ser humano possui essa “consciência errante”, quase como 

uma predisposição a errar, deambular, caminhar sem rumo, sair da zona de conforto. É um 

desejo que o impele a agir, a estar em movimento. Um ato de confronto com nós mesmos, 

com nossa consciência das coisas e com nosso lugar no mundo. Este ato confronta as nossas 

próprias aspirações, reflexões, pensamentos e desejos. Há um embate entre o que somos e o 

que queremos ser e fazer como sujeitos atuantes em nossas vidas.  

Para o artista, a errância permitiu a observação de lugares nunca experenciados dessa 

forma: as praias do litoral do Rio Grande do Sul. Por meio da observação da imensidão e dos 

trabalhos sobre esse tema, Severo sentiu a necessidade de guardar, eternizar, estender o 

momento, fez-se cada vez mais latente, culminando na utilização do vídeo.  

A animação de partes da imagem, entra como um recurso utilizado para se aproximar 

do que foi visto e o audiovisual é o meio empregado para esse fim. Os filmes do artista 

geralmente são “animados” por movimentos de algum elemento no céu ou de outra parte da 

imagem, como parece ser o caso em algumas obras como o já citado Filme I (Montanha). 

Então, não se trata apenas de uma imagem e sim de uma “imagem animada”, o que lhe confere 

outra tipologia.  

Além de vários recortes temporais da imagem na forma de camadas - seja no vídeo, 

seja na fotografia -, as obras de Severo se desenvolvem com o intuito de guardar o tempo 

(memória) e a relação corpo e lugar por meio das caminhadas (errâncias), além de ações no 

local. Algumas dessas obras estão presentes nas obras que Severo apresentou na exposição 

realizada conjuntamente com a artista Paula Krause, Metáfora/El Mensajero (2015), na 

Galeria Fayga Ostrower, em Brasília. Nesta exposição, a ação física na cena natural, que 

marcou a fase anterior do trabalho do artista e o retorno às ações do Projeto Areal, dá lugar à 

reverberação quase mítica da paisagem que podemos observar desde o ano de 2005.  

Desse modo, é interessante refletir as palavras de Michel Maffesoli, em seu livro Sobre 

o Nomadismo (2001). O autor observa que a errância e o nomadismo são inerentes ao 

indivíduo. A identificação com o deserto, por exemplo, como um lugar onde poderíamos 

viver essa errância, é recorrente. Compreende ao mesmo tempo o longínquo e o próximo, a 
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unidade e a dispersão, unindo natureza e ser humano em uma totalidade: “a errância pode 

ser considerada uma constante antropológica que, sempre e mais uma vez, não para de 

penetrar em cada indivíduo e no corpo social em seu conjunto”.12  

Segundo Severo, a errância como esse movimento de caminhada tem se tornado um 

elemento fundamental para a estruturação do pensamento humano, bem como das práticas 

individuais e coletivas.13 O desejo por errar nos impulsiona à mudança, principalmente nas 

situações corriqueiras de nossa vida. 

Severo acrescentou que a palavra “errância”, para a maioria das pessoas, evoca 

indivíduos vagando na imensidão em busca de um lugar em que possam viver longe de 

regras e, talvez, da convivência social ou, até mesmo, o desejo por respostas pessoais e 

existenciais. Dessa forma, o deserto é o local “ideal” para “errar”, pois pressupõe um 

ambiente para a realização de desejos não realizados em outros lugares, desejos mais 

abstratos e íntimos, quase uma fuga da realidade. Os elementos que encontramos nesse tipo 

de paisagem, como a areia e o vento, complementam simbolicamente essa ideia de local 

para escapar do mundo. Um lugar que representa o inconsciente, o desconhecido e o vazio 

do mundo e das coisas. Ao mesmo tempo, o deserto convida a refletir sobre a vida, as 

preocupações e desejos da existência humana.  

Já o “nomadismo” é uma expansão das vivências e experiências, um modo de vida mais 

aberto a aprendizados não exercitados. Faz parte de um conjunto de reflexões e 

interpretações a respeito da vida. É algo que nos permite ter um melhor entendimento do 

mundo, das diferentes culturas e sociedades e, consequentemente, de nós mesmos:  

O que o nomadismo (como condição ou modo de vida capaz de evocar aventura e tolerar o 

conjunto de transformações sugeridas por elementos exógenos às nossas alçadas imediatas) 

parece, outrossim, nos mostrar é que algumas experiências como a transitoriedade, a entropia, 

o câmbio, a troca e a busca de equilíbrio entre situações polarizadas, têm sido tão excluídas da 

nossa vida - ainda que por uma inconsciente defensiva cotidiana a fatores que ameacem as leis 

 
12 MAFFESOLI, apud SEVERO, 2004, p. 16. 

            13 SEVERO, loc. cit., p. 17. 
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gerais que estabilizam e amoldam o convívio comunitário - que talvez seja já hora de nos 

aproximarmos novamente dessas experiências.14 

Experiências errantes e nômades que nos convidam à ação e à reflexão de nossas 

práticas proporcionam aprendizados que não teríamos se continuássemos em nossa zona de 

conforto. Acredito que seja uma “consciência errante” que envolve nossa predisposição para, 

cada vez mais, buscarmos a estabilidade na instabilidade de uma vida sem lugar fixo. Como 

o ser humano sempre viveu, simultaneamente, com o caos e com a ordem, busca em ideais e 

princípios as estratégias para lidar com adversidades.  

A tendência a não aceitar situações corriqueiras e pessoais se associa a nossa “porção 

nômade”.15 A busca por respostas a nossas perguntas internas, para dar sentido às coisas e à 

não domesticação do ser humano perante certas situações, demonstram a capacidade e 

habilidade que o indivíduo possui de experimentar o nomadismo. O que precisamos é nos 

aproximar desse tipo de experiência novamente.  

Exercitar esses tipos de situações por meio da Arte nos permite aprender a lidar com 

situações adversas e fragmentadas que estão presentes em nossa herança cultural. Podemos 

traçar um paralelo entre o silêncio do deserto com a busca por respostas, o impulso do ser 

humano para agir, e o clima de desesperança, neste momento de pandemia do Coronavírus, 

período que nos convida a adaptar nossas vidas a novas situações e a vencer desafios outros:  

É digno de nota que esse impulso, essa capacidade que o homem tem de se adaptar às 

condições de vida impostas pelo meio e de procurar incansavelmente superar os desafios a que 

se propõe encontra-se tanto no caçador primitivo quanto no filósofo, no cientista ou no artista 

de hoje.16  

Acredito que nunca se fez tão necessária a “condição de adaptação do ser humano, de 

mudança e renovação”17. Uma habilidade necessária para todos nesse momento em que é 

necessário o isolamento social, mas que pressupõe o agir, mesmo que seja em nossos 

próprios lares.  

 
14 SEVERO, 2004, p. 63. 
15 Ibid. 
16 Ibid., p. 20.  
17 Ibid., p. 103. 
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Estamos sempre negando a transitoriedade de situações de nossa vida, ainda que 

saibamos o quão fugidias possam ser todas as nossas vivências. Há muito tempo desejamos o 

equilíbrio entre as forças de nosso interior frente às circunstâncias que ocorrem no nosso dia 

a dia.  Almejamos a permanência, pois sempre estamos à procura da estabilidade, seja 

emocional, financeira, mental etc. É fácil nos acostumarmos com a rotina corriqueira de 

nossas vidas: 

E é talvez por sermos essencialmente caminhantes - por nos vermos eternamente instigados a 

percorrer novas e diferentes estradas e encontrar um novo e distinto terreno para a 

concentração de nosso espírito e para a compreensão das representações, ideias e sentimentos 

que nos distinguem particularmente - que constantemente nos encontramos em desacordo 

com a vida corporativa em que nos assentamos.18  

O caminhar seria um atributo essencialmente humano, a ideia de nos lançar por 

caminhos diferentes em busca de respostas ou de uma condição mais favorável a nossas 

crenças, ideias e sentimentos. Errância como um aspecto coletivo e social, como comenta 

Maffesoli: 

A errância é a coisa do tipo que, além de seu aspecto fundador de todo conjunto social, traduz 

bem a pluralidade da pessoa, e a duplicidade da existência. Também exprime a revolta, 

violenta ou discreta, contra a ordem estabelecida, e fornece uma boa chave para compreender 

o estado de rebelião latente nas gerações jovens das quais apenas se começa a entrever o 

alcance, e cujos efeitos não terminamos de avaliar.19 

Além de um aspecto social, a errância também se nota na insatisfação com a ordem 

vigente e na ânsia humana pela transformação de seu ambiente ou entorno.  

Como vimos, alguns artistas da Land Art transformaram o espaço natural, a natureza, 

e, consequentemente, a própria paisagem. Essas experiências ligadas ao espaço redefiniram 

as discussões sobre este mesmo espaço ao transformá-lo em lugar a ser vivenciado em ações, 

errâncias, percursos e derivas. A obra de arte mudou, como nos lembra Francesco Careri, no 

livro Walkscapes, o caminhar como prática estética (2013): 

 
18 SEVERO, 2004, p. 18.   
19 MAFFESOLI, 2001, p. 16. 
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O primeiro ready-made urbano do dadá marca a passagem da representação do mote à 

construção de uma ação estética a ser realizada na realidade da vida cotidiana. [...] Com as 

visitas do dadá e com as subsequentes deambulações dos surrealistas, a ação de percorrer o 

espaço será utilizada como forma estética capaz de substituir a representação e, por isso, de 

atacar frontalmente o sistema da arte.20 

O Dadá - movimento artístico iniciado em 1916 no Cabaret Voltaire-Paris, foi um 

espaço de criação de experimentos de artistas envolvidos no Movimento Dadá, como Tristan 

Tzara (1896-1963), Hans Arp (1886.-1966), o americano Marcel Duchamp (1887.-1968), o 

espanhol Salvador Dalí (1904.-1989), Man Ray (1890.-1976), Hugo Ball (1886.-1927), entre 

outros - construiu uma ação estética que explora o território, o espaço e a paisagem urbana 

na Arte. Observa-se com o Movimento Dadá (1916-1922), de fato, a transformação do espaço 

da paisagem urbana em Arte, algo, até então, pouco explorado. Nesse viés, Francesco Careri 

comenta que: 

O ready-made urbano realizado em Saint-Julien-le-Pauvre é a primeira operação simbólica que 

atribuiu valor estético a um espaço vazio e não a um objeto. O dadá deixou de levar um objeto 

banal ao espaço da arte e passou a levar a arte - na pessoa e nos corpos dos artistas dadá que 

compunham - a um lugar banal da cidade. [...] A operação dadá ofereceu aos artistas uma nova 

possibilidade de agir sobre a cidade. Antes da visita do dadá, qualquer artista que quisesse 

submeter um lugar à atenção do público deveria deslocar o lugar real para um lugar designado 

por meio da representação e, inevitavelmente, através da própria interpretação e da própria 

linguagem.21  

Juntamente com o desenvolvimento das cidades, o dadá se propunha a elencar a 

própria cidade como Arte, sem ter necessariamente um objeto. Muitas dessas ideias foram 

desenvolvidas no Cabaret Voltaire, ambiente onde os artistas se encontravam. Abaixo, na 

Fig. 3, é possível identificar alguns daqueles artistas posando para uma fotografia. 

 

 
20 CARERI, Francesco. Walkscapes: o caminhar como prática estética. São Paulo: Editora G. Gili, 2013, p. 
70-71. 
21 Ibid., p. 75.   
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Fig. 3: Anônimo. Congresso dos Construtivistas e Dadaístas em Weimar-Alemanha, setembro de 

1922.22 
 

Apesar dos trabalhos de André Severo não acontecerem no ambiente urbano, as 

caminhadas foram de suma importância para suas experiências no Projeto Areal, o que 

reverberou em obras posteriores. Esse desejo de ação, ao movimentar-se, ao caminhar, ao 

deambular, mostra-se igualmente como ferramenta para transformações sociais. Nesse 

aspecto, Maffesoli lembra que: 

O desejo de errância é um dos polos essenciais de qualquer estrutura social. É o desejo de 

rebelião contra a funcionalidade, contra a divisão do trabalho, contra uma descomunal 

especialização a transformar todo mundo numa simples peça de engrenagem na mecânica 

 
22  Da esquerda para a direita: Kurt Schwitters, Hans Arp, Max Burchartz, Lotte Burchartz, Hans Richter, 
Nelly van Doesburg, Cornelis van Eesteren, Theo van Doesburg, Peter Röhl, Alexa Röhl y Werner Graeff. 
Disponível em: https://www.merzmail.net/dada17.htm. Acesso em: 04 jan. 2021. 

https://www.merzmail.net/dada17.htm
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industriosa que seria a sociedade. Assim se exprimem o necessário ócio, a importância da 

vacuidade e do não-agir na deambulação humana. 23 

Embora Maffesoli trate a errância por um viés também social, trata-se de algo que se 

relaciona e engloba a reflexão do artista André Severo, principalmente, as reflexões de seu 

livro Consciência errante. As proposições de Severo abordam ações e anseios que podem ser 

individuais ou coletivos, além de convidarem à ação e ao movimento. Um dos motivos para 

aderir ao nomadismo, destaca Maffesoli, é a necessidade social do embate consigo mesmo e 

com o outro: 

O nomadismo não se determina unicamente pela necessidade econômica, ou a simples 

funcionalidade. O que o move é coisa totalmente diferente: o desejo de evasão. É uma espécie 

de ‘pulsão migratória’ incitando a mudança de lugar, de hábito, de parceiros, e isso para 

realizar a diversidade de facetas de sua personalidade. A confrontação com o exterior, com o 

estranho e o estrangeiro é exatamente o que permite ao indivíduo medieval viver essa 

pluralidade estrutural que cada um de nós tem adormecida dentro de si. Um tal nomadismo, 

claro, não corresponde ao conjunto da população, mas, vivido de um modo paroxístico por 

alguns, alimenta um imaginário coletivo global.24  

Como exposto anteriormente, a errância associada com algo relacionado à mudança e à 

transformação, com vistas a cultivar essa ideia dentro de si para obter modificações, ou 

mesmo na manutenção de uma transformação social. Um confronto consigo mesmo e com 

os outros, um modo de agir perante a sociedade: 

A errância ainda aí, é talvez um modo de viver um ideal cavaleiroso, não se restringindo à 

simples necessidade, não se limitando a uma concepção do mundo puramente funcional, mas 

inaugurando, em compensação, um andamento iniciático para o qual a existência não tem 

valor a não ser que se consuma na intensidade, na despesa[...].25  

A História nos revela inúmeros episódios em que o homem se moveu de um lugar a 

outro por motivos variados. Como prática artística, a errância e o caminhar se desenvolvem 

distintamente, a depender do tipo de Arte e do contexto. Seja por meio de aspirações sociais, 

 
23 MAFFESOLI, 2001, p. 32-33. 
24 Ibid., p. 51. 
25 Ibid., p. 164. 
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na busca por transformações ou de uma determinada experiencia por meio da Arte, as 

práticas da errância, do nomadismo e do caminhar propiciaram vivências ímpares para os 

indivíduos.  

 

CONCLUSÃO 

A errância é uma prática utilizada por muitos artistas ao longo da História, bem como 

as deambulações, perambulações etc. André Severo se utilizou da errância para observar e 

registras imagens em meio à paisagem, imagens que se tornaram trabalhos artísticos, 

embora alguns registros não serem utilizados, pois o intuito das caminhadas era justamente 

errar sem direção ou objetivo.  

Essas práticas tiveram a colaboração de Maria Helena Bernardes, Paula Krause e outros 

artistas que participaram de diferentes edições do Projeto Areal. André Severo aproxima 

relações entre o nomadismo, prática realizada pelos seres humanos desde a pré-história, 

com a vontade de errar associada a uma condição inseparável do indivíduo. Esse desejo 

inerente traz experiencias múltiplas e valiosas para nós mesmos. A errância na forma de 

caminhadas, nesse caso, resultaram em trabalhos artísticos posteriores, dentre os quais, 

muitos deles foram apresentados na exposição Metáfora/El Mensajero e constam no catálogo 

Metáfora, elaborado a partir da exposição realizada na Galeria Fayga Ostrower, em Brasilia, 

no ano de 2015. 
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CAPÍTULO 14 
 
MATÉRIA E MEMÓRIA EM HILAL SAMI HILAL 
 
Jéssica Galon da Silva Macedo1 
 
 
 

 artista capixaba Hilal Sami Hilal, filho de Sami Costaki, de origem Síria, iniciou sua 

carreira nos anos 1970, interessado em paisagens. Naqueles anos, trabalhava com 

desenho em aquarela. Em 1973-74, Hilal frequentou cursos de gravura nos Festivais de Inverno 

de Ouro Preto. Em 1976 concluiu seu curso de graduação em Artes Plásticas na Universidade 

Federal do Espírito Santo. Um ano depois de sua formatura, foi convidado para ministrar 

aulas no curso de graduação desta universidade, onde permaneceu por 20 anos. Como 

professor universitário, o artista passou por diversas disciplinas do currículo, até fundar a 

cadeira de “Estudo do Papel”, pois já iniciara sua pesquisa a respeito de papel artesanal. 

 
1 Graduada em Artes Visuais e Mestra em Teoria e História da Arte, ambas pela Universidade Federal do 
Espírito Santo - UFES. Professora efetiva do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo - IFES. Tem experiência na área de Artes, com 
ênfase em Arte e Educação. E-mail: jessica.macedo@ifes.edu.br; Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/9635099666810729. 
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O papel sempre esteve presente no trabalho de Hilal, como ele mesmo afirma. No início, 

como suporte para aquarelas, já tinha importância, pois contribuía com sua textura e cor que 

ficavam aparentes. Agora, o papel se tornou a própria construção da superfície. Esta técnica 

artesanal de fazer o papel que utiliza fibra, água e cola, interessou o artista desde os anos 1980, 

quando pôde fazer duas visitas ao Japão para pesquisar a técnica milenar e se aprofundar no 

conhecimento do papel artesanal e suas possibilidades. Então, de maneira consistente e não 

como mera experimentação, ele se apropriou deste material que vem estudando há pelo 

menos três décadas. 

A ampla possibilidade de apresentação do papel unida à criatividade de Hilal, tornou-se 

um distintivo em sua trajetória como artista multimídia. Destacam-se os trabalhos feitos a 

partir do papel artesanal como “Seu Sami” (2007), “Constelações” (2016) e a mais nova série 

“Alepo” (2019). Hilal começou a produzir papel artesanal em meados dos anos 1980 a partir de 

fibra de algodão extraída de trapos de roupas velhas, o que dava maior valor simbólico aos 

seus rendilhados, uma vez que a própria matéria-prima material já estava carregada com as 

memórias das pessoas que, carinhosamente, cediam ao artista um lençol, uma toalha, um 

pano de cozinha já bastante utilizados. Sobre isso, Hilal afirma: 

Mesmo quando uso a fibra de algodão, por questões práticas, os tecidos permanecem no 

simbólico. Eu gosto sempre de dizer que aquela matéria prima é trapo de algodão, vem de roupa 

usada pela minha família, meus amigos, que aquilo traz memória afetiva, os nomes vieram pela 

fibra das roupas velhas. Usei no início do meu trabalho, fiquei anos usando, era muito mais 

devagar, você fazer fibra usando a roupa velha são quase 6 horas de liquidificador, já essa fibra 

que eu uso é uma fibra que vende em São Paulo, é usada para filtro carro, que é puro algodão e 

eu compro as aparas e aí é só colocar dentro da água que ele solta o algodão.   

Chegou um determinado momento que eu coloquei nos classificados dos jornais, antigamente 

tinha isso [risos], eu coloquei lá que eu precisava de roupas velhas, roupas já puídas, mas as 

pessoas entendiam que eu precisava de retalho, muitas fábricas que queriam despachar as sobras 

dos retalhos me ligavam querendo mandar toneladas [risos].2 

Hilal parece tentar preservar a memória das pessoas com o intuito de não deixar morrer 

 
2 HILAL, Sami. Entrevista concedida para pesquisa de mestrado intitulada “Tramas espaciais: instalações 
de Hilal Sami Hilal”. Vitória, 09 dezembro de 2019.  grifos nossos. 
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nomes que foram, de alguma maneira, importantes em sua vida. As pessoas doavam 

anonimamente os tecidos puídos pelo tempo de uso e, dessa forma, estariam subjetivamente 

presentes em seus trabalhos. Com o passar dos anos, em trabalhos mais recentes, já aparecem 

os nomes dos doadores. Em “Constelações”, obra em que 10 mil nomes estão presentes, Hilal 

sugere a busca desenfreada por um pai que seja menos ausente em sua vida, diferentemente 

do Sr. Sami Costaki, seu próprio pai. 

 

 
Fig. 1: Hilal Sami Hilal. Sem título. Gaze, algodão cirúrgico, pigmento e grafite, 1989.  

Recorrer a materiais com simbologias é algo presente e habitual em seu trabalho. Um 

tipo de material, por exemplo, pode sugerir fragilidade e desamparo. Em 1989, utilizou 

material hospitalar em uma série. Gaze e algodão cirúrgico (figura 1) se referiam à fragilidade 
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da saúde de seu pai, que o impediu de fazer uma importante cirurgia cardíaca. A cor 

escurecida e pigmentada que Hilal utiliza na obra reforça o sentimento obscuro. Um rasgo 

quase centralizado deixa à mostra a vulnerabilidade do material e, simbolicamente, da vida do 

Sr. Sami. 

A perda de seu pai, que se deu não apenas com a morte do mesmo, mas já na infância 

com a sua ausência, foi uma perda que nada preencherá, nem mesmo os 10 mil nomes de 

“Constelações”, tampouco os rendilhados e a penumbra entre as salas da dor e do amor da obra 

“Seu Sami”. “A perda se deu e ela não tem volta, é uma obra do inalcançável”.3 No trabalho de 

Hilal, é evidente o valor reflexivo em torno da memória de seu pai, empenhado seja por meio 

dos materiais como o papel a partir de gaze hospitalar, seja por nomes desenhados com massa 

de papel ou mesmo nos espelhos que recriam o infinito.  

Também o artista alemão Joseph Beuys (1921-1986), utilizou em seus trabalhos materiais 

com os quais buscava sentido semântico, ao valer-se, por exemplo, de gordura, cobre ou feltro 

que são materiais de grande potencial de transformação e possuidores de energia. “O 

investimento estético de Beuys se dá em plena troca com sua biografia, de sua experiência de 

guerra e do acidente como piloto da Luftwaffe à atuação política”.4 

Em obras de forte apelo ao sensível, o componente material é o ponto de ligação entre as 

teorias, a obra e o público, além do seu meio básico. De acordo com Rosenthal, a cada estágio 

das teorias de Beuys, o elemento material assume novos significados, ou melhor, amplia seus 

antigos significados para assumir dimensões mais vastas.5 E isto está expresso na afirmação de 

Gonzáles: 

É na ideia de transubstanciação que se encontra a longitude do trabalho de Beuys, que se inicia 

no inconsciente individual (simbólico) e termina com o corpo social como uma forma 

determinada, ou seja, desde o que a pessoa é, através de sua explicação das coisas (simbologia), 

 
3 HILAL, Sami. Entrevista concedida para pesquisa de mestrado intitulada “Tramas espaciais: instalações 
de Hilal Sami Hilal”. Vitória, 09 dezembro de 2019 [grifos nossos]. 
4 FERREIRA, Glória (Org.). Crítica de Arte no Brasil: temáticas contemporâneas. Rio de Janeiro: Funarte, 
2006, p. 120. 
5 ROSENTHAL, Dalia. O elemento material na obra de Joseph Beuys. Campinas-SP: 2002, p. 105. 
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até o transporte deste espectador para o coletivo social onde vive.6 

Consciente da tendência reflexiva presente em sua trajetória por meio dos materiais que 

usa, em uma entrevista de 1969, Beuys fala do caráter provocador de seu trabalho, que busca 

sempre levantar alguma discussão ou pensamento que parte dele para ganhar o espaço. Beuys 

afirma:  

Provocador. Exatamente isso. Que provoca pensamentos que evocam alguma coisa. Ao fazer 

uma escultura com gordura ou uma peça de barro, eu evoco alguma coisa. Eu acendo um 

pensamento dentro de mim. Um pensamento totalmente original, totalmente novo e que nunca 

antes existiu na história 7. 

Hilal assegura que quando a temática da obra parte de um pensamento de algo que é 

seu, próprio da história pessoal, o trabalho não corre o risco de se parecer com algo que já foi 

feito por alguém. Isto demonstra a afinidade de Hilal, assim como Beuys, por um 

investimento estético que se dá em plena troca com sua biografia. O papel artesanal começou 

a ser usado por Hilal a partir de suas motivações pessoais, além de dialogar com a sua própria 

história de vida e trajetória artística, suporte que ganhou espaço e estética diferentes em seus 

trabalhos. 

O material de fibra de algodão passou a ser superfície das obras em meados dos anos 

1980, quando Hilal se deu conta de que era possível juntar dois procedimentos em um só. 

Antes, a pintura se valia do papel como suporte, agora a pigmentação se funde na produção do 

papel, penetrando a fibra de algodão. Esta transformação ficou bastante evidente em 

trabalhos expostos em 1986, na antiga Galeria Usina – Vitória ES, e foram nomeadas de 

“papéis voadores”, conforme nos conta o próprio artista:  

Os papéis foram nomeados de Tapetes Voadores por Casimiro Xavier de Mendonça. Para mim, 

eram apenas papéis, suportes para a minha pintura. No texto criado por ele para a exposição na 

Galeria Usina em 1986, pude compreender melhor o meu processo conceitual e ir em direção a 

esta arqueologia. Foi evidenciado para mim, algo que estava tão impregnado que não havia 

 
6 GONZÁLES, Mónica O. Joseph Beuys. Tese de Doutorado. 1993. Departamento de Escultura - 
Faculdade de Belas Artes. Univesidad del País Vasco. Lejona, 1993, p. 84. 
7 BEUYS, Joseph. Entrevista a Willoughby SharpS (1969). Tradução no livro: Energy Plan for the Western 
Man. Nova York-EUA: Four Walls eight Windows, 1909, p. 96. 
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distância suficiente para identificar. 8 

A fala acima, retirada do catálogo “Seu Sami” (2008) reflete o importante momento de 

transição que seu trabalho passou no final dos anos 1980, quando Hilal entendeu que seu 

trabalho era “construção de superfície”. A esse respeito, conclui Hilal: “A construção do papel 

está em comunhão com as questões pictóricas”.9 

Em meados dos anos 2000, Hilal iniciou pesquisa com um novo material, atividade que 

o acompanha até hoje: o cobre. A partir da corrosão do metal com ácido percloreto de ferro, o 

ácido age sobre as áreas da chapa de metal que não foram cobertas pelo verniz, corrói e forma 

vazados. O processo remete à criação de matrizes de gravura em metal, mas que, para Hilal, 

constituem a própria obra. Os trabalhos são configurados e expostos em diversos formatos e 

tamanhos, desde folhas soltas, aglomeradas em páginas, emboladas no que sugere ser um 

“livro redondo” entre outros. Este processo se tornou uma prática bastante utilizada pelo 

artista. 

 
 

 
Fig. 2: Hilal Sami Hilal. Instalação Gambiarra. Carreau de temple, Paris, 2005.  

 
8 HILAL, Sami. Seu Sami. Catálogo da exposição. Curadoria e texto de Paulo Herkenhoff. São Paulo: 
Serviço Social do Comércio, 2008, p. 38. 
9 Ibid. 
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Em um primeiro momento, Hilal pensou em utilizar o metal nos seus trabalhos para 

solucionar o “problema da fragilidade” que se dava nos rendilhados delicados do papel 

artesanal, porém, de maneira intuitiva, ao se utilizar da corrosão que cria vazios que 

percorrem toda a chapa, ele reitera uma fragilidade que ganha espaço e significado em suas 

obras, como é o caso de “Tudo bem” (2019) - que será abordada mais adiante - e em 

“Gambiarra” (2005), como vemos na Fig. 2.  

Nessa última, o artista conectou as chapas de cobre, que se parecem com páginas soltas 

de livros, umas nas outras, promovendo uma espécie de “costura” que as ligava ao livro objeto, 

na sequência ao livro redondo e chegava a uma lâmpada. Ao ser ligada em uma tomada, a 

eletricidade percorre todo caminho e chega à lâmpada como luz. 

 

ALEPO (2019)  

 

“Estão acabando com a cidade do meu pai. É uma tristeza imensa.”10   

Cinco anos antes da criação da série “Alepo” (2019) o artista Hilal Sami Hilal, em 

reportagem a um canal de rádio francês, traduziu em uma frase carregada de sentimento, a 

destruição que ocorria na cidade natal de seu pai, Alepo. No ano de 2014, era grande a 

repercussão e os efeitos da guerra civil que arrasava o país devido as disputas entre governo e 

grupos rebeldes iniciadas no ano de 2011. 

Além dos acontecimentos e dos personagens, podemos finalmente arrolar os lugares, existem 

lugares da memória, lugares particularmente ligados a uma lembrança, que pode ser uma 

lembrança pessoal, mas pode também não ter apoio no tempo cronológico.11   

Em “Alepo”, o Capixaba relembra o ambiente de guerra dos últimos anos, na cidade de 

Alepo - Síria, terra natal de seu pai. Assim, Hilal demonstra não estar alheio ao que acontece 

no mundo, isto nos faz pensar em memória herdada defendida por Pollack que não se coloca 

no mesmo espaço e tempo cronológico. Pensar os efeitos da guerra sobre a terra de seu pai, 

 
10 HILAL, Sami. Galeria Parisiense expõe obras do artista capixaba Hilal Sami. Site da Rádio França 
Internacional, 2014. Disponível em: https://www.rfi.fr/br/cultura/20140107-galeria-parisiense-expoe-
obras. Acesso em: 20 jan. 2021. 
11 POLLAK, Michael. “Memória e Identidade social.” In: Estudos Históricos, vol. 5, n. 10, Rio de Janeiro, 
1992, p. 2-3. 

https://www.rfi.fr/br/cultura/20140107-galeria-parisiense-expoe-obras
https://www.rfi.fr/br/cultura/20140107-galeria-parisiense-expoe-obras
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uma vez que não vivenciou pessoalmente os bombardeios. No entanto, isso o afeta de tal 

maneira que essa herança de memória escapa ao tempo e motiva seus trabalhos mais atuais. 

Nesse sentido, a obra exposta na Galeria de Arte Marília Razuk, São Paulo - SP, no ano de 

2019, aborda a destruição da cidade de Alepo, na Síria. 

 

 
Fig. 3: Hilal Sami Hilal. Postal da cidade de Alepo, Exposição “Tudo Bem”, São Paulo, 2019.  

Um de seus trabalhos, um grande painel medindo 3,5m x 4,0m, é colocado ao lado de 

um cartão postal panorâmico que mostra a cidade árabe por volta dos anos 1990, antes dos 

últimos bombardeios (Fig. 3). Este cartão postal mostra a beleza da cidade que acumulava um 

vasto patrimônio cultural marcado por palácios, madraçais e mesquitas. Ele é uma lembrança 

da última vez que Hilal esteve na Síria, em 1997.  

 

 
Fig. 4: Hilal Sami Hilal, Série Alepo, São Paulo, 2019.  
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Em um painel de Hilal, em meio ao contraste entre o dourado do pó metálico e o 

marrom do papel pigmentado, encontram-se gravadas as marcas da destruição: pedaços de 

cerâmicas, restos de vidros, fendas que parecem perfurações de tiros (figura 4). O dourado da 

obra remete à riqueza do patrimônio histórico-cultural que se perde em meio aos destroços. 

Ao todo, são cinco painéis que compõem a Série “Alepo” (2019). Nesse viés, para Lacan, o que 

se encontra no inconsciente pode não estar localizado no mesmo espaço-tempo. “É sensível, 

ao nível mesmo da definição do inconsciente, que o que se passa ali é inacessível à 

contradição, à localização espaço-temporal, bem como à função do tempo”. 12 

 

 
Fig. 5: Hilal Sami Hilal, Processo de criação de Alepo, São Paulo, 2019.  

 
12 LACAN, Jacques. O seminário. Livro 11: os quatro conceitos fundamentais da psicanálise (1964). Rio de 
Janeiro: Zahar, 1988. p. 35. 



MOMENTOS DA HISTÓRIA, VISÕES DA ARTE - 2021 

 

CAPÍTULO 14 Jéssica Galon da Silva Macedo 

 

273 

Durante o processo de criação do trabalho, o artista recria em seu ateliê uma suposta 

cena de destroços de uma guerra, que não viveu no mesmo espaço e tempo, mas que se coloca 

inconscientemente como força temática. Hilal utiliza restos de materiais: cerâmica, vidros, 

pisos, tijolos. Em uma atitude quase performática, com os olhos protegidos por meio de 

óculos, ele destrói estes materiais com a ajuda de ferramentas como martelos e marretas. 

Após este evento criador, a cena final é revestida com uma camada de resina. Assim, a massa 

do papel colocada sobre os objetos pode ser retirada após dias de secagem. A técnica (fig. 5) 

permite que Hilal crie espécies de matrizes do cenário de violenta destruição, ao que ele 

chama de “destruição da matéria”.13 

 

 
Fig. 6: Hilal Sami Hilal, Série Alepo, São Paulo, 2019.  

 
13 HILAL, 2019 [grifos nossos]. 
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Posicionados de maneira a criar um espaço entre a parede e a obra, os painéis saltam 

para o espaço e parecem arrebatar o espectador. Tal característica - somada à 

monumentalidade do trabalho - se apresenta de maneira espacial, pois a obra é plana, apesar 

da sua textura. Conforme o próprio artista definiu em entrevista no ano de 2019, a obra “busca 

o espaço a partir dos planos”.14 A sombra criada pelo afastamento da obra em relação à parede, 

como observamos na Fig. 6, amplia a espacialidade que Hilal busca enfatizar na Mostra “Tudo 

bem” (2019). 

 

 
Fig. 7: Hilal Sami Hilal, “Tudo bem”, São Paulo, 2019.  

 
14 HILAL, 2019. 
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Na exposição “Tudo bem” (2019) o olhar do espectador é enganado pela dicotomia criada 

a partir do material que Hilal utilizou: enquanto o frágil e leve papel forma grandes blocos de 

densa matéria, o pesado metal se apresenta como delicadas páginas, quase transparentes e 

coberta com escritos. Na Mostra, ao se inspirar em Bob Dylan, um importante artista visual, 

cantor, compositor do Rock norte-americano, Hilal repete seguidas vezes a frase “Tudo bem 

mãe? tudo bem meu filho, só estou sangrando”,15 que observamos na Fig. 7. Em chapas de 

metal, após o processo de corrosão, o que se vê é similar a folhas de seda. A frase se ajusta aos 

trabalhos da série “Alepo” (2019) e remete a uma terra mãe que segue constantemente 

sangrando. 

“A leveza do cobre e o peso do algodão na obra de Hilal Sami Hilal”16 é o título da matéria 

de Cassiana Der Haroutiounian, publicada em 08 de novembro de 2019, no jornal online 

Folha de São Paulo. No início da matéria, Cassiana coloca um trecho do poema “Este é meu 

nome” de Adonis, pseudônimo do poeta sírio Ali Ahmad Said, que se refere à destruição da 

Síria e pode facilmente se relacionar com os trabalhos de Hilal. 

A reportagem, de caráter informativo, é expressiva e reflexiva. A autora define a Série 

Alepo como “painéis dourados marcados por cicatrizes expostas da história de um país e de 

uma guerra”.17 Para a repórter, Hilal proferiu a seguinte declaração: “Eu não queria trazer o 

sangue, puramente o sangue para falar da guerra, da dor. Eu queria fazer uma relação do ouro, 

por trazer essa referência do mundo árabe, com a tragédia. O ouro representando o 

patrimônio e mostrar a invasão desse patrimônio. O ouro sendo violentado.”18  

Para Ricardo Basbaum, essa capacidade que a obra de arte tem de enganar o olhar é 

descrita como uma verdade relativizada que encontra respaldo na filosofia de Michel Foucault 

(1926-1984):  

Assim, o que poderia ser uma “verdade”, a leitura correta ou juízo verdadeiro acerca de qualquer 

 
15 BOB DYLAN. ‘Tudo bem, mãe. Eu só estou sangrando.” Nova Iorque: Columbia Records, 1965, LP, (6 
min, 04 seg.). 
16 HAROUTIOUNIAN, Cassiana. “A Leveza do Cobre e o Peso do Algodão na Obra de Hilal Sami Hilal.” 
In: Jornal online Folha de São Paulo. São Paulo. 2019.  Disponível em: 
<https://entretempos.blogfolha.uol.com.br/2019/11/08/a-leveza-do-cobre-e-o-peso-do-algodao-na-obra-
de-hilal-sami-hilal/>. Acesso em: 08 nov. 2019. 
17 Ibid. 
18 Ibid. 

https://entretempos.blogfolha.uol.com.br/2019/11/08/a-leveza-do-cobre-e-o-peso-do-algodao-na-obra-de-hilal-sami-hilal/
https://entretempos.blogfolha.uol.com.br/2019/11/08/a-leveza-do-cobre-e-o-peso-do-algodao-na-obra-de-hilal-sami-hilal/
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trabalho de Arte, torna-se uma relação problemática entre “duas metades de verdadeiro” A 

verdade é essencialmente móvel.19  

A imaterialidade de uma memória que se refere à origem de seu pai, mais uma vez em 

Hilal, nota-se pela materialidade do papel e do metal, materiais que se entrecruzam na 

intencionalidade do processo artístico e, portanto, são recorrentes na trajetória do artista. 

Hilal faz com que materiais consistentes transcendam da matéria para se fazer memória. 

Memória dele mesmo, bem como memória do espectador que se depara com os trabalhos, 

criando o que Julio Plaza chamou de “Confrontação dramática do ambiente com o 

espectador”.20 Ainda neste texto, o autor defende que em um trabalho de arte não é 

importante o objeto artístico clássico fechado em si mesmo, mas sim a confrontação 

dramática que o objeto no ambiente gera no espectador.21 

A obra de Hilal nos transporta para um mundo externo ao da exposição e, muitas vezes, 

para um interior individual. Parafraseando Basbaum, a obra de Hilal Sami Hilal pensa e nos 

faz pensar.22 Pensa, porque é criada a partir de um pensamento, uma ideia que conceitua; e faz 

pensar por apresentar caminhos diante do espectador que o leva a refletir externamente à 

obra, em assuntos como memória individual como se nota na obra “Constelações”. Memória 

coletiva de uma cidade dizimada por bombardeios como em “Alepo” e da humanidade que 

lida com a certeza da morte em “Seu Sami”. 

Ao discutir “Arte e Pensamento”,23 Basbaum define que um é fim do outro, apontando 

para a característica de um tipo de obra que mostra um pensar a partir do lado de dentro que 

aponta para fora, para a externalidade, ao terminar a reflexão com a frase “pensar vem sempre 

de fora”,24 reflexão que enfatiza a importância de vetores de invenção enquanto forças que 

estabelecem compromissos com o processo da experiência ao indicarem uma única saída 

produtiva possível na abertura para um lado externo em constante transformação. 

 
19 BASBAUM, Ricardo. Além da pureza visual. Porto Alegre: Zouk, 2007, p. 28. 
20 PLAZA GONZALEZ, Julio. “Arte e interatividade: autor-obra-recepção.” In: Ars, Revista do 
Departamento de Artes Plásticas, v. 1, n. 2, São Paulo, 2003, p. 14. 
21 Ibid. 
22 BASBAUM, loc. cit., p. 07. 
23 Ibid., p. 54. 
24 Ibid. 



MOMENTOS DA HISTÓRIA, VISÕES DA ARTE - 2021 

 

CAPÍTULO 14 Jéssica Galon da Silva Macedo 

 

277 

CONCLUSÃO 

 

Com a seleção de obras, bem como pelo breve panorama da trajetória pessoal, 

profissional e artística de Hilal, fica evidente, além do caráter simbólico, a importância e a 

potencialidade de dois materiais recorrentes nos trabalhos mais relevantes do artista nos 

últimos anos: o papel artesanal e o cobre.  

O papel artesanal é objeto de estudo do artista há algumas décadas, foi se 

transformando e ganhando novos formatos no decorrer de obras de singular importância no 

decorrer de sua história. O mesmo papel que, no início, era apenas um suporte para pinturas, 

ganha força e passa a protagonizar os seus trabalhos por longos anos. Porém, na década de 

2000, o cobre começa a compor o seu escopo material, configura-se como um potente 

condutor de simbologias e reflexões.  

Pelo do processo químico para a corrosão do cobre, Hilal chama a atenção para a 

impermanência do que é físico e ressalta a permanência do que não é físico, como a memória. 

Os dois materiais, de acordo com a maneira que Hilal os utiliza, operam constantes jogos 

entre presença e ausência de matéria. E falam de fragilidade por meio de vazios, letras, linhas 

labirínticas e emaranhados. 
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CAPÍTULO 15 
 
A REVISTA DE HISTÓRIA DA BIBLIOTECA NACIONAL 
COMO VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DA 
ARTE: DIÁLOGOS POSSÍVEIS  
 
Ivânia Cristina Lima Moura1 
 
 
 

 História, em sua amplitude de conceitos e narrativas, abarca diferentes áreas. As 

especificidades são, em grande parte, indispensáveis para estabelecer uma 

compreensão e auxiliar, inclusive, na construção textual crítica, analítica ou comparativa. 

Nesse viés, um dos exemplos abordados neste artigo está relacionado à História da Arte. Para 

tratar desse tópico, demonstraremos a importância da Revista de História da Biblioteca 

Nacional (RHBN), meio divulgador deste tipo de estudo. Diversos foram os pesquisadores que 

 
1 Doutoranda em História (UFES). Mestre em História (UFES). Autora da dissertação Monteiro Lobato: 
Ariel vencido? Um olhar político sobre o escritor visionário (1914-1948). Jornalista, cronista, colaboradora 
de blogs jornalísticos. Professora de Língua Portuguesa na Rede Estadual de Ensino. Autora do blog 
palavrasecores.blogspot.com; e-mail: moura.cristina@gmail.com; Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/7241956690661301 

A 
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se dedicaram ao assunto e divulgaram seus trabalhos no periódico, cujo período de existência 

foi de 2005 a 2016. 

Supervisionada por uma instituição federal que remonta ao século XIX, outros ramos da 

História também foram contemplados na RHBN. Mas, neste momento, interessa ampliar 

nossa percepção sobre a Arte e as formas pelas quais os estudos desta área receberam a 

abertura da revista. 

Para este artigo, escolhemos três trabalhos publicados. Os textos são qualificados como 

artigos, porém, de forma mais popularizada, não necessariamente na formatação de um 

artigo científico. As referências bibliográficas, um dado importante para uma publicação 

acadêmica, ganham um discreto espaço na diagramação, disposto em barras laterais, em 

relação ao texto principal, além de outras de informações finais sob o título Saiba Mais. 

O suporte metodológico para esta análise seguirá três planos. O primeiro aborda a 

visão do escritor, semiólogo e filósofo Roland Barthes (1915-1980) a respeito do tratamento 

do texto na narrativa histórica em sua obra O discurso da história (2004). A Semiologia, 

portanto, como ciência que investiga os liames do signo – como elemento único que se 

ramifica, por sua vez, em diversos outros.  

Ponto no qual se enlaça a Semiologia e a noção de representação, sob o crivo do 

historiador Roger Chartier, o qual tem como foco o ensaio publicado na Revista Annales 

(1989). O que torna claro que a teia semiológica e a explicação sobre a representatividade da 

imagem na sociedade se imanam. São dois compassos metodológicos de uma mesma 

melodia analítica, conforme seja o andamento decisivo do pesquisador.  

Para nós, adapta-se em exemplos que transitam pela História por  meio dos recursos de 

análise da narrativa associados às nuances da Arte – suas cores, formas e traços peculiares –

desenvolvidas de acordo com cada elemento sígnico. Vejamos como nos auxilia Barthes:  

No discurso histórico da nossa civilização, o processo de significação visa sempre a “preencher” 

o sentido da História: o historiador é aquele que reúne menos fatos do que significantes e os 
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relata, quer dizer, organiza-os com a finalidade de estabelecer um sentido positivo e de 

preencher o vazio da série pura.2 

Em seguida, o autor adentra no conceito de imaginário, segundo a preocupação sobre a 

análise do conteúdo, algo nobre para a História, assim como para a Arte:   

Como se vê, por sua própria estrutura e sem que haja necessidade de recorrer à substância do 

conteúdo, o discurso histórico é essencialmente elaboração ideológica, ou, para ser mais 

preciso, imaginário, se é verdade que o imaginário é a linguagem pela qual o enunciante de um 

discurso (entidade puramente linguística) “preenche” o sujeito da enunciação (entidade 

psicológica ou ideológica).3 

Mais adiante, ainda a respeito do viés metodológico, com o objetivo de pensarmos a 

intercomunicação de campos teóricos, utilizaremos como terceiro ponto outro autor: o 

historiador e filósofo Frank Ankersmit, com sua obra A escrita da História: a natureza da 

representação histórica (2016). Mesmo que os artigos publicados na RHBN, escolhidos para 

este trabalho, não façam explícita menção à História da Arte, é inegável a associação ao 

tema. Os exemplos coletados são conectados a diversos campos artísticos e versam a 

respeito de aspectos plurais – como o visual, o musical, o poético, o plástico e outros – até 

que se unificam de maneira natural.  

Nosso primeiro exemplo para este artigo será a Revista n. 51, ano 5, edição de dezembro 

de 2009. O tema da capa se refere a um dos maiores artistas brasileiros do período colonial, 

entre o final do século XVIII e início do século XIX: Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho 

(1738-1814). Figura notória da História do Brasil, são inúmeros os estudos a seu respeito, em 

diferentes e amplas temáticas, tanto em relação ao trabalho como escultor quanto ao 

contexto histórico em que viveu. Suas obras do interior do Estado de Minas Gerais são 

especialmente apreciadas por pesquisadores. 

Estamos diante de problemáticas que se valem do discurso da História, assim como do 

discurso da Arte. E por que não unirmos os dois discursos? Não vemos impasse nisso, muito 

 
2 BARTHES, Roland. “O discurso da história.” In: BARTHES, Roland. O rumor da língua. São Paulo: 
Martins Fontes, 2004, p. 175.  
3 Ibid., p. 176. 
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pelo contrário: é algo que se complementa ao enriquecer ambos os lados, sobretudo quando 

percebemos temas e subtemas unívocos que afloram.  

 

 
Fig. 1: Revista de História da Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro, ano 5, n. 51, capa, dez. 2009.4  

 
4 Foto: BESSA, Marcelo. São João Evangelista e Cristo da Ceia, por Antônio Francisco Lisboa. Escultura: 
Passo da Ceia. Imagem no formato jpg, 376 x 512. Disponível em: 
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O título da capa é uma bela homenagem: “Aleijadinho - O criador do Deus brasileiro” 

(Fig. 1). Quem assina a seção A imagem da capa é a professora do Instituto de Artes e Design 

da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Raquel Quintet Pífano. A seção se 

configurou, ao longo das edições, como texto indispensável para o leitor compreender, em 

linhas gerais, a importância do objeto central aprovado pelo Conselho Editorial.  

Como uma das funções da RHBN era a de popularizar as leituras da História em 

diferentes abordagens, parecia necessário explicar ao leitor - que não necessariamente era 

um estudioso da área, mas poderia se tornar admirador - os meandros em torno da figura 

escolhida. Do ponto de vista jornalístico, é a capa que convida ou afasta o leitor que procura 

a banca de revista, seu intuito é atrair e cativar pelo olhar.  

Na primeira questão deste artigo, nota-se uma fotografia editada de uma escultura de 

Aleijadinho. Assim diz a legenda, ao lado do texto da professora supracitada: “São João 

Evangelista e Cristo da Ceia, por Antônio Francisco Lisboa - ‘Passo da Ceia’, Congonhas-MG 

- Autorizado pela Arquidiocese de Mariana - Foto: Marcelo Bessa/Idasbrasil.com”. Ao falar 

das Histórias que envolvem a figura de Aleijadinho, a autora cita a obra escolhida pela 

revista como uma das mais significativas entre todas da arte colonial brasileira: “76 

esculturas dos Passos da Paixão de Cristo e os Profetas do sítio da Igreja Bom Jesus do 

Matosinhos,” em Congonhas-MG.  

A figura de Cristo da capa da edição da revista compõe, na explicação da professora, “o 

Passo da Ceia e representa simultaneamente o anúncio da traição e o tema da Eucaristia”. 

Aleijadinho esculpe o Cristo olhando direto para o observador, o que foge ao cânone 

tradicional dos artistas daquela época, no qual a figura do Cristo olha sempre para o alto.  

As onze páginas da matéria principal - escrita pela jornalista Vivi Fernandes de Lima5 - 

passam por vários aspectos, desde a citação de pesquisas recentes, isto é, à época da edição, 

como as que se colocam como referências para os interessados na obra do mestre barroco - 

 
http://www.biblioteca.itamaraty.gov.br/periodicos/r/revista-de-historia-da-biblioteca-nacional/revista-
de-historia-da-biblioteca-nacional-7/image_view_fullscreen. Acesso em: 25 out. 2020.  
5 Mestre em Políticas Públicas e Relações Humanas (Universidade Estadual do Rio de Janeiro). 

http://www.biblioteca.itamaraty.gov.br/periodicos/r/revista-de-historia-da-biblioteca-nacional/revista-de-historia-da-biblioteca-nacional-7/image_view_fullscreen
http://www.biblioteca.itamaraty.gov.br/periodicos/r/revista-de-historia-da-biblioteca-nacional/revista-de-historia-da-biblioteca-nacional-7/image_view_fullscreen
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neste caso, nota-se, com certa ênfase, a biografia assinada pelo pesquisador Rodrigo José 

Ferreira Bretas (1815-1855), publicada em 1858.6  

 

 
Fig. 2: Autor desconhecido. Retrato de Antonio Francisco Lisboa (atribuído), óleo sobre tela, 415 x 

536 cm. Congonhas - Minas Gerais. Disponível em: https://www.congonhas.mg.gov.br/wp-
content/uploads/2018/08/em.pdf. Acesso em: 09 nov. 2020. 

Quando nos referimos ao termo veículo de divulgação, no título deste capítulo, 

lembramos que a revista exibe, como uma vitrine, imagens de diferentes tipos, as quais 

provocam nosso olhar ao estudo da História e, mais especificamente, da História da Arte. 

Esta edição oferece, ainda, um box cronológico, com ênfase no período de 1858 a 2008, 

citando alguns estudos que se transformaram em outras plataformas visuais. Assim diz o 

início do box, intitulado Fonte de inspiração e de pesquisa: “Tema de estudo de historiadores 

e artistas, Aleijadinho já foi retratado em livros, no cinema e na televisão”. Outro ponto, 

como uma passarela aos olhos do espectador, é o infográfico Os ‘passos’ de Aleijadinho, que 

auxilia a relembrar as cidades mineiras que reúnem obras do artista, que se empenhou, no 

decorrer de mais de 50 anos, à realização de imagens sacras e detalhes 

ornamentais/arquitetônicos.  

 
6 LIMA, Vivi Fernandes de. “Nas pistas do barroco.” In: Revista de História da Biblioteca Nacional, Rio de 
Janeiro, ano 5, n. 51, dez. 2009. Disponível em: 
https://web.archive.org/web/20160415140801/http://rhbn.com.br/secao/capa/nas-pistas-do-barroco. 
Acesso em: 24 jul. 2021. 

https://web.archive.org/web/20160415140801/http:/rhbn.com.br/secao/capa/nas-pistas-do-barroco


MOMENTOS DA HISTÓRIA, VISÕES DA ARTE - 2021 

 

CAPÍTULO 15 Ivânia Cristina Lima Moura 

 

286 

Nas páginas dedicadas ao tema da capa, há também uma entrevista com o promotor 

Marcos Paulo de Souza Miranda, à época, à frente da Promotoria Estadual de Defesa do 

Patrimônio Cultural e Turístico de Minas Gerais. O jurista foi contemplado com a Medalha 

do Aleijadinho, em reconhecimento ao seu trabalho de preservação legal das obras do artista.  

Trata-se de mais uma questão a se trabalhar com a RHBN como subtema dos estudos 

em História da Arte: o abrigo e a vigilância das obras sacras e a não mercantilização do 

patrimônio cultural brasileiro da época colonial. O assunto pode ser o ponto inicial de 

discussão para outros artigos acadêmicos fundamentados na busca por inventários e outros 

documentos que sejam instrumentos de reflexão a respeito do valor das obras de arte.7  

Nosso segundo exemplo se refere a Johann Moritz Rugendas (1802-1858), abordado por 

muitos historiadores ou pesquisadores da Arte como artista-viajante alemão. O artigo 

escolhido para nossa análise é outra forma de enveredar pelos caminhos da Arte, sem se 

desvincular da História. Noutros termos, dispomos de outra forma de dialogar de maneira 

interdisciplinar, compreendendo cada fragmento como indissociável do total ou 

compreendendo cada fragmento como parte essencial para uma reflexão mais apurada, caso 

assim queira o leitor ou pesquisador.  

A cada escolha que fazemos para esmiuçar certos pontos, entendemos que, do ponto 

de vista semiológico, as imagens servem como pontes que nos apontam múltiplos 

significados. Assim é o caso do artigo sobre Rugendas assinado pelos professores Pablo 

Diener e Maria de Fátima Costa - ambos da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), 

“Rugendas por Rugendas.”.8  

Podemos destacar o conteúdo imagético que permeia as seis páginas de uma seção 

chamada Perpectiva e pensar nas mesmas imagens como ferramentas para outros estudos. 

Não somente um desenho do artista, produzido a lápis sobre papel, na década de 1840 do 

século XIX (Fig. 3), proporcionará uma dimensão total do tema. Nem mesmo, talvez, se 

 
7 Ver mais em: PINSKY, Carla B., (org.) O historiador e suas fontes. São Paulo: Contexto, 2013.  
8 DIENER, Paulo; COSTA, Maria de Fátima. “Rugendas por Rugendas.” In: Revista de História da 
Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, ano 8, n. 96, set. 2013. Disponível em: 
https://web.archive.org/web/20160411011220/http://rhbn.com.br/secao/perspectiva/rugendas-por-
rugendas. Acesso em: 24 jul. 2021.  

https://web.archive.org/web/20160411011220/http:/rhbn.com.br/secao/perspectiva/rugendas-por-rugendas
https://web.archive.org/web/20160411011220/http:/rhbn.com.br/secao/perspectiva/rugendas-por-rugendas
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obtenha, com rigor, essa totalidade. Mas este desenho, se contextualizado, denota a posição 

do artista como apto a representar qualquer região do mundo: algo que Rugendas realizou 

dedicada e primorosamente e, por isso, tornou-se referência em diversos estudos.  

Até este momento, a partir dos temas abordados, pode-se realçar alguns aspectos que 

se complementam, principalmente quando envolvem a interdisciplinaridade. Vejamos 

algumas possibilidades: a representação do lugar pelo artista-viajante; o papel do artista-

viajante na leitura do contexto histórico; o desenho como documento histórico; o cenário 

como elemento associado ao conceito de campo.        

 

 
Fig.3: Johann Moritz Rugendas. O artista no seu ateliê, c. 1840-1842. Lápis sobre papel, 23 x 19 cm.  

Na Fig. 3, Rugendas aparece de modo sóbrio, como ele mesmo gostava de se expor em 

seus desenhos, segundo os autores que assinam o texto em questão. O artista se mostra 

portando capa e cartola, elementos do vestuário típicos da época e associados a qualidades 

distintivas, como altivez ou elegância. O artista demonstrou de que forma almejava de ser 

reconhecido: como herdeiro de uma tradição secular, tanto pelo seu ofício quanto pelo 

nome de sua família. Como afirmam os autores do artigo na revista, o autorretrato diz muito 
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de Rugendas: “Para além da compreensão de si mesmo, tinha consciência da importância de 

uma presença digna, afinal, necessitava de clientes que contratassem os seus serviços.”9  

 

 
Fig.4: Franz Hanfstaengl. Rugendas aos 50 anos de idade. Fotografia, 1852, p&b, 500 x 576 cm. 

Acervo do Museu Estatal de Munique. 

 
9 DIENER; COSTA, 2013, p.75. 
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A RHBN colocou-se como uma espécie de suporte híbrido. Compõe-se como uma 

plataforma que une a História a outros elementos ligados à área da Comunicação, 

especialmente ao Jornalismo. Rugendas - não é coincidência - comporta essa hibridez, por 

ter viajado a diversas partes do mundo, tanto de maneira formal, como artista contratado 

por nobres clientes - no Brasil, como integrante da expedição científica comandada por 

Georg Heinrich von Langsdorff (1744-1852), diplomata e naturalista russo -, quanto de 

maneira informal, ao se dedicar ao autorretrato ou a colocar elementos aparentemente 

distintos num quadro, mas unidos à representação de personagens latino-americanos por ele 

encontrados em suas andanças. 

Um autorretrato, produzido a lápis sobre papel está reproduzido na referida edição da 

revista. Ganhou uma página inteira e se relaciona à prisão de Rugendas no México, no ano 

de 1833. O motivo da reclusão forçada, por seis meses, foi uma suposta associação do artista 

a um liberal perseguido pelo governo do general mexicano Antonio López de Santa-Anna 

(1794-1876).  

Outro destaque na matéria da RHBN é a fotografia de autoria de Franz Hanfstaengl 

(1804-1877) da Fig. 4: Rugendas aos 50 anos de idade, em 1852, após o retorno de Rugendas à 

Europa. Na imagem, observa-se o ar de nobreza, como convinha ao artista de então.  

Nosso terceiro e último exemplo para este capítulo é uma matéria jornalística 

intitulada “Somos todos fantoches”, de 2006.10 A intenção da publicação, ao que se percebe, é 

a divulgação de um serviço da Biblioteca Nacional: o acesso do público ao acervo da 

instituição, nesse caso, à Divisão de Iconografia. Para tal finalidade, a seção é intitulada Por 

Dentro da Biblioteca. As duas páginas da matéria tratam do artista Di Cavalcanti (1897-1976), 

um dos mais expressivos do início do século XX brasileiro, especialmente, no que se referia à 

busca de uma identidade nacional, tanto no campo artístico, quanto no social. 

O Modernismo foi um movimento que se alinhou a essas temáticas. Di Cavalcanti 

participou dos eventos que fizeram nascer o debate modernista e ativou a discussão artística 

 
10 MOSTAFA, Maria. “Somos todos fantoches.” In: Revista de História da Biblioteca Nacional, Rio de 
Janeiro, ano 1, n. 12, set. 2006. Disponível em: 
https://web.archive.org/web/20160418230748/http://rhbn.com.br/secao/por-dentro-do-
documento/somos-todos-fantoches. Acesso em: 24 jul. 2021. 

https://web.archive.org/web/20160418230748/http:/rhbn.com.br/secao/por-dentro-do-documento/somos-todos-fantoches
https://web.archive.org/web/20160418230748/http:/rhbn.com.br/secao/por-dentro-do-documento/somos-todos-fantoches
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em várias frentes: como pintor, ilustrador, caricaturista, entre outras. A Semana de Arte 

Moderna de 1922, considerada como um importante evento do Modernismo Brasileiro e 

porta de entrada para novas concepções de arte, teve em Di Cavalcanti um dos seus 

entusiastas. 

 

 
Fig.5: Di Cavalcanti. Fantoches da meia-noite. Enciclopédia Itaú Cultural. Disponível em: 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra35295/ilustracoes-de-fantoches-da-meia-noite. Acesso 
em: 07 de Abr. 2021. 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra35295/ilustracoes-de-fantoches-da-meia-noite
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É claro que, à medida que nos aproximamos da Semana, são as inovações formais que nos vão 

atraindo, isto é, aquele espírito modernista, stricto sensu, que iria polarizar em torno de uma 

nova expressão artistas como Anita Malfatti, Victor Brecheret, Di Cavalcanti, Villa-Lobos, 

Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti del Picchia, Sérgio Milliet, Guilherme de 

Almeida, Manuel Bandeira. E é em face desse clima de vanguarda que se constata uma viragem 

na literatura brasileira já nos anos da I Guerra Mundial.11  

 

 

Fig. 6: Di Cavalcanti. Fantoches da meia-noite. Enciclopédia Itaú Cultural. Disponível em: 
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra35294/ilustracoes-de-fantoches-da-meia-noite. 

Acesso em: 08 jul. 2021. 

 
11 BOSI, Alfredo. História Concisa da Literatura Brasileira. São Paulo: Cultrix, 1970, p. 370. 

https://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra35294/ilustracoes-de-fantoches-da-meia-noite
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A obra selecionada pela RHBN é a primeira edição de Fantoches da Meia-noite, editada 

por Monteiro Lobato (1882-1948), em 1921. Lançado em São Paulo, o livro é uma reunião de 

16 desenhos produzidos com nanquim e guache sobre papel. O que parece instigar o leitor, 

além das figuras em destaque, são os vazios e sombras que dialogam com os objetos - ou 

personagens - centrais de cada imagem. Gato, seresteiro, jogador de baralho, pianista e 

prostituta são alguns elementos transformados em fantoches na narrativa artística, como se 

estivessem distribuídos nas releituras de um tempo ou espaço abstratos.  

As criaturas notívagas ou boêmias parecem se movimentar, mas por meio de linhas – 

daí se tornam fantoches, seres enlinhados pela noite povoam a obra. A matéria da revista, 

então, exibe-se como uma espécie de convite, o que nos faz lembrar, mais uma vez, de um 

signo que se pulveriza em diversos outros, como nos ensina Barthes acerca da narrativa e do 

material escrito ou impresso. Por meio das linhas, figuras e dimensões vazias ao fundo de 

cada quadro, o estilo do artista se aproxima do expressionismo europeu.  

O escritor Ribeiro Couto (1898-1963), que prefaciou a obra, escreve como se estivesse 

mostrando um roteiro dos desenhos. Ao mesmo tempo, promove um diálogo com um 

provável espectador: “- São todos, somos todos fantoches [...] Não vês os cordéis do destino a 

movê-los, a mover-nos? São cordéis imponderáveis [...] E o destino sabe articular-nos com 

habilidades de contra-regra cruel”.12 

Admitamos, portanto, que a RHBN alça alguns voos quando se trata da produção da 

história escrita, assim como da valorização da historiografia. Lembremos, pois, que os 

artigos publicados no periódico estão ligados, direta ou indiretamente, a um campo 

específico da História. Aqui, neste artigo, debruçamo-nos sobre a História da Arte, porém, 

há outros campos trabalhados e subcampos, os quais se reconectam em algum detalhe da 

análise que o pesquisador apresenta. 

Em muitas edições do periódico, a Arte é mencionada, mas de forma inscrita num 

período, num dado temporal, o que nos evidencia o tratamento histórico do texto e das 

 
12 ALMEIDA, Sullivan Bernardo de. 2008, p. 8. Disponível em: 
http://tede.mackenzie.br/jspui/bitstream/tede/2706/4/Sullivan%20Bernardo%20de%20Almeida4.pdf. Acesso 
em: 08 jul. 2021. 
 

http://tede.mackenzie.br/jspui/bitstream/tede/2706/4/Sullivan%20Bernardo%20de%20Almeida4.pdf
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imagens. Não somente as figuras dos artigos nos conduzem a essa certeza, ao menos inicial, 

mas o texto ou desenvolvimento da escrita, com caráter histórico, com uma problematização 

que nos conduz a um período vivenciado pelo mesmo pesquisador que se propôs a uma 

dada reflexão.  

Conduz-nos também a um lugar, a um conjunto de personagens reais, seres sociais que 

parecem indispensáveis à construção da narrativa. Essa ilusão do próprio passado, ao lermos 

um texto histórico, é trabalhada pelo historiador Frank Ankersmit ao analisar a substância 

da narrativa e o que é proposto como desafio ao leitor.  

 

 
Fig. 7: René Magritte. La reproducion interdite. Óleo sobre tela, 1937, 1282 x 1600 cm. Museu de 
Arte Moderna de Nova York. Disponível em: https://www.moma.org/audio/playlist/180/2381. 

Acesso em: 08 jul. 2021. 

https://www.moma.org/audio/playlist/180/2381
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Fig. 8: René Magritte, La reprotuction interdite, óleo sobre tela, 1937, 282 x 400. Revista de História 

da Biblioteca Nacional. Disponível em: 
https://web.archive.org/web/20160204125156/http://rhbn.com.br/revista/edicao/33. Acesso em: 24 

jul. 2021. 

Chegamos aqui, então, ao nosso terceiro foco metodológico. O autor nos lembra que 

imagens podem, muitas vezes, “sugerir ideias úteis e inesperadas sobre a natureza da escrita 

https://web.archive.org/web/20160204125156/http:/rhbn.com.br/revista/edicao/33
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histórica”.13 Ao analisar a série de trabalhos de René Magritte (1898-1967), nomeada como A 

condição humana (1935), Ankersmit nos proporciona um alento no que diz respeito à 

questão interdisciplinar, ainda pouco aceita entre alguns historiadores mais positivistas. A 

obra do pintor francês nos oferece um olhar do real ou da ilusão do real, a partir de um 

recorte, uma moldura, e nos compele a refletir sobre o que é visto e o que pode se ausentar 

deste mesmo panorama recortado.14  

Em La reproduction interdite (1937), também de Magritte, observa-se uma pintura 

realizada na técnica do óleo sobre tela. Envolta em mistérios, assim como outras obras do 

artista, as figuras são enigmáticas e reveladoras de certa inquietação ou de um vazio 

existencial. Podemos utilizar a obra para diversos outros estudos. A assinatura de Magritte, é 

marcada pela provocação, por infinitas interrogações, a partir do que é dito e do que é 

silenciado de maneira proposital.  

De acordo com a problematização da imagem, no aspecto artístico, Ankersmit lança 

uma discussão sobre os fatores objetivo e subjetivo produzidos pela leitura ou pela análise 

do espectador.15 No campo semiológico, podemos chamar de fatores denotativo e 

conotativo, que não cabem para este artigo. Podemos nos utilizar de outros termos 

correlatos, abordados em outros segmentos das Ciências Humanas, que nos auxiliariam 

também neste estudo. 

Independentemente da linha de pensamento que seguimos, estamos certos de que 

uma imagem pode ser associada ao passado - elemento essencial à História - ou a um tempo 

percebido e decodificado pelo imaginário do observador. 

Não é o texto (ou o historiador) quem deve falar com as pessoas querendo saber sobre o 

passado, mas o próprio passado. Só isso pode garantir a objetividade histórica. E enquanto 

qualquer vestígio permaneça do próprio historiador e da sua própria linguagem em sua 

apresentação do passado, a subjetividade inevitavelmente triunfará sobre a objetividade.16  

 
13 ANKERSMIT, Frank. A escrita da História: a natureza da representação histórica. Londrina: Eduel, 2012, 
p. 231. 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
16 Ibid., p. 232. 
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Na imagem da pintura de Magritte que ilustra a capa da revista, alguém se olha no 

espelho, mas o reflexo não mostra sua fronte, pois continua a olhar noutro espelho, que é 

construído sob a noção de representação de cada leitor. Ao tecermos o entendimento 

semiológico, valemo-nos, mais uma vez, dos estudos de Barthes para auxiliar à nossa 

compreensão da narrativa histórica; neste caso, narrativa mesclada a outras ideias associadas 

ao campo da Arte, mas que pode se adequar a outros campos humanísticos. Eis o que o 

semiólogo define sobre significação:  

Para que a História não signifique, é necessário que o discurso se limite a uma pura série 

inestruturada de anotações: é o caso das cronologias e dos anais (no sentido puro do termo). 

No discurso histórico constituído (“forrado”, poderíamos dizer), os fatos relatados funcionam 

irresistivelmente quer como índices, quer como núcleos cuja sequência mesma tem valor 

indicial; e, mesmo quando os fatos fossem apresentados de maneira anárquica, eles 

significariam pelo menos a anarquia e remeteriam a certa ideia negativa da história humana.17 

O exemplo da pintura de Magritte foi utilizado na capa da edição n. 33, de junho de 

2008, da RHBN, servindo para ilustrar o tema central, de ordem religiosa, e oferecendo a 

manchete: “Espiritismo – ‘A crença de loucos’ que conquistou o Brasil”. Segundo a autora da 

seção A imagem da capa, os quadros de Margritte esboçam um ar onírico, embora o autor o 

negasse.18 

Por meio das suas criações, Magritte nos leva para cenários onde não entra o barulho, a 

intolerância ou a perturbação do mundo. A proposta do artista se assemelha também ao 

campo de investigações científicas: a labuta em discutir, pormenorizar, encontrar saídas e 

encaixes.  Desse modo, encerramos este artigo com uma inquietação, talvez típica do 

trabalho interdisciplinar: outras questões despontam entre um e outro autor. Diversas 

perguntas nos surgem, constantes, com a missão de abrir outras possibilidades e 

desdobramentos junto a temáticas diferentes e comparado a textos afins.  

 

 
17 BARTHES, 2004, p. 175. 
18 GIUMBELLI, Emerson. “Nação espírita.” In: Revista de História da Biblioteca Nacional, ano 3, n. 33, jun. 
2008. Disponível em: 
https://web.archive.org/web/20160416050216/http://rhbn.com.br/secao/capa/nacao-espirita. Acesso em: 
24 jul. 2021. 

https://web.archive.org/web/20160416050216/http:/rhbn.com.br/secao/capa/nacao-espirita
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A ESTÉTICA RELACIONAL COMO ESTRATÉGIA 
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INTRODUÇÃO 

 

 práxis pedagógica, entendida como uma relação de reciprocidade e simultaneidade 

entre a teoria e a prática exige do profissional da educação um engajamento teórico e 

prático em tal nível que, a certa altura de sua ação, necessita buscar estratégias em outros 

campos do saber para que possa elevar suas conquistas de trabalho a níveis mais positivos.  

No trabalho docente, levado a efeito nas classes regulares de Educação Básica - Nível 

Médio, é possível aliar o processo de desenvolvimento de ensino da Arte Contemporânea às 

expectativas de desenvolvimento psicológico e emocional psicoemocional dos estudantes, 

tais como, superação do medo e timidez de, por exemplo, fazerem uma exposição de suas 

A 
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ideias, uma vez que, na maioria das vezes, os estudantes enfrentam uma série de 

dificuldades de caráter epistemológico e formativo representados pelo contato com um 

campo de linguagem distinto e com as exigências de escolhas perante a vida. Tudo isto os 

afetará diretamente em seus respectivos processos de desenvolvimento personológico 

porque são marcados por diversos fatores endógenos e exógenos de transformação, o que os 

torna um público bastante especial, exigindo incrementos de ações didático-pedagógicas 

contundentes e efetivas. 

Neste processo, a Arte se mostra como uma forte aliada ao contribuir com a formação 

processual da vida escolar de forma crítica, autônoma, visto que a partir da leitura de mundo 

que a Arte proporciona, os estudantes aprimoram a capacidade de expressão lógico-verbal e 

poética no ambiente escolar e na vida pública.  

Surge aí, a necessidade de que o professor disponha de uma ferramenta, neste caso, 

uma estratégia didática que torne o desenvolvimento epistemológico do estudante mais 

acessível e mais ponderável, adequando os procedimentos de desenvolvimento gnosiológico 

individual e coletivo à capacidade cognitiva do ser. Proporciona-lhe, assim, ganhos em 

termos de intelectualidade e inteligência, visto que esta é entendida como a expressão do 

intelecto sobre os objetos pragmáticos humanos e, condicionalmente, proporciona ganhos 

em termos de criatividade, de inovação e de ampliação dos processos de evolução humana 

em todos os campos do saber científico. 

O processo de ensino e aprendizagem na Educação Básica requer, todo o tempo, um 

planejamento aberto a ajustes, aprimoramento e adequação. A Arte Contemporânea tem 

causado certo estranhamento e, ao mesmo tempo, curiosidade nos estudantes. Tal fato, que 

se mostra um tanto paradoxal, acontece porque ela “realmente desenvolve um projeto 

político quando se empenha em investir e problematizar a esfera das relações”.1  

Assim, este trabalho se debruça a partir do entendimento de que somente por meio de 

uma formação sólida (inicial e continuada), os professores de Arte podem atingir melhor 

seus objetivos didáticos, podendo fazer uso da técnica da Estética Relacional como um 

 
1 BOURRIAUD, Nicolas. Estética relacional. São Paulo: Martins Fontes, 2009-a, p. 8. 
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mecanismo que vai criar um ambiente de diálogo entre os estudantes e os processos de 

aprendizagem no campo da Arte, sendo os processos de ensino e de aprendizagem, bem 

como de criatividade, mediados pela técnica de atuação didática que este exerce.  

A preparação dos processos de ensino e aprendizagem exigem que se façam adaptações 

decorrentes da análise da práxis pedagógica, que se fundamenta na ação-reflexão-ação. Esta, 

sempre representou uma inquietação filosófica, porque o professor de Arte possui toda uma 

gama de oportunidades - tangíveis e intangíveis - a que pode explorar, não como alguém que 

ensina, mas como alguém que procura fazer junto com seus estudantes e, assim, neste 

exercício didático, passa a protagonizar uma relação dialética, discricionariamente 

simultânea, entre o ato de ensinar e o ato de aprender, dado o universo subjetivo da Arte e 

suas nuances, possibilidades e técnicas.  

No entanto, falta um elemento que possibilite esta vinculação do professor de Arte 

com seu objeto-alvo, por isso, propomos a Estética Relacional como eixo didático para 

suporte na formação de professores de Arte, a fim de que possam melhorar suas respectivas 

técnicas profissionais docentes. 

Este artigo mostra-se relevante pela forma como aborda o tema sobre a formação de 

professores de Arte, em que agrega à discussão a Estética Relacional ao trazer a 

oportunidade de uma nova discussão acadêmica acerca do assunto, tendo em vista a 

dimensão enriquecedora que pode ser conferida aos estudantes da Educação Básica, em 

termos de fundamentação teórica e empírica, fortalecendo suas respectivas práxis, o que 

contribui diretamente para uma formação mais humana e mais autônoma do estudante. 

 

ESTÉTICA RELACIONAL E EDUCAÇÃO 

 

Também conhecida como Estética Relacional ou Arte Participativa,2 é compreendida 

como “o conjunto de práticas artísticas que tomam como ponto de partida teórico e prático 

 
2 BOURRIAUD, 2009-a, p. 8. 
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o grupo de relações humanas e seu contexto social, em vez de um espaço autônomo, 

institucionalizado e privativo”.3 

Esta visão da ação em si, protagonizada por uma relação dialética de ocorrências, 

permite que o professor possa explorar os saberes intrínsecos dos estudantes, 

transformando-os em conhecimentos e experiências que os levam a compreender o processo 

artístico como uma manifestação espontânea.  

A liberação de um sentimento que já fazia parte de si, não sabendo ele que ali já se 

encontrava, o que permite deduzir que a criatividade é produto da oportunidade ocasional, 

aliada a um estudo sistemático das situações de conflito que são postas pela sociedade e pela 

existência individual e coletiva. Colocada dessa forma, o sentimento criativo auxilia na 

formação da autonomia individual ao fortalecer os laços pessoais e interpessoais mediados 

pela arte, que se desdobra e contribui para a ampliação da intelectualidade individual a 

partir de seus processos dinâmicos de formação da estrutura cognitiva humana. 

Esta é uma perspectiva de formação de Professores de Arte, em que se possa pensar a 

ação curricular de ensinar uma disciplina do currículo sendo transformada em um ato 

simbólico de transformação do ser a partir de suas experiências estéticas, a qual esclarece 

que:  

Experiência é um saber particular, subjetivo, relativo, contingente, pessoal. Se a experiência 

não é o que acontece, mas o que nos acontece, duas pessoas, ainda que enfrentem o mesmo 

acontecimento, não fazem a mesma experiência. O acontecimento é comum, mas a experiência 

é para cada qual sua, singular e de alguma maneira impossível de ser repetida. O saber da 

experiência é um saber que não pode separar-se do indivíduo concreto em quem encarna. Não 

está, como o conhecimento científico, fora de nós, mas somente tem sentido no modo como 

configura uma personalidade, um caráter, uma sensibilidade ou, em definitivo, uma forma 

humana singular de estar no mundo, que é por sua vez uma ética (um modo de conduzir-se) e 

uma estética (um estilo).4 

 
3 BOURRIAUD, 2009-a, p. 5. 
4 BONDÍA, Jorge Larrosa. “Notas sobre a experiência e o saber de experiência.” Conferência proferida no 
I Seminário Internacional de Educação de Campinas. Traduzida e publicada em julho de 2001 por Leituras 
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O público-alvo da Educação Básica tornou-se, na contemporaneidade, muito específico 

e característico, marcado por suas vivências atravessadas pelos conflitos cotidianos que os 

colocam já na condição de uma leitura singular e particular de mundo, fazendo com que 

entendam a disciplina de Arte como algo que pode trazer leveza ou que pode não fazer-lhes 

o menor sentido real. É neste espaço que se insere o protagonismo do professor para trazer à 

tona o que de melhor possuem e entendam que a arte faz tanto parte da grade curricular 

estudantil, quanto da existência fora dos muros da escola. 

Surgida por volta dos anos 1990, a Estética Relacional pode ser compreendida como: 

“aquela arte que toma como horizonte a esfera das interações humanas e seu contexto social 

- mais do que a afirmação de um espaço simbólico, autônomo e privado”.5 

O corpo, a ideia do artista, bem como o lugar, o contexto histórico e político, a 

condição emocional de um determinado grupo compõe a Estética Relacional e faz com que o 

expectador se associe ao artista, ou mesmo tome o seu lugar, participando, colaborando e 

cocriando a obra. Compreendendo arte como uma produção de relações que usa de gestuais, 

formas materiais e imateriais, objetos, ideias, sons, signos, ou seja, visuais ou sensoriais. 

A artista brasileira Ana Teixeira vivencia nos espaços coletivos intervenções com 

participação em ações de diálogo com o público. Em seu livro Para que algo aconteça (2018), 

traz uma produção composta por ações e intervenções em espaços públicos. A estética 

presente em sua poética está completamente relacionada com o envolvimento e a 

participação do público. A Fig. 1 é um registro do projeto de inserção da arte no espaço das 

cidades com a sua intervenção Escuto histórias de amor, em que a artista viaja por lugares do 

mundo ao ouvir histórias de amor em praças e ruas públicas. É uma cena atípica, um convite 

ao espectador que se tornará um interlocutor de alguma passagem amorosa de sua vida. Em 

meio à escuta, Ana Teixeira literalmente tece as histórias de amores e desamores. 

 
SME. Textos-subsídios ao trabalho pedagógico das unidades da Rede Municipal de Educação de 
Campinas/FUMEC. In: Revista Brasileira de Educação, nº 19, Campinas, jan-abr, 2002, p. 27.  
5 BORRIAUD, 2009a, p. 5. 
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Fig. 1: Escuto histórias de amor (2005-2013). Website da artista. Disponível em: 

http://www.anateixeira.com/trabalhos/para-que-algo-aconteca/. Acesso: 18 fev. 2021. 

Para Bourriaud, a criação de significado com a estética relacional permite experiências 

coletivas com o uso de experiências individuais.6 Deste modo, a obra se constitui com a 

participação do público. A partir do conhecimento e estudo desses artistas contemporâneos 

que motivam e nos fazem pensar a compreensão do que vem a ser arte em nosso tempo, 

implica em entender o ensino da Arte como espaço para a interação entre professor, aluno e 

objeto de Arte. Nesse sentido, António Nóvoa explana que: 

O professorado se constituiu em profissão graças à intervenção e ao enquadramento do 

Estado, que substituiu a Igreja como entidade de tutela do ensino. Esta mudança 

complexa no controle da ação docente adquiriu contornos muito específicos.7 

 
6 BORRIAUD, 2009a, p. 7. 
7 NÓVOA, António. Formação de professores e profissão docente. Lisboa. 1992. Disponível em: 
https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/4758/1/FPPD_A_Novoa.pdf. Acesso em: 05 set. 2019.  

http://www.anateixeira.com/trabalhos/para-que-algo-aconteca/
about:blank
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Nóvoa se refere à formação docente, em que necessita estar vinculado aos processos de 

ensino e de aprendizagem, buscando formas inovadoras, tanto de ensinar quanto de 

aprender, o que representa um desafio paradoxal porque se vê na iminência de sair de seu 

espaço como sujeito detentor do saber para se posicionar como sujeito que anseia pelo 

saber, mas que irá lutar para manter o saber que já possui como seu.8 Com relação à 

formação do professor de Arte, isto assume um caráter mais complexo, visto que: 

A arte que pensamos hoje não deve ser olhada pelo seu significado, mas sim pelo seu uso. As 

obras relacionais pretendem ser mais do que sua mera presença no espaço; elas solicitam o 

diálogo, elas requerem uma forma de negociação inter-humana, realizando-se no aqui e agora.9 

Transpondo a fala deste autor para a sala de aula da Educação Básica, torna-se mais 

profundo o questionamento da formação do professor porque pretende dialogar com 

diferentes idades que se traduzem, uma vez expressos, em diferentes performances de 

pensamentos. Daí que buscar na Estética Relacional o suporte epistemológico para se 

trabalhar a formação continuada de Professores de Arte, porque, “a estética relacional se 

estrutura em construir experiências que se traduzam em acontecimentos”.10 

Esta é uma perspectiva de formação de professores de Arte, em que se possa pensar a 

ação didática curricular contemporânea de ensinar e de aprender uma determinada 

disciplina acadêmica sendo transformada em um ato simbólico de transformação do ser, a 

partir de suas experiências estéticas, compreendendo ainda que: 

A arte visa conferir forma e peso aos mais invisíveis processos. Quando partes inteiras de 

nossas vidas caem na abstração devido a mudanças de escala da globalização, quando funções 

básicas do nosso cotidiano são gradualmente transformadas em produtos de consumo 

(incluídas as relações humanas, que se tornam um verdadeiro interesse da indústria), parece 

 
8 NÓVOA, 1992. 
9 ALBUQUERQUE, Nycolas. “Estética relacional e as marcas na superfície: corpo-afeto-cidades-arte-
política.” In: Samuel José Gilbert de Jesus (Org). Anais do VIII Seminário Nacional de Pesquisa em Arte e 
Cultura Visual: arquivos, memorias, afetos. UFG-GO, Goiânia, Núcleo Editorial FAV, 2015, p. 696. 
10 Ibid., p. 698. 



MOMENTOS DA HISTÓRIA, VISÕES DA ARTE - 2021 

 

CAPÍTULO 16 
Ana Rita Cesar Lustosa /  

Rita Mychelly dos Santos Salles 

 

305 

muito lógico que artistas procurem remasterizar essas funções e esses processos, e devolver 

concretude ao que se furta à nossa vista.11 

O pensamento do autor se encaixa de modo adequado ao público contemporâneo da 

Educação Básica, visto que este é bastante específico e característico, além de marcado por 

suas vivências atravessadas pelos conflitos cotidianos que os colocam na condição de uma 

leitura singular e particular de mundo ao fazerem com que entendam a disciplina de Arte 

como algo que pode trazer leveza ou que pode não lhes fazer o menor sentido real. É nessa 

perspectiva que entra o protagonismo do professor: trazer à tona o que de melhor os alunos 

possuem, que entendam a Arte tanto como parte da grade curricular estudantil quanto 

como existente fora dos muros da escola. Neste sentido, Sonia Carbonell Alvares afirma que: 

Em sala de aula, as aproximações e a familiarização com as linguagens artísticas realizadas 

através do fazer, do fruir e do refletir podem gerar férteis problematizações. Aprendizagens 

que levam à descoberta de novas e diferentes relações entre as coisas e que iluminam novos 

espaços vivenciais, que vão sendo ocupados pelo aluno, à medida que cresce sua compreensão. 

Pedagogicamente, é preciso considerar que os estímulos que não habitam ou não ressoam na 

subjetividade do adulto, não existem, passam despercebidos. As experiências artísticas levam-

no a transcender a concretude do cotidiano, desenvolvendo sua sensibilidade, ampliando seu 

olhar e expandindo seu universo estético.12 

Assim que todo um campo de possibilidades se descortina para o ensino de Arte como 

disciplina educacional-escolar, cabe ao professor estar devidamente preparado para atuar 

sobre os espaços de diálogos que se formam, explorando os conceitos destacados sobre o 

tema que se tem como objeto de estudo e as possibilidades de avanços que daí se pode 

elencar.  

O professor deve possibilitar construções epistemológicas profundas sobre o assunto, 

os quais se transformam em construções gnosiológicas, isto é, tornam-se parte efetiva do 

 
11 BOURRIAUD, Nicolas. Pós-produção: como a arte reprograma o mundo contemporâneo. São Paulo: 
Martins Fontes, 2009-b, p. 32.  
12 ALVARES, Sonia Carbonell. Arte e educação estética para jovens e adultos: as transformações no olhar 
do aluno. Dissertação (Mestrado em Educação). São Paulo: Universidade Estadual de São Paulo (USP): 
Faculdade de Educação, 2006, p. 71. 
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próprio indivíduo e de sua personalidade, a partir do momento em que ele se compreende 

como parte essencial do processo histórico de formação humana.  

Esta transformação de caráter gnosiológico pode ser entendida como uma ocorrência 

que se dá fora da esfera daquilo que se considera como de caráter consciente, ocorrendo no 

âmbito do inconsciente, considerando que acontece uma troca simbólica entre o artista e o 

participante da situação. Bertolletti complementa este pensamento argumentando que: 

“diante da emergência de novas formas de pensar e de se relacionar com o outro e com o 

mundo, as formas relacionais apontam caminhos fecundos não apenas à arte 

contemporânea, mas à educação estética”.13 

Educação estética é a criação da capacidade do estudante-aprendiz em determinar os 

conceitos de belo e de beleza, encontrando em cada peça de arte um mundo de criatividade 

ali exposta e representada à maneira peculiar do indivíduo-artista.  

Para atender às particularidades de uma turma ou de um estudante, o arte-educador 

promove adaptações e ajustes no currículo para atender aos procedimentos didáticos da 

educação regular, na tentativa de oferecer uma educação que possibilite o entendimento 

teórico e o experienciar no campo da Arte. A excelência na gestão da sala e o desempenho 

no ambiente escolar entre o professor e o aluno depende de algumas atitudes, como o 

relacionamento interpessoal, o trabalho com conhecimento e a organização da coletividade. 

Essas dimensões vivenciadas, potencializam a didática do professor e desencadeia outros 

pontos básicos que se espera de um aluno, como a questão da aprendizagem efetiva; o 

desenvolvimento humano pleno e a alegria crítica, referindo-se ao crescimento potencial.  

Com a aplicação da Estética Relacional aos processos de ensino a intenção é apresentar 

mecanismos de interação entre o que se pretende alcançar e aquilo que se tem disponível 

para atuar na conjuntura da construção intelectual do ser, onde as figuras de relações 

humanas tornem-se mais flexíveis, possibilitando a expressão quase absoluta do sensível, 

considerando que: 

 
13 BERTOLETTI, Andréa. “Arte Relacional e Ensino de Arte: possibilidades e desafios.” In: 
Com{Fluências}. Anais do VI Ciclo de investigações do PPGAV, jun. 2011. Florianópolis: UDESC, p. 21. 
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Além do caráter relacional intrínseco da obra de arte, as figuras de referência da esfera das 

relações humanas agora se tornaram formas integralmente artísticas: assim, as reuniões, os 

encontros, as manifestações, os diferentes tipos de colaboração entre as pessoas, os jogos, as 

festas, os locais de convívio, em suma, todos os modos de contato e de invenção de relações 

representam hoje objetos estéticos passíveis de análise enquanto tais.14 

Borriaud apresenta, por meio de sua fala, a possibilidade de trans-formação do espaço 

vivencial formal - neste caso, a sala de aula - em um local onde se pode criar novas fronteiras 

que, com o passar do tempo, serão rompidas pela força da formação intelectual de cada 

indivíduo envolvido nesta busca interpessoal que se expressa na figura do outro, porque 

assim é a arte, um espelho no qual o homem [se] encontra ao seu outro.15 A partir deste 

encontro, tem a oportunidade de construir um eu mais fortalecido, porque acontece uma 

relação de trocas simbólicas. Fundamentado neste pensamento, Waltercio Caldas 

argumenta que:  

A arte não é o lugar de entendimento da realidade, a arte é o lugar da dúvida da realidade. É o 

momento em que a realidade se oferece como latência produtiva. A arte não trabalha com o 

conceito de realidade, ela trabalha com a possibilidade de uma coisa vir a ser mais que um 

conceito de realidade. Para a arte, não importa se este copo é um copo, importa o que ele pode 

vir a ser se ele não for o que ele é.16 

É exatamente esta ação inter-colaborativa que se busca na formação continuada de 

professores de Arte, na qual exista e persista o diálogo interrelacional, conforme explicita 

Andréa Bertoletti: 

O ensino de arte calcado na estética relacional propiciará, a partir de situações reais, 

descontinuidades onde a ordem simbólica poderá ser refletida, transfigurada, culminando em 

modos diferenciados de viver, relacionar-se com, enfim, habitar melhor este mundo. Inserir a 

estética relacional na prática do ensino de arte na educação formal ativará, desta forma, o 

 
14 BOURRIAUD, 2009, p. 40. 
15 Ibid., p. 40. 
16 CALDAS, Waltercio apud TEIXEIRA, Ana Maria Pimentel. Trocas: a arte na rua e a rua na arte. 
Dissertação (Mestrado em Artes). São Paulo: ECA/USP, 2005. 
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encontro de experiências de vida aparentemente distintas ou distantes, onde o dispositivo 

relacional possibilitará efetivamente a inter-relação de saberes.17 

Bertoletti argumenta que a estética relacional permite a mais profunda interação entre 

aquilo que já está compreendido e aquilo que ainda não se encontra compreendido, ou seja, 

o espaço de claridade lançado pelas investigações que permeiam a relação objetiva e 

subjetiva do saber com o não-saber.18 Uma vez posto em prática, tem-se a possibilidade de 

formação de uma gnose, produto de uma maiêutica bem elaborada; porque assim vai 

funcionar a ação didática fundamentada na Estética Relacional, não impondo, mas 

possibilitando que o estudante expresse seus pensamentos, transformando-os em saberes 

potenciais. Francisco Herbert Rolim de Sousa evidencia que não se pode confundir uma 

formação científica e didática com, 

formulações teóricas sobre como se deve ensinar, desvinculadas da prática; [há que aprender a] 

conviver com a opinião daqueles que desvalorizam o trabalho artístico em relação a outros 

tipos de trabalho por considerar uma atividade livre e criativa; dificuldade dos alunos de 

admitirem críticas a seus trabalhos ao achar que estas lhes tiram a espontaneidade; o mito do 

artista como ser inspirado, incapaz de adequar sua natureza criativa ao trabalho sistematizado 

e institucional.19  

Sousa esclarece que a didática do ensino da Arte deve ser planejada a partir da 

psicologia do objeto, valorizando o que de mais profundo tenham a oferecer para a 

discussão em sala de aula.20 Muito mais que isto, deve-se conhecer os espaços de exploração 

e o que se pretende com os mesmos, fazendo uso de um bom projeto de intervenção 

didático-pedagógico, um bom planejamento de execução das ações de aplicação e 

intervenção, porque não se trata de uma aventura pedagógica e sim de uma ação educativa, 

formadora e propiciadora de inovações socioeducativas.   

Bourriaud apresenta o argumento de que “hoje, a prática artística aparece como um 

campo fértil de experimentações sociais, como um espaço parcialmente poupado pela 

 
17 BERTOLETTI, 2011, p. 26. 
18 Ibid., p. 26. 
19 SOUSA, Francisco Herbert Rolim de. “Ensino de arte no campo de ação da estética relacional.” In: 
Revista AÇÁ: Artes da Cena, v. 1, n. 1, 2018, p. 36. 
20 Ibid., p. 36. 
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uniformização dos comportamentos”,21 ou seja, para que exista a expansão do ser, enquanto 

ser em si, há que romper com a sectarismo de vanguarda em que se segue uma tradição sob 

a qual o indivíduo aprende aquilo que é proposto, sem a devida liberdade para explorar seu 

mundo e ser atravessado por esta experiência. Nesse viés, Ana Mae Barbosa explana que a 

arte deve se assumir como uma expressão real do ser, neste princípio:   

A arte na educação como expressão pessoal e como cultura é um importante instrumento para 

a identificação cultural e o desenvolvimento. Através das artes é possível desenvolver a 

percepção e a imaginação, apreender a realidade do meio ambiente, desenvolver a capacidade 

crítica, permitindo analisar a realidade percebida e desenvolver a criatividade de maneira a 

mudar a realidade que foi analisada.22 

O que a autora apresenta como proposta de formação por meio da arte é a condição de 

envolvimento do docente com a realidade discente e deste com sua própria realidade 

(objetiva e subjetiva), em que se elabora um vínculo de entendimento relacional. Assim, a 

formação de professores de Arte pela Estética Relacional entendida como:   

A produção do conhecimento através da percepção da realidade vivida, sentida e observada. 

Um conhecimento que torne o ser humano mais rico intelectual, cultural, social, histórico e 

artisticamente, com consciência política e filosófica, com disposição para a prática individual e 

social. Um conhecimento que torne o ser cada vez mais reflexivo, humano e, por sua vez, que 

colabora na transformação da sociedade em que vive. Um sujeito rico de necessidades e que se 

empenha em construir seu capital cultural.23 

Na concepção destas autoras, a Estética Relacional tem condições de propiciar um 

diálogo entre a prática social e individual, em que haja condições de ampliar o escopo 

humano sobre quem é e o que pretende ser como ente imerso na proposta existencial. Tudo 

isto conduz ao surgimento de uma noção filosófica das coisas, algo próximo de ser 

interpretado como a, 

 
21 BOURRIAUD, 2009, p. 13. 
22 BARBOSA, Ana Mae. Tópicos Utópicos. Belo Horizonte: C/Arte, 1998, p. 16. 
23 MÜLLER, Maristela; SILVA, Maria Cristina da Rosa Fonseca da. In: Revista Entre linhas, a pesquisa na 
formação de professores em Artes Visuais e as aproximações com um jantar, DAPesquisa, Florianópolis, v. 
14, n. 22, abr. 2019, p. 38-9. 
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Consciência de que existe uma correlação de forças na esfera cultural é de suma importância 

para que o trabalho docente não seja um fazer pedagógico ingênuo e descontextualizado dos 

processos hegemônicos e contra hegemônicos que envolvem a cultura. [...] Ponderando que a 

estruturação das bases metodológicas da prática docente no que se refere à abordagem sobre 

os estudos da cultura em sala de aula, em acordo com nossos pressupostos, ela deva ser 

sensível à cultura que permeia a vida dos estudantes, atentando-se para os pressupostos que 

envolvem o conceito de cultura como identidade.24 

Claudia Carnevskis chama a atenção para a necessidade de uma construção dialética 

entre as bases metodológicas em que o docente analisa e interpreta a realidade estética 

artística estudantil a partir da exposição de suas experiências pessoais e em cima disto, 

elabora seus mecanismos de intervenção didáticos e pedagógicos, visando ao melhoramento, 

aperfeiçoamento e trocas simbólicas.25 

 Ao aplicar a Estética Relacional como um objeto de formação e de transformação do 

saber empírico em saber erudito, cria-se mecanismos que possibilitam a passagem do 

indivíduo daquele que supõe saber para um ser que sabe ou, pelo menos, que submete 

aquilo que detém como seu campo de informação a um juízo de valor mais amplo. 

 

CONCLUSÃO 

 

Pensar estratégias de ação pedagógicas para formação de professores de Arte pressupõe 

um desafio intenso. A matéria que se ensina é abstrata, mas a intenção é fazer dela algo 

concreto. Por abstrata entendemos a profundidade com que se pode explorá-la sem que isto 

termine com um fim lógico e concreto, aquele valor absoluto que se “supõe” chegar pela 

avaliação. 

No campo da estética, o fim pode ser o ponto em que não se pretende chegar porque 

isto determinaria o processo de criação e não é esta a intenção direta com o ensino e a 

 
24 CARNEVSKIS, Claudia. “Debates sobre cultura no espaço escolar: desafios do professor de artes nas 
escolas públicas de Educação Básica.” In: Revista Educação Artes e Inclusão, v. 10, n. 2, 2014. 
Florianópolis: UDESC, p. 52. 
25 Ibid., p. 57. 
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aprendizagem da Arte. Essa leva o estudante a desenvolver processos de criação, a partir dos 

quais, a cada aperfeiçoamento de sua técnica, mais avança na criatividade, embora não 

precise se aproximar de nenhum fim limitado ou objetivo definido a priori, como se isto 

fosse prova definitiva de sua capacidade criadora, porque esta atitude redundaria em limitá-

lo a um espaço circunscrito. 

A Educação Básica é uma política pública que traz em seu escopo a intenção de 

aprimorar e aperfeiçoar a capacidade de raciocínio lógico-abstrato e a autoestima do 

estudante, na expectativa de que possa usufruir de um espaço mais amplo na sociedade 

formal ao expor o conjunto de sua intelectualidade, inteligência e criatividade. Vygotsky 

(1896-1934) já defendia que o estudante chega à escola com uma carga volumosa de 

conhecimentos empíricos que necessitam ser submetidos a juízos de valor para que sejam 

refinados, conferidos, validados e refutados.  

Esta é a parte mais sensível deste processo de educação, porque para alguns discentes o 

novo é encarado como algo desafiador e se mostra muito mais resistente para novas 

aprendizagens, quando se sente obrigado ou porque o conhecimento que vem do outro é 

estranho a si, diferente e marcado por experiências particulares e singulares, o que desperta 

a necessidade de trocas simbólicas e entendimentos mútuos sobre estes mundos intrínsecos 

distintos.  

A Estética Relacional, aplicada neste contexto de ensino e de aprendizagem como uma 

estratégia didática, vai possibilitar que estes encontros e desencontros aconteçam sem que 

ocorra uma resistência direta por parte do estudante porque estará imerso em um amplo 

contexto de socialização, em que as divisas entre o eu e o outro tornam-se fluidas ao 

permitir uma discussão mais aberta e com menos medo do que seja posto e do que pode 

resultar como aprendizagem. 

Nisto, revela-se que o interesse com a aplicação da Estética Relacional aos processos 

educacionais é ampliar o diálogo entre a possibilidade de criatividade dos professores e que 

isto se manifeste nas produções dos estudantes.  
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CAPÍTULO 17 
 
ARTE E PATRIMÔNIO NA ÉPOCA DA “CULTURA 
EMPRESARIAL” 
   
Elyane Lins Corrêa1  
 
 
 

“As finalidades da arte não são menos turvas do que seus meios”, Jean Rostand  

 

 significado de valores como autenticidade, cultura, bem público, entre outros 

ligados aos campos da arte e do patrimônio arquitetônico, passaram por mudanças 

profundas a partir da década de 1980. Historicamente, esses conceitos estavam entre aqueles 

que forneciam um fundamento aos juízos sobre as obras e determinavam se elas tinham ou 

não valor artístico e/ou valor histórico. Isso é ainda mais relevante no campo do Patrimônio 

Arquitetônico, pois obriga a pensar sobre a mudança desses conceitos no que tange aos 

 
1 Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo e mestrado em Filosofia, ambos pela Universidade 
Federal da Paraíba e doutorado em Arquitetura e Urbanismo pela Universitát Politécnica de Catalunya, 
em Barcelona. Professora Associada na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal 
da Bahia. E-mail: elyanelins@gmail.com. Lattes: http://lattes.cnpq.br/3470417925146953 

O 
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juízos de valor, além de questionar seriam suas consequentes implicações teóricas e 

políticas.  

Por que é imprescindível pensar sobre as mudanças relacionadas ao significado desses 

valores nos dias de hoje?  

Porque, em quase todas as Cartas Patrimoniais, são tratados de um modo, diria, puro e 

singelo. Não se pretende diminuir a importância desses documentos, ao contrário, eles são a 

base para a ação de proteção do patrimônio, porém, não puderam alcançar um aspecto 

absolutamente fundamental das sociedades contemporâneas no que diz respeito à Arte e a 

Cultura: a sua privatização.   

Sem nos reportamos ao mecenato individual que vinha de grandes fortunas, e ao 

desempenho dos marchands nesse ramo, falaremos, sinteticamente, dessa tendência 

recente. Isto porque, no mundo da Arte e da Cultura, constatou-se, como foi dito, que desde 

a década de 1980, iniciou-se nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, com o presidente, 

Ronald Reagan, e a primeira-ministra, Margareth Thatcher, uma íntima e estreita relação 

entre a esfera da Arte e da Cultura com o capital privado das grandes corporações 

empresariais. Essas duas administrações tinham como objetivo substituir o Estado pelo 

mercado como instituição econômica e social, como mostra a historiadora da Arte, Chin-tao 

Wu, em sua obra Privatização da Cultura. 

Logo após a 2ª Guerra Mundial, essa relação manteve em um plano discreto a conexão 

entre os grandes negócios e a denominada alta cultura. O patrocínio privado à Cultura 

manteve assim uma distância reverencial entre a obra de arte e a autopromoção da 

companhia. Por exemplo: seu logotipo era discretamente impresso dentro do catálogo da 

exposição; ou era feita uma breve menção no catálogo, onde se afirmava que a corporação 

havia feito possível tal ou qual perfomance; ou a arquitetura funcionalista do vestíbulo de 

um banco era “complementada” por um monumental quadro de um famoso artista, dentre 

outras estratégias. A ingerência direta de empresas e corporações era ausente, caso 

contrário, seria considerada inadequada. 
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Nas duas últimas décadas do século 20, segundo Chin-tao Wu, ocorreu um verdadeiro 

“assalto” empresarial aos museus públicos e às galerias de arte, quando se abriram os 

caminhos para a entrada das novas elites sociais e mercantis. A partir disso, essas 

corporações conseguiram integrar-se no meio e na infraestrutura do mundo artístico e 

converteram os seus edifícios-sede em salões de exposições de arte, tendo inclusive suas 

próprias coleções e acervos, curadores e departamentos de arte. Passamos a ler notícias 

sobre exposições e galerias de arte dentro de empresas e corporações, coleções de arte 

contemporânea nas salas de espera dos maiores escritórios de empresários, que promovem 

sua imagem com coleções permanentes e, claro está, com quadros pendurados nas paredes 

de escritórios das companhias financeiras mais influentes.  

Desde as exposições patrocinadas por companhias de produção de bebidas alcoólicas, 

aos bancos, para dar publicidade aos seus produtos, temos sido testemunhas de um novo 

tipo de mecenato no qual a união do talento individual e do marketing empresarial está 

começando a transformar o conceito de Cultura tal como o entendíamos e a diluir os limites 

e distinções, dentre outras, entre público e privado, autêntico e inautêntico, bem cultural e 

bem de consumo.  

O tema sobre a Cultura entra, por exemplo, na agenda do Banco Mundial. O Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) abre uma linha de financiamento na assinatura 

Centro Cultural, e em julho de 1996, anunciou que financiaria 38 projetos de 

desenvolvimento cultural em 24 países da América Latina e Caribe. Por que? No Brasil, o 

Banco do Nordeste (BNB) cria em 2005, segundo seu site, um programa de apoio financeiro 

à cultura.  

Os bancos privados também criam suas linhas e programas, pois a relação entre 

política pública e patrocínio empresarial ganha outra dimensão através da Lei Rouanet de 

Incentivo à Cultura, de 1991. Os incentivos fiscais, ou mecenato privado, promovidos por 

esta Lei, podem ser resumidos em dois objetivos principais: apoiar a criação cultural e 

artística e contribuir para garantir o acesso e a distribuição dos bens culturais, assim como 

proteger, preservar e difundir esse patrimônio.    
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Seria necessário rever o ambiente político em que esta Lei foi formulada, pois 

constatou-se que ela reforçou, ainda mais, certas disparidades ao promover e viabilizar 

expressões e atividades culturais que estão diretamente relacionadas com a parcela da 

sociedade que tem mais poder econômico, não se interessando por aquela que não o tem.  

Viabilizou milhões de reais para tais atividades, mostrando-se assim incapaz de auxiliar 

e fomentar, num país que se pretende democrático e republicano grande parcela de sua 

política pública para a Arte e a Cultura, sem utilizá-las como meio para uma cultura oficial 

opaca e monolítica. Nesse regime, ou melhor, nesse modo de exercer o poder, o republicano, 

as políticas devem se dirigir e estar a serviço do bem comum, da coisa coletiva ou pública, 

não se deve buscar a vantagem de um ou de poucos; o bem comum não pode ser apropriado 

como se fosse um patrimônio privado ou pessoal, essas práticas, ao lado da corrupção, estão 

entre seus piores inimigos, e por isso essa lei vinha sendo avaliada com o objetivo de corrigir 

tais distorções, até ser totalmente desarticulada pelo atual governo federal quando se abateu 

sobre o país o obscurantismo, a crueldade e a injustiça.     

A privatização de fato das instituições culturais tem então um altíssimo custo, pois, na 

prática, a res-publica (coisa pública) - aberta, acessível, desimpedida, comum, 

(com)partilhada - tende a desaparecer. Ganha assim seu oposto convencional, o privado, ou 

seja, o particular, com participação ou acesso limitado, que, em seu sentido mais original, 

também significa privilégio. Mas, ao mesmo tempo, ocorre outro fato que merece um estudo 

aprofundado, pois entre os dois setores encontram-se aquelas que são, ambiguamente, 

públicas e privadas, pertencentes ao chamado “o terceiro setor”, aquele que se autoproclama 

sem fins lucrativos, onde se localizam, aqui no Brasil, as chamadas Fundações ou Institutos 

Culturais criadas por entidades ou empresas privadas. Assim, tanto o setor privado como o 

terceiro setor, passaram, como antes o fazia o público, a realizar investimentos, criando 

instituições, agências, fundações e organizações para suas ações e projetos culturais.  

No Brasil, isso gera a necessidade de uma formação acadêmica suprida por cursos de 

extensão e especialização, que tem como foco o “mercado de bens culturais”, cujos 

conteúdos não se detêm na História (das sociedades e da Arte) e na Cultura, mas na 
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economia, na produção e gestão de bens culturais cujo objetivo é oferecer uma formação 

profissional que forneça elementos para: conformar uma visão estratégica; controlar 

ferramentas de formulação, viabilização, implementação, avaliação e divulgação de 

projetos.2  

Também se deseja, com esses cursos, aumentar a competitividade em um mercado em 

expansão e agregar eficiência e eficácia às ações promovidas ou patrocinadas pelas 

organizações onde atuam, maximizando seus resultados e seu retorno”. Apenas chamo a 

atenção para a linguagem empresarial e econômica adotada, originada em MBAs no que toca 

aos bens culturais e à economia.  

Mesmo em países distintos no plano político e cultural, consultando a literatura 

especializada, constatamos que ocorreram diversos deslocamentos das políticas públicas e 

uma grande facilidade da entrada de grandes corporações no âmbito cultural, passando 

também os governos a incorporarem os princípios do livre mercado nas instituições públicas 

encarregadas da gestão da Cultura e da Arte. 

Essa é, evidentemente, uma estratégia complexa e opaca, com muitas variantes e 

consequências sobre a produção artística e, em consequência, sobre o Patrimônio Histórico, 

Artístico e Cultural, que no Brasil, parece, se não me equivoco, não tem merecido a devida 

atenção. O patrocínio empresarial no âmbito da Arte e da Cultura converteu-se em ações 

cada vez mais frequentes de nossa vida cultural e, por isso, nos falta entender melhor as vias 

pelas quais os valores mercantis e o ethos do livre mercado vêm permeando cada vez mais 

esse campo, especialmente nas Artes Visuais e na Arquitetura.  

No Brasil, edifícios de grande valor histórico, arquitetônico e artístico, foram 

restaurados e “adotados” como Institutos, Centros ou Fundações Culturais dos bancos, ou de 

grandes corporações, convertendo a Arquitetura, e até áreas das cidades, em verdadeiros 

suportes publicitários. Alguns bancos já contam com uma rede de centros culturais em 

várias capitais no Brasil e no exterior, quando iniciaram também suas “políticas culturais”. 

Assim como o fazem também as corporações e empresas telefônicas (especialmente as de 

 
2 BRANT, Leonardo. Mercado Cultural: panorama crítico e guia prático para gestão e captação de 
recursos. São Paulo: Escrituras, 2004. 
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celulares), as de cartão de crédito, as de cigarro e bebidas, as petrolíferas, as siderúrgicas, as 

grandes construtoras e canais de televisão que vêm patrocinando e premiando filmes, 

concertos musicais, exposições, peças teatrais etc., exercendo um papel de crítica onde 

predomina o interesse e o “gosto artístico” da empresa.  

Este é um terreno teórico tão pantanoso, que a simples referência aos nomes dessas 

empresas - e todos sabem a quais me refiro - já seria uma forma de dar-lhes publicidade. 

Quando financiam instituições públicas de prestígio (como teatros, orquestras sinfônicas 

etc.) passam a ser denominadas de “empresas mantenedoras” e seus símbolos e slogans estão 

estampados em faixas, cartazes (impressos ou eletrônicos), nas agendas de programação dos 

espetáculos ou eventos, em praticamente toda as manifestações e expressões culturais e 

artísticas (isso não apenas no Brasil), desde aquelas classificadas como "Alta Cultura”, como 

aquelas consideradas populares e tradicionais.  

Surgem, assim, provavelmente pela primeira vez, alguns fenômenos tais como: a 

denominada “cultural empresarial”; a emergência do capital cultural; o patrocínio 

empresarial à Arte e a Cultura; o marketing cultural corporativo; os mantenedores culturais, 

e como consequência o “gosto artístico empresarial”.           

Dentre as razões de ser desse fenômeno contemporâneo, podemos indicar, 

sinteticamente, que as ações estão vinculadas. Há, pelo menos, três frentes da política da 

empresa, são elas:  

a) a financeira, em que se conta com a possibilidade de reduzir a massa de impostos sobre o 

lucro;  

b) a do marketing e relações públicas, na qual é decisiva a gestão da imagem da corporação 

perante o mercado e a sociedade civil;  

c) a das relações internas de trabalho, voltada para os relacionamentos entre diretoria e corpo 

administrativo. 

Assim, em muitas ocasiões, a Arte não pode recuperar-se de uma situação intrínseca ao 

capitalismo industrial e empresarial, os quais têm sido adjuntos à política econômica. Além 

disso, a Arte não pode separar-se, por si mesma, para regressar ao viés artístico e estético. 

Por isso, muitas produções se fundiram, de diversos modos, com os negócios e o comércio 
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em um mercado e em uma posição passiva e submissa. 

Em muitos países, a cultura é tida como um artigo privilegiado que dá mais do que 

pede, como uma substância “mágica” que provê gerando e aumentando o valor tanto para o 

Estado como para as empresas de capital privado. Assim, a cultura se postula como um 

modo de produção de valor pelos seus efeitos no relançamento da economia e a criação de 

riqueza. A cultura é instrumentalizada pelos seus efeitos “geradores de valor”, isso possibilita 

explorar ao máximo os benefícios dessa produção (diferente de criação) para que a cultura 

também seja produzida industrialmente.  

 Em outras palavras, podemos constatar - porque talvez outros valores sejam 

intangíveis -, que estas práticas:  

a) rendem benefícios não só fiscais, através dos quais seguem acumulando prestígio, influência 

e riqueza;  

b) sacrificam a receita tributária, ou seja, a parcela de lucros que deixa de ser recolhida sob a 

forma de impostos aos cofres do Estado para ser convertida, como doação, ao acervo dos 

museus ou para financiar outras promoções;  

c) rendem um ganho publicitário incontável, voltado especificamente para a promoção ou 

reforço da imagem positiva da empresa perante seus clientes e a opinião pública, 

especialmente, aquelas empresas que precisam seriamente “limpar” sua imagem (cigarros, 

bebidas, bancos, dentre outras), chegando até, em alguns casos no Brasil, a ser também um 

modo de “lavar dinheiro”.  

Chegamos então à conclusão mais inquietante quanto a essa “filantropia empresarial”: 

se não tivesse sido “investida” na Arte e na Cultura, através da lei de incentivos e deduções 

fiscais, a maior parte desse dinheiro teria sido paga em impostos,   

Na medida em que a maior parte do dinheiro seria perdida em impostos, é legitimo considerá-

lo uma forma indireta de subsídio público. Afinal, todos que pagam devem “contribuir” para 

endossar as decisões privadas tomadas pelos ricos patronos, seja na qualidade de indivíduos, 

seja na de corporações.3  

Assim, o dinheiro público é usado para aumentar as prerrogativas, quer dizer, os 

 
3 WU, Chin-tao. Privatização da Cultura. São Paulo: Boitempo, 2006, p. 28. 
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privilégios, regalias, vantagens, do capital privado, liberando-o de deveres, encargos, ônus e 

obrigações. Mesmos para aqueles que dividem a direção das empresas mais importantes, que 

frequentam os mesmos clubes sociais e as mesmas associações empresariais, a Arte e a 

Cultura são também uma fonte de competência, prestígio e status frente a sua mesma classe 

social.  

O status é tido, de modo geral, como a posição de uma pessoa na sociedade ou, de 

modo mais relevante aqui, é o valor e a importância de uma pessoa ou empresa aos olhos de 

uma dada sociedade, ou até, do mundo. Essa posição vem sendo cada vez mais associada, 

pelo menos desde o final do século XVIII na Europa, à realização financeira. O status 

elevado traz muitos benefícios para aqueles que o possuem, pois, além de recursos de toda 

ordem, traz conforto, espaço e benefícios considerados valiosíssimos: atenção, deferências, 

preferências, adulações e convites. Por isso, essa posição e situação é considerada, por 

muitos, um dos melhores e mais valiosos bens terrenos. 

Assim, os cada vez maiores capitais privados que se veem atraídos pela Cultura e a 

Arte, são o resultado da predileção de uma alta classe empresarial que aproveita o valor da 

Arte e do Patrimônio Cultural para ganhar tanto capital simbólico como financeiro. Mostra-

se como uma elite dentro da elite, aposta na Arte e na Cultura, pois não é de estranhar que 

toda vez que uma imagem de ruptura, habitual na Arte Moderna e Contemporânea, seja 

escolhida por pessoas de elevada posição social, seja feita para escandalizar aos de sua 

mesma classe social exibindo novos gostos estéticos e, por isso, essas expressões artísticas 

jogam um papel primordial em sua intricada rede de relações sociais.  

E os artistas e as instituições culturais que se libertaram de sua servidão ao príncipe e à 

Igreja, colocam-se, cada vez mais, sob o controle dessas corporações privadas, pois ainda que 

os patrocinadores só financiem uma parte do programa, não será que, na prática o 

condicionam por inteiro, podendo ser uma forma de censura insidiosa e oculta?  

Pois, uma vez que um Estado democrático vai abdicando de suas prerrogativas de 

promover a Arte e a Cultura, e as instituições culturais tornam-se dependentes, no sentido 

mais forte do termo, de seus patrocinadores privados, não será o espírito empresarial o que 



MOMENTOS DA HISTÓRIA, VISÕES DA ARTE - 2021 

 

CAPÍTULO 16 
Ana Rita Cesar Lustosa /  

Rita Mychelly dos Santos Salles 

 

321 

agora poderá passar a dominar as fases de criação, difusão e recepção?   

Talvez por isso, nos mais altos degraus da direção empresarial, está em marcha uma 

intensa busca de modos de pensamento e atuação considerados mais atualizados. Isso se faz 

evidente no empenho às estratégias e identidades corporativas, ademais daquilo que se 

denomina “filosofia e ética corporativa”. A produção social de bens e serviços, pública e 

privada, é ubíqua, ainda que passe despercebida. É, dizendo de forma extravagante, a 

matéria obscura de nosso universo da produção econômica. Durante os últimos vinte anos, o 

mundo da Arte e da Cultura, foi depojado de sua aura de autonomia só para renascer como 

um exclusivo nome de marca com direito próprio dentro da economia global da moda e do 

espetáculo.  

Aos perigos ao Patrimônio já listados pela tradição como o tempo, os cataclismas, as 

guerras, e mais recentemente o turismo, acrescentamos agora outro: o da completa inversão 

do sentido da obra, quando é apropriado pelas companhias telefônicas, os cartões de crédito, 

os bancos e seus centros culturais, enfim, pela privatização da Arte e da Cultura, que 

passaram a ser associados e, praticamente tutelados, em sua quase totalidade, por essas 

empresas privadas e seus valores de mercado e financeiro.  

Nesse sentido, examinemos brevemente a apropriação que realiza o Banco Real da obra 

de van Gogh (1853-1890). Esse banco realiza uma montagem digital com o autorretrato do 

artista, o qual segura um cartão de crédito. Chegamos, assim, a uma completa desconstrução 

do sentido original da obra (montagem escolhida para a capa do livro de Chin-Tao Wu). O 

banco também usa o mais famoso quadro de margaridas de van Gogh como o pano de fundo 

de outro cartão. Oferece ainda uma série de serviços especiais aos clientes chamados pelo 

nome van Gogh, até estabelecer um link entre seu portal e o museu em Amsterdam. Algo 

estarrecedor.  

Dentro do item Cultura de seu portal eletrônico, no subitem Restauro ao Patrimônio, 

cita como realização ou projetos a serem realizados (não fica claro): o Parque do Ibirapuera 

e a reestruturação da sinalização e implantação do sistema de coleta de resíduos; o Colégio 

Rodrigues Alves e a preservação do patrimônio e da escola; o Cristo Redentor, em parceria 
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com a Gerdau, Prefeitura e a Arquidiocese do Rio de Janeiro, Ibama e Fundação Roberto 

Marinho; o Parque da Independência, a restauração do Monumento à Independência, 

fontes, chafarizes e jardins, e o Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa e as obras para 

melhorar a infraestrutura do local.  

Em Salvador, há exemplos dessas estratégias, como o cinema Glauber Rocha e o Museu 

da Misericórdia, ambos situados no Centro Histórico da cidade. Ao analisar a importância 

histórica do projeto, o prédio situa-se na Praça Castro Alves, com vista para a Baía de Todos 

os Santos. Fundado em 1919 como Cine-Theatro Kursaal-Baiano, um ano depois, foi 

rebatizado de Cine Guarani. Considerado moderníssimo na época da sua inauguração, era 

frequentado pela elite baiana com seus 1.200 lugares disponíveis.  

Em 1955, foi reformado e reinaugurado já com o formato Cinemascope com som 

estéreo, o mais moderno da época, quando também surgiu um dos símbolos mais 

conhecidos desse espaço, os índios pintados pelo artista Carybé. Entre seus momentos 

históricos mais destacados, no prédio ocorreu a estreia do primeiro longa-metragem baiano, 

Redenção, em 1959, de Roberto Pires, iniciando o que se entende no meio cinematográfico 

como o ‘ciclo de cinema da Bahia’, que foi até 1963. Segundo seu site oficial, o Ministério da 

Cultura apoiou desde o início esse projeto por considerá-lo uma ação de revitalização da 

área.  

O projeto de reforma do cinema foi aprovado pelo dDepartamento do Patrimônio 

Histórico do Iphan/Bahia e teve apoio, na época, da Agência Nacional do Cinema do 

Ministério da Cultura (Ancine/MinC), antes de seu desmonte do ano de 2020, para a 

aquisição dos equipamentos tecnológicos das salas de cinema. O projeto foi financiado pelo 

Banco do Nordeste Brasileiro (BNB) e contou com patrocínio do Banco Unibanco/Itaú. O 

Espaço Unibanco de Cinema teve um investimento de milhões de reais com o patrocínio do 

Unibanco e da Ancine, por meio da Lei do Audiovisual financiado pelo Banco do Nordeste.  

Toda essa operação foi recebida, desde o ponto de vista do espectador (em uma 

sociedade de massas cuja comunicação e educação é dada pela mídia), da seguinte maneira: 

nos jornais e em seus cadernos de programação cultural, a indicação do nome do cinema é 
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Unibanco Glauber Rocha; e, no folder da programação, lê-se que estudantes e correntistas 

têm 50% de desconto. À semelhança da operação realizada pelo Banco real com van Gogh, 

vemos o nome e a obra de Glauber Rocha, marcada pelo seu caráter revolucionário, estético 

e político, e de oposição à submissão da arte ao capital privado, associados aos valores mais 

niilistas: àqueles incorporados pelos bancos.  

É provável, para evitarmos generalizações (pois cada caso merece um estudo 

específico), que com a consolidação dessa estratégia por parte das empresas, e em certas 

circunstâncias, elas sejam procuradas para emprestar seu nome e dar uma espécie de aval ao 

empreendimento, possibilitando a arrecadação dos recursos. Mas, para a criação de um 

espaço dedicado à sua obra e ao cinema, foi necessária essa associação?  

Mesmo em uma época, a nossa, marcada pelo relativismo de todos os valores, isso não 

causa espanto ou, pelo menos, algum tipo de inquietação? 

No segundo exemplo, o do Museu da Misericórdia, lemos em seu folder que os 

Parceiros Empresariais são bancos, uma construtora, dentre outras variadas empresas que ali 

estampam suas logomarcas. No item Apoio cita-se o nome de uma das maiores 

multinacionais do ramo dos alimentos e cosméticos do mundo. Na mesma propaganda, 

onde são apresentados os espaços destinados ao público, lemos que a Loja “oferece 

lembranças da nossa História e do Museu, produzidas por artistas baianos”. O que se 

encontra na loja é, dentre outros objetos, livros que exaltam a História e os feitos do dono da 

construtora que está entre seus mais influentes “parceiros” empresariais. Constitui-se, 

portanto, um valioso vínculo histórico, cultural, social, com as obras arquitetônicas e 

artísticas que renderá inumeráveis benefícios.  É legal, mas é legitimo?  

Assim, nesses exemplos, o conteúdo, a função social e as relações de propriedade 

mudaram, a preponderância absoluta conferida hoje a seu valor de exposição e propaganda 

atribui-lhe funções inteiramente novas. Ontologicamente, isso gera uma leitura na qual se 

aprecia a inversão da lógica relação entre continente e conteúdo, essência e aparência, 

produto e embalagem, entre ‘hardware e software’. Essa operação também tem, sem dúvida, 

implicações econômicas de primeira ordem, posto que consegue fazer vendáveis coisas e 
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assuntos que de outra maneira seriam, se não duvidosamente viáveis, diretamente 

“invendáveis”, como são a maioria de nossos políticos e os princípios e procedimentos dessas 

empresas. A quintessência dessas das obras de arte e o patrimônio têm seus valores 

artísticos, históricos e culturais, inscritos simbolicamente em sua materialidade, mas se 

enfraquecem para ceder lugar a novos valores. 

Assim, o marketing cultural é a estratégia de difusão dos projetos culturais. A 

comunicação de ações culturais que realizam as organizações privadas tem como fim gerar 

uma imagem positiva. Busca novas formas de comunicar-se e legitimar suas ações frente à 

sociedade em geral e ao seu público em particular - ou seja, seus clientes - ao explorarem o 

status social de que desfrutam as instituições culturais em nossa sociedade.  

Atributos e valores simbólicos do marketing cultural abarcam elementos como 

autenticidade, identidade, responsabilidade social das empresas e das instituições envolvidas 

com a intenção de que tanto os agentes econômicos que participam nela como os usuários 

ou clientes potenciais apoiem ou se inscrevam em determinados projetos ou organizações 

culturais.     

Constatamos que aquilo que antes era da ordem da política, da justiça e da ética, 

deslocou-se para o terreno da estética. Confrontamos hoje uma lógica da simulação que já 

não tem nada a ver com a lógica dos fatos, ou ao que chamamos “realidade”. Cada um de 

nós, todos os dias, esforça-se para distinguir entre realidade e ficção, limite que parece cada 

vez mais tênue, havendo situações em que há uma total supremacia da ficção nas entranhas 

construtivas das mensagens das indústrias culturais e midiáticas sobre aquilo que 

considerávamos a “realidade”. 

No atual estágio da política, as ideologias não são mais explícitas e o que aparenta ser 

rasgos de pluralidade são, em realidade, distintos estilos de vida sujeitos ao império das 

modas e aos ciclos do mercado. Autores como Slavoj Zizek, em sua obra Arriscar o 

impossível, sustentam que na “pós-política” há uma degradação da realidade pelas soluções 

de simulação, de “virtualização” ou digitalização do espaço social e cultural.4  

 
4 ZIZEK, Slavoj. Arriscar o impossível.  São Paulo: Martins Fontes, 2006. 
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Uma sociedade artificial, onde a administração das coisas substitui a administração das 

pessoas, reguladas também artificialmente. Mais importante do que procurar conhecer essa 

realidade virtual, é necessário conhecer a realidade do virtual. Será que não assistimos a 

“virtualização” do vazio?  

Há uma sedução que nasce da dialética entre mercados e meios de comunicação que 

desloca a realidade e a substitui por sonhos paralisantes, pelos quais circulam os fantasmas e 

os medos, mas, talvez circulem também as possibilidades de mudança.5 

Sabemos que a sociedade contemporânea vem se tornando cada vez mais visual e 

estetizada, onde a multiplicação das imagens digitais assumiu um verdadeiro predomínio 

sobre o que chamávamos de ‘fato’ e de ‘realidade’. Essas imagens midiáticas-visuais 

substituem hoje a fotografia, que já havia substituído a pintura. Na época do predomínio da 

pintura, ainda podíamos perguntar sobre o original, cada quadro era único, e toda cópia 

uma falsificação. Com a fotografia e o cinema, o original é o negativo, e cada cópia o 

positivo, que é também o original. Mas, com a imagem digital, não há mais nem negativo 

nem positivo, e a ideia de “o original” tornou-se obsoleta, tudo é cópia, ou tudo é original, e 

assim, parece que todas as distinções são arbitrárias. Por outro lado, se abdicarmos dessas 

distinções caímos num círculo de paradoxos. E, por isso, não surpreende que as noções de 

Autenticidade - e com ela as de patrimônio e de bem público - estejam tão enfraquecidas.  

Na época da “cultura empresarial” e da moda, a Arte e a Cultura, chegam a significar 

um negócio muito lucrativo e importante. A “cultural empresarial” abriu um abismo entre o 

primeiro e mais antigo significado do termo Cultura, a saber, como a formação do homem e 

seu melhoramento e aperfeiçoamento, ou seja, a formação de um indivíduo em sua 

humanidade e maturidade espiritual. Abriu também um abismo entre seu significado mais 

atual, utilizado por sociólogos, antropólogos, arquitetos e urbanistas, para assinalar o 

conjunto de modos de vida criados, aprendidos e transmitidos por uma geração à outra, 

entre os membros de uma determinada comunidade e sociedade.  

Neste segundo sentido, Cultura é a formação coletiva e anônima de um grupo social 

 
5 BAUDRILLARD, Jean. "Significação da publicidade." In: LIMA, Luis Costa. Teoria da cultura de massa. 
Rio de Janeiro: Saga, 1969.  
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nas instituições que o definem, que, em um sentido mais amplo, também pode ser 

compreendido como o conjunto dos modos de viver e de pensar cultivados e polidos, que se 

costuma utilizar também como sinônimo de civilização.  

O problema da autenticidade não se apresenta aqui apenas nos termos colocados por 

Walter Benjamin em sua obra A obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica, 

quando a relaciona com a reprodução em série tornada possível pelos novos meios técnicos 

da fotografia e da reprodução mecânica.6 Se, em seu sentido amplo e vago, autenticidade 

quer dizer original, legítimo, sincero e, por extensão, verdadeiro; aqui, a autenticidade de 

uma obra de arte é aquela que ela carrega como a quintessência de tudo que foi transmitido 

pela tradição, desde sua materialidade até seu conteúdo, ou seja, seu testemunho histórico. 

Porém, na época da cultura empresarial, há uma perda dessa autenticidade em substituição 

a outra: a da empresa. Então, o que significa a “cultura empresarial”, nessa refuncionalização 

a Arte e do Patrimônio, e como se vincula com os ganhos econômicos? Para Chi-tao Wu,  

Atentas à sua posição simbólica na mente das pessoas (consumidores), as empresas usam as 

artes, carregadas de implicações sociais, como mais uma forma de estratégia de propaganda ou 

de relações públicas, ou ainda, para usar o jargão da cultura corporativa, encontrar um “nicho 

de marketing”: uma forma de ganhar entrée num grupo social mais sofisticado pela 

identificação com seus gostos específicos. É nesse espaço de interesses que a busca do capital 

cultural como meio para se atingir fins econômicos, ou a conversão de capital cultural em 

econômico, assume sua forma mais transparente e às vezes mais politicamente perniciosa.7  

Assim, nessa mescla de interesses, a empresa busca assegurar o que se chama 

“visibilidade da marca” e, tal como vimos antes, status. Nesse tipo de peça publicitária e 

estratégica de marketing, com seus slogans, logomarcas, nomes e fotos, a contemplação livre 

não é mais adequada, o que se nota é que guiam o observador/fruidor, o qual sente que 

agora há um caminho definido para se aproximar da obra. A publicidade e o marketing 

instruem e orientam a recepção da obra de arte num sentido e fim predeterminados.  

Assim como ocorreu em períodos históricos anteriores, assistimos a uma mudança de 

 
6 BENJAMIN, Walter. A obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica. São Paulo: Brasiliense, 
2012. 
7 WU, 2006, p. 22. 
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valores e, consequentemente, a uma mudança na função social e na relação de propriedade 

da obra de arte e do patrimônio histórico. Esse deslocamento chega ao nosso modo 

contemporâneo de perceber os valores, sejam morais, políticos, artísticos e/ou estéticos. Mas 

será que não assistimos, hoje, a substituição da antiga educação humanista e ilustrada, por 

um gigantesco aparelho de ocultação, dominação e massificação?  

Será que a Arte e a Cultura ainda podem colaborar para uma redistribuição justa da 

riqueza social?  

Será que sob a expressão “respeito à Cultura”, ou nos negócios sobre o “direito à 

identidade cultural”, não subjaz uma maquinaria destruidora da política real, cuja finalidade 

verdadeira é apagar os escassos focos de insubmissão que ainda restam?  

A Cultura pode ser a mais eficaz máquina de formação de uma massa de 

consumidores, eliminando o político na vida individual de seus cidadãos em nome das 

atividades culturais, seja em nome da empresa, ou até dos interesses de grupos econômicos 

que dominam o Estado.8 Se a saída pela educação e a cultura é indispensável para a efetiva 

realização de uma república que não esteja apenas no nome, que se paute pela justiça e 

fortaleça o elo social da confiança entre as pessoas, que não reduzem ou eliminem os 

espaços públicos, e que esses não sejam entendidos apenas como um arremedo social da 

propriedade privada, é preciso que o próprio público controle-os.  

A distinção entre o bem comum e os interesses privatizadores permite que se respeite 

o espaço público, ou seja, ele é um bem comum, e isso não se refere ao acesso direto à obra 

ou ao espaço, mas a apropriação e privatização da História e dos signos que dão valor àquela 

obra.  

Segue-se a tudo o que foi mencionado uma série de questões, muitas ainda em aberto:  

será ainda possível a criação de obras artísticas e culturais como valores autônomos, 

realizados por artistas e arquitetos independentes que não se submetem à mercantilização 

de sua obra para que sejam apreendidas ou usufruídas de modo coletivo, criando, de fato, o 

que se denomina patrimônio cultural?  

 
8 ADORNO, Teodor; HORKHEIMER, Max. "A indústria cultural: o iluminismo como mistificação das 
massas." In: LIMA, 1969. 
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Quando essas manifestações culturais autênticas são encontradas e protegidas desde a 

administração pública, não encontram, logo após e imediatamente, a rede empresarial que 

se considera adequada para defender essa “Cultura”, baseada no argumento do direito à 

“identidade”?  

Será que nesse estado de coisas ainda é possível conceber uma obra artística e cultural, 

não chamo de “produto” artístico cultural, que não seja já sob a forma de uma mercadoria? 

Porque quando é concebida e aparece como uma mercadoria, seu valor cultural se funde em 

um meio no qual os valores nunca são excepcionais, senão sujeitos a demandas e, portanto, 

ao mercado, e em consequência à valores puramente financeiros e contáveis.  

Não é possível combinar lucros privados com benefícios públicos?  

Estão considerando ainda que as taxas de lucro dessas grandes empresas e corporações 

são pequenas e insuficientes?  

Quais empresas continuariam com seus programas de “valorização da cultura” sem os 

incentivos fiscais?  

Não é possível a criação de um fundo público para a cultura com dotação orçamentária 

própria?    

Como acontece frequentemente na política, a maneira mais segura de calar toda e 

qualquer crítica ou resistência contra processos regressivos e empobrecedores na gestão e 

apropriação da cultura e da arte para readequá-los a uma função mercantil, é exibi-la ante a 

opinião pública de acordo com a demagógica estratégia que consiste em dizer às pessoas 

exclusivamente o que lhes agradará escutar. Assim, é o caso que nos ocupa.  

E uma vez estabelecida propagandisticamente que a gestão desses bens resulta apenas 

em sua “restauração, preservação ou refuncionalização”, e nisso e somente nisso, nada 

resulta mais simples que estigmatizar a quem tem reservas críticas contra esses processos, 

como se pertencesse a esses grupos de pouco valor e importância que não faz nada e só 

critica quem faz. Aqueles que se sentem atingidos, ou aqueles que simplesmente defendem 

esses processos, pode ainda dizer que, no atual estado de nossa sociedade, essa posição 

crítica é anacrônica ou inútil; ou ainda, que pertence irresponsavelmente às fileiras 
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antissistema, ou pertence àqueles que preferem que as obras não sejam criadas e divulgadas, 

que os edifícios desabem por pura perfídia.  

Porém, é evidente que aquele que examina esse processo de modo crítico, também 

deseja que essas obras sejam restauradas, preservadas e reutilizadas, que esses patrocínios 

proporcionem a criação de obras e sua divulgação, e que se tais objetivos assim proclamados 

fossem isso, e apenas isso, nada teria a discordar.  

Refletindo sobre o exemplo da simulação do cartão de crédito do banco citado 

anteriormente, cabe-nos perguntar: observando as transformações ocorridas nos últimos 

vinte anos, a qual Autenticidade, Cultura e bem público, referimo-nos na época do capital e 

da “cultural empresarial”?  

A transformação da arte e dos monumentos em suportes publicitários não significa 

uma perda do que elas tinham, para nós, de autenticamente verdadeiro e vivo?  

Ou será que essas perguntas não são necessárias, e nada já nos surpreende?   

Em síntese, pode-se dizer que esse tipo de consumo cultural e artístico é um modo de 

distinção que envolve não apenas a cultura erudita, mas também a cultura pop. São 

símbolos que servirão, além de investimento, para realimentar o mecanismo que provoca a 

busca de outros modos de distinção. É importante ressaltar que o fator distintivo não é a 

qualidade intrínseca da obra de arte, mas a circunstâncias de sua exibição. Essa “operação” 

para demonstrar um elitismo erudito e cultural mescla investimentos financeiros com um 

modo para a definição de um corpo privilegiado de práticas que devem ser adotadas como 

sinal distintivo de uma superioridade existente ou a ser alcançada para a realização de novos 

negócios através de uma imagem empresarial mais soft-power.  

As empresas, especialmente os bancos e as mineradoras que no Brasil provocaram 

graves danos humanos e socioambientais - abrem como compensação absolutamente 

desproporcional às perdas, seus centros culturais utilizando-os como um mecanismo para se 

exibir, publicitariamente, como socialmente respeitáveis – mas, também como sendo 

superior às demais empresas concorrentes e que são os melhores entre os melhores. Esse 
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“elitismo cultural e artístico” busca projetar modos culturais ditos eruditos da “cultura 

superior” como um “encobrimento” de uma prática empresarial nem sempre ética.      
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“ÀQUELES QUE CHEGARAM ATÉ AQUI, O MEU ‘OBRIGADO’ PELA 

COMPANHIA QUE, MESMO DE LONGE, NÃO DEIXEI DE SENTIR.” 

Will & Ariel Durant, historiadores americanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bing.com/search?q=Est%C3%A3o+acabando+com+a+cidade+do+meu+pai.+%C3%89+uma+tristeza+imensa+Hilal+Sami+Hilal&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=est%C3%A3o+acabando+com+a+cidade+do+meu+pai.+%C3%A9+uma+tristeza+imensa&sc=0-61&sk=&cvid=DBF39DE014974090AE2981CAEA8908BC
https://www.bing.com/search?q=Est%C3%A3o+acabando+com+a+cidade+do+meu+pai.+%C3%89+uma+tristeza+imensa+Hilal+Sami+Hilal&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=est%C3%A3o+acabando+com+a+cidade+do+meu+pai.+%C3%A9+uma+tristeza+imensa&sc=0-61&sk=&cvid=DBF39DE014974090AE2981CAEA8908BC

