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Mesa Redonda 1

da esquerda para a direita: Vera 
Beatriz Siqueira, Susan Cahan, Maria 
Eurydice Ribeiro (coordenação)  
e Elisa de Souza Martinez

Sessão de Comunicações  1

da esquerda para a direita: Gregório 
Soares (coordenação), Rosana 
Campos Leite Mendes, Verônica 
Biano Barbosa e Jaqueline Ribeiro 
de Souza Mendes

Sessão de Comunicações  2

foto da esquerda: Bruno de almeida 
Porto e Marco aurélio Lobo Júnior; 
foto da direita: Geórgia Maria 
de Castro Santos e ana Claudia 
Maynardes

lançamento de livro

As novas regras do jogo: o sistema 
da arte no brasil (Porto alegre: 
Zouk), de Maria amélia Bulhões 
e Mounting frustration: The 
Art Museum in the Age of black 
Power (Durham and London: Duke 
University Press), de Susan E. Cahan.

à direita: Maria amélia Bulhões

aPRESEntação

A realização do Seminário Internacional do Grupo de Pesquisa Curadoria, Memória 
e Transtextualidade nos proporcionou confrontar uma grande diversidade de abordagens 
que convergiu para mesas redondas e sessões de comunicação nos três dias de duração 
do evento. Os que tiveram a oportunidade de participar e acompanhar as apresentações 
com o Caderno de Resumos, publicado para a abertura, perceberam o quanto a dinâmica 
do pensamento do pesquisador contribui para que um trabalho, ainda que amadurecido, 
tenha em sua versão para apresentação espaço para questionamento e também interações 
diversas. Este livro reúne a contribuição de alguns pesquisadores que participaram do 
Seminário e tem o objetivo central de ser uma referência de trabalho para futuros projetos 
do Grupo de Pesquisa. 

Diferentemente da estrutura do evento, o livro está organizado em torno de três gru-
pos de trabalho. Essa organização traz à tona um aspecto que, de fato, permeou a montagem 
da programação do Seminário: ainda que as mesas redondas concentrassem as discussões 
em torno dos três conceitos que deram título ao Grupo de Pesquisa e à realização de seu 
primeiro seminário, a coesão da proposta só poderia ser obtida se pudéssemos considerar 
que todos os trabalhos apresentados poderiam contribuir para a discussão dos demais. Esse 
nos parece ser o grande desafio da intertextualidade: superar um estado inicial em que a 
diversidade parece ser a acumulação ilimitada e simultânea de abordagens aparentemente 
contraditórias para alcançar um tipo de sincretismo de ideias, uma polifonia que caracteriza 
o conjunto de vozes reunidas. Em nome da diversidade, é preciso arriscar. 

Desde o início, parecia-nos necessário apresentar o nome do grupo de pesquisa e 
título do evento: Curadoria, Memória e Transtextualidade. Essa junção de conceitos expressa 
a maneira como o grupo pretende desenvolver o intercâmbio de ideias e projetos. Desde 
2008, quando Maria Eurydice de Barros Ribeiro e eu organizamos o evento “A Fragmen-
tação da Arte: Narrativas Excêntricas para o Estudo da Arte no Centro-Oeste”, de 19 a 21 
de maio, na Universidade de Brasília, desenvolve-se o trabalho teórico conceitual que se 
configurou em Grupo de Pesquisa, certificado pela Universidade de Brasília e integrado 
ao Diretório do CNPq. Os antecedentes do Seminário são marcados pelo encontro de dois 
conceitos que se associam à atuação das pesquisadoras que coordenam o Grupo – curadoria 
e memória –, conforme pode ser constatado em suas produções bibliográficas. O terceiro 
conceito, transtextualidade, marca uma postura teórica. Em Introdução ao arquitexto,1 
Gérard Genette descreve “transcendência textual” como a qualidade do “texto” que “o põe 
em relação, manifesta ou secreta, com outros textos”. Essa transcendência é denominada, 
para Genette, “transtextualidade”. Com essa perspectiva, afirma-se a centralidade do ob-
jeto de pesquisa, abandonando-se, ainda que não totalmente, a necessidade de confrontar 
modelos teóricos com fenômenos artísticos com a finalidade única de buscar exemplos de 
aplicação de conceitos ou ilustrá-los. 

Considerando que este livro não reproduz na íntegra a pluralidade de trabalhos 
apresentada no Seminário, mas apresenta uma amostra significativa de seu potencial crítico, 

1 GEnEttE, Gérard. introdução ao arquitexto. Lisboa: Vega, s.d.
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optamos por atribuir-lhe um título independente, Convergências indisciplinadas, e marcar 
esta etapa do projeto. Diferentemente do Caderno de Resumos, este livro apresenta ver-
sões ampliadas dos trabalhos apresentados, complementações de referências e, conforme 
o projeto editorial, possibilidades de diálogo entre trabalhos que, no evento, haviam sido 
apresentados em núcleos separados. 

Em curadoria, temos os trabalhos de Jacqueline Medeiros (O terreiro de Lina Bo 
Bardi); Maria Amélia Bulhões (Curadorias em bienais: do espaço físico e do ciberespaço); 
Susan Cahan (The Art Museum in the United States in the Age of Black Power); Vera Beatriz 
Siqueira (Imaginação histórica e pensamento curatorial: aproximações); e Elisa de Souza 
Martinez (Curadoria e exotismo: o valor do outro). Esse conjunto de textos introduz um 
elenco de possibilidades para pensar o papel da curadoria hoje, como postula Terry Smith 
em Rethinking Contemporary Curating, segundo o qual essa “parece não apenas formular 
afirmações históricas, críticas ou institucionais sobre os objetos expostos, mas também dar 
forma a mostras que sejam capazes de gerar novas intuições e novos argumentos”.2 Retoma-
mos aqui uma proposta recente, desenvolvida por Martinez e Siqueira para um simpósio 
que integrou um evento nacional da Anpap, segundo a qual “destacando a curadoria como 
um procedimento geral e não restrito à exposição de objetos, sua heterogeneidade tem se 
constituído não apenas da interação de múltiplas disciplinas ou camadas de sentido, como 
também de diferentes pontos de vista ou discursos curatoriais”. 

Em memória, reúnem-se os seguintes trabalhos: Aline Stefania Zim (Práticas er-
rantes e a modernidade: de Bourriaud a Baudelaire); Cintia Maria Falkenbach Rosa (Biblia 
Pauperum: a transdisciplinaridade entre a língua latina e a imagem medieval); Georgia 
Maria de Castro Santos (A estética da moda no vestuário feminino no Rio de Janeiro do 
início do século XIX); Maria Beatriz de Mello e Souza (A imagem Aparecida na América 
Portuguesa); Maria Eurydice de Barros Ribeiro (A honra divina: o ouro nos manuscritos 
medievais); Matheus Silveira Furtado (Entre Cervantes, Duby e Grassmann: uma ontologia 
da representação da Cavalaria); e Reinaldo Guedes Machado (A confluência das artes na 
propaganda da fé. O púlpito do catolicismo luso-brasileiro). A perspectiva que atravessa 
esse conjunto de textos está fundamentada no texto de Martinez e Ribeiro que apresenta 
o Grupo de Pesquisa no Diretório do CNPq. Nesse, aproxima-se a História da Antropolo-
gia, considerando que a primeira tem gerado modos de analisar períodos passados, como  
a Idade Média, que ultrapassam os limites impostos pela historiografia tradicional, como 
o século XV, e abrangem fenômenos atuais: 

Consequentemente, constata-se que os tempos da imagem nem sempre coinci-
dem com os tempos da história quando a concepção de tempo adotada é linear 
e progressiva. Portanto, ao abandonarmos os modelos temporal e estético que 
trazem embutida a ideia de progresso e optarmos por um modelo que considere 
a cultura – um modelo cultural –, é possível construir um sistema de tempos 
diversos, com ritmos próprios, em que os avanços e os recuos não obedeçam 
necessariamente à mesma cadência. A integração da arte na cultura (“cultura” 
do ponto de vista antropológico) pode permitir a elaboração de períodos muito 
mais complexos do que aqueles com os quais estamos habituados a lidar. No 
lugar de morte e renascimento, poderemos pensar em sobrevivências, retornos 
inesperados e, para o que nos interessa, aqui, em metamorfose.

No terceiro grupo, transtextualidade, convergem os textos de Ana Claudia May-
nardes (Objetos do cotidiano: mediadores, dialógicos, emocionais); Jacqueline Ribeiro 

2 Do texto de apresentação ao Simpósio “Recuradoria: discurso curatorial e perspectiva histórica”, 
coordenado por Elisa de Souza Martinez e Vera Beatriz Siqueira, apresentado no 24o Encontro da 
associação nacional de Pesquisadores em artes Plásticas, Santa Maria, 2015.

14 Dia 2 

Sessão de Comunicações  3

foto maior e foto da direita (menor): 
Gregório Soares 
 
foto da esquerda: Jacqueline Rocha 
Lima Medeiros

Sessão de Comunicações  4

foto maior: aline Stefania Zim 
 
foto da esquerda: Sergio Rizo Dutra 
 
foto da direita: Reinaldo Guedes 
Machado

Mesa Redonda 2

da esquerda para a direita: Vera 
Beatriz Siqueira (coordenação), 
Pedro Russi, Maria amélia Bulhões  
e Vicente Martinez Barrios
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Mesa Redonda 3

da esquerda para a direita: Maria 
João Melo, Maria Eurydice de 
Barros Ribeiro e Maria Beatriz de 
Mello e Souza

Sessão de Comunicações  5

da esquerda para a direita: Cintia 
Maria Falkenbach Rosa, Matheus 
Silveira Furtado e thiago José 
Borges

Sessão de Comunicações  6

da esquerda para a direita: Marcos 
antony Costa Pinheiro, Rodrigo 
de almeida Cruz e Guilherme 
Lazzaretti

Visita à exposição permamente 
do Memorial darcy Ribeiro 
(beijódromo) 
 
da esquerda para a direita: Katiane 
Brito (Secretária Geral da Fundação 
Darcy Ribeiro), Elisa de Souza 
Martinez, Vicente Martinez Barrios, 
Susan E. Cahan e Maria Beatriz de 
Mello e Souza

Abertura do Seminário

Marcelo Mari (Chefe do 
Departamento de artes Visuais da 
UnB) e Elisa de Souza Martinez 
 
Helena Shimizu (Decana de Pós-
Graduação da UnB) e Elisa de Souza 
Martinez

de Souza Mendes (Análise semiótica de um texto sincrético – A capa do 
livro Química e Sociedade); Marcos Antony Costa Pinheiro (Arquifissuras: 
a arquitetura espontânea que se configura como uma escultura expandida); 
Rodrigo de Almeida Cruz (Como foi feita a exposição Constrangimento do 
Tempo); Verônica Biano (Luz e movimento: o estrangeiro imagético-literário 
de Albert Camus e José Muñoz); e Vicente Martínez Barrios (Estratégias 
culturais, um artista latino-americano na vanguarda). Esse conjunto de 
trabalhos oferece ao leitor a experiência de confronto com a “transcendência 
textual” definida por Gérard Genette. Cada um dos trabalhos apresenta o 
confronto com as fronteiras de um objeto de análise segundo uma pers-
pectiva transtextual, conforme cada uma das modalidades descritas por 
Genette: intertextualidade (Verônica Biano); paratextualidade (Jacqueline 
Mendes e Rodrigo Cruz); metatextualidade (Ana Claudia Maynardes e 
Vicente Martinez); hipertextualidade (Marcos Antony Costa Pinheiro); e 
arquitextualidade (na medida em que cada texto se insere em um sistema 
e apresenta características que o vinculam a um gênero de discurso, não é 
possível vincular este tipo a um único trabalho). 

Registro aqui meus agradecimentos a uma valiosa equipe, um con-
junto de pessoas e instituições cujo papel foi imprescindível para que o 
evento passasse do papel à realização. Sua organização foi possível com a 
participação dos membros da Comissão Organizadora, do Comitê Científico 
e da Comissão de Apoio. As contribuições de todos os integrantes foram 
essenciais para que pudéssemos enfrentar desafios, previstos e imprevistos. 
Entretanto, é imprescindível destacar a maneira dedicada e competente com 
que um conjunto de atividades foi desempenhada pelos colegas Ana Claudia 
Maynardes, Maria Eurydice de Barros Ribeiro e Vicente Martinez. Destaco 
também a colaboração de Matheus Furtado, Rodrigo Cruz e Thiago Borges, 
cuja participação na Comissão Organizadora nos permitiu atender demandas 
tanto previstas quanto inesperadas. Além de contribuir com apresentações 
de seus trabalhos, cada um desses membros da organização se fez indispen-
sável. O resultado que obtivemos deve muito ao empenho desse grupo de 
docentes e pós-graduandos em fazer do evento uma situação produtiva tanto 
para o intercâmbio de ideias e projetos quanto para a convivência acadêmica 
receptiva e fraterna que almejamos para a Universidade de Brasília. Agra-
deço também à Decana de Pós-Graduação, Profa. Dra. Helena Eri Shimizu, 
à Decana de Pesquisa e Inovação, Profa. Dra. Maria Emília Machado Telles 
Walter, à Diretora de Pesquisa do Decanato de Pesquisa e Inovação, Profa. 
Dra. Cláudia Naves David Amorim ao Chefe do Departamento de Artes 
Visuais (vis), Prof. Dr. Marcelo Mari e ao Prof. Mestre Gregório Soares. O 
apoio institucional foi de grande importância para que pudéssemos realizar 
o seminário no Campus Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília. Final-
mente, todos os esforços foram empreendidos para a realização do Seminário 
Internacional Curadoria, Memória e Transtextualidade com o patrocínio 
da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (fapdf) e o apoio da 
Fundação Darcy Ribeiro. Meus especiais agradecimentos são extensivos 
também a Katiane Brito, Secretária Geral da Fundação Darcy Ribeiro, Yana 
Palankof, revisora de todos os textos desta publicação, e Patricia Ozorio, 
tradutora que acompanhou a realização deste projeto. 
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A sensação do exotismo

Definição do prefixo Exo no sentido mais geral possível. Tudo o que se 
encontra “fora” a soma total de nossos eventos cotidianos, conscientes, 
tudo o que não pertence a nossa “totalidade mental” usual. 

Victor Segalen, 1908
 
Coesão e coerência são atributos desejáveis tanto no campo da história da arte quanto na 
curadoria de exposições. A “totalidade mental”, citada por Victor Segalen (2002, p. 16), 
configura-se no espaço expositivo como um campo de relações transtextuais para que 
a autonomia de cada objeto seja relativa: cada objeto traz consigo vários contextos de 
origem que se manifestam de modos diferentes em cada situação de exibição. 

Alguns objetos parecem ter marcas de origem, traços que os diferenciam, ine-
xoravelmente vinculadas a contextos exóticos. Será assim mesmo? Segundo Segalen, 
o cotidiano nos invade de tal maneira que uma viagem pode ser definitiva para que o 
significado atribuído aos objetos passe a ser diferente. Consequentemente, o exótico é 
considerado categoria instável, e os objetos que passam a fazer parte de nossa vivência, 
seja a partir de um deslocamento corporal ou de uma experiência visual produzida 
pela internet, modificam nossa visão de mundo. Seria possível transpor a barreira que 
nos separa de sistemas culturais exóticos e nos converter em sujeitos de alteridade? 

Em 1974, o crítico de arte argentino Damián Bayón publicou América Latina 
en sus artes (México: Siglo Veintiuno Editores), parte da coleção América Latina en 
su cultura, editada pela Unesco. Em uma reunião realizada em Lima, em 1967, foram 
traçadas as linhas gerais do projeto editorial da coleção, das quais Bayón (1974, p. 1) 
destaca duas para sinalizar a “possível originalidade e, consequentemente, sua utilidade”:

 
a) considerar a América Latina como um todo, integrado por las actuales 
formaciones políticas nacionales. Esta exigencia ha llevado a los cola-
boradores del proyecto a sentir y expressar su región como una unidad 
cultural, lo que ha favorecido en ellos el processo de autoconcientcia que el 
proyecto tende a estimular, ya que sólo los intelectuales latino-americanos 
son llamados a participar en él;

b) considerar la región a partir de su contemporaneidad, remontándose en 
el pasado, eso sí, cuando sea necesario para comprender el presente. Este 
recaudo ha obligado a los colaboradores a enfrentar las ardientes cuestiones 
de la actualidad, en cuanto suceden en la región o tienen repercusión en ella.

A coletânea inicia-se com o texto de Antonio R. Romera, que situa o “despertar 
de uma consciência artística” nas décadas de 1920 e 1930. Neste artigo, Romera cita uma 
frase de Alfonso Reyes (ROMERA, 1974, p. 5) que nos auxilia a recuperar um cenário 
geral, em que as afirmações do que é latino-americano parecem mergulhadas em ro-
mantismos e arrebatamentos: “La cultura americana es la única que ignora en principio 
las murallas nacionales y étnicas”. Trataremos aqui desse “problema”, considerando 
que, de fato, a função de uma denominação genérica como a denominação “latino-a-

Curadoria e exotismo: o valor do outro
Elisa de Souza Martinez1

 
 
Exposições de arte latino-americana produzem tensões na medida em que coleções 
e exposições apresentam conjuntos ecléticos de objetos e se propõem a estabelecer 
novas fronteiras para a escrita da história da arte. Por meio do deslocamento de obje-
tos abrem-se fissuras no discurso curatorial. Nesse contexto, objetos habitualmente 
classificados como etnográficos passam a ser considerados artísticos, e qualquer men-
ção a valores utilitários ou mágicos passa a segundo plano. Por outro lado, quando o 
objeto artístico passa a ser considerado como expressão de identidade étnica, a ironia 
e a ambiguidade recorrentes no uso de estereótipos tornam-se obstáculos à escrita 
de uma história da arte abrangente, ou global. Por um lado, buscamos evidenciar, por 
contraste, as qualidades que caracterizam aspectos locais, ou regionais, manifestados 
por meio de fenômenos artísticos. Por outro, também para facilitar o entendimento de 
elementos que não são equivalentes,  comparamos e corremos o risco de dar ênfase a 
posições hierarquizadas (o que tem maior valor?). Com a finalidade de explorar essas 
possibilidades metodológicas, analisamos situações de exposição em museus (Masp, 
Musée d’art contemporain de Montréal, MoMA-NY) em que se destacam os trabalhos 
de curadores e artistas que têm contribuído de modo crítico para a introdução de novos 
parâmetros curatoriais na contemporaneidade.  

Curadoria. História das exposições. Conceito de arte. Arte latino-americana. 

Exhibitions of Latin American art produce tensions, since collections and exhibitions 
present eclectic sets of objects and propose to establish new frontiers for the writing 
of art history. The displacement of objects causes gaps in the curatorial discourse. In 
this context, objects usually classified as ethnographic are considered artistic, and any 
mention of utilitarian or magical values is brushed aside. On the other hand, when the 
artistic object is considered as an expression of ethnic identity, the recurring irony and 
ambiguity in the use of stereotypes become obstacles to the writing of a comprehensive 
or global art history. On the one hand, we seek to highlight, by contrast, the qualities 
that characterize local or regional aspects, manifested through artistic phenomena. 
On the other hand, also to facilitate the understanding of elements that are not equi-
valent, we compare and run the risk of emphasizing hierarchical positions (which has 
the highest value?). In order to explore these methodological possibilities, we analyze 
exhibitions in museums (Masp, Musée d’art contemporain de Montréal, MoMA-NY), 
highlighting the works of curators and artists who have contributed critically to the 
introduction of new curatorial parameters in contemporary times.  

Curatorship. History of Exhibitions. Art. Latin American Art.

1 Universidade de Brasília
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Un manual, para merecer semejante nombre, o tiene que ser la obra de 
un único responsable o el resultado de la colaboración de distintos autores 
sometidos al poder ‘dictatorial’ de un director con derecho a pedir câm-
bios y modificaciones que puedan suponer, a veces, hasta varias versiones 
consecutivas, cuando no definitivos rechazos.

Em um espaço sem paredes, as obras da coleção do Masp apresentam-se de 
modo coeso e, ao mesmo tempo, parecem configurar uma espécie de antologia que, 
semelhante ao modelo descrito por Paul O’Neill na introdução ao livro Curating Sub-
jects, apresenta características experimentais que se manifestam em níveis variáveis 
de diálogo, participação semiautônoma e modos de resistência autodeterminados. A 
confusão produzida pela expografia do Masp causa desconforto na medida em que, 
além de expor obras de arte, coloca no centro da reflexão o sentido da palavra contexto. 

Em sua abordagem da curadoria de arte contemporânea, O’Neill destaca o papel 
do curador na construção de discursos particulares e, ao mesmo tempo, anacrônicos. 
Atribui à globalização e à internet papel determinante na configuração de um campo 
de atuação transnacional para os curadores, atuantes sobretudo na expansão do cir-
cuito das bienais, e, ao mesmo tempo, conforme comentário de Claire O’Doherty, de 
uma “retórica do local”. Destarte, uma crítica à maneira como as bienais operam como 
meras conexões no circuito internacional se aplica também a projetos curatoriais trans-
nacionais e tem motivado, de acordo com O’Neill, curadores a se autodefinirem como 
possuidores de “formas contingenciais de intercâmbio social”. A partir de situações 
expositivas como a do Masp é possível ver de que modo curadorias em museus também 
parecem considerar o lugar da arte em um mundo permeado de demandas sociais. Re-
tomando o argumento de Damián Bayón (1974, p. 5), publicado há cinquenta anos, se 
considerarmos que o Masp é, de fato, um museu latino-americano, encontramos uma 
definição para seu contexto que nos parece englobar, ainda que com restrições a um 
possível desmembramento desse pensamento em visões generalistas e estereotipadas, 
um conjunto relevante de características gerais:

 
El continente americano, por razones que nos es del caso explicar ahora, 
resulta un fenómeno de variedade. Su vida histórica ha estado marcada 
por el signo de la diversidad. Y naturalmente los rasgos de su cultura – 
especialmente los de las artes visuales – son complejos. 

[...]
De modo tal, que el universo en lo que corresponde a Europa y parte de 
Asia necesita del “caos americano”, de este mundo vital y espontâneo, para 
equilibrarse y completarse, para componer una summa armónica.

Neste cenário, destaca-se a transposição de fragmentos (obras de arte) de uma 
história da arte que, em sua grande parte, não tem origem em solo americano. A imagem 
que se tem do acervo do Masp, exposto segundo o projeto de Lina Bo e Pietro Maria Bar-
di, expressa um modo de figurativizar descontinuidade, arbitrariedade e artificialidade. 
Nenhuma das obras parece estar integrada à estrutura arquitetônico-institucional do 
espaço e proporcionar uma experiência semelhante à que foi considerada por Germain 

mericana” se cumpre na medida em que fronteiras nacionais e étnicas são 
apagadas. Entretanto, diferentemente dos textos organizados por Damián 
Bayón no início da década de 1970, a realização de projetos curatoriais, e de 
exposições temporárias, caracteriza o encontro de nacionalidades e etnias 
como fato circunstancial, efêmero, livre das coerções do projeto editorial 
que teve as contribuições de Mario Barata, autor do capítulo “Épocas y es-
tilos”, e Mario Pedrosa. Neste trabalho, destaco alguns aspectos da pesquisa 
sobre a contribuição de exposições que têm tido impacto na escrita de uma 
história da arte das Américas. 

AS ExPOSiÇõES

Aparentemente, curadores de exposições temporárias não respondem às 
mesmas limitações impostas aos curadores que ocupam posições perma-
nentes na administração de museus e galerias. Encarregados de realizar ati-
vidades que destaquem o valor, material e simbólico, de coleções, curadores 
de museus ou espaços de elevada autoridade institucional contribuem para a 
preservação de um sistema de valores artísticos que parece ser hegemônico. 
Entre outros críticos desse sistema, Brian O’Doherty expôs, com ironia, que 
o espaço a abrigar a obra de arte também desempenha uma função essencial 
na apreensão de seu sentido. 

Recentemente, o resgate histórico da contribuição da arquiteta Lina 
Bo Bardi (Figura 1) para a instalação da coleção permanente do Museu de 
Arte de São Paulo (Masp), no Brasil, tem sido o foco de uma polêmica em 
torno da relevância do sistema expográfico criado, em que obras de arte de 
diversas procedências histórico-geográficas são vistas como se flutuassem 
em uma rede de conexões livres e não hierarquizadas. Aracy Amaral (2015) 
considera a expografia “datada”, e afirma: “Há uma forma de apreciação para 
cada tipo de tendência artística que demanda um espaço – e um silêncio 
– específicos para sua visualização”. Por um lado, a menção ao “silêncio” 
como espaço que facilita a interação do visitante com cada obra exposta 
parece, em si mesma, datada nos dias atuais. A internet cria um espaço em 
que já não há fios contínuos de informação visual, mas sim um emaranhado 
de referências simultâneas. Por outro lado, a associação entre topologias e 
tipos de exposição da obra de arte no discurso museal constrói sentidos de 
leitura, contextualizando sentidos históricos. 

O modo de expor desenhado por Bo Bardi antecipou uma tendência 
que, sobretudo com as exposições temáticas, tem se tornado predominante: 
o conjunto prevalece e cada um de seus componentes é uma peça no jogo 
de relações semânticas que se constrói simultaneamente. A provocação, 
que talvez seja equivalente à “agressividade” denunciada por Amaral ao 
analisar o projeto museológico do Masp, está em colocar lado a lado e, 
assim, renunciar ao didatismo e às introduções. Renuncia, portanto, ao 
“manual”, e aproxima-se da “coleção” de ensaios conforme a definição de 
Damián Bayón (1984, p. 14): 

 

Figura 1. Museu de arte de São 
Paulo. Coleção permanente em 
exposição denominada “acervo em 
transformação”, 2016

Foto da autora
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institucional do Centro-Oeste brasileiro. Sua coleta de material nativo assemelha-se 
à dos europeus membros de expedições científicas que percorreram as Américas a 
partir do século xvi. No trabalho, combina duas abordagens críticas simultâneas: uma 
explícita, ao trabalho de artistas latino-americanos, e outra à precedência atribuída, 
pela história da arte, à produção artística da América do Norte. 

Ao lado de uma fotografia aérea do paraíso tropical (Figura 2), reproduzida 
na capa do catálogo da exposição, acompanhada do texto “El primer dia”, Vega expôs 
uma reprodução do clássico desenho de Joaquín Torres García, expressando seu po-
sicionamento explícito em favor da subversão, e até mesmo da inversão, de relações 
geopolíticas implícitas na história da arte. 

Cabe destacar que a ironia de Vega é perturbadora porque expõe uma decepção 
e, de certo modo, um julgamento. O paraíso Kitsch que o artista encontrou em Cuiabá 
pode não ser o paraíso imaginado por León Pinelo e seus contemporâneos, assim como 
pode contrastar violentamente com a imagem plácida do Paraíso cristão que povoa o 
imaginário europeu. Entretanto, aproxima-se do lugar caótico e desconexo representado 
por Jan Van Kessel no século xvii. O gabinete de Kessel, diferentemente de outros ga-
binetes de curiosidades, é um microcosmo da colisão entre dois sistemas: a arquitetura 
europeia e os seres que a ocupam em um modo de viver irracional e orgânico. 

TEMAS E fIGURAS  

A exposição temática apresenta algumas vantagens ao pesquisador. Uma delas é a 
possibilidade de conter e isolar relações entre expografia e conteúdo que, em grande 
parte, comprometem a transmissão de uma história da arte abrangente e globalizante. 
Outra vantagem pode ser também a liberdade com que seu discurso se associa à história 
da arte. A exposição de Landry afirma uma pluralidade de “histórias” sem apresentar 

Figura 2. Sergio Vega. El primer dia. 
impressão em jato de tinta, 56,5 x 
208,3 cm. Quatro impressões em 
jato de tinta: texto, mapa de satélite 
da américa do Sul, norte-Sul de 
Joaquín torres-Garcia, Continents 
Paradisi de Pedro Quiróz, 35,6 x 27,9 
cm (cada uma), 2003. Exposição 
Nous venons en paix... histoires 
des Ameriques, Musée d’art 
contemporain de Montréal

Foto de Richard-Max tremblay

Bazin como mais significativa para apreender o significado mais profundo de uma obra 
de arte. Na sua opinião, seria necessário ver a obra de arte em seu contexto, fixo, de 
exposição institucional: quem se desloca é o público, e não a coleção.

A visão de uma antologia transplantada evidencia também suas lacunas: os es-
paços entre as obras são espaços entre histórias que, assim como num livro, adquirem 
coesão e coerência apenas circunstancial. Na coleção do Masp, vemos toda a história da 
arte? Com essa pergunta identificamos lacunas, sobrevalorizações de alguns artistas na 
historiografia europeia, parcialidades, omissões, pontos de contato arbitrários e tênues 
entre obras, relações hierárquicas entre centros artísticos e escolas forjadas pela força 
do comércio da arte (Escola de Paris!), entre tantos questionamentos que nos permitem 
refletir sobre a relevância de uma narrativa histórica monofônica. Um exemplo dessa 
monofonia foi a xxiv Bienal de São Paulo, analisada por nós em trabalhos anteriores.

Talvez seja mais fácil compreender esses aspectos gerais da formação de uma 
narrativa histórica quando o conteúdo, restrito a um tema, explora essa mesma forma-
ção. Em 2004, foi realizada no Musée d’art contemporain de Montréal a exposição Nous 
venons en paix – histoires des Amériques, com curadoria de Pierre Landry (assistentes: 
Johanne Lamoureux e José Roca). De acordo com Landry, a exposição enfocava “duas 
noções – história e América – que geralmente não sobressaem na relação de temas 
explorados por artistas contemporâneos”. Os argumentos apresentados pelo curador 
abrangiam tanto a contribuição da “descoberta” da América para a iconografia renas-
centista europeia quanto a pluralidade que caracteriza a formação demográfica desse 
continente frequentemente ocultada por “generalizações enganosas das quais a mais 
recente é, sem dúvida, a expressão América Latina”. Destacamos um ponto crítico ex-
plícito pelo texto de apresentação, à entrada da galeria, segundo o qual América é um 
continente, e não um país. De fato, Landry afirma: “A exposição também está centrada 
na superficialidade do termo América”. 

As implicações de tal afirmação são importantes sobretudo para compreender a 
“história”, ou o mosaico instável de histórias, que proporciona o entendimento de obras 
de arte e não visa prestar tributo à afirmação continental. Também reúne um conjunto 
de obras críticas do papel da narrativa histórica no processo violento de formação de 
identidades nas Américas. Entre os trabalhos apresentados, encontramos Paradise in 
the New World, de Sergio Vega, inspirado em livro homônimo (El Paraíso en el Nuevo 
Mundo) escrito por António de León Pinelo em 1650. Na busca pela localização do 
jardim do paraíso, o autor sevilhano escreveu um livro que, na apreciação de Vega, 
“tenta reconciliar uma versão teológica da Criação com um entendimento científico da 
natureza derivado da disciplina História Natural, cujo desenvolvimento é recente”, sendo 
esta uma tarefa relevante para a formação do pensamento científico no século xvii. 

Na exposição, o trabalho de Vega é uma amostra de fragmentos de um projeto 
maior e apresenta o artista das Américas como se fosse um conquistador ibérico em 
busca do Eldorado. O artista realizou várias viagens de pesquisa ao local no qual, 
conforme as coordenadas de León Pinelo, estaria localizado o Paraíso. Assim, Vega 
chegou ao Estado de Mato Grosso, no Brasil, com o objetivo de “identificar, conceitual 
e geograficamente, as várias formas adotadas pela noção de Paraíso nos dias atuais”, 
explorando, sobretudo, suas conotações exóticas. 

Com ironia, registra elementos da paisagem urbana de Cuiabá, sobretudo os 
“orelhões”, que expressam um processo de hibridização cultural enraizado no discurso 
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único, é um cavalo de Troia. Entretanto, o que nos parece produtivo nesse momento, 
ao recuperar um texto publicado há mais de vinte anos, é lembrar que a visão hierár-
quica de Rubin, que delega à pintura de Lam uma posição subalterna na arquitetura 
institucional, não é necessariamente mais perniciosa ao entendimento da obra do 
artista. Podemos dizer que o caráter único de sua obra não o faz nem mais surrealista 
nem mais latino-americano. Ao destacar a obra de Lam como original, Yau cria uma 
possibilidade ambígua. Por um lado, defende a originalidade de Lam, um “desbrava-
dor” no mais puro sentido modernista desse termo. Ao clamar para Lam tal posição, 
reconhece que Rubin não depreciou o artista. Ou seja, o valor de Lam reside em sua 
modernidade, algo defendido por Rubin. Sendo moderno, Lam acumula mais duas 
virtudes: único e original. 

Por um lado, concordamos com Yau: as pinturas de Lam não podem ser apenas 
vistas como “descendentes diluídos” de Les demoiselles d’Avignon, uma pintura para-
digmática para a história da arte moderna, ou das aquarelas de Cézanne. Entretanto, 
também consideramos que a dificuldade para valorizar a “iconografia” nas obras de Lam 
não é consequência de uma supervalorização da “inovação formal”. O contexto para 
a exposição da floresta de Lam é o Museu de Arte Moderna de Nova York. A escolha 
do título, The jungle, cria uma relação de aproximação arbitrária: ao negar, na mesma 
entrevista a Max-Pol Fouchet, que esteja representando uma floresta, Lam afirma que 
o título é, de fato, a denominação de sua tropicalidade, algo tão coletivo e abrangente 
quanto o surrealismo. 

A obra de Lam é vinculada ao Negritude movement, como afirma Yau. Para com-
preender a importância do tema na pintura desse artista, é fundamental compreender 
também seu interesse por inovação formal e estilo, especialmente quando afirma que 
se recusa a pintar “cha-cha-cha” e quer dar expressão ao espírito negro de seu povo 
por meio da “beleza das artes plásticas dos pretos”. O que parece inadequado não é a 
abordagem de Rubin, mas sim o conceito de modernismo como sistema de hierarquia 
única, ou pura. Opor modernismo a hibridismo não é produtivo, principalmente se 
considerarmos a vasta produção modernista no continente latino-americano. Para falar 
de modernos e modernistas na América Latina é necessário considerar que a autori-
dade da linha de sucessão Clive Bell – Clemente Greenberg – William Rubin, criticada 
por Yau, tem, de fato, uma autoridade que embora seja predominante no discurso do 
MoMA não é universal. Para deixar de ser um colorless ghost nas narrativas da história 
da arte, um artista como Lam precisa ser apenas o que é: um artista que transplantou o 
processo polimórfico de experiências transculturais para o campo da evidência visual, 
ou seja, mais um artista das Américas.

Mesmo quando Lam é exposto “entre os seus”, a relevância de sua obra é apre-
sentada com uma ambiguidade que ainda hoje nos instiga a pensar no modo como sua 
contribuição para a arte moderna pode ser simultaneamente relevante, contribuindo 
para a expansão do repertório de soluções plásticas à disposição dos artistas no século 
xx, e único. 

Em 1998, o mesmo ano da publicação do artigo de Yau, o Bronx Museum of the 
Arts organizou a exposição “The Latin American Spirit: Art and Artists in the United 
States, 1920-1970”. No catálogo dessa exposição, o trabalho de Wifredo Lam é apresentado 
no texto “New York Dada and New York Surrealism”, de Lowery S. Sims. Segundo esse 
texto, a exposição refletia um “ressurgimento de interesse recente pela arte produzida 

os modelos teóricos que as caracterizam. Como desenhar a confluência, ainda que 
circunstancial, de um conjunto de histórias sem que estas tenham sido apresentadas 
como narrativas diferenciadas e específicas? 

 

ii

Em 1988, John Yau publicou o artigo “Please wait by the Coatroom: Wifredo Lam in 
the Museum of Modern Art”. Nesse texto descreve e analisa o modo como a pintura 
“The jungle”, do pintor cubano Wifredo Lam, é exposta no Museu de Arte Moderna 
de Nova York (MoMA). Aproximando-se de Brian O’Doherty, que destaca a relação 
entre escolhas curatoriais e modos de narrar a história da arte, Yau (1990, p. 133) afirma: 

Sua localização é significativa. O artista foi autorizado a entrar no lobby do 
museu, mas, como um office boy, foi forçado a aguardar em um corredor sem grande 
importância, perto da porta principal. Ao negar a Lam a possibilidade de ir para os 
andares superiores e interagir com Paul Cézanne, Pablo Picasso, Jackson Pollock e 
Frank Stella (os trabalhos destes artistas são cuidadosamente distribuídos sobre as 
paredes das galerias principais), o museu relega “A selva” a um status secundário. Esta 
ação é o resultado de concepções cuja importância não é reconhecida por quase todos 
no centro do mundo da arte de hoje. De fato, essas concepções são um aspecto integral 
das instituições do mundo da arte (museus, galerias e revistas), tanto quanto de seus 
protagonistas (curadores, editores, críticos, galeristas e colecionadores). Entretanto, ao se 
aproximar o fim do século, num país cuja constituição demográfica muda rapidamente, 
talvez tenha chegado o momento dessas concepções serem reexaminadas. 

No texto, além de descrever episódios da trajetória de Lam, sobretudo os fatos 
que determinaram sua busca por uma forma de expressar o “negro spirit”, “a beleza 
das artes plásticas dos pretos” (conforme a expressão utilizada por Lam em entrevista 
concedida a Max-Pol Fouchet), Yau constrói sua análise da situação de exposição da 
pintura utilizando uma metáfora instaurada pelo pintor: o cavalo de Troia. A operacio-
nalidade dessa expressão no pensamento de Lam apropriado por Yau é exemplificada 
ao comparar o modo de localizar a obra no espaço físico do museu ao lugar que sua 
contribuição para a arte moderna, conforme essa é descrita por William Rubin no texto 
de apresentação da exposição Dada, Surrealism and Their Heritage (1977, p. 171): “Wifredo 
Lam foi o primeiro surrealista a tornar as fontes primitivas e étnicas centrais à sua arte”.

Para Yau, a má-fé de Rubin reside no fato de que essa afirmação vincula Lam a 
um grupo e nega o caráter único e individual de sua pesquisa estética. Para localizar o 
artista em um dos capítulos da história da arte, Rubin destaca o uso de um vocabulário 
formal compartilhado pelos surrealistas, sobretudo a maneira pós-cubista de estru-
turar o espaço da cena, afirmando, assim, que o que se vê em Lam “já foi inventado”. 
Consequentemente, a crítica de Yau destaca que a obra de Lam não é, na abordagem 
de Rubin, “desbravadora”, mas apenas uma continuação ou aplicação de segunda mão 
do que europeus haviam feito.

O texto de Yau, que parece assombrar todas as tentativas posteriores de expor 
arte latino-americana no MoMA, julga a “surdez” de William Rubin a partir da difi-
culdade que esse crítico e curador expressou para compreender que o trabalho de Lam 
é surrealista apenas porque se afasta do que é feito por seus contemporâneos. Sendo 
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Matta e Kahlo, em oposição à “surrealidade” (surreality) obtida pela racionalidade dos 
artistas europeus. Ao mesmo tempo, estabelece aproximações entre as conquistas desses 
artistas no campo da autonomia de expressão e o trabalho de Arshile Gorky, William 
Baziotes, Jackson Pollock e Robert Motherwell. Destaca principalmente o modo como 
Lam “adquiriu um sentimento avançado e primal similar ao que se encontrava em obras 
da Escola de Nova York”, o que justificaria sua presença na exposição do Bronx Museum. 

Também cita a obra The Jungle, como exemplo de “adaptação dos princípios 
formais e técnicos do cubismo e do surrealismo a um repertório de imagens novo e 
poderoso, concebido na imaginação de uma força animista”. A combinação de forma 
(e técnica) europeia ao conteúdo (simbolismo afro-cubano) gera a obra mediadora ou, 
como afirma Sims, cuja virtude é ser “acessível ao mundo da arte internacional” que 
“realizou e afirmou as metas surrealistas de acomodar a coexistência de um mundo de 
ordem ‘primitiva’ e ‘civilizada’ ao mesmo tempo”. Ao distinguir “primitivo” e “civilizado” 
como situações contrárias, o texto de Sims afirma uma oposição simplista. A floresta de 
Lam não é primitiva, porque surge da imaginação europeia, que busca nos monótonos 
campos de plantação de cana de açúcar em Cuba uma visão exótica da floresta tropical. 
Difere, portanto, das paisagens pintadas pelos primitivos haitianos, que surgiram de 
uma perspectiva vernacular distintivamente indígena. 

iii

Em 2012, El Museo del Barrio organizou a exposição Caribbean: Art at the Crossroads 
of the World, com curadoria de Deborah Cullen e Elvis Fuentes. No catálogo da mostra 
(CULLEN; FUENTES, 2012), o texto “Notes on Asian Invisibility in the Caribbean”, 
de Hitomi Iwasaki e Herb Hoi Chun Tam, aborda as escolhas feitas por Lam, “um 
dos primeiros artistas não europeus ou não americanos a ser incluído no cânone da 
história da arte do século xx” que explorou sua identidade cultural afro-cuban em 
detrimento de sua herança cultural chinesa. Com uma abordagem oportunamente 
crítica, Iwasaki e Tam descrevem o modo como Lam, devido a sua formação euro-
peia, adquire um olhar para o “primitivismo” profundamente influenciado pelo gosto 
pela African culture interpretada pelo velho continente. Desse modo, a referencia a 
um “safely distant other” reconhecido pelo vanguardismo europeu é apresentada por 
Lam como identidade predominante ou como “uma noção adquirida e construída, 
mais do que uma mera herança biológica”, assim como a floresta que representa. 

QuESTõES fiNAiS

Tomando como exemplo a obra de Lam como expoente da arte da América Latina, do 
Caribe ou das Américas, foram destacados alguns aspectos das relações entre tipos de 
transtextualidade que se estabelecem em diferentes discursos curatoriais, exercendo 
certa vocação expedicionária da obra de arte. Como desdobrar a interpretação de uma 
obra para abranger todas as situações em que tem sido exposta e analisada?

Apropriação é um procedimento de conotações ambíguas. Por um lado, toma-se 
algo que passa, com esse ato, a nos pertencer. Deixa de ser “do outro”. Por outro lado, e 

por artistas de ascendência latino-americana – tanto os que trabalham nas Américas 
do Sul, Central e Caribe quanto os que trabalham nos Estados Unidos”, tanto “visitantes 
temporários” quanto “imigrantes”. 

No panorama exposto, destacava-se o papel de Wifredo Lam, que com Roberto 
Matta e Frida Kahlo “introduziram elementos culturais e sensibilidade política do Novo 
Mundo no contexto das vanguardas europeias”. Desse modo, o potencial libertador das 
estratégias estéticas de Lam é apresentado como desdobramento do movimento de 
transplantação do Surrealismo às Américas, iniciado por Andre Breton a partir de sua 
viagem ao México em 1939. Nesse momento, Breton identifica um “Surrealismo nato”, 
no qual a “interface do legado pré-colombiano com o caráter dramático e emocional do 
catolicismo hispânico, a aceitação fatalista da coexistência do físico e do metafísico e a 
sensibilidade floreada das culturas espanhola e mexicana” são predominantes. Sabemos 
que a história da arte no México não se reduz ao que Breton apreciava. Entretanto, seu 
encantamento por “le marveilleux – the marvelous” encontra nesse país algo diferente das 
“manipulações intelectuais, psicológicas e artísticas reprimidas do surrealismo francês”. 
O maravilhoso estava na ausência de relações de continuidade explícita, na justaposi-
ção aparentemente arbitrária, bizarra e inesperada de tradições culturais associadas a 
mundos independentes e contrastantes. A possibilidade de ver uma materialização da 
escrita surrealista, o traço automático em sua manifestação mais pura e o delírio das 
imagens produzidas por livre associação parecia plausível ao olhar europeu de Breton, 
que se confrontava com um mundo sem lógica aparente. 

Ironicamente, os elementos culturais do Novo Mundo apreciados pelos sur-
realistas tinham uma composição menos pura e origens menos populares do que se 
poderia imaginar. Idealizados ou vistos ingenuamente como formas de expressão nativa 
e popular, seu valor simbólico parece mais produtivo para a missão surrealista quando 
se opõe à produção artística europeia, ou ao ser “Non-Western”.  Sims destaca que os 
“surrealistas demonstraram uma consciência particular das implicações políticas da 
apropriação de culturas ‘não ocidentais’”. Essa afirmação nos fornece dois pontos crí-
ticos: o que é “cultura ocidental” e a quem serve sua derrocada? 

Para compreender a obra de Lam, o desafio consiste em reconhecer que a duali-
dade Western/Non-Western foi gradualmente superada para que surgisse um horizonte 
cultural miscigenado ou sincrético. O sincretismo é obtido na medida em que cada 
elemento que compõe uma estrutura discursiva deixa de ser discreto, discernível, e passa 
a existir com os demais. O processo de sincretismo não é um acúmulo desordenado de 
elementos, ou uma coordenação de elementos similares para produzir uma estrutura 
coerente e coesa. Sincretismo opõe-se a desmembramento. O resultado de um longo 
processo de sincretismo que produz uma cultura que mescla tradições autóctones e 
europeias é uma nova hierarquia de valores culturais que podem ser imperceptíveis ao 
olhar ingênuo do viajante europeu. Em sua anti-heróica Autobiografia, José Clemente 
Orozco (1981, p. 69) conta como os quadros “indoproletários” dos pintores mexicanos 
“foram parar nos Estados Unidos em mãos de pessoas de raça branca”. Ironicamente, 
comenta que “na América do Norte acreditava-se que os pintores mexicanos eram 
tremendamente populares entre as massas indígenas”. Orozco ficaria surpreso se tivesse 
constatado que essa situação se estende por toda a  América Latina. 

Para os surrealistas, a descontinuidade de referências não era um problema. 
Lowery S. Sims descreve uma “expressão cultural nata” que caracterizaria a obra de Lam, 
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essa também é uma perspectiva produtiva no campo da arte: a apropriação também pode 
ser vista como um roubo, algo indevido ou transgressor. Como afirma Robert S. Nelson, 
“(p)odendo ser considerada tanto positiva quanto pejorativamente, a apropriação não 
é passiva, objetiva, ou desinteressada, mas ativa, subjetiva, e motivada”. Ao tomar uma 
definição como surrealista para designar a obra de Lam, convoca-se um modo se ser 
surrealista (da obra) e um modo de ver surrealista (do sujeito que a tem diante de si). 

 Ao tomar exemplos de situações apresentadas por exposições temporárias, 
destacamos o potencial crítico que essas oferecem para a escrita da história da arte. O 
papel desses eventos, que têm gerado uma quantidade significativa de publicações em 
anos recentes, é definido por Okwui Enwezor em entrevista a Paul O’Neill: “As visões 
que temos da prática artística têm se formado por meio de exposições e, mais especi-
ficamente, historiadores da arte e da arte moderna tendem a negá-lo”. Argumenta que 
uma “energia curatorial” apresentada por algumas exposições “realmente deu forma 
aos modos nos quais movimentos diferentes emergiram e foram recebidos”, e evoca os 
célebres exemplos das exposições de fauvistas e cubistas, diante das quais Louis Vaux-
celles adotou um termo guarda-chuva para definir algo novo. As exposições realizadas 
sem roteiro prévio, seja este um livro de história da arte ou a coluna semanal de um 
crítico de prestígio, contêm um potencial desafiador. Ou seja, o circuito de exposições 
pode desafiar e até mesmo colidir com a história da arte. Em sua reflexão sobre o papel 
de curador, Enwezor afirma que tudo depende “de onde o cânone será lido”. 

Entretanto, às vezes o cânone se sobrepõe à leitura da obra numa tentativa ana-
crônica de atribuir-lhe sentido. Nesse caso, não se trata de escrever uma nova história 
da arte com base na revisão de antigas categorias, mas sim de utilizar-se de um sistema 
de valores, ou uma base ideológica, da história da arte para dar um sentido mais elevado 
a um determinado artefato ou objeto artístico. 
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Lina Bo Bardi esteve pela primeira vez na cidade da Bahia, em 1958, para 
lecionar Filosofia e Teoria da Arquitetura na Escola de Belas-Artes da Uni-
versidade da Bahia, que também abrigava o curso de teatro sob a direção 
do médico, homem do teatro e artista plástico Martim Gonçalves (Recife, 
1919; Rio de Janeiro 1973), que mais tarde organizaria a exposição Bahia em 
conjunto com Lina. A arquiteta encontrou uma cidade sem obstáculos para 
suas ideias, marcando suas ações em um vasto campo de atuação, além dos 
campos da arquitetura e do design, os campos político, social e curatorial. 
Esse cenário influenciou diretamente a expografia da exposição Bahia, que 
aconteceu em setembro de 1959, paralela à v Bienal de Arte de São Paulo. 

Ainda hoje, a expografia Bahia é inovadora por subverter um elenco 
de estratégias utilizadas para a montagem de exposições. Lina Bo Bardi 
propõe uma arte da multiplicidade, da criatividade para além do exótico, 
colocando outra narrativa sobre as narrativas existentes, embaralhando os 
conceitos e as interpretações sobre a Bahia (Figura 1).

Numa pesquisa em documentos do Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 
foram identificados alguns atrasos na definição do local da exposição, fa-
zendo com que a arquiteta estudasse várias possibilidades de expografia, 
o que pode ser comprovado nos vários desenhos da exposição. O acervo 
exposto incluía: fotografias de Mário Cravo e Pierre Verger, denominado 
de o Pai Fatumbi, iniciado como babalaô em 1953 pelas tribos africanas de 
origem Keto. Além de ex-votos, santos em madeira, colchas de retalhos, 
carrancas do rio São Francisco, figuras e objetos do candomblé, estandartes 
de ranchos, esculturas africanas, roupas de vaqueiro, xilogravuras, cordéis 
e vários utensílios oriundos de feiras populares. Embora o propósito de ter 
presente o máximo possível da cultura baiana, os objetos expostos indu-
ziam o público à atribuição equivocada da origem das peças, pois também 
existiam peças originárias dos Estados de Pernambuco e do Ceará. 

No primeiro desenho da planta expográfica da exposição Bahia 
(Figura 2), ainda com a possibilidade de a mostra acontecer na V Bienal 
de São Paulo, Lina projeta um espaço retangular com uma primeira sala 
grande, depois dividida por um corredor central com laterais de cortinas de 
tecido, tipo mescla azul escuro, com forro de teto e piso na cor preta. Uma 
clara semelhança em relação a um terreiro iorubá com a sala de festejos e 
os quartos dos orixás, semelhante à planta do terreiro do Engenho Velho, 
de Salvador (Figura 3).

É sob a influência dessa nação africana nos escritos de Edson Carneiro 
(1912-1972), de Pierre Fatumbi Verger (1902-1996) e de Antônio Risério (1953-) 
 que traçaremos uma relação entre a expografia da Bahia e os terreiros de 
candomblé da cidade de Salvador. 

O terreiro de candomblé foi uma invenção brasileira que a África 
não conheceu. Por que criar um lugar de culto diferente no Brasil? Risério 
(2012, p. 173) aposta na condição de vida dos jejes-nagôs, que se viram 
compactados na cidade da Bahia e, em resposta, compactaram também seus 
templos e deuses com a união de várias etnias. Assim, o terreiro concentra, 

Figura 1. Folder exposição.

Figura 2. Primeiros esboços.

Figura 3. Planta do terreiro Engenho 
Velho, 1940.

O terreiro de Lina Bo Bardi 
Jacqueline Medeiros1

 

Este artigo analisa, por meio de um olhar localizado, a expografia da arquiteta Lina 
Bo Bardi para a exposição Bahia, realizada conjuntamente com o diretor de teatro 
Martim Gonçalves. Identifica uma influência dos terreiros de candomblé da Bahia para 
uma sintetização da multiplicidade da arte popular do Nordeste e aproximações nos 
elementos utilizados na expografia.

Lina Bo Bardi. Práticas expositivas. Arte no Brasil. História da arte brasileira. Candomblé 

The present article analyzes, by means of a localized look, the expografia of the archi-
tect Lina Bo Bardi for the exhibition Bahia realized jointly with the director of theater 
Martim Gonçalves. It identifies an influence of the terreiros de candomblé of Bahia for 
a synthesis of the multiplicity of the popular art of the Northeast and approximations 
in the elements used in the expography.

Lina Bo Bardi. Expositive practices. Art in Brazil. History of brazilian art. Candomblé.

1 Universidade do Estado do Rio de Janeiro
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foi à região do Keto pesquisar e coletar 447 receitas5 com o uso das folhas, 
das quais 33 são relativas à adoração das divindades iorubás, os orixás. 
Ainda existe um sistema iorubá de classificação das plantas que leva em 
conta o cheiro, a cor, a textura das folhas, a reação ao toque e à sensação 
provocada por seu contato. 

Além disso, existe uma expressão no idioma Yorùbá que quer dizer: 
“Se não há folhas, não há Òrìxà!”, ou seja, não existe culto. Essa expressão 
revela a importância das folhas nos rituais de origem africana, a exemplo 
dos iorùbás, que consideram os conhecimentos dos ofò e as encantações 
pronunciadas oralmente no momento da preparação das receitas e trans-
mitidas elementos essenciais, pois são nesses subsídios que se encontra a 
definição da ação esperada de cada uma das plantas que entram na receita.

Existe também a prática do Oro Asa Òsónyìn ou Sassanha, como 
é mais conhecido, um ritual realizado nas casas de raízes iorùbá, que sig-
nifica basicamente ritual de proteção de Òsónyìn. Utilizam o recurso dos 
“cânticos das folhas” para determinar que as oferendas sejam cobertas de 
realizações, uma vez que esses cânticos possuem “verbos atuantes”, que 
facilitam a comunicação entre o povo e os ancestrais divinizados. No caso 
de uma iniciação para Òrìsà ou “feitura de santo”, esse ritual é realizado 
para preparar a “esteira”, onde ficará deitado o iniciado, e o “banho”, para 
lavar todos os seus objetos rituais, bem como para seus banhos matinais 
diários, tudo com as folhas que o orixá da pessoa carrega, o motivo pelo 
qual a pessoa está se recolhendo.

Todavia, as folhas são também usadas para curas de doenças, ambi-
guidade que Lina também levou para sua exposição. A floresta é considerada 
a casa desses orixás, onde as folhas crescem em seu estado puro, selvagem, 
sem a interferência do homem e conhecedores dos segredos da mata, da 
Terra. Logo, estaria Lina fazendo uma metáfora ao povo da civilização Brasil, 
que estava sendo apresentada naquele momento (Figura 4).

Outro aspecto diz respeito à simplicidade dos materiais expositivos 
do pavilhão da Bahia, que se alia à aparência geral da casa de candomblé, 
muito semelhante às casas simples da Bahia, descritas ainda por Carneiro 
(2002, p. 40) sobre esses terreiros:

O material de construção se reduz a barro e armação de madeira, às 
vezes caiado. Em geral, repousam apenas sobre barro batido e só por vezes 
se pode encontrar chão de cimento ou de tijolos… Na divisão da casa, 
percebe-se um grande espaço com corredores, às vezes de 12 a 15 metros 
de comprimento. Ao lado desses corredores alinham-se pequenos quartos 
e salas que podem servir para os misteres mais diversos.

No desenho final da exposição fica mais evidente o destaque que 
Lina e Martim deram ao lugar destinado às festas na casa de candomblé, 
ficando as salas fechadas em uma única lateral do ambiente (Figura 5). Edson 
Carneiro descreve que nas casas especialmente construídas para candomblé 
na Bahia o barracão faz parte do corpo da casa, sendo em geral retangular, 

5 De uso benéfico, 32 de uso maléfico, 41 de proteção contra as de uso maléfico, 219 de 
uso medicinal, 31 para gravidez e nascimento (VERGER, 1995, p. 22). 

Figura 4. Desenho final exposição.

Figura 5. teto com tecido que 
encobre a luz artificial.

num espaço geográfico limitado, as principais regiões africanas de onde se originaram 
e onde se praticam os cultos da religião tradicional africana. Nas diversas regiões da 
África, os orixás de iorubá são adorados em vilas e cidades separadas, por vezes bastante 
distantes e reunidos no terreiro baiano, mas apresentando um desenho característico 
do espaço original iorubano.

Destacamos que os cultos não possuíam o mesmo modelo porque, de acordo 
com a origem africana de cada grupo fundador, há uma extrema diversidade nesses 
grupos étnicos. Logo, questionamo-nos: como então podemos identificá-los com a ex-
pografia de Bahia? Nesse sentido, Lina também concentra e compacta a multiplicidade 
da civilização nordeste, onde se encontraria o verdadeiro povo brasileiro. Cultura, arte, 
religiosidade, cultos afro-brasileiros, o sertão e o litoral, música e dança do Nordeste 
são sintetizados no “terreiro Bahia”.

De acordo com Risério (2012, p. 172), a saída para a criação dos terreiros foi 
consequência de um acordo entre os iorubás. Assim, podemos chegar a uma relativa 
identificação que contribua para entender a unidade na variedade com base em uma 
visão de conjunto das diversas configurações religiosas africanas, como a multiplici-
dade da arte do Nordeste. Risério (2012) ainda destaca alguns aspectos2 partilhados 
genericamente, pelo menos presentes no campo iorubá,3 dos quais enfatizamos para 
esta análise o vínculo religião-natureza – a sacralização ambiental –, que gera uma série 
de traços tópicos das religiões africanas, que possuem múltiplos templos (como lagos, 
cachoeiras, riachos, montanhas, árvores, pedras, grutas) e variada conduta religiosa. 

Logo, como Lina encontra uma unidade para apresentar o terreiro na exposi-
ção Bahia? Ela cobriu o chão do barracão com folhas de eucalipto, unificou o teto e as 
paredes de fundo e inseriu um áudio único em todos os ambientes, um recurso muito 
utilizado hoje na arquitetura expositiva quando se quer dar uma unidade ao ambien-
te. Assim, a unidade estava posta com a diversidade da arte popular nordestina num 
único espaço que unia religião-natureza-comunidade: o povo, os santos católicos e 
as crenças dos ex-votos, os negros, o vaqueiro, o candomblé. De fato, fica claro que a 
exposição Bahia apresentou um tabuleiro de xadrez, mas não em preto e branco, e sim 
com muitas cores, que se intercambiam muito mais do que imaginamos. E por que a 
solução com folhas de eucalipto?

As diferentes nações do candomblé representam e divinizam a natureza, e nos 
terreiros há o que se denomina de “espaço mato”, frequentado predominantemente pelos 
sacerdotes de Ossain (deus da vegetação), onde se acha uma fonte de reserva vegetal 
(simulacro da floresta africana) de onde são retirados os espécimes vegetais indispen-
sáveis às práticas litúrgicas do terreiro. Nesse sentido, as folhas são imprescindíveis 
para o culto aos orixás, pois trazem a memória ancestral africana e se relacionam aos 
eixos da vida e da morte. Cada orixá possui suas próprias folhas,4 mas somente Oxossi 
e Ossãe conhecem seus segredos.

Segundo Carneiro (2009), Ossãe (dona das folhas) é a encarnação do mato, a 
“Amiga Folhagem”, e tal é a importância das plantas no candomblé que Fatumbi Verger 

2 adicione-se a relação com o meio ambiente, o vínculo religião-comunidade, a ausência de corpos 
doutrinários sistemáticos, a coexistência de monoteísmo e politeísmo, o antropocentrismo, o caráter 
pragmático da fé (RiSÉRio, 2012, p. 161).

3  Escravos que chegaram ao nordeste brasileiro oriundos das nações africanas.
4 as folhas de eucalipto são magnetizadoras de energias e miasmas, de energias negativas tanto 

do ambiente quanto de energias impregnadas no médium. São usadas para boas energias e boas 
vibrações deste último, fazendo uma limpeza em sua aura e em seu corpo físico para que se 
reestabeleça o equilíbrio energético. São usadas também para defumação, servindo para neutralizar as 
energias negativas do ambiente.
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sexta-feira previamente marcada, antes de se considerarem aptas para o exercício de 
suas funções divinas.

Na exposição Bahia, o santo católico identificado nas fotografias é São Francisco 
(Figura 6), que no candomblé é representado pela árvore sagrada denominada de Iroko. 
Por sua vez, nas nações africanas era morada de um deus na África, e no Brasil é cul-
tuada como árvore sagrada pelos afrodescendentes; as duas figuras têm em comum as 
mesmas vocações para a proteção da natureza e a proteção dos animais, sendo ambos, 
o orixá e o santo, “patronos” dos animais e da natureza por extensão. 

Irôko (na cultura Jêjes é Loko) tem domínio e revitaliza os eternos ciclos da 
natureza, configurando-se assim mais uma aproximação da expografia de Bahia com 
o candomblé baiano, e também trata todos com igualdade, sendo o orixá controlador 
dos carmas e, em geral, dos processos evolutivos. Ainda nessa primeira grande sala, 
Lina e Gonçalves instalaram duas árvores compostas por flores de papel, outra por 
cata-ventos e mais uma por pássaros, estes dois últimos elementos presos por cabos 
de madeira inseridos de forma invertida nos “troncos”. 

Ao longo da extensão de uma das laterais do grande salão – uma sequência de 
suportes com base cônica de concreto incrustados com conchas do mar – ficava um 
varal com 150 fotografias, bandeiras de terreiro e bonecas de barro. Sobre as cortinas 
da grande sala-barracão foram instalados varais nos quais era apresentada uma extensa 
documentação antropológica com cerca de 150 fotografias de Pierre Verger, Marcel 
Gautherot, Silvio Robatto e Enneas Mello. Tais fotografias estavam intercaladas com 
algumas inserções de utensílios de uso popular presos ao fio de varal. 

Tratava-se de uma estrutura horizontal para fixação das imagens composta por 
madeiras roliças, reguláveis a partir de furação nas hastes verticais laterais, semelhantes 
às utilizadas como porteiras nos currais do sertão nordestino. Essas hastes de madeira 
com seção retangular foram fixadas por um perfil metálico chato, à base de concreto, 
sendo cônicas, poeticamente adornadas com conchas marinhas. No candomblé, in-
dependentemente da nação a que se pertença, faz-se uso intenso de búzios e conchas 
tanto nos jogos de búzios, essenciais na comunicação com as divindades, quanto nos 
adornos e nos paramentos para uso nos rituais. A concha lembra o ciclo da vida, o 
cordão umbilical e a morte acompanhando o corpo do morto.

A porta de entrada do pavilhão Bahia era em frente à entrada do pavilhão da V 
Bienal de São Paulo, de forma que o público instintivamente era convidado a entrar 
na exposição. Logo na entrada um Exu guardava a entrada do galpão da exposição, 
ocupando o mesmo lugar reservado a essa divindade nos terreiros de candomblé. É o 
Exu mola de Jeep (1953),6 de autoria de Mário Cravo Junior, cuja dimensão é de 350 × 
170 × 237 cm, e hoje está no parque da escultura nos jardins do mam de São Paulo, em 
comodato no acervo daquele museu. 

6 acervo MaM-SP, em comodato por Mario Cravo Junior. número de tombo: CM1988.001. Disponível 
em: <http://ma m.org.br/acervo/cm1988-001-cravo-junior-mario/>. acesso em: 02/05/2014.

Figura 6. Sincretismo santos 
Católicos E orixás.

como no Engenho Velho e no Gantois, ou constitui uma construção independente 
em vários outros lugares. Nesse sentido, o layout da exposição Bahia não se afasta das 
plantas dos terreiros baianos.

Ao final do grande vão, uma sala para apresentações, debates e filmes com o 
tema da exposição, onde Jorge Amado deu uma palestra – uma espécie de miniaudi-
tório construído dentro da exposição intitulada Boa Terra, descrevendo com minúcias 
candomblés e xangôs, conversas de pais de santos e os manjares, seguida de show de 
Dorival Caymmi.

Era a primeira vez que aquele pavilhão estava sendo utilizado para uma expo-
sição. De forma geral, se pensarmos que os visitantes da exposição Bahia não eram 
iniciados no candomblé, a escolha de uma única entrada frontal poderia ser pensada 
como a regra dos terreiros, em que as pessoas podem adentrar o barracão somente 
pela porta da frente. Lina e Martin poderiam ter colocado mais de uma entrada, uma 
vez que arquitetonicamente seria possível, mas optaram por fazer um roteiro de visita 
semelhante aos terreiros. O candomblé chega a São Paulo nos anos 1970, e Lina apre-
senta o candomblé baiano. 

Carneiro (2002, p. 44) descreve também que “de um lado a outro do barracão 
estendem-se cortinas e enfeites de palhas ou papel de cor, em todos os sentidos. É a 
cumeeira, a sustentação do barracão”, o que Lina pode ter representado pelo teto co-
berto por tecido de voal branco formando pequenas dobras e cobrindo o sistema de 
iluminação, dando uma ideia dessas bandeirolas na cumeeira. 

Em outra análise similar, pode-se assemelhar à quantidade de luz nos barracões, 
que era insuficiente, uma vez que a luz natural não se infiltrava suficientemente por 
entre as telhas ou as palhas ou as bandeirolas do teto, pois existiam poucas entradas 
de luz natural, e mesmo de dia era obrigatória a utilização de luz artificial. “As portas e 
janelas, quase sempre fechadas, não deixavam entrar a luz do sol. À exceção das salas 
que limitam a casa, o barracão inclusive, todos os compartimentos são verdadeiras 
furnas” (carneiro, 2002, p. 44)(Figura 5).

A indumentária do candomblé foi apresentada com o uso de bonecos de pano 
e palha, em tamanho natural, colocados sobre bases, lado a lado, como se estivessem 
prestes a entrar na grande festa do terreiro. Esses bonecos representavam seis divindades: 
Omulu, médico dos pobres; Iemanjá, rainha e mãe de todos os orixás; Iansã, deusa dos 
ventos e das tempestades; Xangô, deus do raio e do trovão; Oxalá, deus da fecundidade 
e associado ao Senhor do Bonfim; e Nanan, a mais velha das mães d’água. 

As imagens dos santos católicos foram apresentadas, tendo um fundo das pare-
des-muros revestido de papel dourado, fazendo alusão ao ouro que reveste as igrejas 
barrocas e localizadas no lado oposto às representações do candomblé. É importante 
destacar que nos barracões sempre existe um altar católico, com imagens dos santos 
que fazem conexão com a “Casa”, materializando o sincretismo com a religião oficial 
do Brasil. A assimilação com o catolicismo continua a verificar-se até hoje, tendo-se 
iniciado como um subterfúgio para escapar à reação policial, que era contra o candomblé 
naqueles tempos, mas que continua até os dias de hoje.

Assim, podem ser encontrados altares católicos em todos os terreiros de can-
domblés baianos com seus orixás correspondentes entre os santos da Igreja Católica. 
As mulheres iniciadas do terreiro devem assistir à missa no Senhor do Bomfim, numa 
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Segundo Carneiro (2002), Exu não é um orixá, mas pode se manifestar como 
tal. Nesse caso, não se diz que a pessoa é filha de Exu, mas sim que tem uma obrigação 
com ele por toda a vida. No entanto, Exu “é um criado dos orixás e um intermediário 
entre os homens e os orixás”. Por isso é o primeiro a ser referendado nos terreiros: é 
quem recebe, guarda e abre caminho, fazendo a ligação entre o homem e os demais 
orixás. “Se desejamos alguma coisa de um orixá, devemos despachar7 Exu para que, 
com a sua influência, a consiga mais facilmente para nós” (carneiro, 2002, p. 68-70). 

Sempre tem assento8 localizado à esquerda de quem entra na casa, assim como 
na entrada da exposição Bahia. Toda festa começa com o despacho de Exu, denominado 
padê, que, segundo a tradição africana, se inicia com a matança de certos animais e 
derramando seu sangue sobre o Exu na área externa, só depois se segue para o barraco 
onde acontece a sequência do ritual com copo de água e a comida de Exu. Quem sabe 
Exu, como embaixador dos mortais, era uma garantia prévia da inserção da Bahia ao 
primeiro patamar da cultura brasileira?

Sem qualquer referência à exposição Bahia, outra escultura da mesma série do 
artista Mário Cravo Junior também se encontrava exibida na V Bienal de São Paulo. 
No que diz respeiro à seleção da obra da mesma série, apesar de aparentemente não 
existir nenhuma referência das intenções de seleção da obra, não há dúvidas da exis-
tência do elo entre as duas mostras, assim como um confronto ou uma pergunta sobre 
os conceitos da arte nacional. Naquele momento iniciava-se o movimento concreto em 
busca da internacionalização da arte “brasileira” pela geometria. 

Ao escolher o terreiro de candomblé como base para a expografia de Bahia, 
vemos a inserção do negro na construção da sociedade e da cultura brasileira, fato que 
comprova não serem nossas cidades feitas apenas pelos senhores latifundiários, por 
altas autoridades católicas, pela burocracia estatal e por grandes comerciantes com base 
nos modelos urbanístico-arquitetônicos europeus, questões extremamente atuais neste 
século xxi. Nesse sentido, defendemos a ideia de que a exposição Bahia foi vanguarda 
ao inaugurar outras de auteridade. Resta a indagação: por que o terreiro?

Nas palavras de Risério (2012, p. 174): “Inscrito no corpo da terra, o terreiro é o 
espaço-lugar de uma potência sagrada, mas também marco de uma diferença da clas-
se-etnia dominante. Um lugar que se fez imantar por outros signos”. A década de 1930 
assentou as bases para a projeção da cultura negro-mestiça em nosso país pelo fascínio 
que esta exerceu sobre artistas e intelectuais, pelo fortalecimento e pela expansão dos 
terreiros e também pelo jogo de cintura dos terreiros diante do poder governamental e 
religioso. Foi uma época em que profissionais liberais, políticos e autoridades policiais 
começaram a frequentar os terreiros, ocorrendo também uma relação muito próxima 
entre comunistas e candomblezeiros. É importante lembrar que Jorge Amado foi de-
putado eleito pelo Partido Comunista Brasileiro e garantiu a inclusão de um inciso na 
Assembleia Constituinte de 1946 promovendo liberdade religiosa no país. 

O contato direto com a organização e com as lutas do candomblé baiano confe-
riu centralidade ao front cultural da sua luta política, no mesmo grau de importância, 
pelo menos na exposição Bahia, em que a cultura, sua organização e seu processo de 
difusão foram compreendidos como parte do processo de afirmação política do povo 
menos favorecido do Nordeste.

7 Emprega-se este verbo no sentido de enviar, mandar.
8 Casinholos de um ou dois compartimentos e árvores sagradas separados do resto do mato por cercas 

de madeira.
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As bienais, que desde sua origem, em 1895, se evidenciam como um 
fenômeno internacionalizante no campo das artes visuais, alcançaram uma 
proliferação inigualável a partir da segunda metade do século xx, tendo tido 
seu ápice nos anos 1990. O que buscam esses megaeventos, muitas vezes 
promovidos por municipalidades localizadas em regiões geopolíticas pouco 
representativas, que não são capital de país ou polo mundial em algum tipo 
de atividade? Inserir-se em um mapa cultural internacional parece ser uma 
das respostas, considerando-se a amplitude das conexões que desenvolvem 
com setores artísticos fora de seus países. Uma outra intenção pode ser 
afirmar-se, por meio de conexões internacionais, nos panoramas nacionais 
em que muitas vezes são periféricos. Seja qual for sua localização, o certo é 
que, atualmente, as bienais se configuram em todo o mundo como espaços 
de consolidação da arte contemporânea no mundo globalizado. Se conside-
rarmos que a arte é sempre local, mas está ocasionalmente global,2 pode-se 
dizer que as bienais são lugares de globalização onde a arte contemporânea 
se realiza. Bienais são, portanto, lugares de afirmação da arte contemporâ-
nea e da internacionalização da cultura. Os processos de globalização têm 
sido estudados e discutidos por inúmeros pesquisadores, que apontam seus 
aspectos positivos, negativos e suas contradições. Nessas análises, um ponto 
importante de discussão é a formação de hegemonias e a constituição de 
geopoderes. As curadorias dessas mostras têm assumido importantes ações 
nesses espaços regionais em seus trânsitos internacionais que merecem ser 
pensadas em termos de seus papéis na consolidação da arte contemporânea 
e da internacionalização dos diferentes circuitos artísticos. Proponho aqui 
pensar sobre possíveis sentidos geopolíticos das bienais e do papel que 
os curadores desempenham no sistema globalizado da arte com base em 
uma experiência pessoal de curadoria realizada na Bienal Internacional de 
Curitiba 2013 (Figura 1). 

Inicialmente, preciso colocar alguns aspectos da curadoria geral dessa 
Bienal, uma vez que estive a cargo de uma mostra de web arte dentro dela. 
O evento como um todo encontrava-se, naquele momento, inserido no 
contexto de debates da crise do “modelo bienal” e buscava novos caminhos. 
Sua contribuição naquela edição, sob a curadoria geral de Tício Escobar 
e Teixeira Coelho, foi a proposta de uma mostra sem título estabelecido, 
propondo-se simplesmente a mostrar o que de mais interessante e instigante 
vinha sendo feito no campo da arte, sem discursos condutores. Com essa 
estrutura aberta e flexível, a curadoria geral abriu espaço para uma mostra 
específica de web arte.3 O convite me foi feito em decorrência da publicação 
do livro Web arte e poéticas do território, premiado pela ABCA em 2012 
em cerimônia na qual esteve presente o presidente da Bienal, Luiz Ernesto 
Meyer Pereira. 

Meu projeto curatorial foi elaborado com base no trabalho de pesquisa 
que vinha desenvolvendo sobre o tema, já divulgado no livro anteriormente 
citado e no blog http://territorialidadeterritoriality.blogspot.com.br/. Um 

2  Esta conceituação de “ser local e estar global” foi apresentada e desenvolvida por Bruna 
Fetter em sua tese de doutorado.

3  nem todo trabalho de arte que se encontra na internet pode ser assim classificado, 
pois esse conceito atém-se somente àqueles que se caracterizam por serem criados 
especificamente com os recursos da internet e existirem total ou predominantemente 
on-line e por serem realizados utilizando-se programas específicos de composição de 
páginas na world wide web (www), reunindo diferentes recursos multimídia, como sons, 
textos, gráficos, imagens fixas e em movimento e outros.

Figura 1. Página do site da web arte 
Bienal de Curitiba: Home

Curadorias em bienais: 
do espaço físico e do ciberespaço
Maria Amelia Bulhões1 

O texto discute as especificidades de mostras on-line no campo artístico tradicional 
com base na experiência pessoal como curadora da mostra Web Arte Bienal de Curitiba 
2013. Parto do pressuposto de que as bienais internacionais se identificam com os 
processos de globalização da arte contemporânea e utilizo os conceitos de interterri-
torialidade e desglobalização para o questionamento das relações entre espaço físico 
e ciberespaço. Desenvolvo essas ideias apresentando o projeto curatorial da mostra, 
destacando os artistas participantes e algumas obras.

Bienal Internacional de Curitiba. Web arte. Interterritorialidade. Desglobalização.

The text discusses the specificities of online exhibitions in the traditional artistic field 
from my personal experience as curator of the Web Art Biennial exhibition of Curitiba 
2013. I start from the assumption that the international biennials identify with the 
processes of globalization of contemporary art and I use the concepts of interterrito-
riality and deglobalization for the questioning of the relations between physical space 
and cyberspace. I develop these ideas by presenting the curatorial project of the show 
highlighting the participating artists and some works.

International Biennial of Curitiba. Web art. Interterritoriality. De-globalization.

1 Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
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Os avanços rápidos e contínuos na área das tecnologias digitais conduziram ao 
desenvolvimento da web 2.04 e das mídias locativas, dando novos impulsos às comuni-
cações on-line e à própria noção de produção de conhecimento. A informação passou 
a ser produzida de forma coletiva, sem barreiras físicas nem distâncias no sentido 
tradicional. A internet 2.0 dá velocidade às trocas de informação, reduz distâncias e, 
principalmente, oportuniza interatividade. Com ela, desenvolve-se um processo de 
democratização e partilha da informação que transforma a maneira de viver e de pensar, 
os hábitos e os valores. Jose Luis Brea (2007), ao analisar o que ele denomina Cultura 
ram, destaca a ideia de que, no mundo contemporâneo, são as redes de conexão as 
responsáveis pela produção de conhecimento, e não mais as estruturas de armazena-
mento de dados. Os inúmeros nós de circulação e transferência de informações são os 
verdadeiros responsáveis pelo pensamento contemporâneo. A estrutura em rede, com 
diferentes pontos, conecta-se e expande-se de forma rizomática em permanentes fluxos 
– características da cultura cibernética – que se articulam com o desenvolvimento da 
arte nas últimas décadas. Os artistas que trabalham nesse meio estão conectados com 
as questões da arte contemporânea, desenvolvendo obras criativas, originais e promo-
toras de interessantes diálogos para novos espectadores. Em função disso, pessoas que 
jamais entraram em um museu ou uma galeria podem frequentar sites de artistas de 
forma regular e participativa. 

Para pensar a globalização ensejada pelas práticas artísticas on-line, é possível 
utilizar o conceito de desglobalização. Desglobalizar pode ser 

[...] o aproveitamento dos movimentos globais para criar infraestruturas 
locais (físicas e humanas) que alterem as bases do local. Inscrever artistas, 
discursos e público em intercâmbios mais equilibrados, modificar as ma-
neiras de experimentar o próprio e o dos outros (canclini, 2011, p. 86). 

Assim, no projeto curatorial da Web Arte Bienal de Curitiba, houve uma inten-
cional busca por artistas que subvertem os papéis do autor e do receptor, impulsionando 
uma participação mais ativa do espectador, que influi no resultado final, partilhando 
de alguma forma do processo criativo. São obras que funcionam sem um resultado 
previsível e controlado pelo artista, abrindo-se possibilidades diversas de interação, 
dando lugar a trocas e ouvindo a voz do outro. 

Com base nos dois conceitos operacionais escolhidos (interterritorialidade e 
desglobalização), foram selecionados artistas que trabalham à margem do circuito 
tradicional da arte, sem preocupações institucionais, muitas vezes se opondo de forma 
radical aos pressupostos elitistas e excludentes desse sistema. São artistas que buscam a 
participação do outro, não se preocupando com a forma ideal nem com a permanência 
de seu trabalho. Artistas que estão dispostos a aceitar e incorporar em suas propostas 
as eventuais mudanças que se processam em sua ideia inicial a partir da recepção de 
cada internauta. Propostas que estabelecem rupturas com as noções de autoria indivi-
dual, questionando a institucionalização e a permanência da obra de arte. Produções 
que lidam com as relações territoriais e os geopoderes, rompendo com as estruturas 
ritualísticas da arte em seus espaços expositivos. Por se expandir mais além dos muros 
da Bienal, essas obras deixam-se engolir pelos fluxos do mundo virtual globalizado, 
questionando os aspectos elitistas do meio artístico e acolhendo a vida cotidiana. 

4  termo usado para designar um conjunto de serviços em plataforma, envolvendo aplicativos que 
possibilitam o uso participativo sob forma de comunidades, sem a necessidade de conhecimentos de 
informática pelos usuários.

dos propósitos fundamentais dessa curadoria foi dar visibilidade a esse tipo de práti-
ca, pouco conhecida no meio de artístico, tirando-a do ostracismo decorrente de sua 
atuação na contramão de alguns dos valores preponderantes no campo da arte. Para 
isso construí uma proposta que oferecesse ao público as mais pertinentes e evidentes 
tendências nas práticas artísticas on-line, trabalhando com base em dois conceitos: 
interterritorialidade e desglobalização. 

O desenvolvimento dos processos comunicacionais no mundo atual e a dester-
ritorialização da indústria cultural são fatores importantes que influenciam a expansão 
sem precedentes do universo da arte que se vivencia hoje e termina por transformá-lo 
em um dos principais setores da economia na sociedade globalizada. Essa mudança 
qualitativa e quantitativa implicou alterações que trouxeram significativas redefinições 
do papel da arte num contexto social marcado por um crescimento acelerado da po-
pulação e pela massificação da cultura. As bienais precisam ser pensadas dentro desse 
quadro geral, e a questão das territorialidades tem lugar destacado nessas reflexões. 
Ainda, os desafios colocados pelo ciberespaço conduzem-nos a pensar os trânsitos 
entre o território virtual e os territórios geográficos, e o conceito que me parece mais 
adequado de ser utilizado é interterritorialidade. 

Em princípio, territorialidade e virtualidade parecem conceitos antagônicos, 
uma vez que território indica locais específicos, geograficamente localizados e identi-
ficáveis, ao passo que virtual remete ao ciberespaço, que não obedece a coordenadas 
geográficas. Entretanto, não é bem assim que essa questão se desenvolve no campo da 
web arte, no qual constantemente alguns artistas estabelecem ligações entre esses dois 
espaços, diluindo seus limites e antagonismos. A experimentação de novas estratégias 
na arte produzida na internet torna possível descobrir uma visualidade contemporânea, 
comprometida com seu espaço e, ao mesmo tempo, inserida nos grandes complexos 
internacionais da cultura; uma visualidade que se atualiza constantemente com os 
avanços tecnológicos, mas não deixa de afirmar poéticas pessoais. Práticas artísticas que 
constroem interterritorialidades, nas quais identidades múltiplas e flexíveis são nutridas 
pelas tensões e pelas contradições da globalização. Projetos artísticos que estabelecem 
novos vínculos e relações de proximidade não possíveis fora do ciberespaço.

A internet, neste caso, pode ser pensada não como uma forma de desterrito-
rialização, mas como lugar de inter-relações com territórios geográficos específicos, 
criando laços de identidade, novos olhares e redes de comunicação. O “entre” conce-
bido para representar lugares onde se estabelecem diferenças diante dos processos de 
homogeneização que se verificam em âmbito mundial, abrindo fendas nos movimentos 
de internacionalização e mundialização da cultura. O conceito aponta agenciamentos 
críticos, favorecendo a criação de formas de subjetivação que oportunizam ao seu 
receptor desenvolver modos e instrumentos de politização do espaço da visualidade, 
realizando experiências de socialização e produção de comunidade. 

Ao adotar esse conceito, busquei trabalhos artísticos que colocassem em evi-
dência as novas relações que se estabelecem com os territórios geográficos a partir do 
ciberespaço. Desmentindo as apocalípticas previsões de abandono do mundo real pelo 
virtual, o que se observa é que alguns artistas retomam essas conexões em propostas 
interterritoriais. Essas propostas me interessaram na pesquisa e na curadoria da mostra 
de web arte.
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a cidade, buscando ampliar percepções e criar vivências mais ricas tanto 
individuais como coletivas (Figura 3).

A mostra estava alocada em um site próprio, bilíngue (inglês/portu-
guês), http://webarte.bienaldecuritiba.com.br/, no qual o artista participava 
utilizando um link que dirigia o visitante para seus trabalhos selecionados. 
Cada artista participava com uma, duas ou três obras. Havia no site também 
um texto com dados do artista e comentários sobre as obras linkadas, além 
de uma apresentação geral da proposta. No espaço físico da Bienal havia 
painéis com uma pequena apresentação da mostra de web arte e um QR-
code para acesso imediato ao seu site. Foi criada uma página da Web Arte 
Bienal de Curitiba no Facebook. A página, durante o período da bienal, foi 
alimentada com duas ou três postagens semanais em diferentes idiomas, 
dinamizando e atraindo o público para acessar o site da mostra. Na página 
do Facebook foram compartilhadas informações com acompanhamento de 
textos e outros materiais produzidos pela curadoria e com diversas mídias 
indexando informações. Diálogos on-line com participação de especialistas 
também fizeram parte desse espaço (Figura 4). 

Algumas dificuldades foram encontradas na implementação da pro-
posta, o que demonstra as inadequações do tradicional espaço físico das 
bienais ao ciberespaço. Primeiramente, a pouca compreensão da organização 
geral da Bienal em relação à qualidade e aos recursos técnicos necessários 
para o site. Deve-se considerar aqui a dificuldade de adaptação de estruturas 
que funcionam em espaços físicos tradicionais, como museus e salas de 
exposição, para lidar com as especificidades e as exigências de um espaço 
virtual de arte. Assim, muitas das minhas solicitações ficaram sem atendi-
mento, e tive de lançar mão de minha equipe de pesquisa para contornar 
algumas ausências e vazios deixados. Nos espaços da Bienal, a colocação 
dos QRCodes (Figura 5), elemento fundamental para o acesso ao site no 
ciberespaço no tempo da visita, foi feita em pequeno número – e em lugares 
pouco acessíveis. Não houve uma real compreensão do caráter difusor desse 
instrumento (ainda muito pouco usado nos museus naquele momento).

Outro aspecto importante é que a mostra não foi percebida como 
significativa pelos meios de comunicação tradicionais, tendo recebido pouca 
divulgação nas mídias locais, que se debruçaram mais sobre as mostras que 
ocorriam nos espaços mais visíveis da cidade. O trabalho de difusão nas 
redes sociais foi bastante difícil, pois o grupo de pesquisa, apesar de traba-
lhar com a internet, não era preparado para a gestão desses meios. Em seu 
conjunto, na curadoria evidenciaram-se muitas contradições e despreparos, 
tanto da equipe da Bienal como de minha parte, para lidar com a instituição. 
Entretanto, pode-se dizer que foi uma rica experiência para ambas as partes. 

 “O ciberspaço é um ‘não lugar’, uma ‘u-topia’ onde devemos repen-
sar a significação sensorial de nossa civilização baseada em informações 
digitais, coletivas e imediatas” (lemos, 2004). Mesmo que o acesso a esse 
espaço não seja generalizado e não esteja distribuído equitativamente no 
mapa mundial, ele congrega, a cada dia, mais usuários e atinge mais locais. 

Figura 3. Página do site da web 
arte Bienal de Curitiba: Home

Figura 4. Página do Facebook da 
web arte Bienal de Curitiba 

Figura 5. QRCode 

Essa produção, ubíqua e em trânsito, exigiu para a curadoria da mostra 
um dedicado trabalho de pesquisa.5 A diversidade, o volume, a dispersão e 
as diferentes tendências dificultavam a seleção de artistas e obras. Assim, a 
estrutura geral da mostra de web arte partiu de um minucioso levantamento 
no banco de dados que faz parte do projeto de pesquisa “Territorialidade e 
subjetividade na arte contemporânea”. Dele foram selecionados trabalhos 
que tinham como foco preocupações contextuais, práticas colaborativas e 
atividades experimentais. Escolhidos os trabalhos de base, iniciou-se um 
levantamento dos seus autores para saber o que estavam produzindo mais 
recentemente (alguns dos trabalhos escolhidos no banco de dados eram 
mais antigos). Com o escopo da curadoria organizado, iniciei o contato com 
os artistas, apresentando-lhes a Bienal de Curitiba e fazendo os convites de 
participação. A receptividade deles em relação ao projeto foi grande (de 
todos os convidados, somente um recusou participar), e fechei a mostra 
com 11 participantes, entre artistas individuais e coletivos (Figura 2). 

Aaron Koblin (eua) desenvolve seu trabalho por meio da produção 
de vídeos interativos, cuja construção vai se desenvolvendo a partir da 
participação dos internautas com resultados imprevisíveis. Antoni Abad 
(Espanha) utiliza a internet e os dispositivos móveis (mídias locativas) para 
abrir espaço a segmentos sociais marginalizados, dando a eles um meio de 
expressão e visibilidade social. Suas práticas nessa linha de atuação envol-
veram taxistas na Cidade do México, motobóis em São Paulo, trabalhadores 
do sexo em Madri, camponeses em Lerida, entre outros. Giselle Beiguelman 
(Brasil) explora a internet como possibilidade de ampliar o pensamento de 
nosso tempo, os fluxos e as dinâmicas da imagem on-line, e sua penetração 
na vida cotidiana. Gustavo Romano (Argentina) utiliza os recursos poéticos 
e imagéticos do meio virtual para criar, com sutis interferências e com a 
participação dos internautas, novas percepções e significados. James Bridle 
(Inglaterra) usa os recursos da internet para discutir os meios de controle 
social e a dominação dos aparelhos de Estado. Utiliza as redes sociais como 
forma de disseminar informações antissistêmicas. Olia Lialina (Rússia), 
uma das pioneiras nesse tipo de produção, tem um trabalho original e ex-
perimental com permanente investigação dos meios em termos de tempo e 
memória. Lucas Bambozzi (Brasil) desenvolve projetos com a participação 
dos usuários em meios móveis (mídias locativas), expandindo percepções 
e posturas críticas em relação ao mundo tecnológico. Michael Aschauer 
(Áustria) explora os recursos da internet para colocar o internauta em um 
ângulo original de observação da paisagem, o qual refaz seu contato com 
os espaços geográficos. Já desenvolveu trabalhos em regiões de fronteira e 
nas margens dos rios Nilo e Danúbio. Michael Mandiberg (eua) questiona 
a autoria e as possibilidades de uso de softwares livres na arte on-line de 
forma bastante radical. Paula Levine (eua) discute questões de geopoder e 
territorialidades, projetando por meio de informações e ferramentas dis-
poníveis na internet realidades de um espaço real sobre outro. Woki Toki 
(Argentina) é um coletivo que reflete sobre as relações dos indivíduos com 

5 o trabalho da pesquisadora responsável por este projeto de curadoria pode ser 
acompanhado por meio de seu livro web arte e poéticas do território e no blog de seu 
projeto de pesquisa: <http://territorialidadeterritoriality.blogspot.com.br/>.

Figura 2. Página do site da web arte 
Bienal de Curitiba: artistas

http://webarte.bienaldecuritiba.com.br/
http://territorialidadeterritoriality.blogspot.com.br/
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CURaDoRia

Independentemente de qual seja a posição adotada ante esse fenômeno, fica claro 
que importantes mudanças de comportamento, valores e formas relacionais estão 
se processando em conexão com o desenvolvimento das tecnologias digitais e suas 
aplicações comunicacionais. O projeto curatorial da Web Arte Bienal de Curitiba 
explorou uma ampla gama de possíveis caminhos e diferentes conexões, avançando 
os limites do preestabelecido e das práticas hegemônicas para instaurar ações críticas. 
Nesse processo evidenciaram-se muitas dúvidas, e discuti-las aqui foi uma prática de 
autoavaliação movida pelo desejo de dar continuidade a esses processos. 
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The late 1960s and early 1970s marked a critical turning point in the history of museums 
in the United States, the moment when arts activists brought the civil rights movement 
to the museum’s front door. During the time period of roughly 1969 to 1972, major--or 
what are more commonly known as mainstream museums--began to pay concentrated 
attention to work by African American artists. How did the efforts of arts activists suc-
ceed in desegregating museums and how did these efforts both modified and preserved 
the racial system that was in place before the civil rights movement? This is the key 
question explored in this paper.

The institutions that make up the art establishment determine what constitutes 
high art through a process of selective acquisition and display. Until the late twentieth 
century, African Americans were nearly absent from this circuit as cultural producers 
and cultural consumers. Benny Andrews,2 an artist and leader in the artists’ activist 
movement of this period, described the situation like this:

 
Up until the Sixties, the gallery system would have X number of artists, 
established artists—like, ten. Those artists very often decided who the 
one or two young artists would be to come in, like protégés, and then they 
would be nourished and they would become the next group. And for the 
average person—average artist—there was no way to enter unless they got, 
literally, what the slaves got: a note from the master to come in. You’d go to 
a gallery and if you didn’t know some famous artist, they’d wonder: Why 
are you there?...The art criticism was just as impossible to deal with. You 
just sat there like you sat waiting for the morning paper to come....And 
those criticisms were either devastating or they made you....

Prior to 1967 one could count fewer than a dozen museum exhibitions that had 
featured the work of African American artists, with the exception of museums at his-
torically black colleges and universities. On rare occasions when the work of African 
American artists was shown, it was typically in segregated contexts, such as the Harmon 
Foundation shows or the Contemporary Negro Art exhibition at the Baltimore Museum 
of Art in 1939. Howardena Pindell, an artist and one of the few African Americans 
to have a curatorial career in a major museum in the 1960s and ‘70s, the Museum of 
Modern Art, has described the art world as a “nepotistic, interlocking network” in 
which artists and arts workers experience an “industry-wide ‘restraint of trade’ “ that 
limits their ability to enter the system (PINDELL, 1997, p. 18).3  Since the founding of 
the first American museums in the mid-nineteenth century, social closure has been a 
barrier to change.

Throughout the twentieth and twenty-first centuries there have been waves of 
interest in African American art interposed with periods of dormancy. One of these 
waves occurred around 1940, another around 1970, and a third in the late 1980s and 
early ‘90s. Often an artwork acquired during one of these phases would be shown only 
to be put back in storage, perhaps to be brought out during the next wave. A case in 
point is Jacob Lawrence’s Migration of the Negro painting series (1940-41), owned by 
the Museum of Modern Art (MoMA) in New York City and the Phillips Collection in 
Washington, DC. The museums acquired the series in 1942 and sent it on a national 

2 Benny andrews, interview by author, Litchfield, Ct, July 14, 1999.
3 Howardena Pindell, the Heart of the Question: the writings and Paintings of Howardena Pindell (new 

york: Midmarch art, 1997): 18.
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O museu de arte na era do Black Power
The Art Museum in the Age of Black Power
Susan E. Cahan1

 

Por meio de aquisição e exibição seletivas, as instituições que constituem o sistema 
da arte definem o que é arte. Antes de 1967, com exceção dos museus localizados 
em faculdades e universidades tradicionalmente mantidas por comunidades negras, 
encontravam-se menos de uma dúzia de exposições em museus que incluíam obras de 
artistas afro-americanos. No final da década de 1960, os artistas começaram a exigir 
justiça e equidade. Este artigo discute as estratégias utilizadas pelos artistas afro-ameri-
canos para obter acesso institucional e as técnicas de gestão e negociação empregadas 
pelos profissionais de museus, na medida em que ambos os grupos lutavam por poder 
e controle. Discussões em torno de exposições realizadas nos principais museus da 
cidade de Nova York desde 1968 até o início da década de 1970 demonstram como 
adaptações realizadas nesse período modificaram e preservaram o sistema racial que 
estava em vigor antes do movimento pelos direitos civis.

Museus. Artistas afro-americanos. Movimento de direitos civis.

The institutions that make up the art establishment determine what constitutes high 
art through selective acquisition and display. Prior to 1967 one could count fewer 
than a dozen museum exhibitions that had featured the work of African American 
artists with the exception of museums at historically black colleges and universities. 
In the late 1960s artists began to demand justice and equity. This paper discusses 
the strategies used by African American artists to gain institutional access and the 
techniques of management and accommodation employed by museum professionals 
as both groups wrestled over power and control. Discussion of several exhibitions held 
at major museums in New York City from 1968 through the early 1970s demonstrates 
how the adjustments of this period both modified and preserved the racial system that 
was in place before the civil rights movement.

Museums. African American artists. Civil rights movement. 

1 tyler School of art, Estados Unidos
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park works from their personal collections at the museum where they would be safely 
guarded and cared for in climate controlled galleries, as if in a private storage facility. 
This occurred at many museums; it was called “the summer loan show.”

Often collectors would donate the objects that they lived with in their homes. 
These would then be installed in ways that created vicarious displays of splendorous 
wealth. In the Wrightsman Rooms at the Metropolitan Museum of Art one found the 
very furnishings that Jayne and Charles Wrightsman lived with in their home, including 
a gilt bronze desk commissioned for Louis xv for Versailles. As Carol Duncan (1995, p. 
59) has observed, the galleries at the Met “collect and idealize ancestral identities from 
other times and places—past royalty, aristocracy or well-bred Anglo Saxon stock—and 
ritually transfer them to the conglomerated elite of the present.”7

The Met represented the zenith of status where the vectors of social, cultural, 
and economic power intersected to fortify a notion of art based on elitism. So limited 
was the museum’s notion of art that when it undertook to jump into the fray of the 
civil rights movement and organize its first exhibition focusing on African American 
culture, the Harlem on My Mind show, it could not fathom that there actually existed 
any African American artists and instead mounted a show on the social history of the 
Harlem neighborhood of New York City consisting almost exclusively of photo-docu-
mentation presented in the form of large, blow up reproductions. 

Other museums were similarly limited in their perspectives. In fall 1968 the 
Whitney Museum opened the exhibition The 1930s: Painting and Sculpture in America 
curated by William Agee. The show completely excluded African American artists des-
pite their well-documented presence, especially in the wpa Arts Programs. In response, 
artist Faith Ringgold, Benny Andrews, and others, including Henri Ghent, director of 
the Community Gallery at the Brooklyn Museum, picketed the Whitney and moun-
ted a counter-exhibition at the Studio Museum in Harlem, Invisible Americans: Black 
Artists of the ’30s. 

In another particularly egregious example, the Museum of Modern Art presented 
a tribute to civil rights leader Martin Luther King, Jr. several months after his assas-
sination, but neglected to invite a single African American artist. In September 1968 
Carroll Janis, son of the art dealer Sidney Janis, approached the museum about hosting a 
gathering of poets and writers for an evening of programming commemorating Martin 
Luther King Jr. accompanied by a benefit exhibition, the proceeds of which would be 
donated to the Southern Christian Leadership Conference, a civil rights organization 
that had been led by King. The original jury for this exhibition was composed of four 
curators from New York’s most prominent museums: Bill Rubin from MoMA; Edward 
Fry from the Guggenheim Museum; Henry Geldzahler from the Metropolitan Museum 
of Art; and John Gordon from the Whitney. Though the event was intended to support 
civil rights, the organizers neglected to involve a single African American as juror or 
artist, stunning the community of artists who were working toward integration. Once 
this incongruity was pointed out, the exhibition’s jury was expanded to include Henri 
Ghent; Carroll Greene Jr., curator of the Afro-American Art Collection at the Frederick 
Douglass Institute in Washington, DC; Charles Inniss, director of the Studio Museum 
in Harlem; and Ed Taylor, executive director of the Harlem Cultural Council. These 
individuals were listed as consultants to the project.

7 Carol Duncan, Civilizing Rituals: inside Public art Museums (new york: Routledge, 1995): 59-62.

tour for two years. Records indicate that the work was shown in its entirety at MoMA 
in 1944 and again in 1971. Since then, this masterful, iconic series has been unified 
and shown in its New York City home only twice: in 1995 during the “multicultural” 
moment in which museums demonstrated a resurgence of interest in showing works 
by artists of color; and in 2015, a year when the United States was gripped by repeated 
incidents of police violence against African American men. As curator Thelma Golden 
(1993, p. 74) has observed, “The fact is that there have been waves. Everybody puts their 
big black shows on the books, they get their corporate funding, it goes all around the 
country, it’s a big extravaganza, and then it’s over.”4 Or, as Michele Wallace (2004, p. 
151) has expressed in more biting words, “Perhaps the dominant discourse is given to 
these lapses of amnesia because some ideas are so repugnant to Western culture that 
they are forced to emerge, again and again, as if new.”5 There is an undeniable correla-
tion between racial politics in the United States and the visibility of artists of color in 
American museums.

In the late 1960s and early ‘70s, in response to social imperatives of the civil rights 
movement, political pressure from artists’ groups, and the availability of public funding 
with the creation of the National Endowment for the Arts in 1965, several large-scale 
exhibitions focusing on African American culture were mounted by major museums in 
the United States, including the Metropolitan Museum of Art, the Museum of Modern 
Art, the Whitney Museum of American Art, and other museums around the country. 
The invisible yet very real boundary separating “African American art” from the uni-
versal notion of “art” had been pierced. Yet these shows did not bring about a seamless 
transition to integration. Many were wildly contested events, sparks that ignited debate, 
dissention, and often protest, revealing divergent visions of progress.

The controversies surrounding these shows raised critical questions: Should 
work by African Americans be shown in “black art” shows? Was there such a thing as 
a black aesthetic and, if so, what characteristics defined it? Who was qualified to orga-
nize exhibitions of work by African Americans? What knowledge and experience did 
a curator need? Could white curators understand African American art accurately, or 
did one have to be black to contextualize work by African American artists in ways it 
was meant to be seen? What were the trade-offs for agreeing or refusing to participate 
in a racially defined exhibition?  

 

Before considering these efforts, it is useful to understand what the museum world was 
like in the United States in the 1960s.  At the Metropolitan Museum of Art the social 
milieu was one of exclusivity and wealth. There were no African American staff members, 
except maintenance staff, and African Americans would be turned away at the door by 
the security guards. As former director of the Metropolitan Museum of Art divulged 
to me in personal correspondence, the guards “told African Americans and Hispanics 
that the museum was a private club.”6 Trustees could borrow works from the museum 
to hang in their homes, and when they went on holiday during the summer, they could 

4 thelma Golden, “Roundtable” in the theater of Refusal: Black art and Mainstream Criticism, edited by 
Charles Gaines and Catherine Lord. (irvine: Regents of the University of California and Fine arts Gallery 
of the University of California, irvine, 1993): 74.

5 Michele wallace, “For whom the Bell tolls: why americans Can’t Deal with Black Feminist 
intellectuals,” in Dark Designs and Visual Culture (Durham, nC: Duke University Press, 2004): 151.

6 thomas P. F. Hoving, letter to author, February 29, 2001.
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that we have a cultural practice that is diffuse.”8 Perry (2011, p. 37) cites evidence that 
there are “cumulative patterns to be found in the choices that individuals make, patterns 
that are not readily identifiable if one looks at the actions or beliefs of an individual, but 
that emerge when one looks at how many individuals choose to act in the same way.”9

There were some accomplishments during this time. The exhibition Afro-A-
merican Artists: New York and Boston organized by Barry Gaither at the National 
Afro-American Museum and the Museum of Fine Arts, Boston in 1970 was hailed by 
artists as a success, though it incurred harsh criticism from New York Times art critic 
Hilton Kramer (1970) for being too focused on social issues.10 Contemporary Black Art 
in America at the Whitney in 1971 came about specifically in response to pressure from 
artists involved in the activist group the Black Emergency Cultural Coalition, but the 
museum refused to hire an African American curator to organize the show and the 
in-house curator was criticized as lacking sufficient knowledge of his subject, and as a 
result two dozen artists, a quarter of those invited to participate, boycotted the exhibition. 
At the Museum of Modern Art, director John Hightower brought about two important 
exhibitions of work by African American artists, one-person shows by Richard Hunt 
and Romare Bearden both held in 1971. Hightower was in constant communication with 
Faith Ringgold about more ambitious institutional changes, and he was able to have 
the first African American trustee appointed to the board just weeks after assuming 
his position, Dr. Mamie Phipps Clark, best known for her research with her husband 
the social psychologist Kenneth B. Clark that helped bring about the Brown vs. Board 
of Education supreme court decision to desegregate schools in the United States. Clark 
become a strong voice of change on MoMA’s board. But Hightower himself was fired 
after only 18 months on the job, branded as being too radical for MoMA. These examples 
amply illustrate that progress does not move in a straight line.

In the late 1960s and early ’70s the front door to the art world cracked open a bit. 
The demand for integration challenged museums’ hiring practices, acquisition priorities, 
and overall institutional identities. By 1972 there had been enough exhibitions of work 
by African American artists that no credible curator could claim that such art didn’t 
exist. But in the major museums the inclusion of African American artists occurred as 
a supplement to existing programs, thus confirming rather than challenging hegemonic 
art historical narratives. The strategies that prevailed were about accommodation and 
management of new constituencies, not sharing power and authority. 

In the years that followed, a new pattern emerged. First, specific physical spaces 
were set aside within museums for exhibitions by “emerging” artists, a category that often 
included artists of color of all ages who were perceived as always emerging, but rarely 
having arrived. The Whitney Museum of American Art established a Lobby Gallery on 
the ground floor that featured a larger proportion of artists of color than the museum 
showed in its regular galleries. Between 1971 and 1975 this space presented exhibitions 
by twelve artists of color, including an important show of work by Alma Thomas at the 
urging of David Driskell while he was chair of the Art Department at Fisk University. 
Likewise, in 1971 the Museum of Modern Art inaugurated its Projects series in a gallery 
devoted to small shows of relatively short duration. Sam Gilliam was featured in the 
third show in the series; later in the 1970s four other U.S.- based artists of color were 
exhibited: Liliana Porter, Rafael Ferrer, Nam June Paik, and Shikego Kubato. And in 1989 

8 imani Perry, More Beautiful and More terrible: the Embrace and transcendence of Racial inequality in 
the United States (new york: new york University Press, 2011): 35.

9 ibid, 37.
10 Hilton Kramer, “trying to Define ‘Black art’: Must we Go Back to Social Realism?” new york times, May 

31, 1970.t

This group expanded the artists list by adding both young and established African 
American artists, including Charles Alston, Benny Andrews, Romare Bearden, Vivian 
Browne, Beauford Delaney, Sam Gilliam, Daniel LaRue Johnson, Jacob Lawrence, Nor-
man Lewis, Faith Ringgold, Betye Saar, Raymond Saunders, Bob Thompson, Charles 
White, Jack Whitten, and others. Ultimately, twenty-four of the show’s eighty-one 
artists were African American, and the exhibition provided a rare opportunity to see 
the work of African American artists alongside that of their peers. But photo-docu-
mentation of the installation indicates that most of the African American artists were 
clustered in a single room, including Jacob Lawrence, Benny Andrews, Vivian Browne, 
Charles White, Hughie-Lee Smith, Richard Hunt, and Jack Whitten. A few appear to 
have been shown in galleries with both African American and white artists, including 
Betye Saar, whose assemblage Black Phrenology Man (1966) was placed near works by 
Joseph Cornell, Saul Steinberg, and Fairfield Porter. But the episode reveals a conflict 
between the liberal intention to declare solidarity with the civil rights movement and 
a lack of awareness of what this might entail.

A few months later, at a meeting between activist and museum staff members, 
writer and activist Michele Wallace, seventeen years old at the time, reminded the staff 
of the Martin Luther King Jr. exhibition the previous year and criticized the museum 
for segregating the artists. Curator Arthur Drexler denied the charge, but Wallace 
insisted, saying, “I was there. I saw it. I was right there in the middle.” Curator Bill 
Rubin jumped in to say, “I installed it and I can show you my photographs.” With utter 
disregard for Rubin’s authority and position, Wallace retorted, “My dear, you installed 
a segregated show.”

 

In the 1960s—and this is still a view held today—most museum professionals contended 
that the art system was a valid sifting mechanism that allowed quality to rise to the 
top as a result of critical consensus. If few artists of color made the grade, the shortco-
ming was considered the artists’, not the system’s. There were no formal laws against 
integration, but only a few artists of color had entrée into this circuit of relationships. 
Informal patterns of access and acceptance calibrated the relative degrees of institutional 
recognition and status.

The practice of racism on the part of individual curators, directors, or trustees 
was legitimated as just that: a series of individual judgment calls, not institutional 
policy. When patterns of exclusion were pointed out, museums typically responded 
with platitudes and generalizations: it’s not intentional and it’s nobody’s fault. African 
Americans, they said—often directly with no shame—simply lacked the education and 
opportunities to improve themselves and reach the level of accomplishment of their white 
counterparts. Their own ignorance was projected outward. Yet structural racism didn’t 
obviate the need for personal responsibility. As legal and culture scholar Imani Perry 
(2011, p. 35) has pointed out, “If we don’t look at the actions of individuals . . . how do 
we believe in the capacity of citizens to affect change?” The role of the individual as an 
agent of racism does not deny the existence of racism; rather, it “allows us to recognize 
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Beyond the walls of the major museums, artists, curators, and educators created 
their own spaces, new types of arts organizations that have been called “culturally speci-
fic,” “culturally grounded,” or “community based.” As Michele Wallace and Faith Ringgold 
put it, after their activism had been chronically thwarted by the major museums, artists 
asserted that the museum establishment was “not supposed to get in there and save us. 
No. We’re here. We do that.”12 The goal was not inclusion, but expansion— expanding 
the system of opportunities for artists to show their work and for audiences to see it. 
Most importantly, these new museums enabled groups of artists to define their sense 
of community themselves and stood as living monuments to the power of self- deter-
mination and resistance to white hegemony.

The Studio Museum in Harlem, which had been founded as an interracial 
organization in 1968, took a more militant, separatist stance one year later, and by 
the early 1970s other culturally grounded museums were mushrooming all over the 
country, each with its own genesis and structure, but all seeking to attract and unite 
communities around common cultural values and artistic concerns. In New York City 
alone, dozens of museums and arts organizations were started in the 1970s, places like 
the American Indian Community House (1969), El Museo del Barrio (1969), Taller 
Boricua (1970), the Store-front Museum (1970), and the Asian American Arts Centre 
(1974) whose programs brought into public view works by artists who were known 
within their own circles, but not more broadly. This enabled new conversations and 
exchanges not only within specific communities but also between them. The federal 
government encouraged this activity with the creation in 1970 of a funding program 
called Expansion Arts that supported organizations rooted in urban, rural, and tribal 
communities that were not reflected in major cultural institutions. 

In recent decades many artists of color been given exhibition opportunities in 
major museums, and some have had their work collected. Many more commercial 
galleries feature artists of color. But the most significant change since the 1970s has not 

12 Michele wallace and Faith Ringgold, interview by author, Englewood, nJ, January 27, 2011.

Protest against the Harlem on My 
Mind exhibition at the Metropolitan 
Museum of art, January 1969. 
Photo: thomas Patsenka. 
Courtesy of Robert Malone.

the museum presented work by Houston Conwill. After the Bearden and Hunt shows 
of 1971, a twenty-five-year hiatus ensued before the next major one-person exhibition 
of work by an African American artist, Roy DeCarava in 1996.

Along with these legitimate, albeit marginal spaces, many museums created what 
Benny Andrews acidly termed “kitchen galleries,” that is, spaces located outside the 
formal galleries, often in the museums’ restaurants.11 The Community Gallery at the 
Metropolitan Museum, for example, was situated in the Junior Museum Snack Bar, a 
cafeteria typically used by visiting school groups as a place to eat brown- bag lunches. 
The “members lounge” of the Penthouse Restaurant at the Museum of Modern Art 
served as a gallery for works from the museum’s Art Lending Service and featured 
artists Romare Bearden, Alvin Smith, Jack Whitten, and Bob Thompson, making this 
the only place at MoMA where works by African American artists could be seen on a 
consistent basis. 

These developments physicalized the hierarchy that privileged European and 
Euro-American artists over artists of color and embedded new structures of in equality 
within the institutions themselves. With a very few exceptions, artists of color continued 
to be denied access to main gallery spaces, along with the ancillary benefits that came 
with such shows: exhibition catalogues, press openings, and larger audiences. One 
might ask, “Weren’t these marginal exhibition venues stepping-stones to bigger and 
better opportunities?” The historical record shows that, sadly, for most artists they were 
not. Instead, these spaces drew an invisible color line within the museums themselves. 

In a second and more widespread development, demands for cultural equity and 
accessibility were reframed as issues of audience development: museums devised edu-
cation programs as the vehicles for sustained interaction with communities of color. In 
1970 the American Association of Museums received requests from over fifty museums 
from around the country asking for advice on how to reach “minority groups” (a term 
used in this case to refer to African Americans and Latinos, poor and working class) 
through retooled or expanded education programs and what were called “outreach” 
programs for “underserved constituencies”— a phrase that replaced the more odious 
label that was popular in the 1960s, “culturally deprived.” The focus on audience deve-
lopment echoed the civil rights movement goal of overcoming Jim Crow by desegre-
gating shared public spaces. Undeniably, eradicating this dehumanizing manifestation 
of racism was part of the critical work of the civil rights movement. But when museum 
administrators applied this strategy in their own institutions, it became an unspoken alibi 
for neglecting significant biases in other parts of the museum’s operations and in their 
underlying conceptions of art. The museum establishment accepted African Americans’ 
right to consume art along with whites, but not to qualify for the same recognition as 
artists or as writers of art history in the roles of curator, director, and trustee, with very 
few exceptions. Initiatives that had been established in the early 1970s to enhance the 
collection and exhibition of works by artists of color were quietly curtailed.

Nonetheless, one result of the creation of education programs specifically con-
ceived for “minorities” was the hiring of people of color to staff them. At the Metropo-
litan Museum of Art, the Community Programs Department appointed the museum’s 
first African American and Puerto Rican staff members, beyond custodial staff. These 
included, in 1972, art historian Lowery Stokes Sims.

11 See Benny andrews, “new york City’s Kitchen Galleries,” new york age, June 22, 1974.
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been full integration or equality, but the development of a two-tiered system of cultural 
institutions, one “mainstream,” the other “culturally specific.” In this new equilibrium, 
many culturally grounded institutions have become feeders to the major museums, but 
patterns of differential treatment persist. With some notable exceptions, presentations 
of work by artists of color in major museums have been subject to a series of curatorial 
trends: from ethnicity- and identity-based shows to “other” art histories; from “artists’ 
choice” curatorial interventions to public service projects. Currently, the preferred 
exhibition model for showcasing artists of color is the one-person exhibition, a model 
that holds good potential for focusing in depth on an individual’s work but subscribes 
to what theorist James Banks has called the “additive” approach to multicultural reform, 
which safely avoids radical revision. And the heavy lifting of scouting and researching 
artists of color before they’ve been validated by the marketplace all too often falls to 
the institutions that are culturally grounded.

The story of racial equality in major museums is not simply one of struggle to 
overcome past exclusions. The dichotomy between inclusion and exclusion does not 
adequately account for developments in museum practice during the post-civil rights 
movement era. Instead, we have a history of power struggles, advances and regressions, 
and ultimately, segregation in the guise of integration. By digging deep into this troubling 
and electrifying era, we see how the adjustments of the 1960s and ‘70s both modified 
and preserved the racial system that was in place before the civil rights movement and 
engendered the period in the history of museums that we inhabit still today. 
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Em 1954, o historiador da arte Ernst Gombrich publica uma resenha crítica à edição 
em língua inglesa do livro As vozes do silêncio, de André Malraux. Este livro reunia os 
três ensaios anteriores do escritor francês sobre psicologia da arte: Museu imaginário, 
traduzido como Museu sem paredes (1947), A criação artística (1948) e O crepúsculo 
do absoluto (1950). Gombrich não parece estranhar, como talvez possa nos assombrar 
hoje, a relação entre o texto Museu sem paredes e o campo da psicologia da arte. Talvez 
porque essa associação se relacione com a primeira crítica que dirige a Malraux: ter, em 
seu estudo da arte, recusado a perspectiva histórica para se dedicar à escrita de uma 
“saga romântica”, na qual apresenta “uma mera enfiada de aperçus acumulados, ora 
brilhantes, ora vazios, mas em nenhum lugar imbuídos do senso de responsabilidade 
que faz o erudito ou o artista” (gombrich; malraux, 1999, p. 78). 

“Saga romântica” é uma expressão que Gombrich retira do próprio Malraux, 
quando este admite o sentido ficcional da história, uma vez que o passado se nos apre-
senta como uma série de enigmas a serem solucionados, “uma série de vitórias sobre o 
caos” que, na maioria das vezes, só retorna à vida revestido de um “glamour lendário” 
(gombrich; malraux, 1999, p. 78). Para o historiador da arte, Malraux não consegue 
escapar do limite e do risco que ele próprio aponta. Em sua rapsódia sobre a arte, por-
tanto, aproximar-se-ia de outros “profetas que olham para trás”, como Winckelmann 
ou Ruskin, cuja interpretação do passado se compromete com uma mensagem direta 
a seus contemporâneos. Malraux faria pelos estilos anticlássicos europeus e pela arte 
oriental aquilo que seus antecessores teriam feito pela arte grega antiga ou pela Idade 
Média. Mas Gombrich precisa afastá-lo da companhia desses outros “gigantes”: enquanto 
estes “criaram os mitos que propagaram”, fundando uma “religião estética”, aquele seria, 
quando muito, “um apóstolo” do “mito expressionista” difundido na Europa Central 
na década de 1920 (gombrich; malraux, 1999, p. 79). 

Gombrich está certamente lembrando, aí, de uma tendência particular que se 
difundiu enormemente a partir da Alemanha, nomeada de “estética da empatia”, com 
grande sucesso editorial. Na nota de número 3 do texto que estamos analisando, o 
historiador da arte refere-se ao que denomina de “uma corrente de literatura efêmera 
na qual é proclamada a transposição de todos os valores” (gombrich; malraux, 1999, 
p. 168), citando especificamente o livro Weltkunst (Arte do mundo), de 1923, de Oskar 
Beyer, um dos historiadores da arte vinculados a esse grupo. Em 1919, William Cohn 
publicara um artigo com o mesmo título, Weltkunst, na revista editada por Paul Wes-
theim, especialista em arte indiana, chinesa e japonesa. Mais tarde, o próprio Cohn 
irá coordenar uma iniciativa editorial chamada Arte do Oriente, que reunia livros 
sobre arte egípcia, persa, moura e asiática. Nessas obras, a incorporação da produção 
não europeia na história da arte passava por sua reavaliação não como um fenômeno 
exótico, estudado por etnólogos, e sim como uma forma de arte pura.

Todos sabemos, hoje, dos limites da utopia da arte pura. Nenhuma arte é, ou 
jamais foi, pura. Nem aquela que se pretendia assim. E Gombrich faz bem ao destacar 
como essa crença, em realidade, apoia-se no mito da universalidade da linguagem visual, 
como se esta fosse passível de ser compreendida por todos e de modo semelhante. Ciente 
do contexto histórico da crise do pós-guerra, na qual o “brilho crepuscular do Expres-
sionismo” teria levado ao questionamento de antigos preconceitos que perpetuavam 
padrões externos e materialistas como a exatidão representativa, a maestria técnica ou 

Imaginação histórica e pensamento 
curatorial: aproximações
Vera Beatriz Siqueira1

 
Este artigo pretende refletir sobre as aproximações entre a história da arte e o pens-
amento curatorial. Partirei das críticas de Ernst Gombrich ao fundamento expressivo 
do Museu Imaginário de André Malraux, que tratam, em última instância, do que o 
historiador da arte entende como diferenciação entre a apreciação estética e a com-
preensão histórica, entre intenção e expressão. Devemos nos perguntar, entretanto, 
se tal diferença seria mesmo capaz de condenar o Museu Imaginário ao lugar de um 
mito expressionista ou se o pensamento de Malraux propõe, ao contrário, uma revisão 
historiográfica, dando novo sentido à imaginação histórica. O seu museu sem paredes 
parece trazer como fundamento a transposição dos valores artísticos tradicionais e a 
adoção de um raciocínio por aproximação capaz de sustentar o valor transcendente 
da arte no quadro moderno de crise do absoluto.

André Malraux. Museu Imaginário. Ernst Gombrich. Mito expressionista.

This article aims to reflect on the likeness between history of art and the curating 
thinking. I will set out from Ernst Gombrich’s criticism to the expressive foundation of 
André Malraux’s Museum without Walls, both of which deal with what the art histori-
an understands as the differing factor between aesthetic appreciation and historical 
comprehension, between intention and expression. We should ask ourselves, however, 
whether said difference would in fact be able of condemning the Museum without 
Walls to a place of pure expressionist myth or whether Malraux’s thinking proposes, on 
the contrary, a historiographic revision, giving instead new meaning to the historical 
imagination. His museum without walls seems to be founded on the transposition of 
traditional artistic values and the adoption of a comparative approach, able to sustain 
the transcendent value of art in the modern downfall of the absolute.

André Malraux. Museum without walls. Ernst Gombrich. Expressionist myth.
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Gombrich impacienta-se, em realidade, com a palavra “expressão”, convertida em 
chave de acesso à história da arte, pois expressão não apenas se referia a uma espécie de 
tarefa geral da arte moderna (valorizando-se a contribuição pessoal, subjetiva e original 
do artista, seu modo de ver, sentir, pensar), como fundamentava igualmente a categoria 
de estilo, essencial para a história da arte no século xx. O próprio Malraux, como anota 
Gombrich, teria chamado os estilos históricos de “superartistas imaginários”. Gombrich 
levanta a advertência feita por Spengler de que a ideia de um humanitarismo sentimental 
e a crença de que a expressão (pessoal ou coletiva) é a essência de toda arte seria, ao 
fim das contas, a destruição da capacidade comunicativa da arte. Afinal, cada um de 
nós estaria, nas palavras de Spengler, emparedado em sua cultura, sendo incapaz de 
compreender uma outra, podendo apenas descrevê-la. Essa questão renovou-se, mais 
recentemente, com o debate sobre a incomensurabilidade das culturas no quadro da 
chamada história da arte global.

Gombrich, contudo, reconhece certo valor positivo no mito expressionista de 
Malraux. Prefere-o, em certa medida, ao ceticismo niilista de Spengler. Mas anota, 
como comum aos dois estudiosos, a conclusão de que tudo o que falamos sobre arte 
é um mito. No romance La voie royale, de 1930, Malraux teria, segundo Gombrich, 
sintetizado o problema: “Toda obra de arte tende a evoluir para mito” (gombrich, 
1999, p. 80). A vitalidade da obra depende da apreciação crítica e histórica, de sua 
vida institucional nos museus, que, entretanto, transformam a arte em mito. Mas sua 
visada é positiva. Malraux, é claro, não estava sozinho nessa valorização do mito. Carl 
Einstein, por exemplo, outro defensor de um estudo da arte não europeia, não podia 
abrir mão de uma concepção positiva de mito. Para ele, caberia essencialmente à arte 
moderna a tarefa da criação de novos mitos. Não mais mitos absolutos, universais, e 
sim mitos transitórios, subjetivos, que se afirmam como mitos porque não permitem 
discussão, porque se impõem como verdades transitórias, estando além do logos e do 
deleite estético. A arte deixa, assim, de ser uma experiência estética para se afirmar 
como uma transformação do modo de ver o mundo por meio do processo autônomo 
da forma (entendida como nexo estrutural, tectônico, que coincide consigo mesmo).

Ao concluir sua análise sobre Picasso no livro L’art du XXe siècle, Carl Einstein 
(2011, p. 155) afirma: 

Picasso mostra que a realidade é inventada pelo homem e que ele deve 
sempre reinventá-la, pois esta morre continuamente. Picasso a alcança 
pela possessão mântica das formas e dos estados míticos. O homem não 
é mais um espelho, e sim a possibilidade de futuro. Tais mitos formais 
nos parecem mais verdadeiros que toda reprodução, pois, não possuindo 
termos de comparação, permanecem irrefutáveis […]. 

Assim concebida, a arte assume seu papel de mito irrefutável, justamente por 
sua condição de verdade transitória. Mas para Einstein, assim como para Malraux, o 
sentido dessa criação individual não é exclusivamente, nem prioritariamente, subjetivo. 
O teórico alemão passa boas partes de seu livro sobre a arte novecentista explicando 
como, por exemplo, as formas cubistas se enraízam na base coletiva e arcaica do in-
consciente, no caráter geral da época e no próprio valor normativo da forma tectônica, 
alargando o significado cultural das obras.

a beleza sensível, Gombrich entende como isso que ele chama de “mito expressionista” 
seria, a rigor, a porta de entrada para a compreensão da arte de outros tempos e lugares. 

Pensar na arte de outros tempos e lugares como “arte pura” significava a possibi-
lidade de superar esses antigos preconceitos, mas igualmente de construir novos mitos. 
O primeiro deles passava pela crença em um diálogo travado com base na empatia, 
promovendo o acesso estético direto ao objeto, que devia, logo de cara, recusar uma 
postura científica, rejeitar declaradamente o método histórico-artístico tradicional. 
Como deixa claro Otto Kümmel na abertura de seu livro Arte do Leste Asiático: “Esse 
livro não possui qualquer valor científico. Não tenta trazer fatos histórico-artísticos, 
nem ilustra leis da ciência da arte […]. Dirige-se apenas ao amigos da arte, que não se 
importam com a história da arte ou com a ciência da arte de nenhum modo” (imorde, 
2017, p. 76).

Os objetos deveriam, portanto, despir-se de sua qualidade histórica para serem 
valorizados em sua suposta qualidade artística intrínseca ou interior, acessível por 
meio da experiência da empatia. Nesse quadro surgem inúmeras publicações feitas 
não apenas por estudiosos preocupados com a inclusão de novos objetos no repertório 
tradicional da história da arte, mas sobretudo por esses amigos da arte ou amadores, aí 
incluídos os colecionadores (e Malraux é um colecionador), os diplomatas, os diretores 
de museus, etc., que se autoproclamam experts, uma vez que a arte se abre para todas 
as pessoas de sensibilidade. Tais livros, ancorados na defesa de uma arte para todos, 
pretendem, antes de tudo, formar novos amadores, novos amigos da arte, definindo de 
forma necessariamente vaga o sentimento como ferramenta de reconhecimento uni-
versal. Não gratuitamente, será um filósofo e psicólogo, Theodor Lipps, quem fornecerá 
os fundamentos conceituais para tais interpretações da arte, ao afirmar que “o prazer 
estético é o prazer individual objetificado” (imorde, 2017, p. 78).

Lipps compreende a empatia como um mecanismo psicológico universal que 
dá origem a uma reação a partir de nosso encontro com os objetos, fundamentando a 
apreciação estética. Pela empatia, somos capazes de nos projetar nos objetos e nos outros 
seres humanos. Assim, a função da empatia é, em última análise, o reconhecimento e 
a experiência do outro, daquilo que me é exterior – um outro sujeito que reconheço 
como tal, um objeto. Significativamente, a psicologia da segunda metade do século xx 
reforçou essa noção, definindo a empatia de modo amplo como o fenômeno emocional 
do encontro com os outros que comporta diferentes formas de reações, como o contágio 
emocional, a empatia afetiva, a simpatia ou a angústia pessoal.2

Talvez por isso Gombrich não tenha se espantado com a inclusão do Museu 
imaginário na coletânea de textos de Malraux sobre psicologia da arte. Mas seu pro-
blema não é com a categoria de empatia, que, de todo modo, não aparece no texto de 
Malraux, ainda que não esteja completamente fora dos problemas levantados por ele. 
Julius von Schlosser foi, sem dúvida, o grande crítico de uma história da arte guiada 
pela transformação interna oferecida pelos processos de empatia estética ou pelos efeitos 
emocionais trazidos pela experiência da arte. Para ele, nada era pior do que obscurecer 
a expressão do artista com a descrição da impressão empática do observador. Razão 
pela qual os grossos tomos de estética alemã dessa vertente, de autores como Lipps, 
Volkeit ou Dessoir, teriam sido confinados em “um dos cantos mais escuros” da sua 
biblioteca (imorde, 2017, p. 81). 

2 Sobre o histórico do conceito de empatia e sobre a definição de theodor Lipps, sugiro a leitura do 
verbete empathy, na Stanford Encyclopedia of Philosophy. Disponível em: <https://plato.stanford.edu/
entries/empathy/>. acesso em: 16/06/2017.
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dos. São igualmente inadequados para a arte da África, dos Mares do Sul e de partes 
da América. Na perspectiva da arte mundial, os princípios de Wölfflin, assim como 
outras perspectivas metodológicas da história da arte europeia, dificilmente podem ser 
mantidos (imorde; kühn, 2017, p. 80)

Logo, devemos ter mais cuidado ao criticar a ênfase desses estudiosos em termos 
como arte pura, autonomia da forma, qualidade intrínseca, sob risco de jogar fora a 
criança junto com a água do banho. Tal ideia foi definida de diferentes modos, seja, 
como vimos aqui, pela insistência na empatia e no acesso direto que esta permitia aos 
objetos de diferentes culturas, seja pela consciência de seu fundamento mítico, que, ao 
ser compreendido em termos expressionistas absolutos, poderia gerar a recusa cética dos 
diálogos culturais e a destruição do próprio conceito de humanidade, mas entendido 
como mito subjetivo, passageiro, abre as portas para que esses diálogos se efetivem. 
Para Malraux, a arte é mito passageiro, subjetivo, voltando-se para o que diz ser a busca 
“senão da verdade, pelo menos da evitação de mentiras” (gombrich, 1999, p. 83).

O “Museu sem Paredes”, assim, é o espaço consagrado a esse mito passageiro. 
Poderíamos mesmo pensar nele como um modelo para a própria avaliação histórica 
da arte na modernidade. Gombrich certamente está fazendo suas críticas com base no 
ponto de vista da sustentação da história da arte como disciplina acadêmica. Formado 
pela Escola de Viena, reconhecerá sempre, como no Prefácio do livro em que é pu-
blicado esse artigo sobre André Malraux, Meditações sobre um cavalinho de pau, sua 
dívida com a Kunstwissenschaft, a Ciência da Arte alemã. Sua defesa de uma perspec-
tiva científica aplicada ao campo que denomina amplamente de teoria da arte discute 
diretamente com análises mais sentimentais, especialmente desenvolvidas a partir da 
ideia de expressão, donde sua ênfase no aspecto comunicativo da linguagem da arte – 
fundamento da sua particular psicologia da arte.  

Certamente sua crítica a Malraux deve ser levada em consideração. Há na positi-
vação do mito expressionista o risco de lidarmos com a arte como imagens desprovidas 
de cenário social ou função cultural, como nas reproduções que aparecem em As vozes 
do silêncio, que multiplicam a descontextualização produzida por coleções e acervos e 
oferecem-se docilmente à apreciação estética. Mas Malraux se interessava pela fotografia 
de forma muito peculiar: entendia que a reprodução fotográfica não apenas possibilita-
va um contato mais amplo com a arte não presente nos museus (com paredes), como 
também trazia novos problemas para a análise crítica dos objetos. 

A ampliação de um detalhe arquitetônico, o uso de máscaras e filtros ou a apre-
ciação da fotografia de cabeça para baixo, por exemplo, faz-nos ver coisas anteriormente 
não percebidas. Do mesmo modo, a primazia das reproduções em preto e branco e o 
foco limitado da câmera ou a opção por certa iluminação colaboram por retirar dos 
objetos tudo aquilo que lhes era específico (cores, textura, dimensões, volume, relação 
com o entorno), enfatizando-lhes certas características essenciais e permitindo, pela 
equiparação imagética, o diálogo entre diferentes temporalidades e culturas. Desse 
modo, a conversão da arte em imagem fotográfica e sua inclusão em um dado con-
junto de imagens funciona como mecanismo de criação de novos contextos, de novas 
funções culturais. 

Em uma célebre foto de Malraux rodeado das fotografias usadas na primeira 
edição francesa de Museu imaginário (1947), vemos o escritor em sua casa em Bou-
logne-sur-Seine recostado ao piano no qual a esposa tocava suas peças favoritas de 

Malraux não chega a definir com clareza o que compreende por mito. Mas o 
próprio Gombrich parece nos indicar um caminho para seu entendimento quando, ao 
selecionar as afirmações de Malraux sobre o passado bizantino, se refere a elas como 
“mitos passageiros” (einstein, 2011, p. 80). Antes, na comparação que havia feito do 
escritor francês com Winckelmann ou Ruskin, lamentava que enquanto esses dois 
“acreditavam fervorosamente em suas visões do passado”, Malraux “reconhece essas 
visões pelo que elas são – projeções de nossas próprias preocupações e desejos” (eins-
tein, 2011, p. 79). Duas páginas adiante, ao analisar especificamente o texto Museu 
sem paredes, Gombrich destaca a parte em que o autor teria esclarecido a falsidade 
da explicação expressionista do estilo românico: “Com iluminação, arranjo e ênfase 
especiais em determinados detalhes, obras antigas de escultura adquirem muitas vezes 
um modernismo bastante surpreendente, senão espúrio” (einstein, 2011, p. 81). 

Nenhuma ingenuidade, portanto, no discurso de Malraux, que sabe exatamente 
o que pretende ao transformar o seu “Museu sem Paredes” no abrigo desse mito passa-
geiro. Há mesmo um sentido político relevante nessa insistência na figura do museu, 
que há tempos havia sido transformado em vilão por artistas e intelectuais. Malraux 
reincorpora a figura do museu justamente por sua permanência, por sua capacidade de 
nos superar como indivíduos e de permanecer aberto a múltiplas e sucessivas interpre-
tações. Ao visitar a cidade de Nuremberg em 1945, antigo cenário das paradas nazistas 
agora reduzida a ruínas e cinzas, exclama: “Eu vi os fetiches do museu de Nuremberg 
justificarem seu riso muito antigo ao verem, filtrado pela fumaça que saía de um monte 
de ruínas, um ciclista carregado de lilases sacudir-se com o canto de caminhoneiros 
negros” (MALRAUX, 2004. p. 881). A historicidade dos objetos não se restringe ao 
tempo de sua produção. O museu, com todos os seus problemas, sustenta a vitalidade 
da obra de arte pela sua conversão em mito. Os objetos artísticos permanecem sempre 
ali, eternamente contemporâneos, a desafiar nossas interpretações. Interpretações essas 
que não se sobrepõem aos dados objetivos da arte; estes são, essencialmente, objetos 
interpretados. 

O que Gombrich não parece aceitar em Malraux não é somente o fato de corro-
borar o mito expressionista, mas sobretudo de saber que se trata de um mito, mas um 
mito do qual não pode abrir mão. Ou seja: seu “Museu sem Paredes” é, para usar uma 
palavra tão valorizada contemporaneamente, descaradamente anacrônico, e seria esse 
anacronismo a morada de toda esperança de comunicabilidade da arte mundial. Nesse 
sentido, parece se aproximar mais de Einstein do que dos estudos produzidos no âmbito 
da estética da empatia, ainda que partilhe com estes uma origem histórica comum: o 
desafio da incorporação no repertório do que o Ocidente entende como arte de objetos 
de outros tempos e lugares exige a superação de uma experiência estética normativa, o 
que se deu por meio da ênfase nas ideias de arte pura, forma, qualidade intrínseca, etc. 

Começamos a entender, portanto, que a autonomia da forma, tão facilmente 
condenada hoje em dia como uma das utopias modernistas, foi essencial nesse processo 
de ampliação fenomênica e conceitual da arte, além de questionar as antigas premissas 
histórico-artísticas. Como vemos na afirmação de Herbert Kühn, um dos autores vin-
culados à estética da empatia, em seu livro sobre a arte pré-histórica: 

Aplicados para a arte do Neolítico, da Idade do Bronze ou do início da Idade 
do Ferro, os princípios de Wölfflin de linear e pictórico prontamente colapsam. Esses 
termos [...] não são suficientes para explicar a arte abstrata e geométrica desses perío-
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A arte moderna, por renunciar aos tradicionais padrões de beleza e de represen-
tação do mundo, aproxima-se da arte ligada à religião. Malraux, entretanto, como nos 
lembra Gombrich, sabe que a própria arte moderna não conseguirá “sobreviver intacta 
à sua vitória” sobre o absoluto e terminará por definhar tão logo se torne dominante. 
Precisa, então, para evitar esse risco, formular uma nova transcendência, parcial e tem-
porária que seja. Muito já se escreveu sobre essa insistência na transcendência para “uma 
nova forma de ser” que atravessa a obra de Malraux sem que ele a defina. Do ponto de 
vista que nos interessa aqui, a arte é por ele entendida como metamorfose e antidestino. 

Por ser antidestino, por apresentar-se basicamente como essa renúncia do prazer 
estético em nome de valores mais elevados, a arte é tarefa superior que condiciona o 
olhar do artista, impondo limites para a criação. Por ser metamorfose, modifica-se a 
cada nova avaliação, mas não é imortal. Ou seja: a arte é essa experiência superior, in-
temporal, mas não absoluta, que não é propriamente livre, mas se ancora na liberdade 
entendida como qualidade transcendente. O autor não pode definir em termos absolutos 
ideias como metamorfose, antidestino, poder criador, sobrevida da arte, mito, temas 
recorrentes em seus escritos sobre arte. Precisa igualmente adotar uma escritura muito 
particular, com a qual Gombrich implica, chamando-a de retórica “túrgida e apaixonada”, 
“expressão dessa Angst autêntica que é a verdadeira raiz da histeria expressionista – a 
ansiedade dessa extrema solidão que reinaria se a arte tivesse de desaparecer e cada 
homem permanecesse emparedado em si mesmo” (gombrich, 1999, p. 83-84). 

Essa ansiedade, diga-se de passagem, é compartilhada pelo próprio Gombrich 
e por todos nós, inseridos nos debates sobre a história da arte no mundo globalizado. 
A solução de Gombrich era recusar o mito expressionista pela distinção de expressão 
e intenção, apreciação estética e entendimento histórico. Mas sabemos que isso não o 
permitiu formular uma narrativa histórica fora dos limites eurocêntricos, ainda que 
seu livro mais geral, História da arte, cuja primeira edição é de 1972, inclua objetos de 
algumas regiões da África, da Ásia e das Américas (especialmente a do Norte), além de 
questionar antigas fronteiras entre manifestações artísticas. As regras que se autoimpôs 
ao escrever o livro, descritas no Prefácio – adotar linguagem simples; escrever apenas 
sobre obras que pudessem comparecer nas ilustrações; ater-se a “verdadeiras obras de 
arte”, fora do campo das modas passageiras e do gosto efêmero; resistir à tentação de 
escolha original em prol de um repertório artístico familiar, de modo que oferecesse 
orientação aos leitores leigos no campo da arte –, não chegam a desafiar os cânones da 
disciplina histórico-artística, embora os ampliem.  

A solução de Malraux, a aposta no conceito de liberdade como qualidade trans-
cendente da arte, parece hoje nos fornecer um modelo mais produtivo. Seu “Museu 
Imaginário”, com todos os limites que essa ideia comporta, produz uma espécie de 
organização espacial da história da arte, fazendo conviver objetos de diferentes proce-
dências. Ao reuni-los, o estudioso não pode contar apenas com seu talento pessoal, que 
era inegável. Sua escrita peculiar não era somente literária. Era, em si, um método, uma 
tática de pensamento, um projeto de compreensão histórica, envolvia a formulação de 
uma questão que juntasse objetos tão díspares e, no mesmo instante, os especificasse; 
envolvia também um determinado processo de seleção e a construção de uma narra-
tiva própria, na qual a história se formava do mesmo modo incerto e cambiante que 
caracteriza a cultura e a matéria simbólica. Comprometia-se, assim, com a dinâmica 
específica da historicidade da cultura.

Brahms, Chopin e Satie, sobre o qual repousa uma cabeça de Buda do 
Khmer, fumando o indefectível cigarro Camel e admirando uma das 
páginas duplas do livro que, de resto, se espalham sobre o chão. A foto 
é toda encenada: da distribuição ordenada das fotografias voltadas para 
o fotógrafo, apenas negada pelo arranjo calculadamente casual daquelas 
mais próximas a Malraux, à redisposição dos objetos artísticos do salão, 
como vemos na comparação com outra foto do mesmo ano.  

Segundo relato de sua ex-cunhada e esposa, Madeleine Malraux, 
o escritor instala-se em 1945 nos andares nobres de uma casa de inspi-
ração art-déco construída por Jacques-Léon Courrèges (pai do famoso 
costureiro). Malraux encarrega-se de distribuir em seu apartamento as 
telas de artistas contemporâneos, como Fautrier, Braque ou Dubuffet, 
e os objetos mais variados, cabeças greco-budistas, obras de Gandhara, 
jarra da Mesopotâmia convertida em abajur, bonecas Hopi, entre outras 
futuras presenças no “Museu Imaginário”.  

A fotografia mencionada tornou-se famosa e virou referência 
visual central em posteriores análises do Museu imaginário, servindo 
à interpretação de Rosalind Krauss, que destaca a grade formada pelas 
fotos como um arquivo dos “mais diversos objetos de diversas épocas e 
culturas” (krauss, 2002. p. 395). Tentando compreender o que comporia 
esse arquivo, temos de reconhecer imediatamente que este reúne ima-
gens que, em sua grande maioria, falam da relação entre arte e religião. 
E o faz de modo livre, aproximando os Bodhisattvas de Wei, a escultura 
do Khmer, a dança de Shiva, os cavaleiros do Partenon, a escultura de 
Michelangelo ou a tela A quermesse, de Rubens. Mas também de forma 
rigorosamente ordenada, regulada, seja pela página do livro, seja pela 
disposição em grade na fotografia.

As diferenças estilísticas entre as obras falam, a rigor, das varia-
das formas de “comunhão com o cosmo”. Tais formas, se são diversas, 
são igualmente semelhantes ao expressar essa comunhão. Gombrich 
está certo em apontar que essa visão de Malraux parte do presente 
ao se voltar para o passado. Efetivamente, é a sua preocupação com o 
destino da arte no mundo moderno que o faz voltar-se para a ligação 
entre arte e religião. No quadro da secularização, do declínio da relação 
com a transcendência, sem a tradicional ligação com o absoluto que a 
justificava como experiência humana, como a arte vai se sustentar no 
mundo moderno? A relação da arte com a religião, para Malraux, passava 
longe de ser uma associação temática. Ao servir à religião, a arte, em sua 
constante metamorfose, era capaz de transcender seu significado mais 
limitado (contextual), além de desafiar o mero prazer estético (e aqui 
reside a grande diferença de Malraux com relação à estética da empatia). 
Dessa forma, ao rejeitar o agradável em nome de valores superiores, era 
capaz de proporcionar “arte” à humanidade – entendida como esse valor 
mais alto, transcendente e coletivo que pressupõe basicamente, do artista 
e de seu público, um ato de renúncia. 

Malraux entre as fotografias do 
livro Museu imaginário, 1947. 
Fonte: http://malraux.org/nos-
photos/photos-andre-malraux/
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É claro que temos de ficar atentos às advertências de Gombrich. É certamente 
muito simpática a proposta do historiador da arte inglês de refundar o “Museu sem 
Paredes” em bases mais modestas, porém mais seguras, testando interpretações, pe-
neirando provas, até estreitar o alcance dos mitos. Mas insisto que o texto de Malraux 
– e, arriscaria dizer, mais do que os de Warburg ou de Didi-Hubermann – pode nos 
oferecer uma possibilidade interpretativa relevante. Seu pensamento curatorial, para 
usar mais um anacronismo, aposta na possibilidade de criarmos nexos de equivalência 
entre objetos diversos. Essa montagem, essencialmente limitada e lacunar, de tempos 
e espaços heterogêneos e descontínuos torna a arte disponível para uma experiência 
fora dos limites tradicionais dos museus e da história. Mas o faz não pela sua dessa-
cralização, como costumam falar os entusiastas do Atlas de Warburg. Ao contrário, o 
faz pela sua ressacralização, pela sua conversão em mito, agora transitório e subjetivo. 
Podemos seguramente discordar de sua montagem, ou concordar com as críticas a 
seu fundamento expressionista e aos riscos que corre, mas acredito que tenhamos de 
compreender o “Museu Imaginário” como uma tentativa válida e afirmativa de estudo 
da arte por meio do contraste, da comparação e até da admissão do incompreensível. 

Julian Bell, ao escrever Uma nova história da arte, levanta em uma de suas com-
parações sincrônicas que o “enquanto isso” é o limite absoluto do historiador da arte 
atual: indica que ele pode saber o que vinha acontecendo simultaneamente em dois 
quadros culturais distintos, mas sem entender como ou por que isso se dava e sem poder 
estabelecer qualquer relação de causalidade entre eles (bell, 2008, p. 100). Mas o que 
lhe permite juntar, na parte “Selvas e cavernas” do capítulo “Mundos medievais”, a arte 
produzida na América Central, na Indonésia, na Índia e na China entre os anos 300 e 
900 é uma ideia transcendente de arte. Um mito? Possivelmente. Mito útil, fragmentário, 
provisório. Até o aparecimento de novas interpretações e novas provas que, entretanto, 
diferentemente do que acredita Gombrich, não nos levarão a uma história da arte mais 
correta ou a uma aproximação mais verdadeira do significado do objeto artístico. O 
“Museu sem Paredes” continuará sendo sempre o espaço de um mito provisório, uma 
forma dubitativa, incerta e passageira na qual se incorpora a dimensão do simbólico 
ao próprio conceito de história e ao ato de historiar. 

Se deve servir como modelo, precisa ser entendido em sua incerteza e incomple-
tude, de modo que não o convertamos em um mito clássico ou expressionista. Talvez 
pudéssemos usar o exemplo do artista Dennis Adams, que encarna o próprio escritor 
no seu vídeo de 42 minutos, Malraux’s shoes (Os sapatos de Malraux). Nesse vídeo de 
2012 Adams apresenta um monólogo entre o maníaco e o contemplativo, o poético e 
o furioso, reencenando a célebre fotografia do escritor entre as páginas do seu “Museu 
Imaginário” dispostas no chão. Em seu discurso, que pensa especialmente a relação entre 
arte e colonialismo, não se utiliza das palavras do próprio Malraux; recorre a apenas 
uma de suas expressões enigmáticas: “Sou o único que não sabe o que é cultura”. Esse 
é o tipo de modelo esquivo e estranho que o “Museu sem Paredes” pode ser. Cabe-nos 
compreendê-lo no seio de suas dúvidas, incertezas e limites.
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iNTROduÇÃO

Diferentemente dos modo de vida de nossos antepassados, nossa existência é permeada 
por entidades efêmeras e não mais de permanência. Paradoxalmente, a ordem política 
é sólida, ou seja, tudo muda o tempo todo, mas nada muda de verdade – o sistema 
aparenta mudar, mas é intocável em sua essência. Trata-se de um mundo descartável, 
precário, onde a vida dos objetos se revela cada vez mais breve, assim como as relações 
humanas e os contratos no mercado de trabalho. Vivemos uma modernidade precária, 
usando dispositivos descartáveis que nos oferecem um constante salvamento automático. 

Nicholas Bourriaud, em O radicante (2011), afirma que se aplicarmos às obras 
de arte contemporâneas os critérios estabelecidos por Hanaah Arendt para definir a 
cultura pelo seu caráter duradouro, sua posição de recuo em relação aos processos 
sociais, a recusa do funcional e da comercialização, constataremos que a maioria das 
obras e o próprio sistema no qual elas são consideradas fogem a esses critérios. Essas 
obras, em última análise, não passariam de uma paródia da cultura.

Nesse regime precário da estética atual parece que surgem novos modos de escrita 
formal, tendo a precariedade como tela de fundo. Há uma espécie de resistência dos 
artistas, que tentam extrair uma nova forma de duração do transitório, da velocidade 
e da fragilidade das coisas. Mas serão a precariedade e a errância ruins?

Martin Heidegger (1979), nos textos sobre a essência da verdade, desenvolve o 
conceito de errância em torno da ideia de que o homem in-siste ek-sistindo, apoian-
do-se sobre aquilo que o ente, manifesto em si mesmo, oferece. A dissimulação velada 
do ente afirma-se no desvelamento do ente particular que, como esquecimento da 
dissimulação, constitui a errância. O homem não erra em determinado momento, mas 
ele já se encontra na errância, pois esta participa da constituição íntima do ser à qual 
o homem historial está abandonado. A errância é o espaço de jogo deste vaivém de 
esquecimento e engano. O erro não é ocasional, mas é o universo onde todas as suas 
modalidades se entrelaçam e são confundidas, desde o comum engano, inadvertência ou 
erro de cálculo até o perder-se de nossas decisões essenciais (heidegger, 1979, p. 142).

Quando as doutrinas apontam o erro, este se dá pela não conformidade do juí-
zo e pela falsidade do conhecimento, o que seria uma errância superficial. A errância 
afirma-se na simultaneidade entre o desvelamento e a dissimulação do ente em sua 
totalidade. A dissimulação do que está velado e a errância pertencem à essência origi-
nária da verdade. Ela é um componente essencial da abertura do ser-aí. O deixar-ser  
do ente desenvolve-se a partir dessa abertura. Se a essência da verdade está funda-
mentada na dissimulação e na errância, e não reduzida à conformidade ou à liberdade 
do deixar-ser, seu fundamento não encontra respostas universais, e sim particulares 
(heidegger, 1979, p. 142-145).

A errância representa, segundo Bourriaud (2011), uma interrogação política 
da cidade. Entendendo o espaço urbano como a matriz dos cenários de evolução 
humana, a errância é uma escritura crítica em marcha, em constante deslocamento 
dentro de uma paisagem urbana de signos. Ela é a própria abertura para a construção 
e a destruição artísticas. 

A arte precariza tudo o que toca, e esse é seu fundamento ontológico. Os ar-
tistas destacam sua ideologia ao se utilizarem dos elementos que compõem a vida 

Práticas errantes e a modernidade: 
de Bourriaud a Baudelaire.
Aline Stefania Zim1 
 
 
 
Parte-se dos conceitos de errância e precariedade de Nicholas Bourriaud em O 
radicante (2011), interpretados em manifestações distintas da modernidade. Bau-
delaire cita os artistas modernos no ensaio O pintor da vida moderna (1863), que 
conseguiram captar a efemeridade da vida moderna por meio de pinturas e gravuras 
imaginativas consideradas, na época, precárias. Da mesma forma, Bourriaud faz 
uma comparação entre os artistas contemporâneos, adeptos da estética precária do 
cotidiano e das práticas errantes, e os impressionistas do início do século xIx, que 
retrataram a Paris tomada pelas cenas cotidianas dos cafés e dos bulevares usando 
técnicas precárias como as gravuras e as aguadas. Personagens conceituais bau-
delairianos, como o flâneur e o dândi, são personagens que retornam à paisagem 
urbana contemporânea a partir da experimentação estética do cotidiano. As forças 
moventes da modernidade, no contexto atual, trazem novamente a arte para as 
ruas, em busca do presente fugidio. 
 
Modernidade. Arte contemporânea. Errância. Trajeto. Percurso.

Parte-se dos conceitos de errância e precariedade de Nicholas Bourriaud em O radi-
cante (2011), interpretados em manifestações distintas da modernidade. Baudelaire 
cita os artistas modernos no ensaio O pintor da vida moderna (1863), que conseguiram 
captar a efemeridade da vida moderna por meio de pinturas e gravuras imaginativas 
consideradas, na época, precárias. Da mesma forma, Bourriaud faz uma comparação 
entre os artistas contemporâneos, adeptos da estética precária do cotidiano e das 
práticas errantes, e os impressionistas do início do século xIx, que retrataram a Paris 
tomada pelas cenas cotidianas dos cafés e dos bulevares usando técnicas precárias 
como as gravuras e as aguadas. Personagens conceituais baudelairianos, como o flâneur 
e o dândi, são personagens que retornam à paisagem urbana contemporânea a partir 
da experimentação estética do cotidiano. As forças moventes da modernidade, no 
contexto atual, trazem novamente a arte para as ruas, em busca do presente fugidio. 

Modernidade. Arte contemporânea. Errância. Trajeto. Percurso.

1  Doutoranda no núcleo de Estética, Hermenêutica e Semiótica do Programa de Pós-Graduação da 
Faculdade de arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília. Docente do curso de arquitetura e 
Urbanismo da Universidade Católica de Brasília.
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de muitos artistas modernos. Sua influência aos artistas contemporâneos é 
marcada pelo individualismo e pelo movimento das vanguardas artísticas. 
Trata-se de um pensamento cético e uma atitude minimalista do compor-
tamento, em que se atribui uma significação estética ao menor dos gestos, 
aos detalhes do vestuário e à sua fala (baudelaire, 2011, p. 51-52). A prática 
do dandismo e a personalidade do artista autorregulador assemelham-se 
aos contemporâneos, não pela sofisticação, e sim pela precariedade estética. 

Como homem da multidão, o pintor moderno também é flâneur. 
O flâneur ou flanador é um personagem conceitual de Charles Baudelaire, 
descrito por Walter Benjamin, que vagueia pela cidade de Paris do século 
xix como um ser errante numa busca velada por aventuras estéticas. Ele 
deixa para o turista os grandes monumentos; para ele o que interessa é a 
intimidade dos locais. Ele experimenta a rua buscando uma nova percepção, 
que é a sua percepção costurada num tempo e espaço específicos, mas não 
estáticos. Segundo Baudelaire (2010, p. 91-92), para o flâneur [...] a multidão 
é seu domínio, como o ar é aquele do pássaro, como a água aquele do peixe. 
Sua paixão e sua profissão é desposar a multidão. Para o perfeito flâneur, 
para o observador apaixonado, é um imenso prazer eleger domicílio entre 
o numeroso, o ondulante, o movimento, o fugitivo e o infinito. Estar fora 
de casa, e no entanto se sentir em casa por toda parte.

A errância é intensificada pela prática crescente das viagens, já 
facilitadas pelos avanços tecnológicos. Assim, o deslocamento pode ser 
entendido também como a descontextualização do espaço de origem e a 
presentificação dos fragmentos de realidade, práticas típicas da flanerie 
no contexto atual da Landart, Walkingart e da Urbanart.

Apaixonado pela vida urbana, Baudelaire critica a tendência de 
se copiar a natureza em vez de recriá-la pela interpretação criativa, au-
toral e subjetiva. Lamenta o desaparecimento da imaginação na prática 
da pintura de paisagem, com ela se tornando cada vez mais impessoal 
e distante do exercício imaginativo do artista e das narrativas pessoais 
do observador. 

Para Baudelaire, portanto, a imaginação compõe a paisagem mo-
derna. Se o exercício da imaginação do artista faz da paisagem um 
interstício de criatividade, interpretação e observação subjetivas, há 
um movimento à errância e à transitoriedade. A própria vivência desse 
poeta e crítico de arte sobre a paisagem urbana é constituída do seu 
deslocamento errante no espaço da cidade e nos salões de exposições 
como observador e praticante ao mesmo tempo.  

Nesse contexto, Baudelaire cita artistas que, segundo ele, conse-
guiram captar a efemeridade e a velocidade da vida e a paisagem moder-
na por meio de pinturas e gravuras imaginativas: as planícies america-
nas de George Catlin (índios jogando Lacrosse), as gravuras parisienses 
de Charles Meryon, os desenhos de Delacroix sobre viagens (Figura 2) 
e os nanquins de cenas urbanas medievais de Vitor Hugo (baudelaire, 
2010, p. 11-13). 

Da mesma forma, Bourriaud faz uma comparação entre os artistas 
contemporâneos, adeptos da estética precária do cotidiano e das práticas 

Figura 1. imagens de gravuras de 
Constantin Guys. ano 1870-1875 
www.wikiart.org/en/constantin-guys

Figura 2. Eugene Delacroix, Cadernos 
de viagem ao Marrocos, 1832 
commons.wikimedia.org/wiki/
File:Delacroix_IMG_5312.jpg

cotidiana como material a partir do qual produzem suas obras. “Trocamos objetos por 
dinheiro, vivemos dessa, daquela maneira, mas poderíamos fazer diferente.” Esse é o 
potencial do devir. Ao formalizar comportamentos, condutas sociais, espaços, funções,  
a arte contemporânea confere à realidade um caráter transitório e precário (bourriaud, 
2011, p. 99).

A ETERNA MOdERNidAdE 

A arte contemporânea, segundo Bourriaud (2011, p. 78), traz novos modos de espacia-
lização, cujas práticas podem ser qualificadas de time-especific, ou especificação do 
tempo. Essas práticas de apreensão do mundo compõem o deslocamento espacial pela 
errância, pelo trajeto e pelas expedições e remetem ao movimento e ao dinamismo das 
formas, como objetos precários transitórios e potencialmente deslocáveis. Pode-se evocar 
aqui a percepção de Charles Baudelaire sobre a Paris do século xix num momento que 
ele chama de modernidade. 

No ensaio O pintor da vida moderna, de 1863 – O croqui de costumes, Baudelaire 
sugere que “quanto mais o artista ali colocar beleza, mais a obra será preciosa; mas há 
na vida trivial, na metamorfose diária das coisas exteriores, um momento rápido que 
exige do artista uma igual velocidade de execução” (baudelaire, 2010, p. 85). 

Há uma referência direta à precariedade na técnica da gravura, feita com materiais 
menos nobres, como o pastel e as tintas aguadas, os quais respondem bem à prontidão 
do croqui ou do esboço que registra o momento fugidio. Muitos artistas da época fo-
ram influenciados pela invenção da fotografia e seus recursos técnicos e estéticos para 
captação do efêmero. Ali, a apreensão da luz dá-se num tempo específico num instante, 
mesmo que o instante não fosse instantâneo. 

Em contraponto à industrialização das imagens e dos objetos, as obras passam 
a ter pinceladas mais visíveis, numa expressão autônoma da mão do artista, diferen-
ciando-o pelo gesto espontâneo e pela precariedade técnica em comparação às técnicas 
impressionistas de óleo sobre tela que dominavam o gosto alto da época 

Nesse contexto, Baudelaire revela seu encantamento pelos desenhos e pelas 
gravuras de Constantin Guys (1802-1892), chamado por ele de Sr. G. Suas gravuras são, 
segundo o poeta, um ótimo exemplo da essência da vida e dos interesses modernos, 
como os costumes, os comportamentos sociais e a moda (Figura 1). 

Segundo Baudelaire, a obra deve buscar o eterno reconhecendo o transitório, ou 
seja, voltar-se para a vida cotidiana da cidade moderna. Personagens conceituais baude-
lairianos, como o flâneur e o dândi, são entendidos aqui como elementos interessantes 
e provocativos na investigação e na apreensão da paisagem urbana contemporânea a 
partir da vivência e da experimentação estética do trivial cotidiano. 

Constantin Guys era um homem da sociedade, viajante e cosmopolita e sentia-se 
constrangido de ser chamado de artista. Era o típico dândi, personagem que Baudelaire 
define como o “homem rico, dedicado ao ócio e que, mesmo aparentando indiferença, não 
tem outra ocupação que a de correr no encalço da felicidade” (baudelaire, 2010, p. 110).

O dandismo, segundo Bourriaud, é a primeira manifestação da subjetividade 
moderna. Como sujeito autônomo e soberano, o dândi é autorregulador, não se submete 
às regras morais, e sim à uma ética criativa pessoal. Segundo o mesmo autor, o dandismo 
traduz mais do que um comportamento afetado, fútil, aristocrático e modista, típico 
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é calmo, monocromático, até sublime.” Há um deslocamento de espaço no 
tempo e do tempo no espaço a partir da errância e da precariedade material 
(2015, Exposição em São Paulo).

Na obra Ciclovues, ciclovias, ciclovies (Figura 5), o artista cearense 
Erick Pied captura imagens da cidade de Brasília por uma câmera presa 
no aro de uma bicicleta. O dispositivo de captura, portanto, é a bicicleta 
conduzida pelo artista que percorre o espaço urbano. 

No vídeo, a cidade gira em torno do eixo da roda de bicicleta. A terra 
sai do seu ponto de equilíbrio para encontrar o centro. Na velocidade do 
movimento centrípeto, Brasília encontra seu excesso, seu vazio. Forma-se 
um eixo de rotação invisível onde a imagem é a explosão de céu e terra, 
dentro e fora ao mesmo tempo, misturada num liquidificador de luz e 
sombra produzido pela câmera. Percebe-se que a Brasília real também é 
feita de eixos que organizam o espaço vazio.

A paisagem brasiliense vem do eixo, não da rua. Percorrendo a 
cidade pelos eixos, a cidade passa rápido demais para ser compreendida, 
igual à imagem vista da roda da bicicleta. O trajeto se faz pelo giro da roda 
enquanto se desloca na cidade. A cidade, por sua vez, flui porque não para. 
As pessoas passam por Brasília no tempo da rodovia. Todo percurso se de-
mora e toda paisagem persiste. De bicicleta, Brasília é mais lenta e distante 
para os olhos, e assim se faz intocável.

O ritmo formado pelas imagens repetidas faz da paisagem um pa-
norama silencioso em estado de embriaguez. Na imagem liquidificada 
a paisagem movimenta-se num caleidoscópio que parece dissolver-se, 
mas guarda a referência de um centro gravitacional entre o céu e a terra –  
o ponto de fuga na linha do horizonte que ordena a percepção.

A obra então é percebida como dispositivo de produção estética 
ao elaborar uma imagem caleidoscópica de luz e cores. Pela sua condição 
nauseante de girar, ela perturba os sentidos, deslocando a ideia de cidade 
como paisagem. Provocação: seria a náusea que experimentamos nas grandes 
cidades ou ainda em Brasília?

A errância, em seus modos compositivos, remete a uma concepção 
de espaço-tempo que se contrapõe à linearidade e à planeza, diferente da 
visão hegeliana linear predominante na arte do século xx (bourriaud, 
2011, p. 101). Diante dessa contraposição, a paisagem urbana giratória da 
roda da bicicleta é perturbadora pelo movimento cíclico nauseante e repele 
a imagem ao observador, que em vão tenta apreendê-la. É portanto uma 
versão caleidoscópica de Brasília.

Por sua vez, a paisagem que se põe horizontal é totalitária, estática 
em sua composição de cores e pesos e interminavelmente contínua, porque 
desnuda o horizonte ao observador humano, que não encontra sua própria 
escala nessa paisagem urbana. A perspectiva linear organiza o conjunto 
na arquitetura e no urbanismo modernos e reforça sua condição estática, 
totalitária e monumental (Figura 6). 

A arte moderna, em alguns momentos em dissonância da arquitetura, 
a partir do século xix dilui a espacialidade da perspectiva linear rumo ao 
tempo específico. Surge então a figura do semionauta – o criador de percursos 

Figura 3. John Miller, Middle of 
the day. Pictures. 1994-2007 
www.praz-delavallade.com/artists/
John_Miller/selected_works.html

Figura 4. Georges Seurat, tarde de 
domingo na ilha da Grande-Jatte (1884-
1886) www.metmuseum.org/toah/hd/
seni/hd_seni.htm>

Figura 5. obras do artista cearense 
Erick Pied. Ciclovues, ciclovias, 
ciclovies e Linha de fuga em 
ponto de ônibus: 30 metros em 
30 minutos, divagando-devagar 
ando (2014) 
fonte: o autor

errantes, e os impressionistas do início do século xix, que retrataram a Paris tomada 
pelas cenas cotidianas dos cafés e dos bulevares. Como a estética precária se manifesta 
hoje? Quais as técnicas que se utilizam da precariedade e da errância como recursos 
estéticos? As forças moventes da modernidade, no contexto atual, trazem novamente 
a arte para as ruas, o presente fugidio e a efemeridade.

PRECARiEdAdE E CRíTiCA

Bourriaud traz a obra de John Miller, Middle of the day (Figura 3), na qual o intervalo 
do almoço é registrado em vários lugares do mundo como um tempo suspenso in-
tersticial entre o percurso de suas viagens e o cotidiano urbano dos trabalhadores. O 
trabalhador, em sua liberdade condicional, ocupa o espaço público almoçando sentado 
em um banco ou passeando pela cidade. 

A partir dessa obra ele invoca a tela de Georges Seurat, Tarde de domingo na 
ilha da Grande-Jatte (1884-1886) (Figura 4), uma obra de referência pós-impressionista 
que representa o dia de descanso no subúrbio parisiense no contexto do surgimento 
da civilização do lazer. Essa alegoria pontilhista evoca a divisão do trabalho pelo gesto 
mecânico do pincel, como no movimento industrial da máquina que produziria uma 
série de quadros (bourriaud, 2011, p. 95). 

Diferentemente da pintura de Seurat, que traz o contexto social da divisão do 
trabalho na Paris industrial, John Miller descontextualiza o espaço registrado ampliando 
o instante do cotidiano para dimensões planetárias no tempo específico do intervalo 
de almoço nas grandes cidades. Aqui a prática estética é tomada pela precariedade 
porque valoriza o fragmento urbano de um cotidiano trivial de milhares de pessoas, 
que é o momento de ócio no intervalo do trabalho, o momento legalizado de lazer. É 
um discurso crítico sobre o homo faber em sua eterna modernização. 

“A caminhada é um dos nossos derradeiros espaços de intimidade” (bourriaud, 
2011, p. 96), diz Francis Alys, artista contemporâneo. A paisagem urbana agora é re-
gistrada na ação e no relato do espaço público efêmero vivenciado e não somente na 
representação. 

O artista do mundo precário considera o meio urbano como um invólucro do 
qual há de se desprender fragmentos. Quantos pintores florentinos não utilizaram a 
terra de Siena para representar as paisagens da Toscana? Atentar para o motivo, como 
fizeram os impressionistas, é hoje penetrar no motivo e se mover de acordo com seus 
ritmos. [...]Captar a cidade em uma imagem seria, sobretudo, acompanhar o seu mo-
vimento (bourriaud, 2011, p. 96). 

O artista Francis Alys encontra paz no olho do furacão, o que ele chama de “si-
lêncio sublime”. Diz o artista: “Não sei se procuro beleza, graça ou redenção. Só acredito 
que, nesse caso, houve uma busca por um silêncio sublime, por ordem e paz num lugar 
estranho, como se experimentasse o que é estar à beira da ruína, de um colapso interno”. 
O belga radicado no México trabalha a errância procurando pelos redemoinhos velo-
zes, transitórios e precários, num registro igualmente precário de oito anos de caça às 
tempestades. Comparando a violência do tornado às convulsões políticas do país que 
atravessou ditaduras, moratórias e outros terremotos, no olho de um furacão, Francis 
Alys encontrou a graça e a paz de uma igreja no interior do redemoinho. “Entrar não 
é difícil. Tem uma corrente de vento e areia muito agressiva em volta, mas, lá no meio, 
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mesmo tempo, enquadra a paisagem urbana em um fragmento de tempo e espaço. Se 
os sentidos apontam para novas paisagens, a cidade então é percebida e modificada 
continuamente em novas narrativas. 

A expedição, a errância e o deslocamento são códigos aqui propostos para a 
interpretação e a apreensão artística do espaço urbano. São flâneurs os artistas de rua 
e os arquitetos que procuram no espaço urbano a dimensão temporal como forma. As 
obras que propõem tais categorias expressam possibilidades de percurso e duração, 
mais do que um espaço e tempo fixos, mas não resistem a uma segunda apreciação. 
Há mais a preocupação de registrar e salvar dados e menos da obra permanecer em si. 

A errância urbana, como reflexão do espaço urbano, propõe um sistema complexo 
que, ao inserir tempo no espaço e espaço no tempo, põe em crise a linearidade, assim 
como a expedição arqueológica, que procura o tempo dentro do espaço na missão de 
transportar o presente rumo ao passado em busca de sua história. Esse deslocamento, 
porém, contrapõe-se à obra de arte tradicional, que busca a permanência e a eternida-
de, gerando um discussão sobre a condição da arte em relação às práticas errantes e à 
precariedade das manifestações artísticas contemporâneas.
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dentro de uma paisagem de signos. Aqui os objetos são fragmentados e descontextuali-
zados de sua cultura original e diluídos no espaço global, na busca de conexões errantes, 
numa realidade desenraizada feita de fragmentos de um enunciado em desenvolvimento 
(bourriaud, 2011, p. 103). 

Na obra Linha de fuga em ponto de ônibus: 30 metros em 30 minutos, divagando-
devagar ando (2014), o artista Erick Pied propõe a alteração de tempo da caminhada 
como artifício de reflexão sobre o ritmo normal de andar na cidade. Para tanto, escolhe 
uma circunstância trivial e cotidiana, a de esperar o ônibus no ponto. 

O ato de caminhar é uma referência às práticas errantes na cidade, como a 
Walkingart ou a Landart. Nesse caso, a duração do evento é modificada, ou seja, o 
tempo é específico e essencial para a realização da obra. Conforme o próprio artista, os 
olhos fechados, como exercício de atenção, alteram o foco perceptivo e propõem uma 
suspensão provisória da experiência comum de imersão na gama de estímulos saturados 
e de ritmos acelerados que tendem a se sobrepor no cotidiano da cidade (pied, 2014). 

Em algumas partes do percurso, caminhei de olhos fechados e pude viver ali, na 
ficção de um andar performado, um outro ritmo humano. Suponho ter sido estranho, 
para as pessoas (público), que observavam aquilo, sendo que algumas embarcavam 
comigo no mesmo veículo. A partir daí, num instantâneo, não havia nada de “anormal”...

A duração do evento da caminhada de 30 metros em 30 minutos é situada no 
tempo marcado no relógio. Por sua vez, na Ciclovues, ciclovias, ciclovies o artista usa 
o dispositivo bicicleta-câmera-corpo, que registra imagens intensas e confusas num 
movimento cíclico de flashs de paisagem urbana. O resultado parece caótico, mas está 
submetido ao deslocamento da bicicleta ao longo do tempo e, como discurso, é mate-
rializado em forma de vídeo, provocando outros observadores a pensar a imagem de 
formas não usuais, mas possíveis. 

Há uma possibilidade de intervenção na cidade pelo deslocamento entre o es-
paço de exposição e o de espetáculo; entre o espaço de vivência e o de sobrevivência, 
este último impregnado de cotidiano e rotina, ambos situados num tempo específico 
e finito, sendo, portanto, efêmero. 

Nas duas obras o artista usa o deslocamento espacial num tempo específico, de 
duração controlada, seja pelo intervalo de tempo marcado no relógio seja pelo movi-
mento cíclico do objeto em si – a bicicleta. Na primeira obra é pela velocidade rápida, 
na segunda, pela velocidade baixa. Em ambas um claro descolamento da percepção, o 
que para Baudelaire seria uma maneira criativa de experimentar a cidade e a própria 
condição humana autônoma, e para Bourriaud seria o ponto de partida para mundos 
possíveis, para novas formas de relação interpessoal, uma vez que que entre os dois 
houve a instalação de um individualismo que massacrou a comunicação e mesmo a 
noção de coletivo e comunidade.

A imagem é submetida ao uso dos dispositivos comuns em situações triviais do 
cotidiano, como passear de bicicleta ou esperar o ônibus. Aqui também se dá o deslo-
camento do discurso artístico do espaço sublime para os comportamentos humanos 
banais, quase vulgares. 

A paisagem é subjetiva como percepção e registro tanto de quem a propõe 
como provocadora de novos sentidos quanto do observador comum, que aparente-
mente não tem interesse em questioná-la. Cada transeunte experimenta a cidade e, ao 
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Não é que se diga que a imagem sempre remete a um texto, ou que um texto 
seja o estímulo à construção de uma imagem, mas sem dúvida o conteúdo 
da imagem cristã medieval expresso em formas visuais remete a um texto. 
Sem que aqui neguemos o poder das imagens de falarem por si ou terem 
um significado próprio que está além daquilo que o texto conta, no caso 
da imagem cristã medieval podemos dizer que sim, que ela está sempre 
vinculada a um texto, que o texto é bíblico e remete a um determinado 
conteúdo ao qual a imagem procura explicitar. E mais, como não é possível 
se afirmar um zero de possibilidades, então se a representação visual ultra-
passar o texto todos os cuidados possíveis serão tomados para que isso se 
dê na direção desejada.

Embora a proposição anterior seja verdadeira para as representações 
medievais, sempre que possível, e mesmo nestas, devemos ter olhos abertos 
para os elementos formais alocados nas composições plásticas para que sejam 
considerados na leitura juntamente com o texto que ilustram. Sua função 
específica nesse caso é esclarecer os conteúdos verbais presentes no texto, 
ou seja, sua função é ilustrar no sentido em que o vocábulo era utilizado 
no contexto do Medievo. Assim, ilustrar seria um sinônimo de esclarecer, 
explicitar, iluminar ou clarear.

A partir do século XIV circulam duas bíblias na cristandade: a Vulgata 
e a Biblia Pauperum, ambas redigidas em latim, porém com muitas diferenças 
nas suas concepções. A Vulgata, termo que vem do latim vulgatus, adjetivo 
de primeira classe cuja tradução em sua forma feminina significa “comum, 
ordinária, habitual”, ao contrário do que o nome diz, era uma edição erudita 
destinada ao alto clero. A Biblia Pauperum ou Bíblia dos Pobres, por sua vez, 
era uma edição resumida e cheia de lugares comuns destinada aos clérigos 
menos eruditos e pouco versados no latim. Esses clérigos em geral eram os 
missionários que saíam em peregrinação cristianizando e necessitavam de 
um suporte teórico. Eles frequentemente conheciam muito pouco do latim 
para recorrer à Vulgata, portanto a Bíblia Pauperum era seu grande apoio 
teológico. Dotada de um texto sintético e objetivo, a Bíblia pouco exigia de 
seu leitor verbal ou visualmente.

A denominação pauperum vem do termo latino pauper, pauperis, 
substantivo comum masculino que significa pobre, pobres, o que a Bíblia em 
realidade era em muitos sentidos. Essa Bíblia, que já existia desde o século 
XIV, tornou-se mais popular por volta de 1460-1490, quando se iniciou a 
circulação de uma edição nos Países Baixos que teve o caráter particular 
de ser uma edição ilustrada na qual todas as páginas contavam com uma 
impressão xilográfica das principais passagens bíblicas do Novo Testamen-
to, circundadas por algumas representações de passagens ou citações do 
Antigo Testamento.

Todas essas passagens presentes nessa edição estão associadas entre 
si numa geografia temporal peculiar e contam com uma série de regras 
preestabelecidas nas suas composições para que seus conteúdos sejam 
compreendidos com a maior clareza possível segundo uma interpretação 

Figura 1. Biblia Pauperum, 
incunábulo, c.1450, fólio C, Epifania. 
The Bible of the poor. Edição fac-
símile do incunábulo da Biblioteca 
Britânica (blockbook C.9 d.2)
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Biblia Pauperum: a transdisciplinaridade  
 
entre a língua latina e a imagem medieval
Cintia Maria Falkenbach Rosa1  

A Biblia Pauperum, um dos primeiros incunábulos, aparece nos Países Baixos por volta de 
1460-1490. Forma sintetizada da Vulgata, esta edição da Bíblia contava com ilustrações 
que explicavam o texto para iletrados. Organizada segundo um modelo gráfico, a Bíblia 
também fez uso da transdisciplinaridade nas imagens para comunicar sua mensagem. 
Nosso objeto de análise, o fólio C da Bíblia, correspondente à passagem da Epifania 
ou Adoração dos Magos no Novo Testamento. Tentaremos explicitar a importância do 
estudo da língua latina no caso das imagens medievais. Combinando três ferramentas, 
um idioma, a imagem e um método de memorização, os medievais utilizaram um sistema 
de comunicação que permanece eficaz até os dias de hoje.

 Transdisciplinaridade. Língua latina. Imagem medieval. 
 
 
The Pauperum Bible one of the earliest incunabula appeared in the Netherlands around 
1460-1490. A synthesized form of the Vulgate, this edition of the Bible had illustrations 
that explained the text to the unlettered. Organized according to a graphic model, the 
Bible also made use of transdisciplinarity in the images to communicate its message. Our 
object of analysis, folio C of the Bible, corresponding to the passage of the Epiphany 
or Adoration of the Magi in the New Testament. We will try to explain the importance 
of the study of the Latin language in the case of medieval images. Combining three 
tools, one language, one image and one method of memorization, the medievals used 
a communication system that remains effective to this day..
 
Transdisciplinarity. Latin language. Medieval image.
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Elas também aparecem em todas as páginas da Bíblia. São os profetas 
do Antigo Testamento cujas profecias, no fólio C, confirmam a vinda do 
Messias rei dos judeus. Assim, acima estão Davi e Isaías. Davi é contemplado 
com a citação do salmo 72. O salmo 72 nos fala do “rei prometido” no verso 
10, diz: “os reis de Tarsis e das ilhas vão trazer-lhe tributo”4 e Isaías em Isaías 
2: 2-3 profetiza que “a ele afluirão todas as nações, povos virão dizendo...”,5 
como anunciam as legendas em latim na página logo abaixo dos profetas. Na 
outra ponta da vertical, abaixo, estão novamente Isaías, agora no capítulo 96 
A libertação, no qual se fala sobre um menino que nasceu. O segundo 
profeta representado é Balaão em Num 24:17,7 que também nos lembra do 
nascimento do Messias judaico. Esses acontecimentos se entrelaçam e se 
reforçam no tempo bíblico.

Agora concentremos nossa atenção na construção horizontal da 
imagem (Figura 3). O que vemos claramente é uma cena que repete sua 
configuração nas três representações: à esquerda no primeiro plano apa-
rece um trono com uma pessoa sentada. À sua frente podemos ver outra 
pessoa ajoelhada numa posição em que parece prestar homenagem àquela 
que está sentada.

Atrás desta ainda existem mais dois personagens alocados 
que, pela hierarquia de construção utilizada, estão num plano um 
pouco mais ao fundo, atrás daquele ajoelhado. Essa localização nos 
mostra que eles são personagens secundários na cena. Aqui a hie-
rarquia é aplicada para nos mostrar a importância dos personagens 
em cena, regra dos tratados de memória. Embora os reis pareçam 
ter a mesma importância na cena da Adoração dos Reis Magos, 
por exemplo, existe entre eles uma hierarquia relativa. Melchior, o 
ancião barbado, está ajoelhado à frente e põe sua coroa aos pés do 
Menino Jesus. Ele representa a Ásia, o Oriente. Em seguida vem 
Gaspar, o europeu jovem e imberbe, e atrás deste temos Baltazar, 
um homem maduro que é o rei negro representante da África. 
Essa configuração é reproduzida e reconhecida pelos cristãos nos 
séculos XIV e XV.

Na Figura 3 o texto que a imagem da esquerda ilustra é: 

Legitur in II Libro Regum, iii capitulo, quod Abner priceps 
militie Saul venit ad David in Jherusalem ut ad eum reduceret 
totum populum Israel qui tunc sequebatur domum Saul. Quod 
figurabat adventum Magorum ad Cristum qui cum misticis 
muneribus Cristum adorabant.8

O texto referente à cena do meio é: 

Reges Tharsis et Insule munera offerent9 (salmo 72)

4  Salmo 72(71) – 10 Bíblia de Jerusalém, p. 937.
5  isaías 2: 2-3, Bíblia de Jerusalém, p. 1256.
6  isaías 9: 1-6, Bíblia de Jerusalém, p.1268.
7  números 24:17, Bíblia de Jerusalém, p. 240. 
8  “Lê-se no segundo Livro de Reis, capítulo iii, que abner, o primeiro da milícia de Saul, 

veio até Davi em Jerusalém e junto a ele reconduziu todo o povo de israel, que então 
seguia à casa de Saul. o que dá forma ao advento dos magos junto ao Cristo que com 
presentes místicos o Cristo adoraram.”

9  “os reis de tarsis e das ilhas oferecerão presentes” (salmo 72).

Figura 2. Detalhe das três imagens 
centrais verticais da Biblia Pauperum, 
incunábulo, c.1450, fólio C, Epiphania. 
The Bible of the poor. Edição fac-
símile do incunábulo da Biblioteca 
Britânica (blockbook C.9 d.2)

Figura 3. Detalhe das três imagens 
centrais verticais da Biblia Pauperum, 
incunábulo, c.1450, fólio C, Epiphania. 
The Bible of the poor. Edição fac-
símile do incunábulo da Biblioteca 
Britânica (blockbook C.9 d.2)

específica previamente concebida. Aqui se trata de interpretar visualmente dogmas 
cristãos que as passagens bíblicas nos relatam.

Assim, a Biblia Pauperum, um dos primeiros incunábulos,2 tornou-se um com-
pêndio de lugares comuns retirados dos textos da Vulgata cujas ilustrações permitiam 
aos iletrados compreender o conteúdo das passagens ali reproduzidas pelas imagens; 
o livro foi executado com um intuito claramente didático. As regras de construção de 
arquitetônica mnemônica foram aplicadas nas imagens e em seus conteúdos. 

Os tratados de memória existiam desde a Antiguidade Clássica e eram muito popu-
lares na Idade Média. Esses tratados da Antiguidade já tratavam os espaços de construção 
pelo nome de loci, que vem do termo latino locus, i, lugar, lugares, substantivo comum 
singular lugar e substantivo comum plural lugares, neste caso lugares mnemônicos. As 
regras básicas de memorização do tratado de memória de São Tomás de Aquino podem 
ser claramente observadas aqui (YATES, 1996). Essas regras faziam referência a proce-
dimentos estabelecidos que se sabia alcançavam resultados objetivados ansiosamente 
esperados por seus autores.

Quatro regras básicas podem ser extraídas do tratado de São Tomás e estão pre-
sentes na construção das páginas do incunábulo, são elas: 1) a hierarquia, aplicada ao 
espaço na forma de planos; 2) a ordem, organizando elementos visuais proporcionados 
segundo sua importância; 3) as similitudes incomuns, como a tampa do cálice da ofe-
renda do Rei Baltazar na cena Adoração dos Magos; 4) a repetição enfatizada pela forma 
da cruz, escolhida para estruturar a construção da moldura das imagens por já ser um 
símbolo cristão reconhecido.

As cinco imagens que compõem a página fazem referência a textos do Antigo Tes-
tamento que se encontram reproduzidos no alto e abaixo da página que é o nosso objeto 
de estudo nessa explanação: um recorte do fólio C da Biblia Pauperum, ou da Epifania, 
mais conhecida como a passagem da Adoração dos Reis Magos. Essa representação ilustra 
o texto de Mateus 2 (1-12),3 que relata o nascimento do Messias e a chegada dos Magos 
guiados pela estrela a Belém da Judeia. 

O estudo do texto bíblico diretamente do latim na Vulgata comparado às tradu-
ções da Bíblia de Jerusalém foi de grande ajuda para a elucidação do texto bíblico e suas 
citações, melhorando sua compreensão, o que facilitou a interpretação das imagens. Esses 
textos de cada uma das páginas da Biblia Pauperum, como já fizemos menção anterior-
mente, estão todos entrelaçados no tempo bíblico dentro da Doutrina da Prefiguração, 
que reforça a mensagem da imagem central da página da Bíblia, a única que pertence 
ao Novo Testamento, circundando-a com passagens do Antigo Testamento que a ela se 
referem como um tempo futuro que um dia chegará. 

Ao observarmos o fólio C na Figura 1, vemos uma sequência de quadros na vertical 
e outra na horizontal, tendo a moldura central em comum. Na parte vertical podemos 
observar tanto acima quanto abaixo da imagem central duas figuras recortadas sob os 
portais (Figura 2). 

2 incunábulo foi a denominação dada aos primeiros livros gravados e impressos em matriz xilográfica que 
continham texto combinado com imagens.

3  Mateus(2:1-12): “a visita dos magos – tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, no tempo do Rei 
Herodes, eis que vieram magos do oriente a Jerusalém, perguntando: ‘onde está o Rei dos Judeus 
recém-nascido? Com efeito, vimos sua estrela no seu surgir e viemos homenageá-lo’. ouvindo isso, o Rei 
Herodes ficou alarmado, e com ele toda a Jerusalém. E, convocando todos os chefes dos sacerdotes, os 
escribas do povo, procurou saber deles onde havia de nascer o Cristo. Eles responderam: ‘Em Belém da 
Judeia, pois é isto que foi escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és o menor 
entre os clãs de Judá, pois de ti sairá um chefe que apascentará israel, o meu povo.’ Então Herodes 
mandou chamar secretamente os magos e procurou certificar-se com eles a respeito do tempo em que a 
estrela tinha aparecido. E enviando-os a Belém, disse: ‘ide e procurai obter informações exatas a respeito 
do menino e, ao encontrá-lo, avisai-me, para que também eu vá homenageá-lo’. a essas palavras do rei, 
eles partiram. E eis que a estrela que tinham visto no céu surgir ia à frente deles até que parou sobre o 
lugar onde se encontrava o menino. Eles, revendo a estrela, alegraram-se imensamente. ao entrar na 
casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o homenagearam. Em seguida, abriram 
seus cofres e ofereceram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra. avisados em sonho que não voltassem a 
Herodes, regressaram por outro caminho para a sua região”. Bíblia de Jerusalém, p. 1705.
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Lê-se no III Livro de Reis,13 capítulo 10, que a Rainha de Sabá, que era Rainha 
dos Gentios, ouve sobre a fama de Salomão e vem a Jerusalém com grandes 
presentes para ele, adorando-o. Isto bem mostrava os gentios que vieram de 
longe com oferendas adorar ao Senhor.

Existem diferenças perceptíveis nos dois textos – o latino e o inglês. Não são apenas 
especificidades das línguas ou adaptações das respectivas gramáticas. Aqui, em nosso caso, 
a função do texto em inglês é apenas comparativa. Buscamos as semelhanças e as diferenças 
de tradução do texto latino para o português e o inglês apenas porque ela já constava da 
edição bilingue. O conhecimento do latim, porém, permite discordar ou concordar com 
algumas formas e tempos verbais aplicados na tradução inglesa, inclusive discordar da 
própria tradução. Sendo o português derivado do latim, a tradução direta permite que se 
obtenha maior exatidão de significado por similaridade sintática e gramatical.

Olhemos agora para a imagem que ilustra o texto da Rainha de Sabá. No centro da 
cruz à direita está representada a cena onde um homem sentado recebe homenagens de 
uma mulher ajoelhada acompanhada de duas outras damas. Eles são Salomão e a Rainha de 
Sabá. As imagens ao centro e a esquerda desta repetem a mesma composição e colocam os 
personagens nas mesmas posições. Não há duvida de que os ajoelhados prestam homenagem 
e presenteiam os sentados. As três cenas são a mesma, mudando apenas os personagens 
em ação. Mais uma vez a repetição é usada para reforçar um conteúdo a ser memorizado.

A cena da Adoração dos Magos foi largamente representada nos séculos XIV e XV. A 
Biblia Pauperum é o resultado simplificado ou sintetizado dessas representações. Uma cena 
bastante conhecida pelos medievais e que permanece inalterada, ultrapassando inclusive 
seu período de concepção. Ainda que essa imagem seja reconhecida por sua configuração 
plástica, lembremo-nos mais uma vez que o que norteia essa imagem é o dogma cristão 
do reconhecimento da condição de Messias do Cristo. Assim, ela remete mesmo ao texto 
bíblico de Mateus, e mais, sua configuração foi construída para se alocar permanentemente 
na memória dos cristãos medievais, e foi tão forte e exata essa construção mnemônica que 
a representação desse dogma permanece inalterada até os dias de hoje.
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13 na edição portuguesa da Bíblia de Jerusalém o texto citado no fólio C referente à Epifania encontra-se em 
Reis 10, uma diferença de tradução da Bíblia.

O salmo 72 aponta para a prefiguração da visita dos Magos.E finalmente 
a cena da direita ilustra o texto:

Legitur in III Libro Regum x capitulo, quod Regina Saba audita 
fama Salomonis venit in Jherusalem cum magnis muneribus eum 
adorando que regina gentilis erat. Quod bene figurabat gentes que 
Dominum de longinquo muneribus veniebant adorare.10

Essa passagem na Bíblia de Jerusalém encontra-se em Reis 1(1-10), não 
existe um livro iii de Reis nas edições das Bíblias em português de hoje. Esse 
já é um primeiro problema que pode afligir as traduções, além das diferenças 
de sintaxe, gramática, ortografia e alfabetos.

A tradução inglesa transcrita a seguir que acompanha a versão bilingue 
latim-inglês da edição aqui consultada já difere do texto latino na primeira linha:

3 Kings 10-1-12 We read in the third, Book of Kings, chapter 10, 
that when Queen of Saba, a Gentile, had heard of the fame of 
Salomon she came to Jerusalem with precious gifts to honor him. 
This incident correctly prefigure the Gentiles journeying from afar 
with gifts to worship the Lord.11

Essa passagem na Bíblia de Jerusalém encontra-se em Reis 1(1-10), não 
existe um livro iii de Reis nas edições das Bíblias em português de hoje. Esse 
já é um primeiro problema que pode afligir as traduções, além das diferenças 
de sintaxe, gramática, ortografia e alfabetos.

A tradução inglesa transcrita a seguir que acompanha a versão bilingue 
latim-inglês da edição aqui consultada já difere do texto latino na primeira linha:

3 Kings 10-1-12 
We read in the third, Book of Kings, chapter 10, that when Queen 
of Saba, a Gentile, had heard of the fame of Salomon she came to 
Jerusalem with precious gifts to honor him. This incident correctly 
prefigure the Gentiles journeying from afar with gifts to worship 
the Lord.

Na versão latina, como se vê acima, o sujeito está na passiva: legitur, 
terceira pessoa do singular, presente passivo do modo indicativo, traduzido 
para o português por “lê-se”. O texto em inglês coloca o sujeito no caso ativo e 
na primeira pessoa do plural: We read, ou seja, nós lemos. As diferenças muitas 
vezes são pontuais e de pouca importância, como é o caso deste exemplo. Mas 
se conhecemos o latim, não é necessário que recorramos a qualquer outra 
língua para a tradução do latim para o português. Sabe-se que a demanda de 
textos latinos que nunca foram traduzidos para o português é grande, o que 
nos obriga a consultar sempre a tradução para outra língua que não é a nossa 
língua natal e dela traduzir para o português. Sempre a versão traduzida do 
original se mostra menos pervertida que traduções que já foram baseadas em 
outras traduções fora da língua original do texto. Observemos agora a tradução12 
do texto para o português: 

10  “Lê-se no terceiro livro de Reis, capítulo X, que a Rainha de Sabá, ela que era rainha dos 
gentios, ouve sobre a fama de Salomão e vem a Jerusalém com grandes presentes para ele, 
adorando-o. o que bem mostra os gentios que vieram de longe para adorar o Senhor.”

11  Biblia Pauperum, p. 101.
12 tradução livre da autora.

Figura 4. o Rei Salomão e a Rainha 
de Sabá. Detalhe da imagem 
da Biblia Pauperum, incunábulo, 
c.1450, fólio C, Epiphania. The Bible 
of the poor. Edição fac-símile do 
incunábulo da Biblioteca Britânica 
(blockbook C.9 d.2)
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Na Europa Ocidental do século xviii, deu-se a explosão da sociedade de representação 
que sobre-estimava o parecer. O vestuário tornou-se então um dos mais importantes 
símbolos de representação de poder da aristocracia. A Corte portuguesa carregou consigo 
características desse vestuário de luxo. Este trabalho intenciona mostrar como algumas 
das evoluções da moda feminina na Europa Ocidental contribuíram à formação estética 
dos trajes das nobres senhoras lusitanas e o reflexo dessa influência na vestimenta da 
população feminina. 

Considera-se que o vestuário e a moda são documentos da história da arte nos 
quais é possível captar a linguagem do luxo, da estética, das formas e do consumo. 
Tratar o vestuário como objeto de cultura permite-nos refletir sobre a construção da 
memória particular a um determinado grupo. O simbolismo que é dado a cada peça do 
vestuário é particular a cada povo. A interação do indivíduo com a produção de artefatos 
e de objetos possibilita-nos avaliar a importância dada em especial ao vestuário. Por 
conseguinte, permite-nos debruçar-nos sobre uma análise de objetos que se tornam 
símbolos e podem desencadear nossa memória.

A história da indumentária pode ser pesquisada a partir de uma ampla série de 
temas, desde as variedades das matérias-primas até as técnicas de produção, desde o 
problema dos custos até o das hierarquias sociais da moda. O vestuário mostrava-se 
como a expressão de um movimento artístico cultural que espelhava uma estética par-
ticular a cada época. Portanto, é possível encontrar o entendimento das manifestações 
da estética e sua apreensão nas modificações do vestuário feminino, buscando-se as 
variáveis socioculturais que envolveram as mulheres no processo de construção da moda.

Considerou-se então que os diferentes signos produzidos pelo vestuário são 
expressões de uma “linguagem” que suporta ser traduzida em significantes e signifi-
cados no processo da criação humana. O plano dos significantes constitui o plano de 
representação material, e o dos significados, o plano de conteúdo cognitivo. A roupa 
expõe o corpo a uma transformação constante, estruturando em signos, isto é, em 
cultura, aquilo que o mundo natural possui apenas potencialmente. Da transformação 
da matéria-prima, material ou não, numa outra realidade construída, advém o signo, 
logo a comunicação, logo a cultura. 

A história social da moda e dos costumes qualifica-se como uma das vertentes 
da história da cultura, a qual encontra sua expressão nos múltiplos aspectos sociais e 
nas formas concretas das manifestações culturais. A roupa, peça mais significativa do 
vestuário, foi também a que mais abrilhantou os ditames da moda, tanto em glamour 
quanto em produção de significados. O sistema indumentário é fixado por normas 
rígidas. Cada indumentária carrega os vários signos criados pela cultura que a constrói, 
revelados em códigos repletos de significados, tais como: a hierarquia das aparências, a 
arte e a estética, a transformação dos pudores, a religião e a moralidade, dentre muitos 
outros. A moda surge assim como fenômeno que imprime o frescor do novo, da mu-
tabilidade, da inconstância; é a iniciativa da ação, da provocação, da ousadia diante da 
monotonia. O traje de moda corresponde “aos valores de mudança, de novidade e de 
obsolescência”.2 O vestuário encontra-se com o fenômeno da moda, ambos atrelados 
ao individualismo que desponta na Europa Ocidental. O vestuário tornou-se peça 
fundamental para desencadear acontecimentos que podem suscitar nossa memória,  

2 RoCHE, Daniel. História das coisas banais: nascimento do consumo do século XVii ao XiX. Rio de 
Janeiro: Rocco, 2000, p. 54.

A estética da moda no vestuário feminino 
no Rio de Janeiro do início do século XIX
Georgia Maria de Castro Santos1

Este trabalho pretendeu fazer uma abordagem sobre o vestuário nobre feminino 
no Brasil Colonial a partir da vinda da Corte portuguesa em 1808. Foram analisados 
aspectos que envolveram a influência da estética, do luxo, da moda, dos costumes 
e, de modo mais geral, da memória na construção e nas adaptações do vestuário 
aristocrático feminino da Colônia d’além-mar. Para tanto, objetivou-se analisar as 
interpretações feitas do vestuário feminino pelas ressignificações sofridas por este no 
Rio de Janeiro do início do século xIx com o intuito de se esboçar os primeiros traços 
dum movimento de moda local.

 Moda. Memória. Vestuário. Arte. Estética.

This work aimed to make an approach to women’s noble clothes in a Colonial Brazil 
after the arrival of the Portuguese Court in 1808. There was analyzed some aspects 
of aesthetics, luxury, fashion, garments, and more generally, the influence from the 
European culture in the construction, and adaptations of the women’s aristocratic 
clothes in the Portuguese Colony of American. For this purpose, it was decided to 
analyze the interpretations made about the local women’s clothing and the reframe 
that was occurred at Rio de Janeiro in early 19th century.

Fashion. Memory. Clothing. Art. Aesthetics.

1 Universidade de Brasília
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a arte e a estética, a transformação dos pudores, a religião e a moralidade, a ética, as 
guerras, o clima, o espaço social, dentre outros. O sistema indumentário é fixado por 
normas rígidas e pode influenciar a qualidade e os acessórios em grupos restritos. A 
moda surge, assim, como fenômeno que imprime o frescor do novo, da mutabilidade, da 
inconstância; é a iniciativa da ação, da provocação, da ousadia diante da acomodação e 
da monotonia. No universo das aparências o vestuário torna-se seu maior representante. 

O processo de imitação manifesta-se, ameaçando atenuar as diferenças entre a 
camada menos abastada, com sua reprodução, e a aristocracia, que orquestrava a criação. 
Se, no entanto, a sociedade permite certa mobilidade, os signos distintivos tornam-se 
vulneráveis. Destarte, os aristocratas defendiam suas posições criando novas formas 
de exibição por meio da moda do luxo, na qual não faltavam elementos requintados, 
formas exuberantes, tecidos finos, joias e pedrarias para distinguir, para diferenciar, 
para individualizar o grupo, que novamente é copiado, plagiado e diluído. Outro ciclo 
de criação assim recomeçava indefinidamente como uma corrida à diferenciação.

A vinda da Corte portuguesa ao Brasil resultou na mudança das regras do 
comércio. A abertura dos portos no Brasil por Dom João VI, príncipe regente, às na-
ções amigas expandia o comércio internacional, até então restrito a Portugal. O Rio 
de Janeiro recebeu novos visitantes estrangeiros, e com estes chegaram as novidades 
vindas da Europa. O estabelecimento da Corte promove a Colônia à condição de Reino 
Unido a Portugal e Algarve. As mudanças aconteceram num passo mais acelerado, e 
as transformações decorrentes manifestaram-se por todas as esferas culturais e sociais, 
nos hábitos, nos costumes, nos trajes e, por conseguinte, na moda.

Desde o início do Renascimento, o vestuário, a maquiagem, o uso dos acessó-
rios – como o leque, as joias, os adereços nas vestes, os adornos de cabelo5 – foram 
regulados por tratados sobre o comportamento de pessoas em sociedade, conforme 
pontua Elias6, e mais tarde regulados por manuais de conduta escritos na época. A 
intenção destes era estabelecer a maneira pela qual os cortesãos deveriam apresentar-
se em público e até mesmo em privado7. Lipovetsky salienta que o vestuário refletia, 
sobretudo, a representação do poder, do estatuto social e econômico por meio da moda 
de luxo e da extravagância das grandes Cortes aristocráticas. “A moda não pertence 
a todas as épocas nem a todas as civilizações [...] a moda é formação essencialmente 
sócio-histórica, circunscrita a um tipo de sociedade”. O vestuário mostrava-se como a 
expressão de um movimento artístico cultural que espelhava uma estética particular à 
época. Portanto, é possível encontrar o entendimento das manifestações da estética do 
luxo e sua apreensão nas modificações do vestuário feminino, buscando-se as variáveis 
socioculturais que envolveram a mulher aristocrata no processo de construção da moda 
no Antigo Regime. Nesse período, a moda já “revelava seus traços sociais e estéticos 
mais característicos, mas para grupos muito restritos que monopolizavam o poder de 
iniciativa e de criação”.8  

Existe um número considerável de publicações originais manuscritas ou impressas 
no período proposto (do século xvi ao início do século xix) e, especificamente, refe-
rente ao vestuário em literatura estrangeira, o que não é o caso em língua portuguesa 

5 CELnaRt, Élisabeth. Manuel des Dames, ou l’art de l’élégance [...]. Paris: Librairie Encyclopédique de 
Roret, 1833. Site: <www.gallica.bnf.fr> Consultado em: 01/05/2014.

6 ELiaS, norbert. a sociedade de corte: investigação sobre a sociologia da realeza e da aristocracia de 
corte. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001, p. 21.

7 CoSta, Joze Daniel Rodrigues da, Qualidades de amigos, e mulheres para o acerto dos homens. 
Lisboa: officina de antonio Gomes, 1791. Disponível em: <www.objdigital.bn.br>. acesso em: 
01/06/2014.

8 LiPoVEtSKy, Gilles. império do Efêmero: a moda e seu destino nas sociedades modernas. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1989, p. 23.

ele pode estabelecer-se como patrimônio artístico e cultural, tendo este seu lugar ao 
lado de monumentos em museus, bibliotecas, arquivos e instituições. As interpretações 
do vestuário feminino e as ressignificações sofridas por este no Rio de Janeiro do início 
do século XIX têm o intuito de mostrar como, por meio da representação simbólica da 
configuração do parecer, eram cultuados na sociedade preconceitos e valores artísticos 
de uma cultura das aparências.

A moda, tomada em seu sentido mais amplo como fenômeno de comportamento 
humano e impulsionada por incessantes mudanças, propiciou novos padrões estéticos. 
Tornou-se o “domínio arquetípico da moda e seu símbolo mais expressivo”.3 Por meio 
dela pode ser extraída a leitura da história cultural sob o diafragma de um determina-
do grupo humano. A moda estabeleceu-se como prática na Europa a partir do século 
xvii para consolidar-se no século xix4, período caracterizado por grandes mudanças 
no âmbito da indústria da moda.

A vestimenta, peça mais significativa do vestuário, pôde indicar distinção social 
e, por meio de códigos sutis ou mesmo evidentes, espelhar razões escusas que envol-
viam o universo de quem a vestia. Quando se tratava do vestuário feminino, além do 
status de ícone de austeridade e de poder, o vestuário também pôde ser considerado 
ícone de sedução e muitas vezes como obra de arte por sua dimensão de objeto único 
feito sob medida. 

A pesquisa relacionada ao vestuário tomou como base as descrições contidas nas 
narrativas de viajantes ao Brasil, onde as condições locais eram inóspitas e a presença 
das mulheres era pouco considerada. Assim, foi possível descobrir nas manifestações 
do vestuário algumas formas pelas quais se deu a construção da sociedade e o lugar 
nela concedido à mulher. 

Considera-se que o vestuário e a moda são temas da história da arte nos quais 
é possível captar a linguagem do luxo, da estética e das formas na memória da obra 
de arte que elas representam. O vestuário feminino no Brasil Colonial teve aqui uma 
abordagem com base em quatro perspectivas: a forma feminina do vestir antes da 
chegada da Corte portuguesa ao Brasil, onde o vestuário já sofria influência da moda 
europeia do Antigo Regime; a moda de luxo do vestuário europeu sob a influência 
francesa nos costumes e na vestimenta feminina; como ocorreram as adaptações e o 
trânsito sofrido pelo vestuário feminino europeu no contexto tropical a partir da vinda 
da Corte portuguesa; e, finalmente, a construção da vestimenta de luxo: modelagem, 
moldes, cortes, modelos, tecidos, denominado no Brasil de Estilo Império.

A Corte portuguesa estava impregnada da estética da nova moda europeia, ori-
ginária das ideias revolucionárias francesas, que serviram de inspiração para as novas 
ressignificações do vestuário no Rio de Janeiro da época. O trânsito deste deu-se de 
maneira expressiva por meio das muitas influências culturais que no Brasil aportaram, 
conforme as crônicas, as obras de arte e os documentos nos quais se desvelam os cos-
tumes e a indumentária europeia. 

Cada indumentária carrega os vários signos criados pela cultura que a constrói, 
revelados em códigos repletos de significados, tais como: a hierarquia das aparências, 

3 LiPoVEtSKy, Gilles. o império do Efêmero: a moda e seu destino nas sociedades modernas. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1989, p. 24.

4 LiPoVEtSKy, Gilles. o império do Efêmero: a moda e seu destino nas sociedades modernas. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1989, p. 40, 42-44, 69.
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parte substancial da sua fonte aristocrática de renda. Por conseguinte, com 
a vinda precipitada da Corte portuguesa, diversos métiers artesanais cuja 
produção estava intimamente atrelada à realeza e a sua cosmologia aristo-
crática. Destarte, o universo de requinte nobiliárquico envolvia também, e 
sobretudo o da vestimenta e consequentemente abarcava uma enorme lista 
de especialistas aventureiros, refinados profissionais da agulha, sapateiros, 
joalheiros, peruqueiros, dentre tantos outros especialistas artesãos cujas 
atividades dependiam diretamente da bonança protetora da realeza. “A Corte 
avivou o interesse pelos ofícios da beleza e da moda e trouxe uma grande 
comitiva ávida em manter um padrão luxuriante de vida na Colônia.”11  

Por meio dos elementos do vestuário vislumbram-se os grupos hierar-
quizados expressos pelas vestes e pelos adereços A análise iconográfica, neste 
caso, auxilia-nos na observação das cenas do cotidiano e na confirmação, 
ainda que especulativa por se tratar do olhar do artista, de elementos do 
vestuário que fazem parte da moda de luxo da época. Prejulgava-se a que 
camada social essas pessoas pertenciam, seus limites patrimoniais, seus 
interesses, sua educação, seus conhecimentos de conduta e civilidade, suas 
influências econômicas ou políticas. Distinguem-se na Figura 1, constituída 
de duas gravuras de Debret: “cenas de família no cotidiano da fidalguia. 

Na primeira gravura, seguindo as próprias descrições de Debret: “Um 
funcionário a passeio com sua família” (Fig. 1 – prancha no 5), quando diz:

 
Segundo o antigo hábito observado nessa classe, o chefe de 
família abre marcha, seguido, imediatamente, por seus filhos, 
colocados em fila por ordem de idade, indo do mais moço 
sempre na frente; vem a seguir a mãe ainda grávida; atrás dela, 
sua criada de quarto, escrava mulata, muito mais apreciada no 
serviço do que as negras; seguem-se a ama negra, a escrava da 
ama, o criado negro do senhor, um jovem escravo em fase de 
aprendizado, o novo negro recém-comprado, escravo de todos 
os outros e cuja inteligência natural mais ou menos viva vai 
desenvolver-se a chicotadas. O cozinheiro é o guarda da casa.12  

Todos se apresentam ricamente vestidos, conforme evidenciam os 
detalhes dos adornos nas vestimentas. Na sequência da disposição, e da 
esquerda para a direita, temos: primeiramente, o senhor, chefe de família 
que veste jaqueta (casaca) e calças escuras (sinal de seriedade e distinção), 
blusa branca de gola alta com babados, calça botas de cano alto e empunha 
uma espada (ou bengala), símbolo fálico da autoridade patriarcal; segue-lhe 
imediatamente a filha caçula, que veste um traje de corpo alto, estreito, de 
tecido encorpado como um tafetá de seda pura na cor amarela; em terceira 
posição, a mocinha, primogênita, veste um traje de corpo alto, com tecido 
encorpado, tafetá de pura seda bege claro; o quarto personagem, a senhora, 
evidencia-se pelos ornamentos no vestuário, usa notadamente o mais rico 
traje, vestido de corpo alto, de tecido espesso ou volumoso, tafetá de seda 

11 Gazeta do Rio de Janeiro. BnRJ. Site: <www.objdigital.bn.br>. Consultado em 
14/12/2013.

12 DEBREt, Jean-Baptiste. Viagem pitoresca e histórica ao Brasil. tomo i. São Paulo: Matins 
Fontes, 1940, pp. 126-127.

Figura 1. 
a) Funcionário do governo 
saindo de sua casa com a 
família (1826);  
b) Dama brasileira em seu 
interior nos seus hábitos 
rotineiros (original de 1823)
Jean-Baptiste Debret (29,1 cm × 
20,7 cm). Prancha nos 5 e 6. 

Fonte: Acervo de Obras Raras 
da Biblioteca Mário de Andrade, 
em São Paulo.

no mesmo período.
Assim, recorreu-se a informações diretamente na história da cultura e do vestuário 

no Brasil, nos registros das fontes iconográficas (pinturas e gravuras), nos documentos 
dos acervos conservados em bibliotecas e em museus tais quais os descritivos dos via-
jantes (por vezes anônimos), em suas correspondências, diários de bordo, publicações 
manuscritas ou impressas de primeiras edições, desenhos, pinturas, manuais de condu-
ta, tratados, sermões, contratos, acordos internacionais, bulas, legislações específicas, 
normativos locais, leis gerais, decretos reais e especificamente nas pragmáticas, etc.

A história da arte de moda e dos costumes qualifica-se como uma das vertentes 
da história da cultura, a qual encontra sua expressão nos múltiplos aspectos sociais e 
nas formas concretas das manifestações culturais. Roger Chartier reforça a ideia de 
que a “história cultural, tal como a entendemos, tem por principal objeto identificar o 
modo como em diferentes lugares e momentos de uma determinada realidade social 
é construída, pensada, e dada a ler”.9 Em virtude disso, entendeu-se a necessidade de 
situar o vestuário (objeto) no contexto histórico para que se pudesse ter uma noção 
mais ampla da cultura material da época.

As missões artísticas do século XIX, destacando-se as francesas, trouxeram um 
olhar atento para os costumes do Brasil Império. Artistas como Debret, Rugendas e 
Carlos Julião expressavam por meio de desenhos, aquarelas, pinturas a óleo e outros 
materiais as cenas do cotidiano, os costumes e os trajes usados pelos colonos na época. 

Todas as elegantes usam um vestido comprido de cambraieta ou musselina, 
franzido, amplamente decotado, com um xale ou um spencer, novidade surgida em 
1797; uma faixa estreita, amarrada atrás, marca a cintura abaixo do busto: esse cinto é 
conhecido como à la victime. Surgem também algumas túnicas à la romana pejadas 
sobre o ombro e tabliers, espécie de saias duplas, abertas atrás, cuja moda se difundirá 
nos anos seguintes.10 

Tem-se nas aquarelas de Debret um dos documentos mais ricos dos costumes e 
das variadas versões do vestuário, em particular do vestuário feminino de estilo Império. 
Conforme as descrições e as imagens da época, esse estilo exibia uma silhueta mais 
longilínea, caracterizada pelo corte da cintura alta sob o busto, com decote generoso, 
mangas bufantes e curtas. O tecido usado para confecção do vestido era geralmente fino 
e transparente, de musselina ou de seda pura, muito usado na ocasião. Sobressai ainda 
da obra de Debret que, mesmo seguindo os padrões franceses usados pela nobreza na 
ostentação de joias e de ricos aviamentos, o vestuário no Brasil Colonial não se viu livre 
das influências, configuradas pelos adereços tradicionais portugueses, como os xales e 
os véus de renda. Este também fora influenciado pelos trajes da cultura africana, como 
o uso de lenços enrolados sobre o busto.

Neste período de início do século XIX, os estabelecimentos comerciais surgem 
para atender à solicitação das damas do Brasil Colonial, que aspiravam por originalidades 
no vestuário de luxo. Devido às condições de isolamento do Brasil, a demora na obtenção 
de trajes de moda vindos da Europa obrigou o comércio a investir em mão de obra no 
domínio do vestuário. Nesse sentido, os eventos militares na Europa contribuem para 
acelerar esse tímido processo de descolonização. O desmantelamento revolucionário 
da vida cortesã retirou duravelmente da “prole” dos pequenos artesãos e manufaturas 

9 CHaRtiER, Roger. a História Cultural: entre práticas e representações. algés (Portugal): Ed. DiFEL, 
2002, pp.16-17.

10 BoUCHER, François. Histoire du Costume en occident. Paris: Flammarion, 2008, p. 321.



90 91memória

DEL PRIOPRE, Mary; PINSKY, Carla Bassanezi. História das mulheres no Brasil. São Paulo: 
Contexto, 2012.

DUBY, Georges; PERROT, Michel. História das mulheres: renascimento. Porto: Afrontamento, 
1990.

ELIAS, Norbert. A sociedade de corte: investigação sobre a sociologia da realeza e da aristo-
cracia de corte. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001.
__________. O processo civilizador: uma história dos costumes. Vol. I. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar Editor, 2001.

GAZETA DO RIO DE JANEIRO. BNRJ. Disponível em: <www.objdigital.bn.br>. Acesso em: 
14/12/2013.

KÖHLER, Carl. História do vestuário, 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

LIPOVETSKY, Gilles; ROUx, Elyette. O eterno luxo: da idade do sagrado ao tempo das marcas. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2003.

LIPOVETSKY, Gilles. O império do efêmero: a moda e seu destino nas sociedades modernas. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1989. 

RAISSON, Horace-Napoleon. Code de la toilette, manuel complet d’élégance et d’hygiène: 
contenant les lois, règles, applications et exemples, de l’art de soigner sa personne, et de s’ha-
biller avec goût et méthode. Paris: J. P. Ronet, Librairie, Editeur, 1828. Disponível em: <www.
bnf.fr>. Acesso em: 09/12/2012.

ROCHE, Daniel. História das coisas banais: nascimento do consumo do século xVII ao xIx. 
Rio de Janeiro: Rocco, 2000. p. 54.
__________. A cultura das aparências: uma história da indumentária (séculos xVII-xVIII). São 
Paulo: Senac, 2007.

pura ou adamascado rebordado, joias, meias e sapatos brancos; a quinta personagem é 
sua criada de quarto, dama de companhia, que aparece trajando uma capa de fino talhe, 
em tecido encorpado; em seguida, a ama, criada da casa-grande, mucama ou ama de 
leite que carrega o bebê envolto em uma manta, apresenta uma roupa simples feita em 
tecido grosseiro e armado (muito provavelmente de algodão rústico).   
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D. Leopoldina

Figura 4. Decote raso, mangas 
bufantes, faixa, luvas de seda

Figura 5. Detalhe da saia e da cauda 
do vestido com bordados na barra 
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bufantes, faixa, luvas de seda

Figura 7. Detalhe da saia e cauda do 
vestido com bordados na barra
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Jean-Baptiste. Debret – 29,1 × 20,7 
cm (tamanho original)

Fonte: acervo de obras Raras da 
Biblioteca Mário de andrade em 
São Paulo.
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O culto de imagens da Imaculada Conceição na América Portuguesa flo-
resceu bem antes de Dom João IV ter proclamado esta invocação mariana 
como padroeira de Portugal, da monarquia e de seus domínios no dia 
da Festa da Anunciação, em 25 de março de 1646. Franciscanos e jesuítas 
foram os principais divulgadores deste culto. Ao se tornar padroeira, N. S. 
da Conceição transformou-se na maior figura de devoção entre católicos 
no mundo luso. 

Em 1930, Nossa Senhora da Conceição Aparecida foi proclamada 
padroeira do Brasil. Trata-se de uma variante do protótipo da Imaculada 
Conceição que emerge a partir do “encontro” de uma escultura sua em 1717 
(Figura 1). O ano de 2017, proclamado “ano nacional mariano” por celebrar 
os trezentos anos do encontro (Figura 2), é uma ocasião propícia para re-
cordar alguns usos e apropriações da escultura. A Universidade de Brasília 
– capital federal cuja catedral é dedicada à Aparecida – é um local propício 
para discutir a memória e a curadoria da imagem considerada milagrosa.    

AS PAdROEiRAS dOS dOiS lAdOS dO ATlÂNTiCO

A comparação entre os cultos de imagens imaculistas em Portugal e 
na América Portuguesa revela uma notável transformação da cultura lusi-
tana no Brasil.2 A imagem de Vila Viçosa passou a ser a mais valorizada em 
Portugal após 1646 (Figura 3); a escultura Aparecida, a principal na região 
entre as Minas e o Atlântico. 

A principal diferença entre o culto das duas imagens reside em ques-
tões de origem e na ordem dos fatores no processo histórico. Em Portugal, a 
escolha da padroeira precedeu o culto de suas imagens, enquanto no Brasil 
ocorreu o inverso. No Reino restaurado, as imagens da Virgem Maria deve-
riam ser veneradas porque representavam a padroeira no discurso daqueles 
que forjavam uma tradição. No Brasil, o culto popular da escultura Apare-
cida justificou sua eleição como padroeira dois séculos após seu “encontro”. 

 Há semelhanças nas motivações das duas escolhas de padroeiras ? 
Seis anos após a Restauração de 1640, a elite política e eclesiástica em Por-
tugal elegeu sua padroeira em um processo de afirmação de sua liberação 
do poder de Castela. No início do período republicano no Brasil, a elite 
eclesiástica e política confirmou a padroeira que se havia tornado popular 
entre leigos. A padroeira que havia sido “propriedade” da coroa portuguesa 
tornara-se brasileira progressivamente, ao ser associada à Independência 
do Brasil, à Abolição da Escravidão (brustoloni, 1979, p.114-115)3 e, sobre-
tudo, à Proclamação da República. A Conceição foi dotada de tonalidades 
nacionalistas nos dois lados do Atlântico, ainda que tenham sido distintos 
os processos e as épocas de emancipação política e de proclamação da 
padroeira. Foram distintas, ainda, as construções de novas identidades da 
figura de mãe universal, dotada de potencial alegórico para personificar 
tanto a Igreja Católica quanto a Nação: o Reino, o Império e a República. 

2 temas pertinentes a este texto foram aprofundados em minha tese de doutorado. Cf. 
Maria Beatriz de Mello e Souza. Les images de l’Immaculée Conception dans le monde 
luso-brésilien: leur culte et leur significations (XVIe -XVIIIe siècles). 3 vols. Université de 
Paris Panthéon-Sorbonne (Paris i), 1996. Ver, em particular, o capítulo 5.

3 a princesa isabel doou a coroa de ouro de 300 gramas com 40 diamantes à escultura 
ao visitar o santuário em 8 de dezembro de 1868. Pedro i teria orado diante da escultura 
ao se dirigir para a capitania de São Paulo semanas antes de proclamar a independência 
da américa portuguesa.

Figura 1

Figura 2

Figura 3

A Escultura Aparecida na América 
Portuguesa: uma imagem em celebração
Maria Beatriz de Mello e Souza1

 
Este estudo é centrado na escultura Aparecida na América Portuguesa em 1717 e aborda 
algumas das questões pertinentes a sua memória e curadoria na celebração do 300º 
ano de sua aparição. A escultura Aparecida tornou-se o novo protótipo imaculista 
da padroeira do Brasil e é venerada no maior santuário mariano do mundo. Fontes 
visuais e textuais revelam suas singularidades em relação a sua matriz portuguesa, 
Nossa Senhora da Imaculada Conceição escolhida por Dom João IV como padroeira 
do reino após sua “restauração” ou independência de Castela. Singularidades incluem 
variedades de cultura visual e estratégias de propaganda de imagens de culto. O atual 
estado de conhecimento histórico sobre apropriações da escultura Aparecida revela a 
necessidade de pesquisa mais aprofundada sobre questões de nacionalismo, gênero, 
etnicidade e abolição da escravidão no Brasil. 

Culto de imagens. Imaculada Conceição. Santas padroeiras. Festas litúrgicas. 
Nacionalismo.

This study concerns the apparition of a sculpture of the Immaculate Conception in Por-
tuguese America in 1717 and addresses some issues related to memory and curatorship 
in its 300th year celebration. The Aparecida sculpture became the new immaculist 
prototype of Brazil’s patron saint and is worshipped in the largest sanctuary dedicated 
to the Virgin Mary in the world. Both visual and textual sources testify its singularities 
vis-à-vis its Portuguese counterpart, Our Lady of the Immaculate Conception, chosen 
by the king as the patron of the kingdom after its “restoration” or independence of the 
kingdom from Castille. Singularities include varieties of visual culture and strategies 
for propaganda of cult images. The state of current historic knowledge about the 
appropriations of the Aparecida sculpture point to the need for further investigation 
on issues concerning nationalism, gender, ethnicity and slavery abolition in Brazil.

Cult Images. Immaculate Conception. Patron Saints. Liturgical feasts. Nationalism. 

1 Universidade Federal do Rio de Janeiro 
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dO RiO PARAíbA AO MAiOR SANTuÁRiO 
MARiANO MuNdiAl

Entre inúmeras imagens da Imaculada Conceição veneradas no Brasil, como explicar 
a predileção pela Aparecida? Há singularidades suas em relação a outras imagens 
milagrosas?

É preciso considerar uma problemática singular: se a popularidade do culto 
explica a escolha da padroeira, a propagação dessa devoção, por sua vez, parece ter sido 
veiculada essencialmente com práticas de oralidade, sem deixar significativos registros 
manuscritos e artísticos ao longo do século XVIII. 

 Um relato sumário de 1757, escrito quarenta anos após a descoberta da escultura, 
é o mais antigo conhecido sobre sua história.7 A descoberta ocorreu no rio Paraíba, 
perto de Guaratinguetá, na capitania de São Paulo. Um movimento migratório seguia 
o rio buscando riquezas minerais.8 O novo governador das Minas Gerais – Pedro de 
Almeida Portugal, Conde de Assumar – viajava em direção a essa capitania. Pescadores 
deveriam trazer a maior quantidade possível de peixes para a refeição do governador. 
Três homens9 pescavam sem êxito, até o momento em que João Alves encontrou em 
sua rede o corpo da escultura da Imaculada. Jogando sua rede novamente na água, 
encontrou a cabeça que faltava ao corpo. Cumpre notar que João Alves também era o 
nome do pastor que encontrou a imagem no caso da Aparecida em Balugães em 1702. 
Dois homônimos dos dois lados do Atlântico.

 Como foi possível identificar a escultura do rio Paraíba como uma representação 
da Imaculada Conceição?10 Embora o crescente de lua sob seus pés seja um elemento 
característico da iconografia imaculista, não é, contudo, exclusivo dessa invocação. 
Agostinho de Santa Maria (1642-1728) explicou que as mãos postas em oração eram 
o gesto mais comum para imagens da Conceição (santa maria, v.5, p. 22-23), como 
em inúmeras esculturas lusitanas. Na América Portuguesa, essa característica foi mais 
representada do que os atributos alegóricos visíveis, por exemplo, na moeda Conceição 
(Figura 4). Tudo indica que o título N. Sra. da Conceição atribuído à escultura do rio 
Paraíba provinha do reconhecimento de sua iconografia, enquanto em Portugal res-
taurado os títulos imaculistas foram impostos às imagens apesar de serem desprovidas 
de elementos visuais evocativos da concepção de Maria. 

 A escultura quebrada foi logo reparada. É uma escultura de cerâmica com 36 
cm de altura (Figura 1). Perdeu a policromia em seu manto: azul escuro e vermelho; 
ganhou uma tonalidade cinza claro, típica do barro cozido da região de São Paulo. 
Como era típico na Europa, ao intensificar-se o culto de uma imagem milagrosa, um 
manto de tecido e uma coroa passaram o ornar a Aparecida (Figura 6) e até hoje ca-
racterizam também suas réplicas e cópias (trexler, 1991) possivelmente com a função 
suplementar de esconder restaurações da escultura. Dois atos iconoclastas cometidos 
por homens sublinham a importância da Aparecida: a original foi esfacelada em maio 

7 o autor era o pároco responsável pela capela que abrigava a imagem. Cf. J. de Morais e aguiar, 
“notícia da aparição da imagem da Senhora” no i Livro do tombo da Paróquia de Santo antonio de 
Guaratinguetá”, fls. 98v-99, arquivo da Cúria de aparecida (a. C. a.), apud Brustoloni (1979, p.128-129). 

8 Guaratinguetá, habitada desde 1636, tornou-se freguesia em 1651 e contava com 61 lares com 250 
“pessoas de comunhão” em 1687. Em 1757, sua população chega a 3 mil habitantes.  

9  Brustoloni (1979, p.30-31) indica livros de batismo em que são mencionados Domingos Martins Garcia 
e os dois outros pescadores com nomes de apóstolos.

10 Sobre a origem da iconografia imaculista, ver Stratton (1989) e Stoichita (1995). Duas pinturas de El 
Greco destacam-se na historiografia que procura explicar séculos de transformações iconográficas. o 
crescente de lua é oriundo da iconografia da Mulher vestida de sol (apocalipse 12).

A data da festa da padroeira no Brasil republicano foi alterada di-
versas vezes. Após 1930, bispos passaram a celebrar a Aparecida no dia da 
Independência do Brasil. Desde 1955, a festa litúrgica coincide com o dia de 
Colombo: 12 de outubro, feriado nacional. Em Portugal, a festa da Imaculada 
ainda é feriado: 8 de dezembro (a concepção de Maria deveria ser celebrada 
nove meses antes de seu nascimento, festejado em 8 de setembro). 

 Entre as semelhanças encontradas nos cultos de imagens imacu-
listas em Portugal e na América portuguesa, cumpre destacar a valorização 
de esculturas descobertas de maneira considerada milagrosa. Ao longo da 
evangelização da América Portuguesa, as esculturas da Imaculada foram as 
imagens mais veneradas em sociedades que não desenvolveram importantes 
escolas de pintura e que desconheciam a tipografia por proibição régia. Es-
tampas e moedas produzidas em Portugal – em particular aquela cunhada 
em ouro com o nome Conceição – propagaram o culto da padroeira após 
1646 (Figura 4).

Na América Portuguesa, as aparições constituiram um dos meios mais 
eficientes para iniciar e desenvolver o culto de uma imagem da Virgem, e sua 
invocação mais frequente foi N. S. da Conceição.4 Esta frequência marca um 
contraste com a realidade em Portugal, onde antes de 1640 a Imaculada era 
uma invocação mariana sem notável destaque entre outras quatro centenas.5 

 Portugal desconhecia uma tradição historiográfica sobre imagens 
aparecidas da Imaculada Conceição. Essa lacuna torna-se mais evidente 
quando os relatos do Santuário Mariano tentam atribuir um título imaculista 
a imagens que haviam aparecido muito antes da Restauração para forjar 
a antiguidade destas. Apenas a partir de 1702 (em Balugães, na região de 
Barcelos) há casos de imagens imaculistas “aparecidas”.6 Mesmo neste caso, 
contudo, a imagem não apresenta uma iconografía tipicamente imaculista, 
e sua festa era celebrada em 15 de agosto em vez de em 8 de dezembro. No 
Reino, a mais importante imagem aparecida da Imaculada foi N. S. da 
Conceição da Rocha, encontrada em uma gruta perto do rio Jamor, em 
Carnaxide (região de Lisboa). Gravuras representam sua descoberta por 
caçadores em 1822 e sua veneração (Figura 5).

 O alto clero regular divulgou o culto imaculista a partir da Res-
tauração. Sermões tiveram um importante impacto sobre o clero secular, 
o rei, a nobreza e outros leigos. O Brasil parece ter conhecido um processo 
inverso. No caso da Aparecida, a escultura foi inicialmente venerada por 
leigos anônimos antes de ser adotada pelo clero e as classes favorecidas. 
 

4 Entre imagens aparecidas com outras iconografías, vale lembrar a de Bom Jesus de 
Pirapora, encontrada no rio tietê. Sobre aparições e culto de imagens na Europa, ver 
william a. Christian, Apparitions in Late Medieval and Renaissance Spain (Princeton 
University Press, 1981), e, sobretudo, cf. D. Freedberg, The Power of Images: studies 
in the history and theory of response (Chicago and London, University of Chicago 
Press, 1989); H. Belting Bild und Kult. Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der 
Kunst (Munich, C. H. Beck, 1990). Editei a tradução em língua portuguesa deste livro 
de Belting: Semelhança e presença: a história da imagem antes da era da arte. (Rio de 
Janeiro, 2010).

  Para Victor Stoichita (1995, p. 9, 200), esses pesquisadores esclarecem os fundamentos 
do “status da imagem religiosa na cultura europeia”. Freedberg (1989) e Belting (1990) 
são indispensáveis para compreender a imagem cristã na américa Portuguesa.

5 Entre outras fontes que analisei, ver Santa MaRia (s.d.,  p. 1707-1723).
6 Cf. Bartolomeu Ribeiro Nossa Senhora Aparecida de Balugães, primeira aparição mariana 

em Portugal, 1702 (Balugães, 1975), cuja primeira edição data de 1702 e Santuário 
Mariano, v. 4 (arcebispado de Braga), p. 220-224.

Figura 4

Figura 5

Figura 6
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Por volta de 1760, a confraria aumentou e embelezou a capela, que continuava 
a atrair peregrinos13 e a receber doações, não apenas terrenos, mas também escravos 
para seu serviço. O vilarejo que se formou ao redor da capela adotou seu nome. Uma 
nova igreja foi inaugurada em 1888, e a partir de 1959 uma construção imensa fez em 
Aparecida o maior santuário mariano do mundo.14 A época de sua construção coincide 
com aquela da nova capital federal, Brasília.

 Práticas devocionais incluíam a recitação do terço, o canto de litanias aos 
sábados – dia dedicado à Virgem Maria –, as doações para a iluminação perpétua de 
seu altar,15 assim como em Portugal16 o beijo à imagem, uma prática possivelmente 
introduzida por jesuítas que visitaram a capela em 1748.17 A prática de beijar os pés da 
imagem da Imaculada já era difundida pelo clero em Portugal.18 Em 1761, uma visita 
pastoral restabeleceu regras para o ritual do beijo após a missa aos sábados, visando 
evitar abusos cometidos por peregrinos alojados dentro da capela. Sendo frágil demais, 
a escultura pescada saía em procissão até a paróquia local apenas uma vez ao ano ou em 
ocasiões de grave falta de chuva.19 As fontes fazem referência a seus inúmeros milagres 
sem identificá-los, lamentavelmente.

 O culto da escultura pescada desenvolveu-se a partir de dois vetores interde-
pendentes: a atração de peregrinos a seu santuário e a criação de réplicas e cópias para 
“presentificá-la” em outros locais.20 Desde o século XVIII, N. S. da Conceição Aparecida 
tornou-se padroeira de capelas privadas e públicas, propagando seu culto em outras 
regiões (LAMEGO, 1919). A influência desse culto sobre outras imagens imaculistas 
ainda não foi avaliada. Teria ela inspirado a aparição da imagem N. S. da Conceição 
Aparecida de Cabo Frio no bispado do Rio de Janeiro em 1721?21  

A Aparecida já era considerada um tipo mariano específico quando o culto de 
sua imagem se propagou. Ao mesmo tempo em que era uma escultura tradicional da 
Conceição, tornou-se um protótipo novo na arte e nas invocações cristãs no Brasil, 
provavelmente por ser oriunda do rio brasileiro, como uma devoção nativa. 

O título “Aparecida” passou a designar não apenas a escultura pescada, mas 
também suas cópias onipresentes no Brasil. Designa também o município que abriga o 
santuário. O nome Aparecida tornou-se muito comum entre mulheres. Como explicar 
o crescimento desse culto? 

13 a nave da capela media 32 “palmas” de largura e 76 de profundidade. além da sala da Confraria, havia 
uma “sala de milagres”. a capela dependia da paróquia de Guaratinguetá até 1890.

14 a única igreja com dimensões maiores é S. Pedro, em Roma. 
15 alguns testamentos indicam doações para que a luminária de prata ao lado da escultura aparecida 

permanecesse perpetuamente acesa com óleo. Em 1750, 200.000 réis são doados para esse fim e 
posteriormente o dobro (BRUStoLoni, 1979, p. 59).

16 Cf. Frère Pedro de Jesus Maria José. Chronica da Santa e Real Província da immaculada Conceição de 
Portugal [...] consagrado à Sereníssima Rainha dos anjos sua Padroeira debaixo do ineffavel mistério de 
sua Puríssima Conceição (2. ed. Lisboa, 1760), tomo ii, p. 228-229, 262-263.

17 o bispo de São Paulo, B. R. n., permitiu a prática que se tornou tradicional nas missões jesuíticas. Cf. J. 
Brustoloni, op. cit.

18 Cf. Manoel da Consciência. “novena i para a imaculada Conceição de Maria Santíssima Senhora 
nossa”. novenas para os principais mysterios de Maria Santíssima. Primeira Parte (Lisboa, 1713), p. 1-47.

19 Uma nova imagem com manto e coroa de prata foi encomendada para sair em procissão. nos anos 
1820, a Mesa de Consciência e ordens favoreceu a paróquia quando a capela tentou suprimir essas 
procissões, criando discórdia jurídica (BRUStoLoni, 1979, p. 75).

20 a atribuição de poderes, qualidades e significados à imagem milagrosa é conferida também a suas 
réplicas e cópias, que também sofreram gestos iconoclastas, como os citados chutes. Cf. os livros 
citados de D. Freedberg e H. Belting. assim como w. Christian, eles também pesquisam os fenômenos 
de peregrinação a santuários marianos com imagens milagrosas.

21 Há exemplos em Pirajibu (Sorocaba, SP), 1782, e Ribeirão do Carmo (atual Mariana, MG).

de 1978 e restaurada; uma réplica com o rosto negro foi chutada por um 
bispo da Igreja U. R. D. em 12 de outubro de 1995, com registro em vídeo. 
Até hoje é possível entrever apenas o rosto da Aparecida, pintada de negro 
em inúmeras apropriações artísticas (Figura 7).

 Como pôde a escultura ter sido encontrada no rio? Não se trata 
de uma criação dos anjos, comum em muitas narrativas europeias. De 
acordo com uma lenda do século xix, uma imensa serpente saía desse rio 
para ameaçar a população quando uma imagem da Conceição foi jogada 
na água para conter o animal, “não se sabendo nunca quem ali a lançara”. 
Nessa lenda, a Imaculada é aquela que vence a serpente: aqui não é mais 
uma alusão à exegese do livro de Gênesis 3:15, mas a uma realidade próxima.

 A narrativa é sumária sobre o culto à imagem. O primeiro sinal de 
seu poder foi, justo após a aparição, os pescadores apanharem tantos peixes 
que temiam afundar. O episódio assemelha-se àquele dos apóstolos que, 
tendo pescado sem êxito, ao pescarem no local indicado por Jesus, quase 
veem as redes se romperem com o volume dos peixes.  

 Filipe Pedroso guardou a escultura em seu lar por aproximada-
mente 15 anos. Depois seu filho construiu um pequeno local de culto para 
a imagem em Itaguaçu, antes de ser colocada em uma capela construída 
em Guaratinguetá. A autorização para construir outra capela e dedicá-la a 
N. S. da Conceição Aparecida em 1743 constitui a primeira menção escrita 
dessa escultura e seu culto.11 A capela foi consagrada em 26 de julho de 1745, 
dia da festa de Anna e Joaquim, pais da Virgem Maria. O altar mor tinha 
um retábulo dourado para abrigar a imagem da padroeira, e os dois altares 
laterais eram dedicados à Sant’Anna e ao Menino Jesus. 

Uma confraria composta de homens e mulheres já existia em 1750; 
ela durou cerca de 56 anos. Sua meta era preservar os bens da padoeira e 
garantir-lhe um culto digno, sobretudo em sua festa mais importante, a de 8 
de dezembro, precedida de novena e celebrada com missa cantada, sermão 
e o canto do ofício de matinas. Desde novembro de 1717 – o mesmo ano 
do encontro com a Aparecida – Dom João V havia ordenado que a festa da 
Imaculada fosse celebrada com a maior solenidade possível; sua devoção 
imaculista propiciou a encomenda de uma estátua notável.12

11 Cf. “autos de Ereção e Benção da Capela de nossa Senhora da Conceição aparecida”, 
1743-1745, a. C. a. o texto faz referência a um relato – lamentavelmente desaparecido 
– de fatos extraordinários da imagem. a escultura é citada também em um relatório dos 
jesuítas de 1748-1749 escrito por Francisco da Silveira em um inventário dessa capela de 
1750 (“Livro da instituição da Capela”, fl. 19). Dois jesuítas privilegiaram inúmeras igrejas 
que visitaram em 1747. 

12 Cf. Fortunato de almeida, História da Igreja em Portugal. tomo iii: 1495-1750. 
Coimbra, imprensa acadêmica, 1912-1915. Sobre a devoção imaculista do casal régio, 
ver angela Delaforce, art and patronage in eighteenth-century Portugal, Cambridge 
University Press, 2002, p. 175-178, 199-203. a rainha Maria anna era “profundamente 
devota” e ocupava seus dias visitando igrejas com imagens milagrosas. tinha devoção 
particular à imagem de n. S. da Conceição dos Cardais em Lisboa. D. João V fundou 
a academia Real de História em 8 de dezembro de 1720, escolhendo a imaculada 
como sua padroeira. Em seus últimos meses de vida, o rei ia diariamente venerar uma 
estátua da imaculada de nove palmos de altura (tamanho natural) feita em “preciosa 
prata dourada” e instalada em 1750 sobre o altar da capela de n. S. da Conceição na 
igreja Patriarcal em Lisboa, que foi redecorada e dourada com “magnificência” para 
recebê-la. a estátua fora encomendada a G. B. Maini em Roma e “sagrada” pelo papa. 
o rei encomendou um manto branco e dourado e uma coroa em prata dourada para a 
estátua. 

Figura 7
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O caso da Aparecida insere-se no contexto da mariologia ibero-americana, em 
que colônias remodelaram a figura da Imaculada, padroeira do outro colonizador, para 
criar uma nova figura de devoção, com datas festivas e nomes diferenciados. Forjaram 
a identidade de uma padroeira nacional a partir de imagens milagrosas da Imaculada 
com iconografias reconhecíveis que ganharam novos nomes: a pintura da Guadalupe no 
México22 e as esculturas de Lujan na Argentina e Aparecida no Brasil. Os três títulos, 
ao se tornarem nomes de batismo, indicam uma identificação entre mulheres e essas 
figuras marianas específicas. Conhecer a dinâmica dessa identificação é um desafio 
para minha pesquisa, inclusive para explorar o enegrecimento das cópias da Aparecida 
e sua relevância na escravidão em Minas Gerais. 

Reis, frades, pescadores, bispos, papa, governador, presidentes e iconoclastas: 
há muitos homens brancos identificados nas narrativas sobre a mãe enegrecida. Será 
a princesa Isabel a única mulher identificada na silenciosa síntese da história da Apa-
recida? Desde Vila Viçosa até Brasília, passando pelos rios Tejo e Paraíba, a celebração 
tricentenária da Aparecida concentra polissemia e polivalências, tal qual a mãe universal 
(católica) em sua versão abrasileirada.

22 n. Sra. de Guadalupe foi proclamada padroeira do México em 1754 e de toda a américa em 1900. 
n. Sra. de Luján tornou-se padroeira da argentina e do Uruguai no mesmo ano em que a aprecida 
foi proclamada padroeira do Brasil. Sobre a Guadalupe, ver Serge Gruzinski, La Guerre des images de 
Christophe Colomb a “Blade Runner” (1492- 2019). Paris, Ed. Fayard, 1990. 
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A relação do homem com o divino é uma relação de poder: o Deus dos cristãos é oni-
presente. “É igualmente Alteridade, porque está presente em todo o lado graças à sua 
providência, e torna-se todo em tudo pelo poder de salvação universal.”2

Embora o funcionamento do sistema simbólico desenvolvido pelo cristianismo 
possua traços originais, não deixou por isso de ter tomado para si modelos anteriores 
de sociedades vizinhas, de instituições e de sociedades de outras épocas ou mesmo de 
outros continentes. Sem esses empréstimos, nenhuma narrativa e nenhuma prática 
ritualística poderiam ser construídas. Convém todavia esclarecer que tais empréstimos 
não seguem uma lógica linear espaço-temporal capaz de imprimir uma continuidade 
significativa aos símbolos. Ao contrário, é o movimento descontínuo que garante aos 
símbolos alcançarem novos significados. 

Desde a antiguidade oriental, assim como no mundo romano, o ouro foi associado 
ao brilho, ao sol, à luz e ao poder dos deuses e dos homens tocados pelo poder divino. 
O cristianismo beneficiou-se tanto da multiplicidade de culturas orientais quanto da 
cultura clássica greco-romana, associando a estas a tradição judaica. O longo processo 
de assimilação incorporou rituais, expressões artísticas, crenças variadas e fontes escritas 
em diversas línguas, cuja transmissão nem sempre é possível rastrear. Foi a partir da 
corte bizantina que o fausto e o luxo penetraram no ocidente medieval em diferentes 
momentos e formas. O metal precioso foi usado intensamente pelo império oriental, 
que o associou à função da luz por intermédio dos mosaicos nos templos, onde os 
personagens bíblicos e da realeza eram representados lado a lado. Da mesma forma, o 
ouro esteve presente nos ícones e em diversos objetos litúrgicos.

O interesse deste estudo está voltado para o uso do ouro na escrita e na pintura 
dos manuscritos. Entende-se que o uso do ouro se encontra associado a uma cultura 
que valoriza o luxo. Cultura é entendida aqui no sentido antropológico, o que implica 
romper com as tradicionais perspectivas cronológicas da história e da história da arte e 
explorar a diferenciação dos tempos, em especial do tempo longo, que não corresponde 
nem a um tempo contínuo nem linear. A longa Idade Média, conceito concebido por 
Jacques Le Goff (1977, p. 10), resulta de uma reflexão em que o tempo pode ser des-
contínuo, isto é, o tempo possui ritmos diferenciados que ora avançam, ora recuam. 
Considerando a vasta tradição textual do nosso objeto – a escrita e a decoração a ouro 
no manuscrito medieval –, convém situar tal prática artística em seu tempo e espaço. 

A partir aproximadamente do final do século viii e início do século ix, o im-
pério carolíngio deu início à conhecida política de renovação cultural, nomeada pelo 
imperador Carlos Magno e seu conselho de Renovatio Romani Imperii, na qual se iden-
tifica claramente a intenção da cúpula imperial em trazer de volta as formas plásticas 
do império romano ocidental. O Renascimento Carolíngio celebrou a aliança entre o 
imperador e a Igreja, consolidando o cristianismo dentro das fronteiras do império, ao 
tempo em que favoreceu o florescimento de uma cultura artística voltada não só para 
a arquitetura e a decoração interior do templo, mas também, e primordialmente, para 
o livro, isto é, para a palavra divina. Foi no interior do Império dos Carolíngios que o 
livro sagrado se tornou um objeto de arte. Foram convocados na época os melhores 
artesãos e artistas para a produção do Livro, que ultrapassou largamente as funções 
espirituais e religiosas para se tornar um meio de honrar a Deus. Em meados do século 

2 Pseudo Dionísio areopagita. Mística teológica. texto bilíngue. Versão para o grego de Mário Santiago 
de Carvalho (vide referências). 

A honra divina: 
o ouro nos manuscritos medievais 
Maria Eurydice de Barros Ribeiro 1  

O objeto de arte está necessariamente inserido em uma cultura que o submete a uma 
tradição textual. Tal tradição já se faz presente na construção do próprio objeto, tanto 
do ponto de vista da técnica quanto da estética. O propósito desta comunicação 
consiste em buscar na tradição textual o significado do uso do ouro como material da 
escrita e da pintura medieval nos manuscritos elaborados pelos monges no interior dos 
mosteiros carolíngios. De acordo com a tradição, os textos mais antigos remetem às 
sagradas escrituras e servirão de fio condutor ao longo da Idade Média. Considerar-
se-á também que o cristianismo é uma religião oriental, e que o Antigo Testamento 
foi o vetor principal da “civilização da liturgia” que se impôs nos primeiros séculos da 
Idade Média. 

Escrita e pintura a ouro. Divindade. Antigo Testamento. Arte Sacra. Intertextualidade.

L’objet d’art est nécessairement inséré dans une culture qui l’impose  une tradition 
textuelle. Cette tradition est déjà présente dans la construction de l’objet lui-mê-
me, du point de vue technique et esthétique. Le but de cette communication est 
rechercher dans la tradition textuelle le sens de l’utilisation de l’or comme matériau 
d’écriture et de peinture des manuscrits médiévales produits par des moines dans les 
monastères carolingiens. Selon la tradition, les textes les plus anciens se réfèrent aux 
Écritures Sacrées et serviront de fil conducteur tout au long du Moyen Age. Il faut aussi 
considérer que  le christianisme est une religion orientale et que l’Ancien Testament a 
été le principal vecteur de la « civilisation de la liturgie »  imposée depuis les premiers 
siècles du Moyen Age. 

Écriture et peinture en or. Divinité. Ancien Testament. Art sacré. Intertextualité.

1 Universidade de Brasília (UnB) 
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preenchidos com ouro. Em Êxodo, o metal precioso destinava-se ao mobiliário, aos 
objetos do culto e às vestes sacerdotais. Os rituais necessitam de um modelo. Por essa 
razão, a iluminação em ouro dos manuscritos medievais não pode ser analisada ou 
compreendida isoladamente: fazem parte de uma cultura sociorreligiosa que possui um 
sistema próprio no qual se inserem tanto o livro como objetos vinculados diretamente 
ao sacrifício, tais como o cálice e a patena. 

O cristianismo, assim como o judaísmo e o islamismo, é uma religião do livro. 
Sem as Sagradas Escrituras não haveria um Deus único, isto é, um Deus sobre o qual 
se lê, se decifra e glosa: o Deus das três religiões monoteístas (debray, 2005, p. 9). Por 
isso o livro é uma presença, possui concretude, pode ser visto e tocado. Nos rituais da 
igreja cristã na Idade Média ocidental, desde os carolíngios o livro é exibido no decorrer 
da cerimônia litúrgica. É ele que revela a palavra divina, é ele a autoridade maior, ou 
mesmo o poder que se sobrepõe a todos os poderes. Logo, a palavra divina é portadora 
de um simbolismo extraordinário, considerando-se, sobretudo, que Deus não se deixa 
ver – é invisível – ou tocar, apenas fala.   

Embora os termos símbolo e simbólico não tenham sido usados na Idade Média 
tal como o utilizamos atualmente, considera-se que o campo semântico do símbolo 
era essencialmente ocupado pelo termo signum, que seria o mais próximo de nosso 
símbolo. A definição é de Agostinho no segundo livro, o De Doctrina Christiana. Para 
ele, figura, imago, tipus, alegoria, parábola, similitudo speculum definem um sistema 
simbólico muito particular constituído por três elementos: a palavra, o gesto e os objetos 
(le goff, 1977, p. 360-361). Desse modo, o livro e a escrita possuem um valor simbólico 
que os associa aos símbolos clericais. Eles estão integrados conjuntamente ao ritual que 
define sua imanente significação. 

Nas culturas antigas, mesmo em continentes diferentes, os deuses foram segui-
damente associados ao sol. Estes personificavam o próprio astro ou a ação benéfica 
da luz. Por meio do neoplatonismo, as ideias da luz e do bem penetraram na tradição 
cristã. Um dos autores que mais circularam entre o clero momento foi Pseudo Dionísio 
Areopagita, cujo pensamento se fez presente no decorrer da Idade Média desde o re-
nascimento carolíngio. Seu nome é cercado de dúvidas, e sua identificação permanece 
incerta até os dias atuais. Autor de uma obra importante e de uma produção de cartas 
muito conhecida, tem-se atribuído a ele a origem síria. Segundo o Areopagita, em carta 
ao ministro Doroteu, “a Treva divina é a ‘luz inacessível’ na qual se diz ‘Deus habita’. 
E se a excelência da sua claridade a torna invisível, é todavia nela que nasce quem é 
digno de conhecer e de contemplar Deus”. Prosseguindo, o Pseudo Dionísio afirma: 

 
Não por acaso, o divino Moisés recebe pessoalmente ordem não apenas de 
primeiro se purificar, mas também de se apartar dos que não são puros, 
e, depois de completa purificação, ouve as trombetas de mil sons, vê os 
puros raios amplamente disseminados das muitas luzes fulgurantes; en-
tão, apartando-se da multidão, apressa-se, com os sacerdotes escolhidos, 
a chegar ao cume das divinas ascensões. Entretanto, ele não se reúne de 
facto ao próprio Deus, nem a Ele mesmo O contempla (pois é invisível), 
mas ao lugar onde Ele está.3  

 
3  Pseudo Dionísio areopagita. Carta ao Ministro Doroteu. texto bilíngue. op. cit., p. 77. 

ix, um fato novo reforçou o luxo nas igrejas. O papa Leão iv determinou que os cálices 
deveriam ter a parte interior revestida de ouro. A mesma determinação alcançou as 
sagradas escrituras – Aurea purpureis pinguntur grammata scedis (letras de ouro pin-
tadas sobre páginas púrpuras).

A homenagem estendeu-se aos evangelhos e aos evangeliários, leccionários e 
sacramentários, que continham os textos lidos na missa. A produção desses manuscri-
tos revela o cuidado na montagem das folhas, completamente ou em parte cobertas de 
púrpura, assim como a hierarquia dos textos escritos em ouro ou em prata. A decoração 
luxuosa envolvendo a escrita valorizava cada palavra.   

Era no interior da igreja, no decorrer da missa pública e sempre solene, que os 
livros eram expostos aos olhos dos fiéis, que associavam a suntuosidade destes ao con-
teúdo sagrado. Lembre-se que o ouro e a prata não se encontravam apenas na escrita dos 
fólios no interior do manuscrito. As capas eram de um luxo sem precedentes – além dos 
metais preciosos, eram cravejadas com pedras preciosas, que resplandeciam –, expostas 
no altar, no interior das igrejas e se fazendo ver nas procissões. Os manuscritos bíblicos 
não se encontravam apenas dentro das igrejas a serviço da liturgia. Tratava-se de uma 
peça importante da cultura carolíngia. Nesse sentido, os imperadores e os membros 
da família imperial possuíam bíblias ou saltérios de grande valor material. Da mesma 
forma, bispos e abades tornaram-se proprietários de volumes suntuosos. A consciência 
do valor dos livros fazia com que estes fizessem parte do patrimônio artístico da Igreja, 
do império, das abadias e dos mosteiros, de onde saíam apenas para as procissões. O 
valor material dos livros destinados à liturgia ou às preces não pode ser dissociado 
do seu valor sagrado, por isso o ouro da escrita e da decoração possui a clara função 
de glorificar e honrar a palavra divina, associada à luz. O complemento feito com a 
púrpura imperial – cor carregada de mística tanto para os imperadores quanto para o 
papa – reforça a atenção especial concedida ao suporte. A denominada crisografia – do 
grego khrusós –, arte de escrever com ouro, implicava uma técnica própria: o metal 
era utilizado na forma líquida, misturado com frequência à goma arábica e aplicado 
em uma base de gesso. 

A iluminação dos manuscritos destinava-se sobretudo aos livros sagrados e 
litúrgicos, em especial as bíblias e os evangeliários. Em consonância com a política de 
Renovação do Império Romano, os modelos romanos ganhavam conteúdo cristão. 
Além dos modelos, recorria-se também às receitas e aos ensinamentos da antiguidade 
clássica que haviam sobrevivido à queda do império romano do ocidente e às guerras 
que se sucederam. O manuscrito medieval – da sua produção à escrita do seu conteúdo 
– repousava em uma tríplice tradição: greco-romana, bíblica e judaico-cristã. 

Citando Delaruelle, em artigo publicado em 1952 na Revue d’histoire de l’Église 
de France, André Vauchez (1994, p. 15) confirma que os carolíngios construíram uma 
“civilização da liturgia”, o que implica uma sociedade marcada por rituais em que as 
celebrações ocorriam em templos construídos de acordo com as determinações vete-
rotestamentárias. Neste contexto, o Livro do Êxodo deve ter sido uma das fontes de 
inspiração mais importantes. Em Êxodo, o uso do ouro não se refere à escrita dos textos 
sagrados. Mas, ao estabelecer as regras para o uso desse metal, construiu o cenário em 
que o Livro encontrou um lugar da maior dignidade: o altar. Em alguns casos, além 
da escrita, o fundo do fólio e os detalhes das iniciais e das iluminuras eram também 
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ao Antigo Testamento remete a textos cujos conteúdos se repetem e se reinventam ao 
infinito. Com efeito, a Bíblia é composta de 66 livros (39 do Antigo Testamento e 27 do 
Novo Testamento). Conforme se observou, esses livros foram escritos por diferentes 
autores, em épocas e línguas diferentes, constituindo o que os cristãos denominaram 
de Cânone – o fundamento da fé cristã. Segundo os teólogos, todos possuíram uma 
fonte comum: um antigo direito costumeiro que, todavia, se diferenciou segundo os 
ambientes e os povos. Esse direito pode ser dividido em três partes: direito civil, direito 
penal e regras para o culto e a moral social. Segundo a forma literária, essas prescri-
ções podem ser divididas em dois grupos: casuística ou condicional (Mesopotâmia) e 
apodítica ou imperativa (Decálogo e Egito). É no contexto das regras para o culto que 
se encontram as determinações para a construção do santuário. As regras do ponto 
de vista da justiça não têm a força da lei. Elas se destinam a uma situação precisa e a 
um grupo preciso, correspondendo portanto ao cenário em que Deus fala a Moisés.

Dize aos filhos de Israel que me tragam uma contribuição [...] Eis a 
contribuição que recebereis deles: ouro, prata, bronze; púrpura violeta e 
escarlate, carmesim, linho fino e pelos de cabra; peles de carneiro tingidas 
de vermelho, couro fino e madeira de acácia, azeite para a lâmpada, 
aromas para o óleo de unção e para incenso aromático, pedras de ônix e 
pedras de engaste (ex. 25, 1-9 ).

Os materiais escolhidos por Deus são os mais preciosos. No que diz respeito ao 
ouro, o metal seria usado no seu estado puro, batido ou em bloco. A arca, pertencente 
ao mobiliário, seria de madeira de acácia, coberta de ouro puro por dentro e por fora. 
Sobre ela haveria uma moldura de ouro ao redor. Igualmente de ouro seriam as quatro 
argolas colocadas nos quatro cantos inferiores da arca (ex. 25, 10-11). De ouro puro 
também seria o propiciatório. De ouro batido, os dois querubins (ex. 25, 7-18). As mes-
mas instruções da arca foram passadas para a mesa (de madeira de acácia e de ouro). 
Os pratos, as taças, as galhetas e os recipientes para as libações seriam de ouro puro. 
Da mesma forma, com bloco de ouro batido e ouro puro seriam o candelabro de seis 
braços, os colchetes das cortinas e demais complementos da decoração. As vestimentas 
sacerdotais, efod, manto, túnica, turbante e cinto de púrpura violeta, púrpura escarlate, 
carmesim e linho fino seriam bordadas a ouro (ex. 28, 4-5).

Os operários do santuário foram agraciados pelo espírito divino com qualidades 
extraordinárias (ex. 31, 3-5), isto é, a sabedoria divina era partícipe da habilidade técnica. 
Essa sabedoria abrangia o amplo entendimento e o conhecimento “para toda a espécie 
de trabalho”, tal como desenhar, trabalhar em ouro, prata e bronze, lapidar pedras de 
engaste, entalhar madeira e realizar toda espécie de trabalho. É portanto nesse contexto 
textual que se situam as regras para o culto, nas quais a referência não só ao ouro mas 
a outros materiais preciosos é explicitada.  

A tradução para o latim das obras de Dionísio Areopagita ocorreu no século 
IX e favoreceu a transmissão da ideia de luz associada à beleza, ao bem e ao divino. 
Os metais produzem a luz, expondo a beleza radiante. A onipresença na arte medieval 
da luz significa a onipresença do próprio Deus. Georges Duby, em Idade Média, arte 
e sociedade (2002, p. 84), lembra que entre 1130 e 1140, momento em que a abside da 

A troca de presentes de grande valor entre imperadores, monarcas, príncipes, abades e 
demais autoridades eclesiásticas era muito comum na Idade Média. O manuscrito escrito 
em grego chegou ao ocidente como um presente do imperador Miguel I para Luís, o 
Piedoso. O presente deve ter causado um impacto importante. Com efeito, como bem 
colocou Vauchez (1994, p. 12), a Alta Idade Média voltou-se para o Antigo Testamento, 
mais propício à sociedade dos francos nessa época que o Novo. Para o imperador, os 
ritos e o culto divino deveriam beneficiar toda a coletividade. A influência do Antigo 
Testamento fazia-se sentir com força. Desde o século viii, as celebrações inspiravam-se 
diretamente no Livro do Êxodo (vouchez, 1994, p. 14).

Foi por meio de trovões e relâmpagos (uma tempestade, segundo a tradição 
eloísta) ou uma erupção vulcânica (de acordo com as tradições javista, sacerdotal e 
deuteronomista) que Deus falou a Moisés (ex. 20). O Decálogo, do grego deka logoi, 
as dez palavras que na época correspondiam a uma sequência de dez fórmulas breves, 
rimadas e fáceis de serem detidas na memória, foi posteriormente transmitido oralmente 
pelos grupos que se encontravam no Sinai. Mas, de acordo com o Antigo Testamento 
(ex. 34-27), Yahvé disse a Moisés: “Escreva estas palavras, porque elas são as cláusulas 
da Aliança que eu concluí com você e com Israel”. Em que língua terá Moisés registrado 
os mandamentos ditados por Deus? Segundo os estudos arqueológicos, no período em 
que Moisés viveu não existem registros da escrita hebraica. 

Como é sabido, a linguagem como funcionamento de um sistema simbólico 
está vinculada a uma geografia e a uma cronologia; com relação à crença nos deuses, 
submete-se a eles. As referências textuais da fala de Deus a Moisés remetem a narrativas 
que se encontram em outras línguas. Essas línguas possuem registros arqueológicos 
que conduzem às regiões das civilizações mais antigas de que se tem notícia: a Me-
sopotâmia, o Egito e a Palestina. Os pontos de encontro dos textos do Decálogo, do 
Código de Hamurabi, do Código Hitita e do Decreto de Horemheb indicam, segundo 
os estudiosos, que não se trata de uma derivação direta. O cristianismo é uma religião 
oriental. Porém, suas raízes fincaram-se também na região mediterrânica. Foi recep-
tivo, portanto, à cultura textual helenística, à qual se juntaram elementos do oriente 
próximo, conforme assinalado anteriormente. Apesar da fascinação de Carlos Magno 
pelo mundo romano, o império que construiu não conseguiu escapar dessas antigas 
tradições, reunidas por Bizâncio (focillom, 1978, p. 15). 

Entretanto, apesar da multiplicidade de autores que escreveram os livros da 
Bíblia, das épocas e dos lugares diferentes, é possível, segundo os teólogos, identificar 
uma coerência que se traduz nas relações mais ou menos evidentes entre os livros. 
Existe não só uma relação entre os textos do Antigo Testamento, como uma relação 
evidente entre o Antigo e o Novo Testamento que faz uma referência frequente ao 
Antigo. Contudo, os textos do Antigo Testamento não derivam do texto em hebreu, 
e sim da tradução grega feita pelos judeus (A Setenta) há aproximadamente duzentos 
anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Neste caso, um texto grego mais antigo foi 
inserido no texto grego mais recente. 

Julia Kristeva utiliza uma feliz expressão quando se refere ao Antigo Testamento: 
“mosaico de citações”. De acordo com ela, que cunhou o conceito de intertextualidade, 
todo texto se constrói como mosaico de citações, todo texto é absorção e transformação 
de um em outro texto (kristeva, 1969, p. 67). Essa reflexão evidentemente aplicada 
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igreja abacial de São Denis era reconstruída, Suger inspirou-se diretamente na Teologia 
Mística, atribuída ao Areopagita. Dentre outras razões vinculadas à estética da catedral 
em construção havia o importante fato de que era caro ao abade. Ele acreditava que 
as relíquias do Pseudo Dionísio descansavam no Mosteiro de São Denis. Em 1144, no 
tratado sobre a Consagração da Igreja de São Denis ele defende que “nada é suficiente-
mente rico para celebrar Deus”. Honrar o espaço divino decorando-o com luxo  implica 
honrar a Deus. A luz é introduzida no santuário pelos painéis das portas de bronze 
dourado. Oito versos celebram Cristo, verdadeira luz e verdadeira porta. Em 1145-1146, 
Suger dá continuidade às suas convicções artísticas na Memória que escreve sobre sua 
administração da abadia. A construção de Saint Denis no século xii concretiza o ideal 
neoplatônico, levando ao ápice a luz, isto é, honrando a Deus na sua translúcida invi-
sibilidade, fazendo-o presente por toda a parte de maneira magnânima pela riqueza 
dos materiais usados e pela habilidade dos seus construtores. Para o altar-mor, Suger 
escolheu uma decoração em ouro e pedras preciosas, que igualmente transmitem o 
brilho e a luz. Segundo ele: 

Para mim, eu o declaro, o que me pareceu justo antes de tudo, que tudo 
o que existe de mais precioso deve servir inicialmente à celebração da 
Santa Eucaristia. Eu afirmo que mais do que qualquer outra coisa, a 
pureza interna do santo sacrifício é expressa em toda a sua nobreza pelos 
ornamentos exteriores dos vasos sagrados (duby, 2002, p. 86).  

Em 20 de abril de 1147, dia da Páscoa, “Uma grande cruz – ao pé da qual o abade 
se fez representar – em madeira revestida de folhas de ouro e ornada de pedras preciosas 
foi benta. O abade de Saint-Denis não poupou esforços no sentido de enriquecer sua 
igreja, recebendo inclusive presentes de príncipes. Finalmente, justificou em uma das 
inscrições da porta sua escolha pela luxuosa decoração: a filosofia do belo, que o coloca 
em perfeita harmonia com muitos outros espíritos do seu século. 

No século seguinte, os textos do Pseudo Dionísio acrescentados ao preâmbulo do 
Evangelho de São João continuavam a fascinar os espíritos dos pensadores da época, tais 
como Robert Grosseteste, Tomás de Aquino, Boaventura e outros doutores. “A palavra 
luz repercutia-se de texto em texto” (duby, 2002, p. 88). A intervenção dos mestres de 
obras, obedecendo à ordem dos cônegos de esvaziar as paredes da igreja até reduzir a 
construção às nervuras, possibilitou que a luz se propagasse “sem interrupção”, “mara-
vilhosa”, graças à “magia dos vitrais” (duby, 2002, p. 84).  
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SuRGiMENTO dE QuESTõES

Dom Quixote, Guilherme, Marechal, ou O melhor cavaleiro do mundo e gravuras de 
Grassmann delimitam uma diversidade de possibilidades para se compreender as 
diferentes maneiras – desenvolvidas ao longo do tempo – de percepção em torno de 
cavaleiros, cavalos, donzelas, temáticas e do período medieval como um todo. As obras 
(seja a experiência limite que se construiu no livro do historiador francês, as lógicas 
figuradas desconexas em gravuras de Grassmann e a elaborada delimitação fantástica 
e psicológica de Cervantes) possuem linhas narrativas poéticas que se cruzadas desen-
volvem entendimentos sobre formas e conceitos na representação da cavalaria.

Como ordem participante da sociedade medieval, a funcionalidade é também 
estrutural para o desenvolvimento das ações dos cavaleiros. Duby e Eco abordam a 
questão da funcionalidade sob diferentes, mas complementares, perspectivas. Para o 
primeiro há uma característica mais centrada na participação do indivíduo e sua pratici-
dade como parte funcional contribuinte de um todo. Só se insere no corpo social aquele 
que exerce devidamente sua função (DUBY, 1987, p. 8-10). Para o segundo autor, em 
Arte e beleza na estética medieval, é a funcionalidade (ECO, 1989, p. 28-31). que garante 
o status da imagem. Ela é necessária como iluminação do texto para que a compreen-
são da narrativa seja completa. Iluminuras e imagens possuem uma diversidade de 
funções, e elas são essenciais no processo de manutenção de questões do pensamento, 
do comportamento e dos ritos. A complementaridade entre texto e imagem garante os 
meios e os resultados do processo descritivo dos dois autores.

O imaginário e a memória garantem que os protagonistas e as pessoas cumpram 
suas funções com base em regras, padrões, normas, códigos sociais de conduta (além 
das relações de suserania e vassalagem) que possuíam. Tais características circundam 
o universo tangível de descrição das ações e das posturas de tais personagens. As re-
presentações, percebidas na coletividade (composta por imagens do artista brasileiro 
e textos dos escritores europeus), são pequenas partes de todo um ideal coletivo do 
que é ser e fazer-se cavaleiro.

É interessante que a partir dessas perspectivas – o talvez insano, ludibriado por 
histórias que é Quixote, cavaleiro de Cervantes; o incompleto e misturado com monstros, 
cavaleiro de Grassmann; e o nobre “melhor cavaleiro do mundo”, descrito por Duby 
– se formule uma compreensão da transformação pela qual passou o entendimento 
coletivo da significação de pertencer e executar a cavalaria. O livro de historiografia 
romanceado do historiador francês serve também como um ponto de partida para uma 
análise de história – conexão de significado base para as interpretações e as construções 
de sentido aqui apresentadas. 

Entre Cervantes, Duby e Grassmann: 
uma ontologia da representação da Cavalaria 

Matheus Silveira Furtado1 

Existe um modelo ideal para as narrativas de representação do cavaleiro? Loucura, dis-
topia e tristeza parecem participar de um aspecto construtivo em um ideal específico 
na percepção da cavalaria. Elas são o primeiro ponto de acesso e conexão entre algumas 
criações, literárias e visuais, que consistem dos inúmeros cavaleiros nas gravuras de 
Grassmann e do Quixote de Cervantes. No entanto, o entrecruzamento dessas lógicas 
(discursiva e imagética) com a perspectiva de descrição na experiência limite entre ro-
mance e historiografia, composta por Georges Duby em Guilherme, Marechal, demonstra 
que a apreensão de estruturas mentais em torno desse coletivo – cavalaria – é fruto mais 
complexo que as apresentações pessoais, ou intuitivas, elaboradas pelos dois artistas. 

Imaginário. Representação. Narrativa. Cavalaria.

Is there a model for the narratives that represents the knight? Madness, dystopia and 
sadness seem to take a part in the constructive aspect of a specific ideal in the percep-
tion about the cavalry. These are the first access and connection points among some 
literary and visual creations, which consists of the innumerous knights in Grassmann’s 
engravings and the Cervantes’s Quixote. Although the crossing of such logics (narrative 
and discourse) with the perspective of description in the experimental limit (of mixture 
between novel and historiography), made by Georges Duby, in Guilhaume le Maréchal, 
shows that the apprehension of mental structures, among the collective – cavalry, are 
products more complexes then this personal or intuitive presentations, elaborated by 
the both artists. 

Imaginary. Representation. Narrative. Cavalry.

1 Universidade de Brasília
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Acerca dos objetivos e dos meios que motivam e levam os perso-
nagens, seja das obras escritas seja das gravuras, a tomar ações e a realizar 
seus feitos. Eles nem sempre seguem efetivamente expressos em seus su-
portes, principalmente se desdobrados em busca de uma clara percepção 
de entendimento. A influência da alterada dimensão psicológica no caso 
de Quixote é um bom exemplo. No entanto, sua loucura não é a única 
justificativa do personagem, detentor de alguns gatilhos específicos que o 
levam a procurar ação. Dulcineia é um desses gatilhos. Ela é idealizada e 
procurada por ele, fonte de motivação como um todo. Os romances formam 
para o personagem um quadro real de normas e maneiras ideais para sua 
desenvoltura comportamental. Eles são a base cultural que ele possui para se 
assegurar e justificar: busca assistência e admiração de uma donzela. Assim, 
o personagem reorganiza um código de conduta coletivo constituído, sem 
sombra de dúvidas, pelos romances de cavalaria que lê, sendo ao mesmo 
tempo fruto de elaboração distorcida de sua própria mente, que oscila entre 
razão e insanidade ao longo de toda a narrativa. 

Como se alegrou o nosso bom cavaleiro de ter engenhado este 
discurso, e especialmente quando atinou com quem pudesse 
chamar a sua dama! [...] havia certa moça lavradora de mui-
to bom parecer, de quem ele em tempos andara enamorado 
[...] senhora de seus pensamentos; e, buscando-lhe nome que 
não desdissesse muito do que ela tinha, e ao mesmo tempo 
desse seus ares de princesa e grã-senhora, veio a chamá-la 
Dulcineia [...] (cervantes, 1981, p. 32).

Ainda que sua donzela seja existente, a forma que Quixote tem para 
carregar sua jornada de significado não possui o mesmo senso de realidade. 
Ele toma decisões e sofre consequências com base em devaneios justificados 
pelo recebimento de atenção e ideal romantizado para com a dama. Tal 
característica permite que essa motivação se relacione com as aparições e as 
possíveis relações entre as donzelas e os cavaleiros presentes nas gravuras de 
Marcelo Grassmann. Embora representados em uma mesma gravura, muitas 
vezes os personagens trazidos pelo gravador não possuem uma linha lógica/
clara de relacionamento. Em muitas das imagens eles não se tocam, não 
se olham, não se dão o contato de forma explícita, mas estão em conjunto. 

Essa unidade não próxima carrega as motivações dos cavaleiros do 
gravador com efetiva semelhança àquelas associadas ao protagonista de 
Cervantes. Embora o cavaleiro gravado pelo artista brasileiro não tenha 
uma ótica de valorização discursiva de suas ações, seus motivos são claros: a 
donzela (seu interesse) em perigo/necessidade de assistência, ou seu ponto de 
foco para a tentativa de contato. As Figuras 2 e 3 são exemplos dessa questão. 

A primeira das imagens é uma gravura diferenciada do trabalho do 
gravador. Mais luminosa, com maiores detalhes sobre indumentária, com 
todos os personagens equilibrados (em um enquadramento harmônico) e 
formas volumosas. Representa os principais pontos de interesse do artista 
em quase toda a vida. O cavaleiro, o cavalo, o dragão/monstro e a donzela. 

Figura 2. Gravura sobre metal, 
Sn, SD. Fonte: Enciclopédia 
itaú Cultural de arte e Cultura 
Brasileiras.

Figura 3. Gravura sobre metal, 
Sn, 1978. Fonte: Enciclopédia 
itaú Cultural de arte e Cultura 
Brasileiras. 

CRuzAMENTOS POSSíVEiS?

A Figura 1.2 representa a dupla que aqui assume maior papel de análise. Um 
cavaleiro, significando todo o seu estamento social, e seu cavalo, sendo o 
segundo, para todos os autores (gravador e escritores), mais do que a simples 
montaria. Há para os três objetos (as narrativas desenvolvidas por Cervantes, 
Duby e Grassmann) aqui atravessados uma percepção generalista sobre a 
entidade da cavalaria. Os cavaleiros são, em suas obras, mais do que meros 
representantes da divisão tripartida. Membros da casta “dos que batalham”, 
eles são ícones e termômetros para a percepção e a valorização do imaginário 
social que os cercam. Ao mesmo tempo em que figuram papéis protagonis-
tas nas narrativas, eles manifestam física, social e psicologicamente aquilo 
que as estruturas do pensamento coletivo identificam e associam a eles. 
As visões de uns, as deformidades, as virtudes e as conquistas de outros 
manifestam-se como evidências do olhar e observação de terceiros, que os 
associam e caracterizam. 

A montaria, símbolo de poder e marca física real dessa divisão, não 
poderia passar despercebida desses processos de construção de entendi-
mento. A coletividade demarca ao cavalo seu papel central nas histórias e 
nas imagens de São Jorge, assim como assegura o lugar desse animal nas 
duas histórias que são aqui analisadas. Para Quixote e Guilherme há uma 
necessidade real da cavalaria além de ofício. Arte e técnica, que garantem 
mais do que uma dominação sobre o animal (e seu porte nobre), caracte-
rizam um processo de consolidação de seu próprio status social. Não sem 
motivos, Sancho Pança é escudeiro, companheiro montado sobre um animal 
menor do que aquele que monta o fidalgo; e Guilherme é retratado como 
excelente nos “esportes de cavalaria” (duby, 1987, p. 136-140),  da justa de 
lança e das batalhas campais especificamente.3

Além do detalhamento sobre a companhia animal, outras pontes 
que permitem as comunicações entre as três lógicas narrativas foram aqui 
selecionadas para demonstrar em melhor escala essas possibilidades de 
diálogo nas estruturas, nas temáticas e nas formas de se pensar um padrão 
de representação do cavaleiro. Em primeiro plano segue a justificativa moti-
vacional para cada um dos personagens, o que os motiva e os coloca em ação; 
em segundo, a moral de tradição e percepção das figuras que fazem parte 
da cavalaria, como seus autores interpretam e mostram aos espectadores 
essa questão; em terceiro (mais centrado nos objetos escritos), a instância 
de inserção e papel social, como se dá tal questão, até onde seguem certos 
modelos; por último, a intenção e a atuação da memória coletiva em torno 
desse ideal grupal/ordenado.4

2 Uma das gravuras feitas pelo artista representando Dom Quixote não pode aqui ser 
colocada pela pouquíssima qualidade e tamanho das versões encontradas na internet. 
a ampliação, mesmo para o tamanho deste texto, retirava nitidez e mostrava apenas 
pixels. as demais que aqui se apresentam não são nomeadamente declaradas como 
representações do personagem, mas em grande parte associadas (por historiadores da 
arte) a esse vínculo que Grassmann possuía com a obra de Cervantes.

3 a ideia de esporte é uma parte significativa na história do Marechal, ponto de enfoque 
do livro, processo de construção da relação entre ele e os cavaleiros que o acompanham.

4 no sentido de grupo não religioso, ordem social.

Figura 1. Desenho, Sn, SD. Fonte: 
Enciclopédia itaú Cultural de arte  
e Cultura Brasileiras. 
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As gravuras apresentam, de certa forma, aquilo que o protagonista de Cervantes 
leria, identificar-se-ia e consequentemente, em sua loucura, tentaria realizar, princi-
palmente por associar esses motes comportamentais com os ideais para a construção 
do caráter e da fibra de um verdadeiro cavaleiro. O Fidalgo tenta realizar a proposição 
idealizada pelos livros a que teve acesso. Duby (1988, p. 8) demonstra que há sim um 
código de tradição e oralidade na ordem de cavalaria, código complexo (descrito por 
Le Goff em seu Imaginário medieval) (le goff, 1994, p. 11-31). fruto de um imaginário 
medieval vivente que vigora com base em variados pontos da oralidade, sendo, nova-
mente, a fonte central a necessidade da funcionalidade para a identidade do coletivo. 
“Guilherme então convoca todos os que formam o corpo do qual ele é a cabeça. Um 
grupo de homens: cavaleiros de sua casa [...]”. A noção de pertencimento garante-se 
pela execução de suas tarefas e funções dentro de um grupo.

Tal questão apresenta-se como também divergente nas gravuras de Grassmann. 
Os cavaleiros do artista nunca estão inseridos numa perspectiva de relação com outros, 
ou seus iguais. Essas figuras aparecem em contraste com aquelas que dariam suporte 
aos seus atributos. Ele é mais cavaleiro por ser representado em contraste com aqueles 
que não portam armas, armadura, elmo e lança. A ausência dessa apresentação cole-
tiva foi uma das chaves no processo de questionamento dessas relações sociais dentro 
do imaginário reapropriado, característico no trabalho do gravador. Ao que tudo leva 
a crer, a força do ideal coletivo e de memória da cavalaria, nas suas representações 
posteriores, foi se esvaindo de significância. O que é tradição de interpretação para 
um grupo adapta-se à narrativização e à construção de um diálogo de figuras isoladas, 
nobres exemplares quase exclusivos. 

dECAdêNCiA dE uMA ClASSE?

Seria então mais um ponto em que essa experiência limite entre historiografia e 
romance histórico, desenvolvida por Duby, passa a ser elemento de discordância com 
a narrativa de Cervantes e as gravuras de Grassmann. Guilherme, o Marechal traz um 
personagem que representa o auge da figura da personificação e da valorização da cava-
laria. Dos que batalham, ele é entendido como o melhor, mais justo e altivo exemplo. A 
cavalaria de Cervantes está acabada, é obsoleta e desnecessária, sendo até mesmo alvo 
de lembranças curtas de romances. E os cavaleiros de Grassmann não traduzem uma 
ideia de coletivo, a posteridade, na arte, já não entende a cavalaria como um grupo.

Essa discordância é efetiva para desenvolver um entendimento: percepção da 
demarcação e da idealização, feitas tanto pelo autor ibérico quanto pelo artista brasileiro 
para o cavaleiro. São assim loucura, isolamento e ausência de cronologia as pontes sig-
nificativas que estabelecem essas formas de percepção e idealização para a apresentação 
de uma provável decadência da cavalaria.

Quixote e os cavaleiros de Grassmann são desconexos. Eles figuram numa lógica 
própria de percepção do espaço, das formas, das relações e da interação com outros 
personagens. O fato de o cavaleiro andante de Cervantes surgir a partir de um fidalgo 
autointitulado cavaleiro, detentor de uma armadura decrépita, correlaciona-o de maneira 
exemplar com as figuras mistas e por vezes incompletas que o gravador desenhou ao 
longo de sua trajetória. Se há possibilidades de cruzamentos, as formas e a dificuldade 
de traçar associação com o modelo oposto (o Marechal de Duby) faz o ponto da análise.

É clara a associação com a imaginária completa de São Jorge. A segunda é 
mais próxima com o que há de mais comum na obra de Grassmann. Não 
há proporcionalidade entre as três figuras, a donzela aparenta ser maior ou 
estar mais próxima do observador, enquanto cavaleiro e montaria possuem 
mais movimento e dinamismo, desequilibrando a cena. Ainda que tentando 
alcançá-la, seus olhares não se encontram. 

É por essa perspectiva mais fugidia que a semelhança das motivações 
se dá – pela tentativa de alcançar uma donzela que não foi feita presente ou 
par perfeito para o paladino. Em Dom Quixote é sem saber, em um primeiro 
momento, que ela é motivação. E para os cavaleiros de Grassmann, é afas-
tada que sua donzela se faz presente e ao mesmo tempo ponto de interesse. 
Assim, é por meio desse distanciamento (de uma das figuras nas narrativas) 
que se aproximam as linguagens.

Em Guilherme, Marechal, ou O melhor cavaleiro do mundo, as damas 
ou donzelas têm menor espaço, não sendo essencialmente fruto de interesse 
e motivação para o protagonista. Seu casamento é um vínculo motivado por 
muitos interesses, alheios à questão romântica, sendo seu flerte, e possível, 
caso com Margarida apenas um boato, um ponto do qual se vangloria com 
os demais cavaleiros. “[...] tal silêncio já basta para dizer muita coisa acerca 
da condição feminina, ou melhor, da consideração que os homens da época 
tinham pelas mulheres” (duby, 1988, p. 63-75).

Outro dos motivos que levam os personagens nas obras, especifica-
mente de Cervantes e Grassmann, a serem cavaleiros errantes, sem ponto 
fixo ou de retorno é o confronto com monstros. Em Dom Quixote essa re-
lação se transmite tanto a partir da famosa passagem dos moinhos quanto 
do embate com ovelhas. E para os cavaleiros de Grassmann é comum a 
demonstração do contato com dragões (como na Figura 3) e monstros de 
estética mista – características físicas que envolvem outros animais. Garras, 
penas, pelos, dentes, bicos, membros, patas são algumas das características 
físicas presentes nessas representações. Como na Figura 4 vvê-se que há 
mais do que uma face de dragão no animal que se encontra sobre o cavalo.

O monstro apresenta uma boca como a de um crocodilo, mas possui 
um tronco próximo ao de um urso, com pelos e membros, uma mão com 
três dedos caracterizados por garras alongadas, há também uma mistura 
entre escamas e pelos no pescoço. Essa mistura dos seres é uma questão 
que se percebe de maneira clara quando colocada em comparação com a 
constância do traço feito para a pelagem do cavalo que o carrega.

Assim, as motivações, pendentes para o resgate ou salvamento de 
donzelas, ou para a eliminação de monstros, convergem, na perspectivas 
das obras de arte (literatura e gravura), para uma mesma percepção dos 
processos de inserção do ideal da cavalaria. Ele é temático e idealizado. Os 
ímpetos que se dão por motivos diversificados são contrários ao livro de 
experiência misturando romance histórico e historiografia de Duby. Há, 
no entanto, um ponto fundamental que vincula significativamente as três 
fontes. O papel da cavalaria como parte de um corpo social. Realiza-se a 
partir dos romances lidos por Dom Quixote e pelas cenas gravadas, uma 
estrutura de concepção das formas e dos comportamentos esperados dos 
personagens do medievo. 

Figura 4. Gravura sobre metal, 
Sn, SD. Fonte: Enciclopédia itaú 
Cultural de arte e Cultura Brasileiras
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um monstro, cumprindo parte de sua jornada. Todo esse processo é permitido por 
uma trama de lógicas e narrativas que se consolidam e variam com os suportes que 
possuiriam. Dos livros às imagens, das pinturas aos filmes e assim sucessivamente. O 
imaginário, composto por essa diversidade de formas e compreensões, não permite 
que se descansem/exaustem essas figuras.

Se com a mudança dos tempos esse modelo de pensamento acerca de uma mes-
ma figura é ressignificado, sobrevivem (numa concepção próxima àquela descrita por 
Warburg) não somente seus atributos comuns, mas também as formas de entendê-los 
e de representá-los. É olhando o passado – por meio de imagens, textos e tradição oral 
– que Petrarca delimita a “Idade das Trevas”. Esses cavaleiros são como as demais figu-
ras do imaginário medieval (bruxas, donzelas, dragões, monstros) que ainda se veem 
atuais. São artefatos (ainda que imateriais) e ressonâncias pelos quais os historiadores 
da arte podem observar as formas e as compreensões que os grupos sociais do passado 
tiveram de si mesmos, ou até de tempos anteriores aos seus. 

FontES PRiMáRiaS

Catálogo de Exposição: AMARAL, Aracy do. Marcelo Grassmann – gravador – 1944-
1945. Pinacoteca do Estado de São Paulo, 1996.

Catálogo de Exposição: Instituto Moreira Salles. Marcelo Grassmann – desenhos.  SD. 
São Paulo. 

CERVANTES DE SAAVEDRA, Miguel de. Dom Quixote de la Mancha. São Paulo: 
Abril Cultural, 1981.

DUBY, Georges. Guilherme Marechal, ou o melhor cavaleiro do mundo. Rio de Ja-
neiro: Graal, 1987.

ENCICLOPÉDIA ITAÚ CULTURAL DE ARTE E CULTURA BRASILEIRAS. São Paulo: 
Itaú Cultural, 2017. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra33065/
sem-titulo>. Acesso em: 19/06/2017. Verbete da Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-
060-7.

REFERênCiaS

BASCHET, Jérôme. Liberdade artística e inventividade iconográfica: práticas e fun-
ções das imagens. A civilização feudal. São Paulo: Globo, 2006.

BONNE, Jean Claude. Arte e Environnment: entre arte medieval e arte contempo-
rânea. VII JORNADA DE ESTUDOS MEDIEVAIS, 2009. Anais.

DUBY, Georges. Idade Média, idade dos homens: do amor e outros ensaios. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1989. 

ECO, Umberto. Arte e beleza na estética medieval. Rio de Janeiro: Globo,1989.

LE GOFF, Jacques. O imaginário medieval. São Paulo: Estampa, 1994.

MEMóRia

A narrativa auxilia, por sua característica simples, a poética que se constrói na esté-
tica complexa de Grassmann. A loucura de um complementa a desconexão dos outros. Os 
desenhos, as gravuras e os esboços do artista brasileiro, se analisados superficialmente e 
em sua coletividade, apresentam uma profunda variedade nas formas de representação do 
cavaleiro, seu cavalo (para o artista até um protagonista) e as donzelas, mas na coletividade 
também se destaca a percepção de um ideal da ausência real de conexões, proporção, caos. 
Seja pelas escolhas estéticas seja pelas percepções temáticas singulares (que ele seleciona 
e valoriza), as compreensões de um Quixote perturbado e solitário em muito se encaixam 
nas visões possíveis para os cavaleiros loucos, misturados e associados a monstros que as 
figuras de Grassmann possuem. 

Não importa se há uma expressão de autodeterminação da cavalaria em qualquer uma 
das narrativas aqui abordadas, mas sim o que se fez de representação dela como categoria 
de organização e classificação social.

No entanto, existe um significativo complicador no período histórico retratado por 
Duby. O próprio autor cita, ao final de seu livro, que “a cavalaria não era mais o que fora 
há duas décadas” (duby, 1987, p. 211), e o próprio personagem é reconhecedor desse fato. 
Então, logo no começo do livro sobre a épica vida de Guilherme observa-se sua morte como 
corpo físico, arranjos para funeral e preocupação com filhos herdeiros e filhas descendentes, 
devidamente dotadas, e é somente ao final do romance, livro, que se vê sua morte como 
classe social. A própria moldura que enquadra seu contexto e seu processo de pensar a 
realidade em que viveu seguia em alinhamento para a formulação de uma estrutura social 
acabada, uma expressão social de relíquia.

Enquanto para Cervantes essa decadência se constitui previamente aos acontecimen-
tos de seu livro, ela já é consolidada, o fidalgo já vive sem seu espaço desejado. Para Duby, é 
ao final da sua narrativa que esse procedimento de fato ocorre. O Marechal começa como 
aquele que teria as menores chances de se tornar um grande cavaleiro e termina como o 
maior exemplo de toda a categoria que ele não deveria ter alcançado, concomitantemente 
entrando em conjunto com o final de seu grupo (não do séquito imediato) e de sua potência 
sobre os demais estamentos da escala social. Não existem dúvidas quanto à decadência que 
se abate sobre a classe, a partir das duas narrativas e do isolamento que se presencia pela 
gravura de Marcelo Grassmann, o ponto de apoio para essas concepções, se transmuta. Deixa 
de ser parte das impressões dos autores e toma força na construção de um pensamento real.

CONSidERAÇõES fiNAiS

As lógicas de representação da cavalaria são muito diversificadas. Esse pequeno 
recorte, com o contraponto entre três perspectivas, demonstra a enorme quantidade de 
aspectos que podem ser elaborados com base nessa questão. A ontologia da cavalaria aqui 
representada poderia ter sido escolhida a partir de um cruzamento entre aquela escrita 
por Geoffrey Chaucer em Contos da Cantuária e a fantasiada por Tolkien com certa dose 
de liberdade; entre a mitificada pelos inúmeros contos de tradição do modelo arturiano 
e o modelo dos reis cavaleiros e santos trabalhado por Bloch nos Reis Taumaturgos. Esses 
trabalhos demonstram a capacidade e o amplo campo de processos conceituais que podem 
ser abordados. 

Houve um modelo de pensamento em torno de uma figura. O cavaleiro é pensado. 
Com base em seus atributos, motivações e realizações, o cavaleiro é representado, arma-
do, montado e posto em ação. Ele é imaginado indo para o campo de batalha, seguindo 
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O assunto que vos apresento é parte de uma pesquisa mais ampla iniciada na minha 
tese de doutorado e prossegue em aulas e comunicações como esta. Trata-se de com-
preender o significado das obras de arte que herdamos do Brasil Colonial. 

A história muito centrada na classificação de estilos, suas características formais, 
difusão geográfica, período de vigência, sucessão e cronologia investiga aspectos fun-
damentais para que possamos organizar o universo infinito das formas artísticas. Mas 
é insuficiente para nos fazer compreender os significados mais profundos que esses 
objetos carregam. Ela fornece base segura para compreendermos o acervo que herda-
mos, vendo as obras de arte como pensamento de sua época, a ideologia e os valores 
coletivos que elas refletiram e ajudaram a formular.

O método iconológico formulado por Erwin Panofsky indica a vinculação das 
formas artísticas de determinado período com as formas de viver e as condições de 
organização social, o pensamento científico e as crenças religiosas vigentes na sua época 
de origem. Arnold Hauser e Pierre Francastel ensinaram a ver a relação entre estilos 
e classes sociais e a descobrir na obra de autor individual a participação da sociedade 
de que faz parte.

Com essas lições em mente tomemos por objeto de investigação o púlpito ca-
tólico luso brasileiro.

O uSO dO PúlPiTO

O púlpito é parte da mobília de um templo, assim como os retábulos, os armários da 
sacristia e outras peças necessárias à organização dos serviços da igreja. Destina-se 
a destacar o pregador de modo que seja visto e ouvido pela assembleia. Seu uso era 
reservado à pregação, à leitura dos textos sacros, das bulas papais, dos decretos episco-
pais e das estações, palavra que na época designava comunicações diversas sobre datas 
litúrgicas, festas móveis e outros avisos relativos às práticas religiosas. É no púlpito que 
os padres cumprem o mandato de Cristo: “Ide por todo o mundo, pregai o evangelho 
a toda criatura”.2

No século IV da Era Cristã, a pregação era prerrogativa exclusiva dos bispos, 
que do trono episcopal pronunciavam os sermões.

Na Idade Média, a Igreja Romana perceberia a necessidade de multiplicar os 
pregadores. Em 1210, o papa Inocêncio III autoriza os franciscanos a pregarem, e em 
1216, o papa Honório III, aos dominicanos.

O segundo e decisivo impulso para a adoção do púlpito em todos os templos 
católicos foi dado pelas medidas de reforma da Igreja Romana em face do crescimento 
das igrejas protestantes, cujos cultos de maneira geral se centram na leitura da Bíblia e 
no sermão do pastor. A necessidade urgente da pregação oral para a multidão iletrada 
dos católicos foi detectada pela alta hierarquia da Igreja Romana, que, em 1563, no 
Concílio de Trento, promulga decreto atinente às atribuições dos bispos, no qual os 
incumbe de promover a pregação, conforme se lê: 

2 Marcos, 16: 15.

A confluência das artes na propaganda da fé: 

o púlpito do catolicismo luso-brasileiro

Reinaldo Guedes Machado1

O texto apresenta o púlpito católico como o lugar destinado à divulgação da doutrina 
religiosa, mas também serviu para a elaboração e a expressão da mentalidade coletiva; 
pois tanto o equipamento físico quanto o discurso verbal da Igreja serviram de meios 
de transmissão do gosto, dos valores plásticos, das representações simbólicas e, em 
diversos momentos, serviram à defesa de determinadas posições políticas. Este artigo 
visa também a mostrar que os diferentes signos que recobrem os púlpitos formam 
discurso artístico próprio que reforça o discurso verbal do pregador e afirmam o acordo 
do sermão com a tradição da Igreja Romana e a fidelidade da comunidade ao reino.

Púlpito. Oratória religiosa. Arte brasileira. Arte portuguesa. Mobiliário eclesiástico.

This text points that the pulpit, both religious speech and the material equipment, was 
the place from there the doctrine was proclaimed and even where other aspects of the 
collective thought were formulated and expressed.
He wants to show that the various signs that cover the pulpit compose a proper plastic 
discourse that reinforces the preacher’s verbal discourse, affirms the agreement of the 
sermon with the tradition of the Roman church and the fidelity of the community to 
the kingdom.

Pulpit. Oratory. Brazilian art. Portuguese art. Temple furniture. 

1 Universidade de Brasília
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No século XVII, os sermões tornaram-se gênero literário, com crítica e estética 
próprias. Os melhores, ou os pronunciados em eventos importantes, eram impressos 
e vendidos. Os impressos difundiam a fama e as qualidades do pregador a longa 
distância. Os ouvintes tomavam notas, surgiam já edições piratas apontadas pelo 
padre Antônio Vieira no Prólogo da edição legítima dos próprios sermões.

A pregação era também espetáculo a que acorriam multidões segundo o 
prestígio do pregador e a fama do seu estilo: grave em alguns a sustentar raciocínios 
complicados, inflamados em outros, que subiam ao púlpito portando caveiras e lá se 
esbofeteavam para demonstrar arrependimento das próprias culpas, como o fazia 
o frei Francisco das Chagas em Lisboa no século XVII. O mais prestigioso deles, o 
padre Vieira, queixa–se dos que vinham para ouvir o pregador, e não a pregação 
(vieira, c. 1943, v. 1). 

A dECORAÇÃO dOS PúlPiTOS

É compreensível, portanto, que o palco desses sermões ultrapassasse sua mera 
função utilitária e se transformasse em obras de arte, na concepção das quais se 
esmeraram artesãos anônimos ou escultores de fama. Em decorrência, veremos que 
os púlpitos não se limitaram a ser apenas o lugar da fala, visando a proporcionar 
boas condições de compreensão da mensagem pelos ouvintes, mas trouxeram, em 
linguagem plástica, sua própria mensagem a reforçar o discurso verbal e a acentuar 
a dignidade do discurso e do pregador.

O Santo Concílio de Trento também convocara as artes à pregação. Diz o 
Decreto sobre a Invocação e a Veneração às Relíquias dos Santos e das Sagradas 
Imagens (1563):

Ensinem com muito esmero os Bispos, que por meio das histórias de 
nossa redenção, expressas em pinturas e outras cópias, o povo é instruí-
do e sua fé é confirmada e recapitulada continuamente. Além disso, se 
consegue muitos frutos de todas as sagradas imagens, não apenas por 
recordarem ao povo os benefícios e dons que Cristo lhes concedeu, mas 
também porque se expõe aos olhos dos fiéis os salutares exemplos dos 
santos milagres que Deus lhes concedeu, com a finalidade que deem 
graças a Deus por eles, e regulem sua vida e costumes aos exemplos 
dos mesmos santos, assim como para que se animem a adorar e amar 
a Deus, e praticar a piedade.

Se alguém ensinar ou sentir ao contrário a estes decretos, seja exco-
mungado. 

Os púlpitos engrandeceram-se com a Reforma Católica. Neles, a bacia elevada 
sobre suporte próprio ou adossado como balcão eleva o pregador acima dos ouvintes, 
por certo para que sejam vistos e ouvidos, mas ao mesmo tempo indicando-lhes a 
autoridade sobre eles. É simbólico e teatral que ele esteja acima dos demais “entre 
o céu e a terra”.

Desejando o Santo Concílio que seja exercida com a maior frequência com 
que possa ocorrer, em benefício da salvação dos fiéis cristãos, o ministério 
da pregação, que é o principal para os Bispos, [...] manda que os Bispos 
pessoalmente, ou se tiverem impedimentos legítimos, por meio de pessoas 
que elegerem para o ministério da pregação, expliquem em suas igrejas 
a Sagrada Escritura e a lei de Deus, devendo fazer o mesmo nas demais 
igrejas por meio de seus párocos, [...] ao menos em todos os domingos e 
dias solenes, nos tempos de jejum, quaresma e advento do Senhor, em 
todos os dias, ou ao menos em três de cada semana, se assim o acharem 
conveniente, e em todas as demais ocasiões que julgarem que essa pregação 
deve ser praticada.

Mas adverte: nenhum sacerdote, secular ou regular, tenha a pretensão de 
pregar, nem mesmo nas igrejas de sua região, contra a vontade dos Bispos 
(concílio ecumênico de trento, 1563).

As Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, em concordância com 
os decretos do Concílio, interditam o púlpito aos leigos, proibindo-os “sob pena de 
excomunhão e multa, de disputar em público ou em particular sobre os mistérios da 
fé e da religião”.

Mas não bastava ser padre para subir ao púlpito; o exercício da pregação era 
permitido apenas àqueles que, depois de serem examinados em latim, casos de cons-
ciência, reza e canto, tivessem a licença específica concedida pelo bispo para fazê-lo 
no território de sua jurisdição. Se o pretendente era religioso de ordem regular ainda 
se fazia necessária também a autorização dos seus superiores (vide, 1853).

OCASiõES dE PREGAÇÃO

A leitura de textos canônicos é parte do ritual da missa, à qual os católicos devem 
comparecer aos domingos. Dessas leituras decorre o sermão, que é a interpretação para 
os fiéis de trecho do evangelho do dia, do qual derivará para considerações de ordem 
moral, ameaça aos pecadores, aos rebeldes e aos poderosos, chamamento à vida cristã 
segundo o modelo católico.

Além dessa ocasião semanal, toda comemoração de interesse geral, ou particular 
a determinado grupo social, requeria alguma espécie de cerimônia religiosa da qual faria 
parte integrante o sermão, como verbalização dos fundamentos metafísicos e morais 
de uma religião presente em todas as ocasiões de vida ou para explicitar a motivação 
da festa, as razões da alegria ou da tristeza coletiva, e o significado dos rituais.

Assim o púlpito tornou-se o

[...] único meio generalizado de difusão do pensamento, órgão exclusivo 
utilizado na tarefa de divulgar ideias. Do alto do púlpito é que se fazia 
natural e possível alguém dirigir-se a muitos, e os atos religiosos, que eram 
os que conseguiam reunir povo, adquiriram por isso uma significação 
singular. Não espanta que, com a mencionada exclusividade, o púlpito 
acabasse por se tornar, ao lado de veículo destinado a transmitir a 
palavra religiosa, uma espécie de tribuna em que muitos assuntos eram 
tratados, inclusive os assuntos políticos, isto é, aqueles que interessavam 
à comunidade ou à sociedade (sodré, 1964, p. 59.).
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pronunciado, afinal hereges e perturbados mentais também pregavam pelas ruas  
e nas igrejas divergentes.

A lEGiTiMidAdE dA dOuTRiNA

A decoração dos púlpitos também visará a atestar a legitimidade da doutrina que deles 
será emitida pela representação de personagens que construíram e consolidaram o 
pensamento ortodoxo da Igreja Cristã: os evangelistas, os apóstolos São Pedro e São 
Paulo e os padres da Igreja.3 

Os quatro evangelistas são representados, em muitos púlpitos de épocas e estilos 
variados, acompanhados de animais que os identificam: o leão, a São Marcos; o touro, 
a São Lucas; a águia, a São João; e o anjo ou o cordeiro de Deus, a São Mateus.

Entretanto, no púlpito da antiga Sé de São Paulo, hoje Igreja de Nossa Senhora 
da Imaculada Conceição, na capital do estado, a representação naturalista dos evange-
listas foi dispensada, restando apenas os animais que os simbolizam, conforme a visão 
do profeta Ezequiel.4

Significado semelhante, de fidelidade aos fundamentos, têm as representações 
da dupla São Pedro, com as chaves do reino do céu, e São Paulo, com a espada, os dois 
maiores evangelizadores do primeiro século cristão.

Caso inusitado se dá na Capela de Nossa Senhora da Conceição (Figura 3), no 
Sítio das Jaqueiras, no Recife: colocada defronte ao púlpito, na parede da nave, uma 
pintura por trás de um guarda corpo simulando um falso púlpito igual ao verdadeiro, 
que lhe fica em frente na parede oposta, retrata Santo Antônio de Pádua. O orador 
que se postasse no púlpito verdadeiro pregaria confrontado com aquele santo tido por 
modelo de eloquência e humildade.

Santos de outras categorias que não a dos pregadores não são representados nos 
púlpitos. Moisés, o legislador hebreu, só foi constatado até o presente estágio dessa 
pesquisa no alto do chapéu de um dos púlpitos da Igreja de São Francisco de Assis, 
em São João del Rei, mas as correspondentes Tábuas das Leis foram utilizadas com 
frequência na decoração de várias épocas e lugares dos territórios português e brasileiro. 

3 “Padres da igreja são chamados com razão aqueles santos que, com a força da fé, a profundidade 
e riqueza dos seus ensinamentos, durante os primeiros séculos a geraram e formaram”, escreve o 
beato João Paulo ii na carta apostólica Patres ecclesiae, publicada em 1980. nos púlpitos aparecem 
comumente apenas Santo agostinho, Santo ambrósio, São Jerônimo e São Gregório Magno.

4 Ezequiel, 1:10: “Quanto à semelhança dos seus rostos, tinham a semelhança de homem; à mão direita 
tinham os quatro o rosto de leão, e à mão esquerda, o rosto de boi; também tinham o rosto de águia”.

Figura 3. Capela de nossa Senhora 
da Conceição, Parque da Jaqueira 
(1766), Recife-Pe

Fonte: VaLLaDaRES (1983)

Acima do tambor do púlpito e, portanto, do pregador, o sobrecéu 
com a imagem do Espírito Santo projeta sua voz em direção aos fiéis. Sobre 
ele, formações variadas: dosséis, sanefas, pináculos ou esculturas compõem 
o chapéu do púlpito, do qual ele é a face inferior (Figura 1).

Esse esquema genérico do púlpito composto de suporte inferior, 
tambor e chapéu precisava, entretanto, a cada encomenda, tomar forma 
particular na realização concreta de um novo exemplar.

O artista escultor ou marceneiro havia de considerar a tradição e a 
demanda de originalidade. Teria de decidir a dimensão e a forma da plata-
forma do piso, conceber a estrutura de apoio e a decoração das superfícies 
externas conforme o gosto e o entendimento dos clientes, assim como 
buscar a compatibilização da nova peça com os demais componentes da 
arquitetura do templo.

No repertório de ornamentos usuais cabiam os símbolos e os brasões, 
representação de seres imaginários (atlantes, hidras, sílfides, etc.), santos, 
evangelistas, profetas, papas e reis de Israel, rocalhas, folhas de acanto, ramos 
de videira, guirlandas, pássaros e crianças.

Porém, nas escolhas que fazia, o autor do púlpito não era inteiramente 
livre, era condicionado pelo espírito da época e do lugar. Determinados 
padrões correspondem à preferência de determinada época, por exemplo: 
o púlpito retangular com guarda corpo de balaústres torneados, sobre 
modilhões de feição clássica caracteriza o século XVI e início do seguinte, 
enquanto os púlpitos com tambores bojudos decorados com relevos poli-
crômicos e dourados são próprios do século XVII.

SiGNOS RECORRENTES 
AuTORidAdE

Sobre o padrão dominante há, porém, uma série de signos que, embora se 
adaptem ao estilo de cada época, transmitem mensagens mais permanentes, 
significado reconhecido pela comunidade. São às vezes símbolos convencio-
nais, como brasões de armas, emblemas das confrarias religiosas (Figura 2) 
Outros evocam pontos da doutrina, conceitos abstratos, virtudes e pecados 
expressos em imagens concretas por signos fixados no entendimento geral 
pela lenta evolução da iconografia cristã. Um desses é a pomba no centro 
de um feixe de raios de luz, que representa o Espírito Santo, podendo estar 
presente em diversos pontos do templo católico. É visto compondo a San-
tíssima Trindade no topo dos retábulos principais das igrejas da Ordem 
Terceira de São Francisco em São João del Rei e em Ouro Preto.

Entretanto, no sobrecéu dos púlpitos, diretamente acima da cabeça 
do pregador, o Espírito Santo tem um sentido particular. Narra o Ato dos 
Apóstolos que no dia de Pentecostes o Espírito Santo pousou sobre os após-
tolos, infundindo-lhes a eloquência e mais dons necessários ao seu ofício, 
entre os quais a Sabedoria, o Entendimento e a Piedade. 

O símbolo do Espírito Santo no púlpito reafirma, portanto, a autori-
dade do pregador. Mas é insuficiente para garantir a ortodoxia do discurso 

Figura 2. igreja do Mosteiro de 
São Martinho, em tibães. Foto 
de Graça Pimentel

Fonte: <http://gp-sarrabiscos.
blogspot.com.br/2010/07/
pulpito.html>

Figura 1. igreja Matriz de Castelo 
novo, Portugal. Foto de Luís de 
Paiva Boléo 

Fonte: <http://www.panoramio.
com/photo/54145632>
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CENAS NARRATiVAS

Embora seja frequente a representação de figuras humanas na decoração dos 
púlpitos, é rara a representação de cenas narrativas nas faces dos púlpitos 
luso-brasileiros.

Púlpitos ilustrados com narrativas foram comuns no renascimento 
toscano, mas o uso não foi assimilado em Portugal. Nesta pesquisa, que 
catalogou 866 púlpitos, não se identificou mais do que um par na Igreja 
Nossa Senhora da Penha, no Recife, e outro par na Igreja da Nossa Senhora 
da Candelária, no Rio de Janeiro, ambos do final do século xix, além dos 
cinco concebidos por Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho.

No par dos púlpitos da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, em Sabará, 
o Aleijadinho ilustra a parábola do tesouro enterrado e o encontro de Jesus 
com a samaritana. No par de púlpitos da Igreja de São Francisco de Assis, 
em Ouro Preto, aparecem o episódio de Jonas atirado do barco à baleia e 
do Cristo pregando do barco aos discípulos na margem. Um quinto púlpito 
concebido por ele, mas executado por outras mãos, na Igreja de São Francis-
co de Assis, em São João del Rei, apresenta a cena da Anunciação a Maria. 

Lourival Gomes Machado (1956) demonstrou a semelhança de com-
posição entre as cenas dos púlpitos da Igreja de São Francisco de Assis 
(Figura 6), em Ouro Preto, e de dois dos relevos de Lorenzo Ghiberti que 
integram as portas do Batistério de Florença. Supõe aquele pesquisador que 
o Aleijadinho teria visto reprodução em gravuras daqueles relevos italianos. 

É possível. Hannah Levi e outros historiadores da arte brasileira 
demonstraram o intenso uso de gravuras de missa e da Bíblia de Demarne 
(1728-1730) como modelos de pinturas, inclusive as de grandes forros das 
igrejas brasileiras. Mas visto que os relevos de Ghiberti compõem uma porta 
e não um púlpito, fica-nos a indagação se o Aleijadinho teria tido notícia 
de púlpitos italianos de quase trezentos anos antes ou se teria seguido a 
própria intuição criativa.

SiGNOS PARTiCulARES

Muitos púlpitos estampam signos indicativos de filiação de um templo a 
determinada corrente de devoção ou de sua vinculação ao nobre benfeitor 
que ergueu ou mantém o local. São emblemas ou brasões de armas.

Cada irmandade estabelecera seu símbolo particular; os beneditinos 
adotaram o emblema do leão rampante com o báculo de abade; as irman-
dades leigas do Santíssimo Sacramento, o cálice com a hóstia; as carmelitas, 
o escudo com três estrelas e o esquema gráfico do Monte Carmelo; e assim 
outras associações religiosas. Não será difícil estabelecer um catálogo desses 
emblemas recenseando-os nos púlpitos e consultando registros episcopais 
de sua aprovação e autorização de uso.

Figura 6. igreja da ordem terceira 
de São Francisco, 1769-1772, ouro 
Preto, Minas Gerais. nas faces 
frontais, narrativas; nas faces 
laterais, os quatro evangelistas

Fonte: MaCHaDo (1956)

O púlpito da Igreja da Santa Cruz (Figura 4), em Coimbra, de 1521, 
atribuído a Nicolau de Chanterene, vai mais além e vincula o discurso do 
pregador à longa tradição que se inicia com as sibilas gregas que, em lin-
guagem obscura, teriam anunciado a segunda vinda de Cristo e o fim dos 
tempos; passa por David, Josué e profetas hebreus que anunciaram a vinda 
do Messias. No centro das faces do tambor, nichos abrigam os pais da Igreja 
(Santo Agostinho, Santo Ambrósio, São Jerônimo, São Gregório Magno) em 
tamanho maior que os personagens pagãos e hebreus. A bacia desse púlpito 
exibe no lugar devido, subjugados pelo discurso legítimo, cabeças de leões, 
sereias de cauda dupla e a hidra de cinco cabeças, que lhe serve de peanha.

O púlpito da Igreja de Santa Cruz, em Coimbra, é um complexo 
discurso plástico cujo deciframento detalhado exigiria espaço maior do 
que aqui se dispõe. Interessa, entretanto, ressaltar que o púlpito católico 
não era apenas um equipamento passivo para facilitar a pregação. Em sua 
existência material e por meio da linguagem das artes, ele emitia discursos 
próprios, anunciava conceitos e legitimava o discurso verbal.

OuTRAS REPRESENTAÇõES ANTROPOMóRfiCAS

Além dos profetas e dos pregadores, outras personagens povoam os púlpitos. 
Os anjos em representação antropomórfica são comuns na decoração das 
igrejas. Aparentemente não tomam conotação particular quando ocorrem 
nos púlpitos, exceto São Miguel Arcanjo, que como guerreiro de lança em 
riste coroa o púlpito da Igreja de São Francisco, em João Pessoa, Paraíba, 
e aparece nas coberturas dos púlpitos de diversas igrejas da região do Mi-
nho e no da Igreja do Espírito Santo, em Arcos de Valdevez, em Viana do 
Castelo. Sua presença sobre os púlpitos sinaliza a fidelidade do pregador e 
do construtor da igreja ao reino português, pois o Arcanjo fora declarado 
pelo papa Leão X, a pedido do rei D. Manoel I, Anjo Custódio, isto é, o anjo 
protetor do reino, em honra do qual se realizavam anualmente procissões 
de comparecimento obrigatório.

Também têm representação antropomórfica nos púlpitos alguns 
conceitos, tais como as virtudes teologais da Fé, da Esperança e da Caridade. 
Esta última é representada como uma mulher com uma criança ao colo sobre 
a cobertura do púlpito da Igreja da Misericórdia de Olinda, Pernambuco. 

Os dois púlpitos da igreja jesuíta do Colégio de Santo Alexandre 
(Figura 5), em Belém, Pará, são extremamente ricos dessas representações 
alegóricas. Na profusão de figuras que o povoam estão no dossel o Anjo 
Custódio e as representações da Caridade e da Esperança, e sob a bacia do 
tambor vê-se um busto feminino de olhos vendados a representar a Fé.

Nessas figuras e alegorias estava codificado um sermão estático, a 
lembrar aos frequentadores da igreja pontos da doutrina em linguagem 
visual, como decretara o Concílio de Trento.

Figura 4. Púlpito da igreja de Santa Cruz. 
Coimbra, Portugal

Fonte: <http://lusitanianotavel.canalblog.
com/archives/2005/09/04/777651.html>

Figura 5. igreja do Colégio de Santo 
alexandre, púlpito, c. 1735-1740, 
Belém-Pará

Fonte: CoSta (2010) 

http://lusitanianotavel.canalblog.com/archives/2005/09/04/777651.html
http://lusitanianotavel.canalblog.com/archives/2005/09/04/777651.html
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bRASõES dE ARMAS NObiliÁRQuiCOS

Nesta pesquisa não foram constatados símbolos nobiliárquicos na decoração 
dos púlpitos, exceto a esfera armilar e o escudo de D. Manoel I no púlpito 
da Igreja de São João Batista de Tomar, em Santarém.

As águias de duas cabeças (Figura 7) que aparecem no púlpito da 
Igreja da Misericórdia e de Olinda e no púlpito da capela do sítio de Santo 
Antônio em São Roque, São Paulo, por longo tempo foram interpretadas 
como emblemas da família imperial dos Habsburgos, embora Germain 
Bazin, em relação à águia de Olinda, tenha escrito: “É um motivo decora-
tivo que nada tem a ver com o emblema da casa da Áustria”, por datar do 
período joanino (1706-1750), quando Portugal, desde 1640, restaurara sua 
monarquia com a Casa de Bragança. O mesmo argumento vale para a águia 
de São Roque, datada de 1680.

Mais recentemente, o historiador Jaelson Bitran Trindade (2010) 
estabeleceu interpretação mais convincente para essa águia bicéfala nos 
tempos brasileiros apoiado no estudo histórico do uso desse símbolo desde 
o império bizantino, ele afirma: 

Entre meados do século XVII e meados do século XVIII, no 
meio eclesiástico das ordens religiosas (jesuítas, franciscanos, 
agostinhos, cistercienses, carmelitas, etc.) e do episcopado houve 
a adoção progressiva do símbolo imperial, a águia bicéfala, 
atributo do Império Cristão, do Sacro-Império Romano Ger-
mânico. Entretanto, em campo religioso, essa águia imperial 
do tempo do barroco aparece despojada de insígnias políticas 
(espada, cetro, globo), adornando altares, ostensórios, arcos-
cruzeiros, fachadas de templos, portas, cúpulas, paredes, púl-
pitos, lavatórios sacros, esculturas e pinturas da Virgem e do 
Menino, vestes litúrgicas, etc.; relacionada, portanto, ao culto e 
aos dogmas da fé católica – nas obras artísticas, muitas vezes, 
a associação entre a dupla águia e a unidade carne-espírito, 
humano-divino, princípio axial da fé católica, representada 
pela Virgem-Mãe e o Cristo é indicada de forma direta (trin-
dade, 2010).

CONCluSÃO

O estudo dos púlpitos é ainda matéria pouco abordada na bibliografia da 
historia da arte que nos diz respeito. Muito frequentemente a presença 
deles é omitida na descrição de obras de arquitetura religiosa. Lembrar 
este assunto e talvez interessar outros pesquisadores foram os objetivos da 
presente comunicação.

Figura 7. águia bicéfala. 1) igreja da 
Santa Casa de Misericórdia, olinda, 
Pernambuco, púlpito, 1680. 2) Capela do 
Sítio de Santo antônio, São Roque, São 
Paulo, púlpito, c. 1681

Fonte: 1) VaLLaDaRES (1983, p. 411). 2) 
tiRaPELi (2003, p. 168); foto de Manoel 
nunes da Silva

http://www.revistas.usp.br/anaismp/article/view/5533/7063
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Ao deixar o nomadismo, o homem começou a construir objetos que passaram a fazer 
parte do cotidiano e a auxiliá-lo na execução de diversas tarefas diárias ou eventuais. 
Com o pensar e o fazer, esses objetos tornaram-se cada vez mais complexos e sofisti-
cados ao longo de seu desenvolvimento técnico e histórico. 

Nesse processo, os objetos foram adquirindo novos elementos que vão além das 
funções utilitárias: elementos simbólicos que se relacionam com o espaço afetivo do 
usuário. São objetos particularizados, que satisfazem aos anseios dos indivíduos, das 
mais variadas naturezas: as coroas de reis e rainhas como objetos que simbolizam poder; 
a caneta Montblanc falsificada do tio, que foi a pessoa mais importante na vida daquele 
sobrinho; os móveis da avó, que tanto lembram a infância; o meu relógio Swatch que 
não funciona, mas continua guardado em minha gaveta como se fosse uma joia, pois 
ele possui uma forma que me agrada profundamente; ou a fantasia do Homem Ara-
nha do meu filho, que, com 10 anos de idade, insiste em se tornar o super-herói numa 
fantasia favorita (dentre tantas outras existentes), de tamanho reduzido para sua idade. 

Buscamos entender, então, o que vem a ser um objeto cujas características emo-
cionais e afetivas dos indivíduos são a base para seu projeto, para que ele seja elemento 
de comunicação na formação de nossas relações sociais.

Para Moles (1981), “etimologicamente objectum significa atirar contra, coisas 
existentes fora de nós mesmos, coisas colocadas adiante, com um caráter material: tudo 
o que se oferece à vista e afeta os sentidos” (larousse apud moles, 1981, p. 25). Por 
sua vez, projeto significa projectum, lançado adiante. Assim, projeto e objeto possuem 
etimologias próximas e complementares. 

Moles (1981) informa que o conceito de objeto ultrapassa sua definição etimo-
lógica, pois é a partir do momento em que se insere nas referências sociais de nossa 
sociedade que ele se conforma como tal 

O objeto, dentro de nossa civilização, é artificial. Não se falará de uma 
pedra, de uma rã ou de uma árvore como um objeto, mas como uma coisa. 
A pedra só se tornará objeto quando promovido a peso de papéis e quando 
munida de uma etiqueta: preço, qualidade, inserindo-a no universo de 
referências sociais (moles, 1981, p. 26). 

Isso faz com que o caráter natural do objeto seja retirado e este seja configurado 
como produto. Entretanto, o objeto assume outros aspectos que o tornam mais impor-
tante para o ser humano. Assume a função de mediador entre o homem e o ambiente.  

[...] mediador universal, revelador da sociedade na progressiva desnatura-
lização desta, construtor do ambiente cotidiano, sistema de comunicação 
social carregado de valores como nunca no passado (moles, 1981, p. 8).

Moles (1981) e McLuhan (1999) afirmam que o objeto inicialmente é um pro-
longamento do ato do ser humano, “esse visivelmente surge – é um primeiro sentido 
– como mediador entre homem e o mundo” (moles, 1981, p. 10-11). 

Para pensarmos nas relações emocionais com os objetos, é necessário compreen-
der o sentido social, cultural e comunicativo deles, e que também ultrapassemos os 

Objetos do cotidiano:  
 
mediadores, dialógicos, emocionais
Ana Claudia Maynardes1 

Observa-se que o atual processo projetual do designer direciona os objetos a caminhos 
em que aspectos emocionais são considerados e/ou privilegiados como construtos. 
Assim, este artigo trata de entender e deslocar o olhar para uma investigação das quali-
dades de mobilização ou características evidenciadas nos produtos que desencadeariam 
respostas emocionais e que poderiam auxiliar no desenvolvimento e na orientação 
para a criação de produtos com tais características. Por meio de um levantamento 
bibliográfico e exemplos encontrados em nosso cotidiano, o texto debate e contrapõe 
alguns conceitos que levam a essa situação. São citados alguns autores que discutem 
a relação entre indivíduo e objeto, e, como resultado, nota-se que a dependência do 
entendimento sobre o indivíduo subjetivo e sua interação com a intersubjetividade 
(meio físico, cultural e social) torna-se proeminente.

Design emocional. design de produto. Objeto emocional.

It is observed that the design process directs the objects the ways in which emotional 
aspects are considered and / or privileged as constructs. Therefore, this article is to 
understand and shift the gaze to an investigation of the mobilization of qualities or 
characteristics evident in the products that would trigger emotional responses, which 
could assist in the development and guidance for creating products with such cha-
racteristics. Through a literature review and examples found in our daily lives, debate 
and contrasts some concepts that lead to this situation. Are cited some authors that 
discuss the relationship between individual and objects, and as a result, there is the 
understanding of the dependence on the subjective individual and their interaction 
with intersubjectivity (physical, cultural and social environment) becomes prominent.

Emotional design. Product design. Emotional object.

1 Universidade de Brasília 
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carrega consigo a história da cultura material humana.
Os objetos emocionais são aqueles que como “objetos não funcionais” 

ou “discurso subjetivo” são “singulares, barrocos, folclóricos, exóticos, an-
tigos”. Objetos que contradizem as exigências da avaliação funcional para 
responderem a um propósito de outra ordem: nostalgia, evasão, testemunho, 
lembrança, memória (baudrillard, 1993, p. 81). São nesses objetos que se 
encontra uma pretensa sobrevivência da ordem tradicional e simbólica. Eles 
têm a capacidade de ser aqueles que formam, no meio privado, uma esfera 
ainda mais privada. São objetos que propiciam ao indivíduo uma evasão 
da cotidianidade, pois lhe proporcionam momentos íntimos e de refúgio. 
Poderíamos deferir aos objetos emocionais, 

[...] ele não é nem verdadeiro, nem falso, é perfeito – não é 
interior, nem exterior, é um álibi – não é sincrônico nem dia-
crônico (não se insere nem em uma estrutura ambiente nem 
em uma temporal), é anacrônico – não é, em relação àquele 
que o possui, nem atributo de um verbo ser, nem objeto de um 
verbo ter, mas concerne na verdade à categoria gramatical do 
objeto interno, que declina quase tautologicamente a substância 
do verbo (baudrillard, 1993, p. 34-35).

Entendemos os objetos emocionais como aqueles que possuem distin-
tas manifestações elaboradas de maneira simbólica, sejam estas individuais 
ou coletivas. Desse modo, compreendemos que a história particular de um 
sujeito pode ser concebida por meio de suas relações com os objetos, e mais, 
observamos como essa experiência pode operar sobre o objeto a ponto de, 
muitas vezes, torná-lo quase um “ser”. Objetos que se tornam “seres”, porém 
seres afetivamente tranquilizadores, pois abrandam o indivíduo em vez de 
restringi-lo. “Objetos-seres”, ou, retornando à Le Courbusier (1996), “obje-
tos-sentimento ou objetos-vida”, cuja coexistência se torna viável, pois suas 
divergências ou diferenças não causam conflito, como numa relação entre 
os seres vivos, mas se dirigem ao indivíduo, tornando-se um verdadeiro 
espelho: revelam imagens latentes e desejadas que permitem o reconheci-
mento do próprio indivíduo.

[...] o objeto é para o homem como uma espécie de cachorro 
insensível que recebe as carícias e as restitui à sua maneira, 
ou antes, as devolve como espelho fiel, não às imagens reais, 
mas às desejadas (rheims apud baudrillard, 1993, p. 97). 

Aos objetos emocionais são investidas e deslumbradas imagens, 
relações, emoções e sentimentos que o indivíduo carrega consigo no seu 
mundo subjetivo e intersubjetivo. Os objetos desempenham um papel que 
regula e ajusta nosso cotidiano, pois permitem uma troca e exaltam uma rica 
relação. Assim, também podemos considerá-los objetos com “alma”, cujo 
investimento afetivo não é dado apenas ao corpo material, mas a um sentido 

Figura 1. Bowl com forma de gato. 
autor desconhecido 

Fonte: http://www.
respeitoaosanimais.com.br/tigela-
para-gatos/

preceitos postulados pela produção industrial. Em cada um desses contextos os objetos 
adquirem novas simbologias sintetizadas em um espaço interno. Assim, como signos 
interpretáveis, ou símbolos que levem a experiências simbólicas, os objetos ganham 
uma característica particular conforme seu usuário. 

Baudrillard (1993), ao fazer uma análise do objeto nas sociedades tradicionais, 
nas quais a ordem fundamental é a Natureza como substância original da qual provém 
o valor, diz que a relação de comunicação apresentada no objeto tem um caráter impor-
tante por representar a comunicação do homem com o meio, pela relação de interno 
e externo. Nesse sentido, objeto seria entendido como

[...] figurante humilde e receptivo, esta espécie de escravo psicológico e de 
confidente tal como foi vivido na cotidianidade tradicional e ilustrado 
em toda a arte ocidental até os nossos dias, tal objeto refletiu uma ordem 
total ligada a uma concepção bem definida do cenário e da perspectiva, da 
substância e da forma. Segundo essa concepção, sua forma é a demarcação 
absoluta entre interior e exterior, é continente fixo, o interior é substância 
(baudrillard, 1993, p. 33). 

Numa condição subjetiva, os objetos possuem a característica de conter dentro de 
si várias informações sobre o sujeito; por meio do olhar do próprio sujeito, sugerem um 
sentido simbólico e significados que levam a uma relação de despertamento emocional 
e afetivo. Numa relação intersubjetiva, os objetos recebem, armazenam e geram diversas 
características do indivíduo, do tempo, da sociedade e da cultura. Os objetos precisam 
sempre de um olhar, de um sentir de alguém, de um indivíduo que os revele e lhes dê 
sentido. Por conseguinte, os objetos tornam-se depósitos de impressões, individuais ou 
coletivas, com sobreposições “virtuais” em função dos vários olhares e usos. 

Para defender nossa visão sobre a relação dos objetos com seus usuários e a 
experiência emocional que surge dessa relação, a tigela com forma de gato (Figura 1) 
é um exemplo. Em princípio, é um objeto que deve armazenar e conter um líquido 
(função prática ou de uso). Quem na realidade usa e adora o objeto são os donos dos 
“gatinhos”. É uma tigela destinada a conter leite para ser acrescido de cereais, biscoi-
tos, dentre outros alimentos, não para os gatos, mas para seus donos. A forma interna 
propõe uma surpresa. A tigela é constituída de sulcos indefinidos em seu interior que, 
num primeiro momento, não possuem um significado claro, apenas causam certa 
estranheza e curiosidade, pois são estruturas que, em princípio, não deveriam existir. 
Suas dimensões – aproximadamente 14 cm de diâmetro, 8 cm de altura – supostamen-
te suportariam a estrutura física da tigela. Mas, devido à formação dos tais sulcos, à 
medida que o leite é depositado, uma carismática imagem de um gato vai surgindo de 
modo crescente por meio do contraste do líquido branco no recipiente de cor amarela. 
É como se o dono visse seu animal também crescendo, evoluindo da forma de filhote à 
fase adulta em alguns segundos. Independentemente de ser um filhote ou um animal 
adulto, seu dono certamente suscitará imagens e memórias e experienciará emoções e 
sentimentos, seja pela metáfora do tempo, seja pela graciosa imagem do felino.

O objeto é capaz de evidenciar a Natureza e a cultura dentro de seus espaços, 
considerado, assim, um elemento que consegue ultrapassar a barreira do tempo e que 
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que nosso relacionamento com o objeto seja por meio de um processo que 
traz novas significações à medida que se experiencia.

É nessa habilidade de oferecer mais do que somente a função de uso 
dos objetos, de se relacionar com nossa percepção e sentidos, de mexer com 
nossos parâmetros e critérios que esses objetos surgem. Isso não quer dizer 
que as funções de uso sejam necessariamente descartadas – elas simplesmente 
não são as únicas.

Assim, os objetos emocionais são aqueles aptos a oferecer ressignifi-
cações e ressimbolizações ao longo do cotidiano imediato ou até da vida do 
sujeito: propõem histórias, permitem trocas, e que a história do sujeito seja 
contada por meio de suas relações. Por suas características “objetivas”, os 
objetos estimulam os sentidos; pelas “subjetivas”, significam, e, por sua vez, 
estímulos e significados produzem emoções e sentimentos. 
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Figura 2. Poltrona Cadê – de Luciana 
Martins e Gerson de oliveira, 1995. 
Estrutura em vergalhão de aço, 
estrutura do assento e encosto 
em tramas de elástico e braços em 
espaguete de látex. Revestida com 
duas camadas de tecido elástico que 
deslizam entre si

Fonte: http://www.mcb.org.br/pt-
BR/produtos/poltrona-cade

ao qual o indivíduo constitui e reconstitui um mundo, uma totalidade afetiva e privada. 
Portanto, quanto mais o processo de projeto de design acolher as demandas 

que referenciam a emoção e o sentimento como fator fundamental para promover a 
experiência emocional, mais simples e natural será a produção dos objetos emocionais.

Nos objetos emocionais, o que se pretende é que seja estabelecido um diálogo 
ativo entre objeto e indivíduo. Que seus atributos formais tenham a liberdade de indicar, 
questionar ou velar suas funções e, principalmente, “abrir” processos de significação 
nos quais os processos simbólicos adquirem um novo olhar. São objetos que permitem 
o jogo do descobrimento, no qual o indivíduo assume um papel de fruidor, contem-
plador e mediador.

Bomfim e Rossi (1989) dizem que a forma dada aos objetos não é mais uma “caixa 
transparente que informa sobre sua função, mas uma caixa preta, que contém, mas não 
revela o conteúdo” (bomfim; rossi, 1989, p. 230. E esse conteúdo (os significados) será 
possibilitado e revelado mediante o processo de interação do objeto com o indivíduo.

Por muito tempo, os objetos eram e deveriam ser percebidos por meio de suas 
funções de uso. Contudo, elas não se encerram em si mesmas. O objeto e suas funções 
só se concretizam na presença do sujeito por meio do olhar voltado para o objeto 
(jeudy, 1999).

Didi-Huberman (1998) fala-nos sobre o paradoxo acerca daquilo que está sob os 
nossos olhos, entretanto longe da nossa visão, atribuindo o poder do olhar ao próprio 
olhado pelo olhante. Objetos emocionais são como aqueles aos quais Benjamin (1994) 
se refere de terem o poder de levantar os olhos: “Isto me olha” (didi-huberman,1998, 
p. 148), diz Didi-Huberman.

Assim, os objetos emocionais convergem para aquilo que Didi-Huberman de-
nomina como objeto aurático:

[...] cuja aparição se desdobra, para além de sua própria visibilidade, o 
que devemos denominar de suas imagens, suas imagens em constelações 
ou em nuvens, que se impõem a nós como tantas outras figuras associadas, 
que surgem, se aproximam e se afastam para poetizar, trabalhar, abrir 
tanto o seu aspecto quanto a sua significação, para fazer delas uma obra 
do inconsciente (didi-huberman,1998, p. 148). 

Encontramos muitos objetos emocionais em nosso cotidiano. Além dos já 
expostos, podemos citar a chaleira com apito cantante de Richard Sapper, da marca 
Alessi, que possui um bico de onde saem as notas musicais “mi” e “si”, que, segundo 
Norman (2008), foram inspiradas pelo som dos vapores e das barcaças que navegam 
pelo rio Reno. O logotipo do Google, que se expande com os “os” conforme o número 
de páginas encontradas nas buscas; ou as banais, porém divertidas, caracterizações dos 
tipos, conforme a relevância do tema ou de datas comemorativas. 

A poltrona Cadê (figura 2), uma poltrona que se oculta num cubo preto e se 
mostra somente ao receber o corpo de quem nela se senta, é um exemplo de objeto que 
contradiz os preceitos da “forma segue a função” e apresenta uma proposta de mascarar 
o objeto como função primária. Faz uma voz contrária ao dogma funcionalista: a forma 
esconde a função. É um produto que confunde, mas instiga nossa percepção, e faz com 
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 iNTROduÇÃO 

Apesar dos avanços tecnológicos das últimas três décadas terem colocado à disposição 
de professores e alunos uma diversidade de fontes de informações e de os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (brasil, 1997) recomendarem a utilização de diferentes tipos de 
materiais, no contexto escolar o livro didático continua desempenhando papel prepon-
derante no processo de ensino e aprendizagem como veículo portador de informações 
e saberes a serem partilhados. 

Nascimento (2002) reitera essa posição e amplia esse papel ao afirmar que tanto 
no ensino de Biologia como no de outras disciplinas o livro didático é um dos recursos 
que determinam a organização do trabalho pedagógico, servindo como guia na escolha 
e na estruturação da sequência dos conteúdos, bem como na seleção dos exercícios. 

 Silva (1996, p. 11) apresenta uma síntese da influência do livro didático no âmbito 
das práticas pedagógicas brasileiras, manifestando que 

[...] o livro didático é uma tradição tão forte dentro da educação brasileira 
que o seu acolhimento independe da vontade e da decisão dos professores. 
Sustentam essa tradição o olhar saudosista dos pais, a organização esco-
lar como um todo, o marketing das editoras e o próprio imaginário que 
orienta as decisões pedagógicas do educador. Não é à toa que a imagem 
estilizada do professor o apresenta com um livro nas mãos, dando a en-
tender que o ensino, o livro e o conhecimento são elementos inseparáveis, 
indicotomizáveis. E aprender, dentro das fronteiras do contexto escolar, 
significa atender às liturgias dos livros, dentre as quais se destaca aquela 
do livro “didático”: comprar na livraria no início de cada ano letivo, usar 
ao ritmo do professor, fazer as lições, chegar à metade ou aos três quartos 
dos conteúdos ali inscritos e dizer amém, pois é assim mesmo (e somente 
assim) que se aprende. 

Embora o excerto apresentado anteriormente date de vinte anos, nada teria 
de excepcional considerá-lo alinhado com a visão e o papel atuais do livro didático, 
bastando uma breve incursão pelas escolas de educação básica para constatar o quão 
atual permanece a afirmação nele contida. 

Para além da determinação das práticas pedagógicas, pesquisadores da área 
apontam que tais livros têm sido compreendidos como agentes determinantes de 
currículos e influenciadores das políticas propostas pelo Banco Mundial e daquelas 
implementadas em países como o Brasil (vasconcelos; souto, 2003; macedo, 2004). 
Apresentam-se como suportes das verdades que a sociedade acredita ser necessário 
transmitir, bem como depósitos de conhecimentos que devem ser difundidos para a 
manutenção dos sistemas axiológicos, marcando as crenças e as atitudes dos cidadãos 
de uma determinada nação (choppin, 1993). 

Espera-se, portanto, que o livro didático seja um instrumento que, aliado a 
tantos outros hoje à disposição de professores e alunos, auxilie na adoção de práticas 
pedagógicas promotoras da reflexão sobre os múltiplos aspectos da realidade na qual 
se insere a comunidade escolar e estimule a capacidade investigativa do estudante, de 
modo que este se aproprie de sua condição de sujeito da construção de seu conhecimento. 
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Neste artigo apresenta-se um exercício de análise da capa de um livro de química 
para o Ensino Médio sob a perspectiva da semiótica de Greimas. Busca-se a constru-
ção do sentido do texto sincrético da capa a partir da identificação dos elementos 
constitutivos das etapas do percurso gerativo do sentido. Em termos pedagógicos, 
aponta-se a possibilidade da utilização do mesmo aporte teórico para a análise dos 
diferentes tipos de textos veiculados nos livros didáticos, considerando-se a crescen-
te utilização de imagens na sua produção. 
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This paper presents an analysis of the cover of a Chemistry textbook. The analysis sought 
to identify semiotical processes of the construction of meaning of the syncretic text of 
the cover based on some theoretical premises of Greimasian Discursive Semiotics. In 
pedagogical terms, it is possible to apply the same theoretical framework for the analysis 
of the different types of texts published in textbooks, considering the increasing use 
of images in their production.
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Dessa forma, a valoração não é dada a priori, por meio de elementos 
externos ao texto, e sim pelo próprio texto. Em um texto da área de educação, 
o termo conhecimento pode assumir um valor positivo ao qual se aplica a 
marca euforia, em oposição à desconhecimento, cujo valor negativo o qua-
lifica com a marca da disforia. Entretanto, no dito popular o que os olhos 
não veem o coração não sente, o desconhecimento é um termo eufórico, de 
valoração positiva, enquanto o conhecimento passa a ser o termo disfórico. 

No nível narrativo, que corresponde ao segundo nível do percurso, 
a análise busca os sujeitos da narrativa, seus estados, contratos, ações e 
transformações evidenciadas ou pressupostas ao longo do texto. 

Dessa forma, o percurso gerativo prevê a passagem de um nível a 
outro, do fundamental ao narrativo, a partir da antropomorfização. Ou 
seja, as operações lógicas do nível fundamental são substituídas no nível 
discursivo por sujeitos do fazer e, nesse nível, definem-se os sujeitos de 
estado pela junção com objetos-valor (barros, 1988), que não significam 
necessariamente objetos em termos de algo palpável e, sim, os objetivos que 
o sujeito ou os sujeitos da narrativa pretendem atingir. 

A semiótica, então, trabalha com base em um esquema canônico 
que compreende três percursos: o da manipulação, o da ação e o da san-
ção, narrados ou pressupostos, no decorrer dos quais o actante, segundo 
Greimas e Courtés (s/d), concebido como o que sofre ou realiza o ato (seres 
humanos, animais, objetos conceitos), pode assumir diferentes papéis ac-
tanciais, definidos sintática e morfologicamente pelo encadeamento lógico 
da narrativa e pela modalização. 

No nível mais superficial e concreto, aparecem os temas e as figuras 
que irão revestir as estruturas semionarrativas. Nesse nível, o discursivo, “as 
formas abstratas do nível narrativo são revestidas de termos que lhes dão 
concretude” (fiorin, 2006, p. 41). O exame das estruturas discursivas deve 
privilegiar as relações estabelecidas pela instância da enunciação e pelo texto 
enunciado, usadas para criar os efeitos de sentido do texto. Instauram-se no 
discurso as categorias de pessoa, espaço e tempo ego, hic et nunc. 

O PERCURSO GERATIVO NA CAPA DO LIVRO  
Química e sociedade 

A capa, primeiro contato do aluno com o livro, é um texto sincrético ex-
presso sob as formas verbal e visual. Verbalmente, o título, que ocupa a 
posição horizontal superior, já explicita a intenção de junção dos temas 
“química” e “sociedade” no conteúdo do livro, que se encontram na base de 
sua construção. O livro, objeto cultural, concreto, por si mesmo já constitui 
a figurativização do tema conhecimento. 

Os dois temas – química e sociedade – são recobertos visualmente 
por figuras que remetem ao mundo real: no caso, logo abaixo da palavra 
química e ao lado da palavra sociedade a imagem de 16 bonequinhos dando-se 
as mãos, à semelhança daqueles produzidos ao se recortar a silhueta de um 

Figura 1. Capa do livro Química e 
sociedade. Volume único para o Ensino 
Médio (santos, w. l. p.; mol, g. s. 2005)

O livro didático de Química para o Ensino Médio Química e sociedade, do 
grupo Pequis, apresenta uma proposta diferenciada, que vai ao encontro do exposto 
no parágrafo anterior. O livro alia os conteúdos da Química a temas da vida cotidiana, 
com um enfoque em ciência, tecnologia e sociedade. 

Considerando os atributos diferenciados da obra supracitada, neste trabalho 
busca-se um exercício de análise da capa do referido livro, tendo como aporte teórico 
a semiótica desenvolvida por Greimas. A opção pela semiótica greimasiana, em de-
trimento de outras semióticas também passíveis de utilização para a análise proposta, 
reside no entendimento de que sua unidade de análise é o texto em suas diferentes 
possibilidades de expressão. É importante destacar que a análise proposta não abrange 
questões referentes ao design gráfico da capa apresentada.

 

CONSidERAÇõES TEóRiCAS 

A semiótica greimasiana é uma teoria que entende o texto como um todo de sentido 
que se concretiza por meio de um plano de conteúdo e um plano de expressão, que 
pode ocorrer na forma verbal, não verbal ou pela conjunção de diferentes formas, for-
mando um texto sincrético, no sentido expresso por Greimas e Courtés (s/d, p.426), 
quando consideram “como sincréticas as semióticas que – como a própria ópera ou o 
cinema – acionam várias linguagens de manifestação [...]”. 

Sendo a semiótica a teoria que busca o sentido do texto com base no entendi-
mento do que ele diz e como faz para dizê-lo, concebe o plano de conteúdo do texto sob 
a forma de um percurso, ao qual nomeou de percurso gerativo (barros, 1997). Floch 
(2001, p. 15) explicita o porquê do termo gerativo ao apontar que, para a semiótica, todo 
objeto significante “pode – e deve – ser definido segundo seu modo de produção, e não 
segundo a ‘história’ de sua criação: ‘gerativo’ se opõe assim a ‘genético’”. 

Essa observação é importante para a compreensão do processo de significação 
do texto como construção lógica que se dá a posteriori, independentemente de sua 
concepção. Confluem assim as ideias de que há uma construção do texto no momento 
de sua leitura ou, na visão de Bakhtin (1997, p. 333), “o acontecimento na vida do texto, 
seu ser autêntico, sempre sucede nas fronteiras de duas consciências, de dois sujeitos 
(grifo do autor)”. 

O percurso gerativo é uma sucessão de três níveis – fundamental, narrativo 
e discursivo –, nos quais é possível identificar componentes sintáticos e semânticos. 
Trata-se de uma sucessão processual, partindo de categorias simples e abstratas que, ao 
longo do percurso, se manifestam como elementos complexos e concretos. 

No nível fundamental encontram-se as categorias semânticas que estão na base 
da construção do texto. Na análise do nível fundamental busca-se identificar essas cate-
gorias que entre si possuem um traço comum sobre o qual se estabelece uma diferença 
que irá estruturar o discurso (fiorin, 2005). 

Tomando como exemplo o traço comum que pode ser definido como o ato 
ou efeito de conhecer, de ter ideia sobre algo, instrução, um texto pode ser estruturado 
com base nas categorias conhecimento e desconhecimento, que mantêm entre si uma 
relação de oposição. Com base na identificação dos termos opostos, a análise buscará 
estabelecer, no interior do texto, o valor atribuído a cada uma delas. 
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A escolha pelos tipos de debreagem no processo da enunciação possibilita a 
criação de efeitos de sentido. Ao deixar suas marcas no discurso, a enunciação apro-
xima enunciador e enunciatário por meio de um efeito de subjetividade. Embora a 
marca característica do discurso científico resida justamente no efeito oposto, o da 
objetividade, a proposta do texto da capa é trazer o leitor para perto, convidá-lo a usar, 
a desfrutar o livro. 

No patamar das estruturas semionarrativas, no nível fundamental, o mais profun-
do e concreto, as categorias semânticas conhecimento científico/senso-comum formam 
a base desse discurso visual tematizado no nível discursivo em Química e sociedade. 

Assim definidos, os dois termos da oposição, os contrários científico/senso co-
mum contratam as relações de contradição não científico/não senso comum. Química 
e sociedade, dessa forma, são a manifestação desses dois contrários, cuja coexistência 
implica a complexidade que se constitui, de fato, na proposta do livro didático cuja 
capa é objeto desta análise. Na proposta desse livro didático, o valor positivo não será 
atribuído a um dos contrários apenas: científico ou senso comum, e sim ao conheci-
mento complexo formado pela relação química e sociedade. 

A manipulação aparece sob a forma de tentação. Ao oferecer um líquido des-
conhecido que efervesce, a figura desperta a curiosidade do destinatário, que pode ser 
figurativizado no aluno que passa a desejar a oferta: o livro e seu conteúdo. No seu fazer 
interpretativo, o destinatário buscará pistas para avaliar a proposta do destinador, se 
aceita ou não o contrato e vai em busca do valor ofertado. 

Figurativizar o conhecimento científico por meio da imagem de um cientista 
em atividade que busca o contato com o mundo a sua volta leva o destinatário sujeito 
manipulado à modalidade veridictória do ser parecer e à decisão sobre a verdade do 
manipulador. 

O que foi exposto até agora refere-se ao plano do conteúdo. Entretanto, um 
conteúdo precisa ser veiculado por um plano de expressão, também passível de ser 
analisado. Fiorin (2006) explica que um texto é o resultado de um conteúdo manifesto 
por um plano de expressão, e embora seja lógico supor que não exista conteúdo sem 
expressão, a separação é necessária porque um mesmo conteúdo pode ser expresso 
por diferentes planos. 

No plano da expressão, o texto sincrético da capa privilegiou a linguagem vi-
sual, que ocupa a maior parte do espaço. A cor do fundo, amarelo, coincide com a cor 
predominante na tabela periódica dos elementos químicos, e as demais cores da tabela 
também se fazem presentes na parte verbal representada pelo título. O branco ama-
relado do cabelo da figura do cientista em certo ponto começa a se fundir ao amarelo 
do fundo, criando o efeito de que a figura surge do fundo, como que saindo do livro. 
As palavras química e sociedade são unidas pelo símbolo &, embora o destaque maior 
seja dado pelo tamanho e pela escolha tipográfica ao termo química, que da mesma 
forma é destacado na imagem pela caracterização da figura. Essa redundância imprime 
coerência ao texto e alinha-se com a proposta do livro. 

boneco no papel dobrado, figurativiza a sociedade, que, no caso, pode ser interpretada 
também como os alunos no universo escolar. 

Abaixo do título, ocupando mais da metade do espaço da capa, a figura de um 
homem de jaleco branco figurativiza ao mesmo tempo os temas conhecimento, socie-
dade e ciência a partir da representação da sociedade na imagem do homem comum, 
que faz careta e é capaz de sorrir, em contraposição à imagem que o senso comum tem 
do cientista, como o homem sisudo e de poucas palavras, geralmente envolvido em 
atividades solitárias dentro de laboratórios e com o vestuário característico e apropriado 
à sua atividade laboral. Trata-se de um texto predominantemente (não exclusivamen-
te) figurativo, pois, segundo Fiorin (2006), a classificação decorre da dominância de 
elementos abstratos ou concretos e não de sua exclusividade. 

Na imagem, o homem segura com a mão direita um recipiente de vidro em 
que um líquido azul efervesce, enquanto com a mão esquerda, que aparece na capa 
em primeiro plano, aponta para esse recipiente com o dedo indicador, ao passo que o 
dedo médio se volta para baixo. 

A imagem sugere ao enunciatário que busque o interior do livro, de onde a fi-
gura do homem parece saltar devido ao tipo de perspectiva adotada, na qual o ombro 
e o braço direitos traçam uma linha diagonal descendente do canto superior direito 
da capa em direção ao canto inferior, com o cotovelo direito projetando-se para trás, 
criando a sensação de que a figura sai do livro para oferecer ao enunciatário o que tem 
nas mãos: é o conhecimento figurativizado como esse líquido azul efervescente, que 
do interior do livro é oferecido ao enunciatário para que dele se aproprie. A oferta é 
ainda reforçada pela ilusão de movimento criada pela posição da mão esquerda, cuja 
perspectiva a projeta para fora do espaço da capa juntamente com o béquer, que é 
segurado pela mão direita. 

Pode-se evidenciar as marcas da enunciação no enunciado a partir da projeção 
das coordenadas actanciais e espaciotemporais do discurso. Trata-se, neste caso, de uma 
desembreagem enunciativa caracterizando uma enunciação enunciada: ao olhar por 
cima dos óculos, a figura do homem na capa busca o contato visual com o enunciatário, 
instaurando no enunciado a pessoa a quem diz “tu”, pressupondo assim a existência 
do “eu”. A figura do homem é, originalmente, uma fotografia com base na qual foi 
realizada uma montagem visível principalmente pela linha do cabelo na peruca branca 
desgrenhada, configurando outra marca do enunciador no enunciado. 

Toda a composição aproxima o enunciatário da cena enunciada, marcando um 
aqui do enunciador em relação ao ponto de vista do enunciatário. Da mesma forma, a 
efervescência do líquido azul no recipiente simula um tempo simultâneo, um ato que 
ocorre no momento da enunciação e do qual o enunciatário é testemunha, instauran-
do no discurso um agora por meio do borbulhar momentâneo de um líquido. Como 
pontua Martinez (2001, p. 10):

Essa convocação dos sujeitos para interagir, ainda que visualmente, com 
a imagem caracteriza a debreagem actancial enunciativa. E, finalmente, 
ao proporcionar a sensação de que o enunciatário é uma testemunha do 
que está ocorrendo no instante mesmo do acontecimento, que o momento 
testemunhado é concomitante ao da enunciação, descreve-se a debreagem 
temporal enunciativa. O tempo se ordena em relação a uma demarcação 
constituída no texto. Ao agora do texto todas as ações são simultâneas [...]. 
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CONSidERAÇõES fiNAiS 

Ainda que breve e superficial e tendo ignorado a presença de clichês, esta aná-
lise da capa de um livro didático aponta para a possibilidade da utilização do mesmo 
aporte teórico para a análise dos diferentes tipos de textos com que são produzidos os 
livros didáticos. 

As imagens, suporte indispensável ao discurso científico e que nas últimas três 
décadas ganharam mais espaço nas páginas desses livros, ainda se constituem em um 
obstáculo para muitos alunos. Ler uma imagem, construir seu sentido, é uma ação que 
deve ser aprendida. 

Os elementos para análise fornecidos pela semiótica greimasiana não estabelecem 
uma receita para a elaboração de textos, mas indicam um caminho para sua análise que 
pode ser explorado como estratégia pedagógica possível de ser adotada para a leitura 
dos diferentes tipos de textos com que se deparam os sujeitos no ambiente escolar. 
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iNTROduÇÃO

A arte do século xx é profundamente afetada por uma ampla subversão das conven-
cionais fronteiras estabelecidas entre diferentes categorias artísticas e, em particular, o 
trânsito entre arte e arquitetura. Como efeito disso, esse processo iniciado no começo 
do século foi encaminhado e consolidado a partir da década de 1950. Deliberadas 
convergências entre áreas, nesse período, afirmam uma aproximação entre campos 
estabelecidos, uma inserção no espaço de convenções que podemos descrever como 
uma partilha do tectônico.

Esses afrouxamentos de limites, articulados com as revisões do modernismo que 
se encaminharam, produziram uma prática artística que, de certa forma, se estabelecia 
como uma heterotopia, instaurando um campo de crítica capaz se analisar, confrontar 
e problematizar tanto a arquitetura como diversas formas de desenvolvimento urbano.

Algumas produções espaciais vieram propor uma reflexão sobre o conceito de 
lugar, como, por exemplo, a Land Art e o Site-specific, trazendo novas propostas de 
pesquisa e produção que levaram os artistas a adentrar no tecido urbano, instigando 
novas práticas. Isso como forma de abarcar a realidade inserida e produzir um embate 
contra a estrutura social e a política vigentes. Artistas passam a atuar buscando lugares 
específicos, como, por exemplo, a experiência de Gordon Mata-Clark na metrópole 
nova-iorquina na década de 1960. Onde se viam ruínas e amontoados de lixo, Gordon 
via uma imensa fonte de materiais a partir da qual a arte poderia ser produzida: “A 
própria cidade era sua paleta” (matta-clark, 2010). A antropologia surge como meio 
de situar essa ação, segundo Hal Foster (2014, p. 173):

Em pouco tempo, a instituição da arte não podia mais ser descrita apenas em 
termos espaciais (estúdio, galerias, museu, etc.); era também uma rede discursiva de 
diferentes práticas e instituições, de outras subjetividades e comunidades. Tampouco 
o observador da arte podia ser circunscrito apenas em termos fenomenológicos; ele 
também era um sujeito social definido na linguagem e marcado pela diferença (eco-
nômica, étnica, sexual, etc.).

Nesse contexto o artista engendra o interesse crescente pela natureza colabo-
rativa dessa prática artística, dando contorno a ações que se reverberam por outros 
campos, nesse âmbito, a colaboração direta do público ou até a inserção da coautoria 
acompanharam essas propostas.

Para a teórica Miwon Kwon, essas formas de atuação estão ligadas à maneira 
de representação política, ativismo direto. Propõe um envolvimento direto das comu-
nidades sem estabelecer a necessidade de produzir algo concreto e exaltando mais o 
processo e o envolvimento no processo e no lugar.

Pensando nesses processos históricos da arte, ao me ater a essa correspondên-
cia do processo de construção da periferia como processo que se assemelha ao fazer 
escultórico, atenho-me à flexibilidade físico-espacial e material dessas edificações 
que se adéquam às condições financeiras. Sendo morador de uma cidade com essas 
configurações, concebo esse olhar de dentro, analisando e mapeando essas ações que 
se assemelham a processos escultóricos que influenciam minha pesquisa como artista 
e pesquisador.

“Arquifissuras”: a arquitetura 
espontânea que se configura 
como uma escultura expandida
Marcos Antony Costa Pinheiro1

Este artigo tem como objetivo apresentar aspectos das arquiteturas populares que por 
ordem de sua inventividade se aproximam da prática da escultura no campo ampliado. 
Para tal análise utilizo a cidade que habito, Itapoã, que se localiza há mais ou menos 30 
km da capital do país, Brasília. Sendo uma cidade satélite, o inacabado configura essas 
edificações. A precariedade aqui dá forma à contínua reconfiguração e apropriação do 
espaço, uma eterna colagem que vai se transformando e se decompondo em fissuras 
no espaço controlado. Aqui busco convergir esse processo com a noção presente na 
escultura contemporânea e como ela se posiciona tomando como suporte o próprio 
espaço real, como também a leitura do cotidiano elaborada por Michel de Certeau.

Espaço. Arquitetura. Escultura. Práticas ordinárias.

This article intends to present the popular architectures’ aspects that approach them-
selves to the expanded field of sculpture. For such analisys, the “Itapoã” city is used as 
object. This city is located in about 30 kilometers from Brazil’s capital, Brasília. Being a 
place around Brasília, the unfinished configures buildings and the precarity gives shape 
to continuous reconfiguration and appropriation of space. It’s an eternal collage that 
becomes and decompose itself in fissures at controled space. Then, this work searches 
to merge this process described and the notion of contemporary sculpure, how it takes 
place in real space, as well as the concept of ordinary life drawn up by Michel de Certeau.

Space. Architecture. Sculpture. Ordinary practices.

1  Universidade de Brasília
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“margem”, por serem ignorados em determinadas esferas do saber, mas que por sua 
ordem são constituintes da vida cotidiana da cidade. As ações dos pedestres criam 
ranhuras na ordem instaurada: “O cotidiano se inventa com mil maneiras de caça não 
autorizada” (de certeau, 2009, p. 38).

Fachadas lado a lado e entremeadas umas às outras configuram um organismo 
em simbiose, encadeando-se como uma colagem. O processo de construção dessas 
moradias  aproveita o que estiver à mão, opondo-se à construção formal do cálculo, 
que projeta previamente o espaço para ocupá-lo.

Nesse sentido, a colagem é tida como tática de sobrevivência fora da esfera do 
poder, o que Certeau (2009, p. 188) nomeia de bricolagem: “Os relatos de lugares são 
bricolagens. São feitos com resíduos ou detritos do mundo”.

Paredes, portas e janelas se compõem entre si como campos de cor. Articula-
ções de planos assimétricos e ângulos diversos na pele da cidade. Cortes, falhas que 
impõem direções atravessam e se sobrepõem criando planos, jogando com contraste 
de cor e formas, convergindo, assim, em composições espaciais, fissuras que enfatizam 
o processo construtivo e criam afetividade com a arquitetura.

Nesse contexto, a arquitetura se assume pela falta de rigor na construção, con-
figura-se como inconclusa. Há alternância de cores nas paredes de alvenaria, cores 
variadas. Paredes que se sobrepõem carregando a marca do tempo. O inacabado mostra 
sua estética do abandono e da imprevisibilidade.

Esse processo de construção relaciona-se à atividade escultórica, buscando in-
tegração e criando uma forma geral com a cidade. Diversos artistas adentraram nessa 
vertente, criada pelo desenvolvimento urbano do pós-guerra, que evidenciou uma 
renovada proximidade entre arte e arquitetura. Na sequência de transgressões, desliza-
mentos e contaminações a arquitetura surje como referência para a produção artística. 

O processo artístico pode ser visualizado em muitos caminhos trilhados pelas 
vanguardas artísticas, que se ampliou e criou diversas possibilidades a partir dos anos 
1960, tornando evidente o estabelecimento de um território que se permitiu contami-
nações e trocas de um mesmo léxico tectônico, ou mesmo arquitetônico.

Na tentativa de abarcar essas ampliações, Rosalind Krauss, no seu texto “Sculpture 
in the expanded field” (1979, p. 31-44), tenta precisamente identificar esses sucessivos 
desdobramentos, identificando assim a arquitetura como um dos campos instaurado-
res que veio a configurar o campo ampliado. Essa convergência adquiriu importância 
nas décadas posteriores. Seguindo essencialmente essa trilha, podemos inscrever o 
trabalho de diversos artistas. Para efeito de estudo menciono as produções de Hélio 
Oiticica e Tadashi Kawamata, que adentraram nesse espaço de relações para criar seus 
trabalhos espaciais.

Por meio dessas produções as fronteiras entre arte e arquitetura são apagadas, 
e as obras são instaladas diretamente no espaço. Com esse modo de fazer, o artista se 
distancia de uma concepção fechada de prática artística e passa a transitar no espaço 
do mundo. Evidencia-se uma discursividade inacabada, um processo que torna o es-
pectador elemento indispensável à completude da obra.

O espaço torna-se a síntese do lugar da obra, esse lugar comunga com o espaço 
real. O inacabado mostra-se como obra!

O termo “arquifissuras” foi criado para representar essas práticas e modos de 
habitar dessa faixa da população na qual estou inserido. Para elaborar tal termo aden-
trei nas teorias de Michel de Certeau, principalmente pela forma como ele estuda e 
analisa as manifestações populares. Assim, aliando termos como “práticas ordinárias”, 
“estratégias”, “táticas”, “maneiras de fazer”, presentes na obra Invenção do cotidiano (de 
certeau, 2000), busquei aproximá-los à interação da faculdade de habitar e às possi-
bilidades concebidas de ordem da necessidade.

Por meio das “práticas ordinárias”, residências e edificações instauram um pro-
cesso de constante alteração “físico-espacial”, assumindo assim um caráter instável como 
processo construtivo, pois está sempre alterando o espaço ocupado. Assim, barracos, 
na sua estrutura crua, criam espaços possíveis, contrapondo-se a uma ordem formal 
e contando com a inventividade de seus moradores. Apresentam-se como estruturas 
em transformação, dando evidência ao processo contínuo de construção que configura 
toda a espacialidade do lugar.

Ao observar essa singularidade espacial da periferia, materializou-se a expressão 
“arquifissuras”, evidenciando o potencial construtivo autônomo dessa camada social, 
como também o embasamento em autores e artistas que, de certa forma, trabalharam 
com o tema. Esse termo representa as diversas maneiras que essa população utiliza para 
alterar o espaço. Tais alterações carregam consigo uma organicidade vernacular que 
constitui uma cultura e uma estética próprias. Essa estética das habitações influencia 
todos os campos da vida cotidiana dessas populações.

As maneiras de construir as moradias e de se apropriar do espaço físico tam-
bém seguem referências culturais oriundas da própria vivência dessas pessoas, tendo 
como parâmetro o que se pode comprar e o que se encontra descartado pela cidade. À 
medida que a construção se edifica, o aspecto heterogêneo vai se tornando evidente, 
deixando claro o processo fragmentário, que dá margem a infinitas modificações, pois 
o processo, enquanto aberto, permanece em constante alteração.

Assim, a cidade é um corpo em constante transformação. Casas dão lugar a 
outras casas, paredes são demolidas e outras são construídas, sem necessariamente 
uma conexão com o entorno existente. As construções nesses lugares nunca ficam 
totalmente construídas, e da mesma forma a própria cidade como um todo. Novas “ar-
quifissuras” são instauradas a todo momento. Materiais para novas intervenções estão 
sempre em contínuo fluxo, a própria coleta e a guarda desses materiais são evidentes. 
Nas configurações de reservas ao lado dos barracos, encontram-se restos de materiais 
de construção, madeiras, tijolos, janelas, como também materiais para improviso, como 
plástico e papelão.

Ao criar suas habitações, essas populações criam resistências, preservando a sin-
gularidade na ordem imposta e dando margem à inventividade ao criar as intervenções 
no espaço. Para Certeau, essas práticas provêm da relação com o espaço, e este não se 
define por uma relação apenas com objetos, a cidade é envolta por uma multiplicidade 
de objetos. Contudo, só se torna espaço a partir das práticas, atrelando o conceito de 
espaço à ação, à prática como movimento que concebe o espaço.

O traçado urbanístico ganha vida pelas apropriações do pedestre, na maneira 
como ele concebe e reinscreve o espaço. Essa atuação traz a centralidade dos modos 
de fazer nos quais os sujeitos comuns se mostram autores, evidenciando os saberes à 
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CONSidERAÇõES fiNAiS

Perceber espaços exige uma aplicação do olhar de forma mais detalhada sobre 
as características inerentes ao objeto. Ao elaborar esta pesquisa utilizei como objeto 
de estudo a cidade que habito, uma cidade periférica distante do centro. Por ser uma 
cidade “jovem”, seu processo de constituição deve-se à própria população que invadiu 
o lugar. Esses processos instigaram-me a revisitar artistas e autores no campo da arte e 
também a pensar sobre meu processo como artista ligado ao campo do fazer.

Ao perceber certas singularidades arquitetônicas, vejo possibilidades nas minhas 
estruturas escultóricas. Nessa troca com o meio, não romantizo essa situação gerada 
exclusivamente pela necessidade, como formalidade que tangencia a esfera do belo. Penso 
no processo artístico como invenção, que parte de condições geradas pelo exercício de 
produzir arte e cujos recursos, limitados, determinam e influenciam minha  produção.
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[...] foi a intenção de fazer que quis o que eu disse...
Paul Valéry 

 Creio que o melhor modo de começar seria já de partida apontar um erro. 
No material gráfico da exposição individual Constrangimento do tempo, que realizei 
recentemente2 na Alfinete Galeria, em Brasília, consta um folheto que indica, com o 
auxílio de uma planta baixa, os trabalhos ali expostos e suas respectivas fichas técnicas: 
os títulos das obras, das séries, as dimensões, os materiais e as datas em que foram feitas. 
Pois bem, é logo nesta última informação que acontece um pequeno, mas significativo, 
deslize com respeito ao trabalho Sem título da série Pinturas de saturação. Embora no 
folheto esteja impresso que o trabalho é de 2017, ele na verdade foi feito em 2013, e 
junto ao fato de ser a obra mais antiga da exposição desempenha também o papel de 
embrião, ou talvez de causa (motivação) dos outros trabalhos. Apresso-me a esclarecer, 
mas, para tanto, receio que deva voltar rapidamente ao momento em que comecei a 
imaginar as Pinturas de saturação. 

 Em meados de 2012, estava trabalhando em uma série de desenhos com carvão 
realizados in situ, nos espaços expositivos que eventualmente tivesse à minha disposição. 
Os trabalhos basicamente configuravam tentativas de atuar na compreensão espacial 
do lugar, da sala expositiva, do complexo arquitetônico, abordado como um campo 
de relações.3 Desse modo, conseguia me livrar de três problemas que me perturbavam 
no momento: 1) a necessidade de criar ou escolher uma forma (visto que os trabalhos 
surgiam de uma relação com o próprio lugar específico, eu conseguia reduzir minhas 
escolhas, frustrando assim alguma parte, mas não todas é claro, da composição); 2) o 
desejo de abandonar a pintura de cavalete; 3) a possibilidade de fazer um trabalho de 
grandes dimensões com poucos materiais ([a] tinta de parede preta, fosca e à base de 
água, [b] carvão prensado, conhecido também como chunky charcoal, [c] e a própria 
parede do lugar), materiais baratos que não resultassem em nada que precisasse ser 
armazenado (os desenhos eram destruídos com o término do período de exposição) 
e que, consequentemente, não resultassem num produto. 

 No final de 2012, fazia dois anos que trabalhava nesses desenhos com carvão 
e então decidi voltar a pintar sobre tela. A decisão não era nem um pouco acidental, 
representava uma vontade de transpor os problemas aqui mencionados sobre os de-
senhos de carvão para uma série que os discutisse com meios tradicionais da pintura 

2 a exposição aconteceu no período de 6 de maio de 2017 a 3 de junho de 2017.
3 imagino que a noção de campo que utilizo aqui se aproxime daquela utilizada pelo artista e 

pesquisador Vicente Martínez, que me orientou na pesquisa de mestrado em artes Plásticas e agora 
me orienta no doutorado, no texto Robert Ryman e a pintura vista como campo de relações, publicado 
pela Revista do Programa de Pós-Graduação em Arte da UnB, v. 6, n. 1, em 2007. tentei trabalhar 
esse conceito ao longo da dissertação Terra na terra: uma abordagem do espaço e da matéria como 
campo de relações, em 2014, também a partir de uma leitura do texto Schift (1973), de Richard Serra. 
Entretanto, devido à centralidade desse conceito no meu trabalho artístico, temo que seja cada vez 
mais urgente um tratamento aprofundado desta noção, que procure assim situar com maior solidez a 
questão sobre “o que é um campo”. De antemão, é possível supor um paralelo com a ideia de campo 
desenvolvida por albert Einstein para substituir a noção de um espaço unitário e absoluto, ou de um 
sistema inercial. Para Einstein, não existe espaço sem um campo, “there is no space without a field” 
(2013, p. xvii). na verdade, o que compreendemos como espaço e matéria deve ser substituído pela 
noção de campo, um todo contínuo, quadridimensional, covariante, em que o objeto, tudo o que o 
compõe e o que o circunda atuam entre si mesmos simultaneamente. isto é, a massa altera a gravidade 
e é alterada por ela. Podemos afirmar que tal concepção não euclidiana do espaço problematiza a ideia 
do espaço expositivo como cubo branco? ou a teleologia greenberguiana da pintura? Esta poderia 
assim não ser vista como um plano, tomado como sua essência única, ou uma superfície isenta? Mas 
como um campo em que diversos elementos se relacionam, físicos ou simbólicos, linguísticos ou não 
linguísticos, presentes ou não presentes, internos ou externos, visíveis ou não visíveis? 

Como foi feita a exposição 
Constrangimento do tempo
Rodrigo de Almeida Cruz1

Abordo aqui a exposição individual Constrangimento do tempo, que realizei na Alfinete 
Galeria, em Brasília. A abordagem tenciona situar e discutir principalmente aspectos 
que antecederam a montagem da exposição, da criação dos trabalhos aos diálogos 
com o curador. Quanto aos aspectos que somente se tornaram evidentes após a per-
cepção da relação das obras com o espaço expositivo, isto é, com a vivência de fato 
da exposição montada, nossa fala ocupa-se de modo breve. 

Exposição de arte. Processo (arte). Tempo (arte). Pintura contemporânea. 

I approach the individual exhibit Embarrassment of the time, that I realized, in the 
Alfinete Gallery, in Brasilia. The approach intends to situate and discuss mainly as-
pects that preceded the setting up of the exhibition, from the creation of the works 
to the dialogues with the curator. As for the aspects that only became evident after 
the perception of the relation between the works and the exhibition space, that is, 
with the actual experience of the exhibition set up, our speech is concerned briefly.

 Art exhibition. Process (art). Time (art). Contemporary painting.

1  Universidade de Brasília
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os experimentos que tinha em meu ateliê. Optei, depois de alguma deliberação, por 
guardá-los. Um ano depois, em 2014, para a ocasião de uma mostra coletiva decidi 
retomar esses experimentos e expô-los pela primeira vez. Após a exposição, novamente 
em dúvida sobre o lugar desses trabalhos, sobre destruí-los ou lhes dar continuidade, 
guardei-os novamente e procurei esquecê-los. Somente os retomei na virada de 2016 
para 2017, quando na ocasião de uma mostra coletiva no Museu Nacional da Repúbli-
ca, aí então, já com uma nova compreensão desta série, que intervém finalmente para 
assegurar-lhe algum sentido.

Compreendi – enquanto assistia pedaços de um vídeo captado no ano de 2013, 
que me registra fazendo uma das primeiras experiências dessa série – que minha cons-
tante incerteza diante desses trabalhos, manifestada nessa sucessão de abandonos, na 
relutância de dar-lhes lugar, não só externamente, nos espaços expositivos, instituições 
etc., mas também, e principalmente, dentro de mim, era o próprio sentido deles. São 
trabalhos, pensei, que manifestam ambiguamente a tentativa de fazer algo esperando 
ao mesmo tempo não conseguir e conseguir, mas sobretudo não conseguir. São objetos 
que negam a si mesmos, esse é o modo de se colocarem no mundo, e que em seguida são 
negados por mim, esse é meu modo de colocá-los no mundo, pensei, com a esperança 
trágica de que isso nos leve – os trabalhos e eu – a algum lugar. 

Creio que a transformação ou a perda de sentido é inerente a toda obra de arte, 
e depende muito mais do olhar do espectador do que imaginamos. Só podemos olhar 
para um Rembrandt com os olhos que temos hoje. É nesse sentido que tendo a afirmar 
que a principal dimensão da obra é o tempo, isto é, o que ela se torna com o tempo. 
Mas evidentemente essas são águas profundas demais para tratar aqui. Basta dizer que 
minha luta com a série de Pinturas de saturação é na verdade uma luta contra o tempo, 
uma luta contra a perda de sentido que este promove, o desconforto com uma série 
de trabalhos que mal acabara de nascer e já precisava ser esquecida, embora nunca 
o fosse. Dessa série de trabalhos surgiram os outros que compõem a exposição. Ou 
melhor, surgiu a exposição, como pude perceber mais tarde. Tentarei agora falar sobre 
como isso aconteceu.

No final de 2016, já sabendo que a mostra aconteceria na primeira metade de 
2017 na sala térrea da Alfinete Galeria, reuni-me com um amigo que convidei para 
ser curador da exposição.6 Nessa ocasião contei-lhe que imaginava uma exposição 
composta por duas séries novas. Uma delas, denominada Dias, ainda não existia fora 
da minha cabeça, ou dos meus caderno de anotações, e seria composta por fotografias 
de rostos de pessoas em geral acompanhadas de relatos doados por elas mesmas, cujo 
conteúdo corresponde a um dia, qualquer dia, de suas vidas, tal como num diário. A 
outra série – essa já havia sido iniciada – seria composta por relatos de sonhos, conta-
dos também por pessoas em geral, e exibidos em dispositivos individuais, em looping. 
A galeria a qual fui convidado a ocupar possui três paredes; a que seria uma quarta é 
sua entrada. Não devemos subestimar o fato de que antes de imaginar os trabalhos que 
seriam expostos eu já conhecia o espaço expositivo, assim como seu contexto.

Após contar ao curador sobre os trabalhos que tinha em mente para a exposição, 
sabendo que havia uma parede em aberto, este me sugeriu colocar ali uma pintura. A 
partir desse momento iniciou-se nosso diálogo, o qual, vale dizer, foi pontuado por 

6 o curador da exposição foi o escritor Renato Lins.

(tela, tinta, pincel). Daí decorreram tentativas de utilizar carvão em pó misturado a 
tinta branca de parede.4 De modo bem óbvio e literal, procurei transpor os materiais 
da série de desenhos com carvão para essas novas experiências em pintura. No lugar da 
tinta de parede preta aplicada sobre uma parede branca e depois recoberta com carvão 
utilizei tinta de parede branca saturada com carvão aplicada sobre linho esticado em 
chassis de madeira finos. Assim fiz os primeiros testes. Para simplificar minhas escolhas, 
defini que os suportes teriam sempre um metro quadrado. Em seguida, por questões 
pragmáticas substituí o carvão por pigmento preto “pó xadrez”.5 Ao tempo em que o 
suporte (chassi e linho) remontava à tradição da pintura, a tinta poderia ser feita com 
materiais disponíveis em qualquer loja de pintura para construção civil. Pergunto-me 
se isso não diz algo também sobre a tradição da pintura, pelo menos sobre a recente 
história de sua industrialização.

 Desde os primeiros experimentos percebi que a noção de movimento era o que 
estava em jogo ali. De um meio viscoso, ou parcialmente líquido, partia-se para uma 
massa sólida, por meio da adição sistemática de pigmento preto conjugada a movimentos 
circulares. A tentativa de aplicar essa massa escura de tinta saturada mostrava-se um 
problema em si mesmo, de tal modo que o simples ato de movimentá-la de um lado 
para o outro da tela já representava um êxito. Entrementes, após a secagem da tinta a 
superfície das pinturas apresentava uma textura demasiado marcante e alusiva, o que 
passou a me incomodar e me levou a tornar a tinta novamente líquida, acrescentando 
água à matéria saturada e dura e movimentando-a em círculos por algumas horas. 
Creio que essa escolha conspirou para que a ênfase no movimento que se impunha 
na aplicação da tinta passasse para a estrutura de percepção das pinturas. Com a tinta 
mais maleável pude aplicá-la de modo homogêneo, com acabamento liso (“industrial”), 
retirando a atenção da superfície individual de cada pintura e deslocando-a para as 
relações de um grupo de pinturas, as quais, como módulos podem ser organizadas, 
justapostas, conjugadas, etc., de acordo com as imposições próprias do espaço expo-
sitivo ou da vontade. Assim os trabalhos demandam, quase sempre, que o espectador 
caminhe, movimente-se por sua extensão, aproxime-se ou distancie-se, leve em conta 
todo o espaço expositivo para experimentá-los de fato.

Voltando aos desenhos com carvão, mencionei anteriormente três problemas 
que pontuaram seu desenvolvimento, os quais desempenham, suponho, um papel 
negativo, isto é, configuram-se como um conjunto de negações que tangenciam e 
definem estruturalmente os trabalhos. Temos: 1) uma tentativa de negar a autoria, e, 
consequentemente, uma tentativa de negar a composição; 2) uma tentativa de negar 
a pintura e seu caráter puramente retiniano; 3) uma tentativa de negar o objeto e sua 
autonomia. Nas Pinturas de saturação, cada uma dessas tentativas estava em jogo: na 
escolha dos materiais; na abordagem do espaço como um campo, por meio de todos os 
sentidos, e não somente do olhar; e, principalmente, na ênfase no processo, no embate 
com a matéria, no movimento e na compreensão crítica da série, cada vez mais intensa 
com o passar do tempo, com a convivência fragmentada. 

Nesse momento é preciso dizer que depois das experiências que realizei em 2013 
me encontrei insatisfeito com os resultados e abandonei essa série antes mesmo que se 
tornasse de fato uma série, negando-a de tal modo que por muito pouco não destruí 

4 Quando digo “tinta branca de parede” estou me referindo à tinta mais comumente usada para 
pintar paredes de branco, sejam de apartamentos ou de galerias de arte, uma tinta solúvel em água, 
geralmente feita à base de um medium acrílico, com aspecto fosco, cujo nome comercial costuma ser 
“branco neve” ou “branco fosco”.

5 Pigmento derivado do óxido de ferro comumente vendido em lojas de pintura para construção civil.
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uma mudança aparentemente pequena que fiz em sua estrutura de modo inesperado e 
um tanto arbitrário e que foi responsável por um desvio no destino da exposição. Alguns 
dias depois da reunião que relatei antes, decidi que os retratos dessa série seriam pinturas 
e não fotografias. Pinturas que copiam exatamente as fotografias dos rostos das pessoas. 
Sem hesitar, e com a abertura da exposição cada vez mais próxima, comecei a pintar 
esses retratos obstinadamente, até que um dia fui surpreendido por suas presenças. 

Para melhor remontar o ponto de inflexão que esse momento gerou na constru-
ção da mostra, gostaria de pedir permissão ao caro leitor, ou à cara leitora, para citar 
alguns trechos anotados no meu caderno exatamente naquele momento. Os primeiros 
datam de 16 de abril, e dizem assim:

Não acho que as pinturas tenham realmente nada de especial em relação 
às fotografias e vice-versa. É claro, cada uma sugere, à sua maneira, dife-
rentes qualidades. As fotos, por exemplo, me dão algo de indiferente que 
me agrada, pois não gosto de produzir imagens. O senhor Gerhard Richter 
diz no seu texto que quando pinta um foto está muito mais próximo do 
informal do que de um “realismo”. A foto, ele diz, tem uma abstração 
própria. Entretanto, suponho, quando essa foto é a foto do rosto de uma 
pessoa, uma pintura dessa foto não tem nada de informal, é simplesmente 
a pintura de um rosto. Mas nada é simplesmente não é mesmo? 

Um pouco mais adiante o Richter fala que pinta a partir de fotos por que 
o encanta estar entregue a algo desta maneira, “controlar tão pouco uma 
coisa”. O que tenho feito até aqui foi criar sistemas e subterfúgios para 
tentar me isentar o máximo de sempre ter de fazer escolhas, mas isso não 
me eximiu da culpa de ter feito algumas, e nem do lugar pra onde elas me 
levaram. O que fiz foi o que consegui. [...] não acredito que esses rostos que 
estou pintando signifiquem alguma coisa, mas fazê-los tem algum peso 
pra mim. Sempre me encontro nesse ponto em que começo a desconfiar 
de tudo que faço e da arte em geral e tudo me parece falso e desnecessário 
e sinto que estou cavando um buraco pra mim mesmo e que me vejo lá 
dentro, pequenininho, gritando pra mim. Me tire daqui!

Logo dois dias depois, dia 18 de abril, o problema é recolocado:

[...] Gostaria, devido à minha paixão pela obra da Lygia Clark, de fazer 
uma espécie de objeto relacional e entregar a algumas pessoas. Porém, 
se as pedisse que me contassem como foi a experiência, elas teriam que 
transformar tudo que sentiram em palavras, isto é, em linguagem. Por 
outro lado, todos nós vivemos os nossos dias e a linguagem não consegue 
abarcar um dia sequer, mesmo que se esforce muito. Pensei então que pedir 
a alguém que escreva ou me conte um dia da sua vida seria o mesmo que 
induzi-la a se relacionar com este dia por meio tanto do que a linguagem 
consegue alcançar quanto do que ela não consegue. A princípio, pensei 
em colocar fotos junto a esses relatos, simples registros de quem é o dono 
ou a dona desse ou daquele dia. Mas as fotos não me permitiriam negar 
a pintura novamente [...].

conflitos. Alguns meses depois, numa segunda reunião, já em 2017, disse-lhe que havia 
resolvido colocar pinturas na parede que faltava, assim como ele havia sugerido. Mostrei 
para ele alguns trechos dos meus cadernos de anotações, do início de 2015 até fins de 
2016, os quais relatavam a vontade de começar uma nova série de pinturas. Neles, nos 
trechos, questiono-me sobre a possibilidade de uma pintura capaz de entrelaçar tempo 
e matéria de modo explícito.7 Foi assim que me deparei com a ideia de cronometrar 
o intervalo que levava para cobrir com uma camada de tinta uma tela. A princípio 
desejei escrever as durações das camadas na superfície das pinturas em um canto ou 
na lateral dos chassis. Depois imaginei que poderia transformar essas informações no 
próprio título dos trabalhos. Até que percebi que meu interesse em anotar as durações 
e as datas de cada camada exigia um lugar de maior destaque nos trabalhos, e, conse-
quentemente, os registro deveriam possuir um suporte próprio ao lado das pinturas, 
com a mesma importância delas, e que me permitisse anotar tanto a duração de uma 
camada quanto de vinte ou cinquenta camadas. Assim optei por utilizar as placas de 
madeira compensada com os registros gravados a laser. 

Num período, portanto, que não consigo precisar, aos poucos fui definindo um 
sistema de regras para essa nova série. Esse sistema caracteriza-se: 1) pela escolha de 
um tamanho e um formato, uma relação de escala (telas sempre com 20 centímetros 
de altura e 30 centímetros de comprimento); 2) por uma ideia de movimento (deslocar 
a tinta sempre na horizontal, da esquerda para a direita, seja com a tinta viscosa ou 
diluída, com gestos mecânicos ou orgânicos, rápidos ou lentos, sinuosos ou retilíneos, 
com um pincel grande, médio ou pequeno, com um tom amarelado ou azulado, mas 
sempre de modo que cobrisse com a tinta a superfície inteira da tela); 3) por uma ideia 
de duração (seja a tela feita em um dia ou ao longo de um ano, registrar com a maior 
acurácia possível a duração e a data, em segundos, minutos, dias, meses, anos, etc., em 
que cada deslocamento de tinta foi feito). 

Voltemos à discussão com o curador. Contava-lhe sobre essa nova série de pinturas 
que pretendia colocar na exposição quando então ele me interpelou sobre a possibili-
dade de retirar as placas de madeira com as durações dos trabalhos, deixando somente 
as pinturas. Sua questão residia no caráter narrativo, ou ficcional, das obras. Para me 
explicar mencionou seu primeiro contato com meu trabalho, há cerca de quatro anos, 
quando via as Pinturas de saturação e sentiu-se “constrangido com a falta de sentido 
ou conteúdo daqueles trabalhos”, ou ainda, “com sua incapacidade de falar algo sobre 
eles”. Naquele momento, disse, haveria uma distância entre matéria e linguagem, e o 
desejo da linguagem de enroscar-se na matéria. Para ele, aquelas pinturas, por alguns 
minutos, permaneceram salvas da linguagem, e assim ele gostaria que fossem as pin-
turas a serem expostas. Evidentemente eu não pude abrir mão de nenhum aspecto da 
série que então iniciava, e assim nosso conflito se manteve. Decidimos então que nossa 
discordância seria o assunto do texto curatorial. Essa conversa aconteceu no dia 10 de 
fevereiro deste ano de 2017, cerca de três meses antes da abertura da exposição, marcada 
para o dia 6 de maio. Nesse momento já havia, portanto, o projeto de uma exposição, 
composta por três séries novas, cada uma destinada a uma das três paredes da galeria. 

Já mencionei que uma dessas séries, denominada Dias, seria composta por textos 
(diários) e fotografias (retratos). É a hora de falar algo sobre essa série, ou melhor, sobre 

7 É importante dizer que, aos poucos, enquanto esses novos trabalhos mal se delineavam, eles me faziam 
repensar também minha relação com as Pinturas de saturação. novos trabalhos podem redimensionar 
trabalhos anteriores tanto quanto trabalhos anteriores podem gerar novos.  
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experimentar de fato o campo de relações instaurado pelos trabalhos na sala, 
depois inclusive da sua iluminação ter sido ajustada pelo dono da galeria, uma 
iluminação desenhada para enfatizar a superfície das pinturas, as diferentes 
espessuras e qualidades da tinta como tinta, em cada tela, é que finalmente 
nos deparamos com a exposição, ou, melhor dizendo, com a outra exposição, 
a que de fato havia sido feita. 

Não foi possível prever que os trabalhos teceriam entre si uma com-
plexa rede de contradição e complementaridade. Não imaginamos, por exem-
plo, que a disposição linear das séries Pinturas de duração e Dias dividiria suas 
respectivas paredes exatamente ao meio, observada a distância entre o piso e 
o teto. Nem que tais séries – que possuem atributos comuns, como as placas 
de madeira com textos gravados, a dimensão média das pinturas, a tinta com 
que são pintadas, além da altura, da disposição que assumem no espaço e da 
quantidade, cinco de cada – destacar-se-iam como uma unidade em relação 
à pintura de saturação, dividindo a galeria num corte oblíquo. Enquanto elas 
desenvolvem uma relação simétrica consigo mesmas, a outra pintura flutua 
em suspensão, deslocada do centro de sua parede, posicionada a uma altura 
arbitrária, separada em sua dimensão consideravelmente maior. Assomou-se 
ainda sua materialidade, quase completamente preta e opaca, com algumas 
marcas de acidentes de armazenamento ou manuseio em sua superfície, pou-
co visíveis, certos rastros da aplicação da tinta, um leve indício da estrutura 
de madeira do chassi, fruto da fricção e do esgarçamento do tecido no ato da 
pintura, também pouco visíveis, certa maciez, ou a sensação háptica de maciez. 
Todos esses aspectos conspiraram para que tal pintura constituísse um ponto 
cego na galeria, uma espécie de contrapeso, de ausência, de força negativa, 
apesar de sua presença óbvia. Tal atributo assomou-se ainda devido à parede 
onde a pintura foi colocada localizar-se entre a escada que desce para outra 
sala expositiva e a entrada/saída da galeria, uma espécie, portanto, de lugar de 
passagem no caminho entre os trabalhos da mostra e seus limites.

Comecei mencionando um erro ocorrido no folder da exposição e 
agarro-me a ele agora. Os trabalhos da mostra abordam uma noção de tem-
po experimentada no dia a dia, no embate com o trabalho ou com a vida de 
modo geral. Tentam ainda eleger estruturalmente o tempo como sua principal 
dimensão por meio das ideias de movimento, repetição, simultaneidade, con-
traponto, ritmo, continuidade e descontinuidade. Todas elas, de certo modo, 
pensadas e previstas, engendradas no cerne dos trabalhos. 

Porém, parece-me que outra ideia de tempo se impôs ao sentido da 
mostra, uma ideia de suspensão do tempo. Aqui é possível conceber a angústia 
de Santo Agostinho quando diz que se não pensa sobre o tempo sabe o que ele 
é, mas se pensa não sabe.9 A pintura de saturação assume esse lugar na mostra, 
ela nos permite repetir as palavras do santo no contexto único, específico, que 
temos ali. E, assim, coloca entre parênteses o suposto erro da data. Talvez essa 
pintura seja mesmo um trabalho de 2017, quem sabe, o trabalho mais recente 
da exposição.

9 a famosa frase das Confissões, de Santo agostinho, “o que é o tempo? Se não me perguntam o que é 
o tempo, eu sei. Se me perguntam o que é, então não sei” (1999, Xi, 14, p. 312), foi citada pelo curador da 
mostra, Renato Lins, no texto para o folder, quando tenta situar a angústia sentida por Santo agostinho 
ao refletir sobre o tempo. tal passagem foi mencionada também no evento “Conversa com o artista”, 
promovido no dia 27 de maio de 2017 pela alfinete Galeria em função da mostra. naquele momento, 
o filosofo Rainri Back repetiu as palavras de Santo agostinho para explicar como compreendia a tela 
Sem título, da série Pinturas de saturação no contexto da exposição. Essas e outras contribuições foram 
essenciais para a redação deste texto.

tRanStEXtUaLiDaDE

Creio que deva mais uma vez solicitar a indulgência do caro leitor, 
ou da cara leitora, para com os trechos citados, os quais, apesar de algumas 
orações patéticas (ou, quem sabe, por causa delas), são capazes de iluminar o 
caminho deste texto em sua tentativa breve de relatar como foi feita a exposição 
Constrangimento do tempo.8 Isso se deve aos trechos demonstrarem de modo 
muito eficiente a quantidade de confusão gerada pela inserção da pintura 
numa série de trabalhos que já estava aparentemente resolvida. Desta feita, 
o assunto da exposição tornou-se inesperadamente o problema da pintura 
e, mais especificamente, as diferentes estratégias que encontrei nos meus 
trabalhos de negá-la ou criticá-la. Somente então decidimos, o curador e eu, 
retirar a série de vídeos que mencionei rapidamente antes e inserir em seu 
lugar uma das Pinturas de saturação. E só a partir deste momento conseguimos 
traçar um desenho expográfico da mostra, o que fizemos com o auxílio de 
uma maquete da galeria e reproduções em miniatura dos trabalhos. Assim, 
dispomos cinco trabalhos da série Pinturas de duração na parede esquerda da 
sala (do ponto de vista do visitante que entra), pois tratava-se da parede com 
área expositiva mais longa e contínua. Nela colocamos as pinturas numa 
linha horizontal objetivando reforçar os aspectos estruturais do trabalho: 
o deslocamento da tinta, a simultaneidade e o contraste das durações e das 
intensidades da matéria pictórica. Ao lado de uma pintura cuja duração re-
gistrada na placa de madeira é de cinco minutos em somente uma seção, feita 
no início de fevereiro, vemos uma feita com 24 camadas distribuídas ao longo 
de três meses, com durações variadas, de 14h30 às 14h37, 21h às 21h44, etc. 

Na parede do fundo da galeria colocamos, também numa disposição 
linear e horizontal, cinco trabalhos da série Dias. Um retrato ao lado do outro, 
com placas de madeira gravadas a laser (exatamente como na série de durações) 
abaixo de cada um, com seus respectivos textos. Os trabalhos foram dispostos 
com uma distância curta entre um e outro, cerca de 10 centímetros, não só 
devido às determinantes do próprio lugar, o comprimento da parede, mas à 
estrutura da série, o que enfatizou a multiplicidade, a repetição e o contraste 
entre as “vozes” que compõem o conjunto. Todos a uma altura igual, entre 
eles mesmos, e com relação às Pinturas de duração, formando, se não estives-
sem em paredes perpendiculares, uma só linha. Na última parede, à direita 
do visitante que entra, colocamos a pintura de saturação. Procuramos, no 
projeto expográfico, situá-la com certo “respiro” com relação a certas inter-
ferências presentes nessa parede. Tratava-se, já sabíamos, da parede mais 
difícil da galeria, devido à sua superfície ser dividida por relevos de colunas 
estruturais do edifício, assim como uma caixa de energia e uma escada de 
descida para outra sala de exposições. Posicionamo-la numa altura superior 
em relação aos outros trabalhos; em um ponto assimétrico, se considerada 
toda a extensão da parede em que se encontra. 

Assim delineamos o desenho prévio da exposição, o qual, durante 
a montagem, foi aplicado rigorosamente. Achávamos, portanto, que tínha-
mos algum domínio sobre a exposição, que a conhecíamos, mas, para nossa 
perdição ou para nossa salvação, a matéria nunca será obediente o bastante, 
e os projetos, fatalmente, têm seus limites. Somente quando foi possível 

8 tendo em vista que essa frase, que é também o título deste texto, apareceu de novo, devo explicar 
que o motivo de ela existir é justamente, como você já deve ter imaginado, a tentativa de citar o texto 
do pintor francês Henri Matisse, “Como fiz meus livros”, Comment j-ai fait mes livres (de 1946), sem 
dúvida nenhuma muito superior (em conteúdo e simplicidade) a este.
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Figura 5. Documentação fotográfica 
de estágios do trabalho do artista 
em seu ateliê, 2012.

Figura 1 e Figura 2 (esquerda). Vistas 
da exposição Constrangimento 
do tempo, na alfinete Galeria, em 
Brasília, 2017.

Figura 3 (direita). Detalhe do folder 
da exposição.

Figura 4. Rodrigo Cruz. Sem título. 
2013-2017. Da série Pinturas de 
Saturação.
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A ObRA

A obra que intencionamos analisar surgiu na ocasião das comemorações do 
centenário de nascimento do escritor argelino Albert Camus. Trata-se de uma edição 
de luxo ilustrada de O estrangeiro, o texto literário mais célebre do escritor, Prêmio 
Nobel de Literatura de 1957. Nossa análise parte de um romance: um discurso pro-
duzido por um autor e veiculado por um narrador e personagens que se dirige a um 
destinatário – o leitor. 

Todavia, há ainda outros elementos de construção de sentido que se apresen-
tam em nosso estudo, tornando-o mais complexo e, ao mesmo tempo, mais rico em 
interesse. A obra entrelaça em si o texto literário camusiano, o texto imagético do de-
senhista argentino José Muñoz e o texto editorial de Didier Gonord. São, portanto, três 
elementos que, imbricados, fazem surgir um novo texto, sincrético, que se oferece ao 
leitor não como a soma de suas partes, mas como um todo, singular em suas próprias 
possibilidades de criação de sentido.

É importante ressaltar nosso entendimento sobre o sentido do objeto estético, 
pois ele interfere diretamente em nossa compreensão da obra em si. Sendo o sentido 
interpretado com base na multiplicidade semântica da palavra, pensamo-no como 
significado e como percepção. A ambivalência da palavra materializa-se, então, na 
multiplicidade de perspectivas oferecidas ao leitor/observador. A obra constrói-se 
por processos relacionais. Em nosso entendimento, seu significado não lhe é uma 
característica intrínseca, não está concentrado em si como algo a ser desvelado pelo 
sujeito. Tampouco a compreendemos como objeto vazio de significação, cujo sentido 
lhe deva ser concedido unicamente pelo sujeito observador. Nosso ponto de vista nos 
faz enxergar essa construção de sentido da obra não a partir de qualquer dicotomia 
entre sujeito e objeto, mas por meio da relação que se estabelece entre ambos, em um 
regime de interação, de relação intersubjetiva.

Assim, apontamos o caráter profundamente relacional que fundamenta nossa 
obra-objeto. O conceito da obra é calcado na intersubjetividade. Os desenhos de Muñoz 
são, em si, objetos autônomos. Porém, são também respostas à leitura que o quadrinista 
faz do texto de Camus e, a partir da montagem da obra, as imagens, que são também 
texto, são colocadas em relação ao texto literário. A realização gráfica de Didier Gonord 
insere-se como elemento unificante dos textos linguístico e imagético, compõe o projeto 
dialógico da obra e imprime sua própria percepção de ambos os textos. Esse terceiro 
elemento talvez seja o menos autônomo, pois sua existência funda-se na copresença dos 
outros textos. Todavia, não há hierarquização entre os componentes, e o texto editorial 
cumpre função análoga à dos outros na arquitetura textual.

A segunda acepção de sentido, compreendida como percepção, efetiva-se na 
obra desde sua concepção. Tirante Camus, tanto Muñoz quanto Gonord oferecem ao 
leitor um trabalho que exprime suas próprias percepções e as coloca em diálogo. Mas 
é o leitor, sujeito observador do objeto estético, que desfruta do sentido completo da 
experiência perceptiva que a obra traz. Desse modo, compreendemo-no como sujeito 
actante no processo de significação da obra, na medida em que o objeto é criado na e 
pela experiência. Deparamo-nos, então, com um falso empasse: o livro, objeto material, 
não existiria sem o leitor? Sim e não. Como ressaltamos anteriormente, a concepção 

Luz e movimento: o estrangeiro 
imagético-literário de Albert Camus 
e José Muñoz
Verônica Biano1

O texto apresenta uma análise da obra L´étranger (O estrangeiro), de Albert Camus 
e José Muñoz. Trata-se de uma edição específica editada pela Futuropolis/Gallimard 
por ocasião do centenário de nascimento do escritor argelino. A obra é um texto sin-
crético que congrega texto literário, texto imagético e texto editorial. A abordagem 
analítica é feita sob a luz de pressupostos teóricos da semiótica discursiva, procuran-
do-se evidenciar mecanismos de arquitetação do discurso, notadamente sob o viés 
da intertextualidade. 

Intertextualidade. Texto sincrético. Literatura e outras artes.

This paper analyzes the work “L’Étranger” (The Outsider) by Albert Camus and José 
Muñoz. It is a specific edition by Futuropolis/Gallimad in reason of the 100 anniversary 
of the argelian writer. The work is a syncretic text that congregates literary text, imagetic 
text and the editorial text. The analitical approach is constructed under influence of 
the Discursive Semiotics, trying to evidentiate mechanismes of discourse’s architecture, 
notably under the bias of intertextuality. 
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exemplo. A imagem, aqui, completa a reformulação da recepção do texto 
camusiano por parte do leitor. Como no episódio em que, após ser preso, 
a personagem traça reflexões sobre sua situação de encarceramento, e o 
texto editorial coloca topograficamente em evidência os “versos” seguintes: 
“Não, não tinha saída / E ninguém pode imaginar o que são / As tardes na 
prisão” (camus, 2013, p. 101). Após isso, sucedem-se duas páginas duplas 
nas quais o puro jogo entre preto e branco revela imageticamente o que são, 
para essa personagem, as tardes na prisão. A cor preta que envolve todo o 
espaço e afoga Mersault (Figura 1), os traços mais grossos e circulares que 
contornam a cabeça aparente, a luz sobre a face e depois o branco (Figura 2) 
que tudo aclara, que invade e perturba a visão, antes no escuro, desfaz a 
percepção das formas suscitando o caótico, o disforme, o incerto. O rosto 
desfaz-se em formas circulares, vertigem, confusão psicológica e desconforto.

Ao abrir o livro (Figura 3), o leitor depara-se imediatamente com uma 
estrutura que perpassará toda a obra: a oposição fundamental entre preto e 
branco, sobre a qual nos debruçaremos mais adiante. O leitor acessa o objeto 
por meio de um blackout, de uma dupla de páginas pretas que marcam o 
início da atmosfera do texto e o separam do mundo real, como a tela inicial 
de um filme. Há aqui uma manipulação do observador realizada por um 
mecanismo intertextual de adaptação de uma técnica de aproximação do 
público realizada pelo cinema. Após isso, há uma imagem em composição, 
com figuras geométricas e motivos que remetem a uma atmosfera africana, 
imergindo o leitor no contexto argelino da obra. Nota-se a primazia da 
imagem na estrutura de apresentação do texto. A imagem ambienta, cria 
terreno propício para que o observador mergulhe completamente no que 
está prestes a descobrir. Só depois disso é que aparecem as palavras.  

A expressão da autoria destaca o nome do escritor argelino e insere 
José Muñoz por meio da inscrição “acompanhado dos desenhos de”, após 
o título do romance. A logomarca das casas de edição “Futuropolis Galli-
mard” aparece logo abaixo, seguida da informação “texto integral”, relativa 
ao texto literário presente. Seguindo ainda o modelo fílmico, no qual as 
informações de autoria de cunho mais técnico são creditadas no fim, a 
creditação autoral a Didier Gonord só é feita na última página, sob o título 
“concepção e realização gráfica”, junto das especificações da obra: “Esta obra 
foi impressa em junho de 2014 sobre papel Munken Pure 150 g. Impresso e 
encadernado na Itália por Lego. Fotogravura: Sphinx”. 

 Toda a obra é organizada com base em uma perspectiva fílmica. 
“Um filme preto e branco nunca feito sobre O estrangeiro”, como postula 
Muñoz. De fato, o texto editorial exerce sobre o texto literário função de 
edição cenográfica. O passar das páginas funciona como a passagem de 
uma cena a outra no filme. Para tanto, a topografia do texto romanesco e 
das imagens, bem como os cortes e o apuramento do texto que figuram em 
cada página são escolhas cruciais para o efeito tencionado. A obra evoca 
um constante movimento expresso no ritmo das palavras, nos cortes, nas 
imagens. A dispersão dos blocos de texto, que não necessariamente corres-
pondem à divisão dos parágrafos proposta por Camus, cria um movimento 
de leitura, coloca o leitor em dúvida quanto ao gênero literário da obra.

Figura 1. imagem de José Muñoz, texto 
de albert Camus, concepção gráfica 
de Didier Gonord. L´étranger, 2013, p. 
102-103

Figura 2. imagem de José Muñoz, texto 
de albert Camus, concepção gráfica 
de Didier Gonord. L´étranger, 2013, p. 
104-105

Figura 3. imagem de José Muñoz. 
Concepção gráfica de Didier Gonord. 
L´étranger, 2013

da obra funda-se em processos de relações intersubjetivas. A fusão de experiências 
perceptivas de Muñoz e Gonord cria, então, um objeto, uma obra literária. Este é o seu 
primeiro momento de existência. Após isso, esse objeto material realizar-se-á novamente 
nas experiências de leitura e usufruto dos leitores, de modo que cada leitura, ainda que 
feita pelo mesmo sujeito, seja única, válida e verdadeira.

A obra existe a partir da experiência, sendo o ponto de vista do observador que 
cria o objeto. Destarte, a análise que empreendemos não foge à experiência subjetiva, 
pois também se configura a partir de uma experiência com o objeto, uma vez que parte 
de nossa própria relação com a obra. Esse contato suscita experiências anteriores e é 
construído a partir de nossa própria bagagem de conhecimento, que nos possibilita 
realizar a leitura e construir a obra e o sentido que aqui erigimos. É nesse sentido que, 
segundo Eric Landowski, postulamos a obra como um processo muito mais que como 
um objeto material, pois nela agregam-se as experiências, as intenções e o labor dos 
autores, o objeto material fruto dessa relação com sua gama de possibilidades e a re-
cepção e a sensibilidade do sujeito observador.

Dessa forma, surgem questões a serem respondidas antes de iniciar um outro 
processo sobre a obra, o de análise. Se a matéria trabalhada é caucada em subjetivi-
dades, constituindo-se como uma outra subjetividade em si mesma e oferecendo-se 
à subjetividade do leitor, como analisá-la objetivamente? O que buscar neste estudo, 
tendo em vista as múltiplas possibilidades colocadas na e pela obra? A resposta para 
a primeira questão foi-nos colocada aos poucos ao longo das investigações teóricas 
realizadas. Compreendemos que aqui também é a perspectiva do observador que dita 
o caminho da análise. A resposta para a questão “como analisar?” é tão subjetiva quanto 
nosso objeto. Depende. Depende do olhar do observador e do foco que ele concede à 
sua observação. Buscamos, então, aclarar os mecanismos de arquitetação da obra pelo 
viés da intertextualidade.

O filME

Temos em mãos uma obra firmada em relações intertextuais. De início, ela evoca 
um texto literário canônico, ordinariamente vinculado em forma de prosa, dotado de 
forma própria da escrita literária e desprovido de qualquer texto imagético em sua 
estrutura. Este texto fora transformado a partir da copresença das figuras. As imagens 
foram pensadas como objetos tributários do texto camusiano. São construções imagéticas 
ligadas diretamente ao texto literário, assim como também são ambientações, imagens 
psicológicas da atmosfera camusiana. Elas são menos ilustrações que acompanham 
o texto com a função de mostrar cenas ou passagens que elementos de composição 
dialógica com a instância literária.

O trabalho de edição modifica o texto, transformando, assim, a leitura e a recep-
ção do observador em relação à experiência com a escrita realizada por Camus. Sua 
estrutura, sua organização espacial e seus parágrafos são repensados e reorganizados 
nesta nova obra. Em um primeiro olhar sobre a forma que se apresenta, uma outra 
estrutura narrativa é evocada: as linhas do texto, da maneira como estão dispersas na 
página, recordam versos livres. A prosa de Camus parece ter sido remodelada sob a 
forma de poema, que, pela extensão e pelo conteúdo, suscita poemas épicos, como os 
de Homero. Assim, Mersault é equiparado, por um processo eidétivo, a Ulisses, por 
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invadido pela luz, pelo branco da página, e seus traços étnicos o diferenciam 
do outro. Talvez seja árabe. A luz que atinge o homem do primeiro plano o 
inunda também, porém não o desfigura. Este está, claramente, sob o feixe 
que o coloca em evidência. 

Este Mersault se assemelha bastante à figura do escritor (Figura 5). 
De fato, segundo Muñoz, ele fora construído tendo como base dois rostos: 
o de Camus à época da escrita do romance e o do ator estadunidense Robert 
Mitchum (Figura 6), considerado um dos melhores atores hollywoodianos 
na década de 1950.

A luz

A oposição fundamental que decidimos abordar nesta investigação é a da cor: 
o preto e o branco que arquitetam toda a obra. Influenciado notadamente 
pelo cinema e pelos quadrinhos dos anos de 1940 e 1950, o quadrinista 
expressa sua relação com esse par cromático como um modo de realidade. 
O contexto histórico em que Camus se insere também é propício para uma 
percepção em preto e branco. Existencialista, ainda que não o quisesse, sua 
visão do mundo pós-guerra – devastado, solitário, desprovido de sentido 
e indiferente – traz à tona esse par cromático. No momento da publicação 
de O estrangeiro, Camus está em Paris. A Paris cinza do inverno e da falta 
de sol do continente europeu. 

Se o preto, o branco e suas escalas são tão presentes, Albert Camus, 
por sua vez, é um “homem do sol”, e Paris, contudo, é a “cidade luz”. A 
pluralidade de sentidos invade também esse aspecto. O preto e branco é 
luz e sombra, claro e escuro, omissão e revelação. Na página branca são 
marcadas palavras, manchas pretas que criam significação. A literatura 
geralmente é preta e branca. Ocorre nesta obra uma extrapolação do que já 
é convencionado. Os traços pretos das páginas literárias são estendidos para 
as linhas desenhadas em nanquim, criando mais significação. O percurso da 
prosa é alterado, versos e silêncios são tecidos, e a narratividade, processo 
de transformação de um estado a outro, é transformada. Os elementos 
eidéticos e cromáticos se (con)fundem. Cor é forma.

A obra é profundamente iluminada. A luz age como corporificação 
de algo incorpóreo. Ela encarna um elemento que interage com o observa-
dor, figurativiza temas. Como criar o sol, elemento fundamental nesta obra 
romanesca da qual nos ocupamos? Através da luz que ele emana. O branco 
da página é como um mar de luminosidade, o céu da costa norte da África. 
A luz envolve e afoga as palavras, traga o narrador, chama e provoca o leitor. 
O branco que envolve as palavras e preenche os espaços entre a escritura, 
o desenho e o fim da página é elemento tão significante quanto o preto dos 
traços e das letras (Figura 7).

Goethe, em sua Doutrina das cores, coloca em evidência o cunho 
subjetivo da relação do sujeito observador com o objeto estético quando 
destaca a interpretação das cores a partir dos olhos, órgão da visão. Com isso, 
ele lança uma recusa da ótica mecanicista da análise cromática, postulando 
a existência da cor como fenômeno que ultrapassa a física. O autor trata do 

Figura 4. imagem de José Muñoz, texto 
de albert Camus, concepção gráfica de 
Didier Gonord. L´étranger, 2013, p. 4                  

Figura 5. albert Camus (reprodução)               

Figura 6. Robert Mitchum (reprodução)
a luz

A liNGuAGEM

A narração de Mersault flui sobre a página em uma estrutura de presentificação do 
discurso. Em francês, idioma original do texto literário, há duas formas de passado 
gramatical: o passé simple (passado simples) e o passé composé (passado composto), 
cada uma com suas particularidades e empregos na estrutura de pensamento que a 
língua francesa expressa. Tal diferenciação é inexistente no português, e as duas formas 
podem ser traduzidas para o pretérito perfeito. Normalmente, utiliza-se o passé simple 
na escrita romanesca. Camus quebra essa estrutura ordinária ao empregar o passé 
composé em sua obra. Segundo Jean-Paul Sartre, 

Foi para acentuar a solidão de cada unidade frasal que Camus escolheu 
construir sua narrativa no passé composé. O passé simple é o tempo da 
continuidade. “Il se promena longtemps”: essas palavras nos remetem a 
um mais-que-perfeito, a um futuro; a realidade da frase é o verbo, é o 
ato, com seu caráter transitivo, com sua transcendência. “Il s’est promené 
longtemps” dissimula a verbalidade do verbo. O verbo é rompido, quebrado 
em dois: de um lado encontramos um particípio passado que perdeu toda 
a transcendência, inerte como uma coisa, e de outro o verbo “être”, que 
tem apenas o sentido de uma cópula que liga o particípio ao substantivo 
como o atributo ao aujeito. O caráter transitivo do verbo se desvaneceu, 
a frase se congelou; sua realidade agora é o nome. Em vez que se lançar 
como uma ponte entre o passado e o futuro, a frase não é nada mais que 
uma pequena substância isolada que se basta a si mesma (sartre, 2005, 
p. 129-130).

O narrador fala ao leitor por meio de construções linguísticas presentificantes, 
ainda que referentes ao passado. “Cada frase é um presente” (sartre, 2005, p. 129). 
Enxergamos nessa escolha fundamental de estrutura verbal um mecanismo particu-
lar de debreagem enunciativa. A escolha do tempo verbal utilizado, o passé composé, 
aproxima o discurso da oralidade, brinca com os limites entre literatura e mundo real, 
tenta apagá-los. Equipara o discurso de Mersault àquele que o leitor/observador elabora 
em sua leitura. A opção verbal projeta a própria realidade no enunciado, um “aqui” e 
“agora” tão vívidos quando o “eu” professado pelo narrador.

O ATOR

 A construção do narrador no texto imagético é carregada de relações inter-
textuais. O artista cria um personagem já existente, ainda que no romance quase não 
haja indicações sobre a aparência desse personagem. Muñoz lança seu Mersault após a 
apresentação do título e dos autores, antes do anúncio que revela o início da primeira 
parte do romance. Aí vemos a figura de um homem em primeiro plano (Figura 4), 
levemente de perfil, meia idade, vestido com um terno – o que denota uma formalida-
de, porém não é muito rígida pois permite que a gravata esteja um pouco afrouxada. 
Atrás de si há um fundo composto por formas geométricas em que se vislumbra uma 
outra personagem masculina. O segundo homem é construído por uma silhueta de 
luz e sombra a partir de traços. Seu corpo não possui definição precisa. Vemos suas 
vestes, feitas por linhas mais grossas que as do primeiro homem. Seu rosto de perfil é 
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fenômeno cromático como a experiência da relação entre luz, olhos e objeto. 
Atentamos para o fato de o processo de percepção de um objeto estético 
começar pela visão. O primeiro elemento notado é o eidético. Repara-se 
nas formas antes de adentrar os conteúdos. As formas já são, aliás, conteú-
do. Após isso, a luz “que golpeia a vista do sujeito – a luz, que é o patamar 
mais profundo da visualidade” (greimas, 2002, p. 26) intervém nos olhos 
e permite a experiência da cor. 

 Nossa percepção do mundo normalmente se dá em cores. Por isso 
é interessante a afirmação de Muñoz do preto e branco como um modo de 
realidade. Esse é um modo de realidade artístico, figurativo. O emprego do 
preto e branco na obra sobre a qual nos debruçamos realiza um movimento 
paradoxal de distanciamento e aproximação da realidade. Ele distancia 
porque nos apresenta uma verdade falsa. Enxergamos em cores, como 
dito anteriormente, esta é a nossa realidade natural. Porém, ele aproxima 
na medida em que reconhecemos e aceitamos tal realidade não natural. 
A luz que emana do texto parece compensar a ausência de outras cadeias 
cromáticas e concede valor de veracidade porque reconhecemos o objeto 
como objeto estético, como criação artística.

Os olhos criam experiências: movimento, profundidade, leveza e 
peso sobre a tela plana. A visão integra outros sentidos: o observador que 
vê e ao mesmo tempo sente, toca utilizando somente a visão. Como a toalha 
felpuda ou o veludo macio que quando postos em tela são capazes de nos 
provocar sensações táteis, ou como a visão do sol, que embaça a vista pela 
claridade intensa e pelo reflexo perturbador que sai do punhal de outrem e 
leva o narrador camusiano a disparar o gatilho contra o árabe. Neste caso, 
vemos e sentimos. Vemos através das palavras, da narração e também através 
da luz, do branco e do preto. E nisso, na experiência, o processo relacional 
entre observador e objeto realiza-se e a obra acontece.

CONSidERAÇõES fiNAiS

 Buscamos neste estudo, ainda que de maneira inicial, apontar o 
caráter fundamentalmente intertextual que possui a obra alvo de nossas 
análises. Partindo de seu conteúdo e chegando à forma como ele se apresen-
ta, há constantemente a evocação a outras obras, a utilização de estruturas 
e mecanismos de outros gêneros textuais e artes e a transformação destes 
textos e estruturas. Procuramos lançar luz sobre esta obra, exercício laboral 
de expressões, tendo em vista a profícua gama de experiências ofertada ao 
leitor/observador. Pensamos nosso objeto como um processo, portanto 
interessa-nos pensar desde sua gênese até sua realização final, que se dá no 
momento em que a subjetividade do leitor descobre a obra. Propomos aqui 
uma abordagem de leitura que está para além do literário e do imagético, 
alcançando a esfera cinematográfica. Por fim, com base nessa perspectiva, 
apontamos o que consideramos um elemento fundamental à obra: a luz.

Figura 7. imagem de José 
Muñoz, texto de albert 
Camus, concepção gráfica de 
Didier Gonord. L´étranger, 
2013, p. 76-77
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Ulises Carrión iniciou sua carreira como escritor no México. Após realizar sua mudança 
para Amsterdã, Holanda, decidiu explorar o campo das artes visuais, abrindo novas 
possibilidades para seu trabalho e atuando na consolidação do livro de artista como 
um gênero de produção artística na década de 70 do século passado. 

Com base em explorações que ampliam as possiblidades do códex, Carrión utiliza 
o livro como um campo experimental aberto no qual este deixa de ser compreendido 
em uma perspectiva exclusivamente literária e linguística. Sua produção expande o 
sentido da materialidade própria do livro. O texto-tecido do livro passa a ser colocado 
numa dimensão de ordem plástica, da estesia. Em Amsterdã, Carrión fundou a livraria 
Others Books and So em 1975, sendo esta considerada a primeira livraria a trabalhar 
com venda e divulgação de livros de artista. Contribuiu para a consolidação do livro 
de artista como gênero de produção artística na década de 1970, como também para a 
expansão do circuito alternativo para as artes nessa mesma década. 

Como artista, Carrión não se restringiu à produção de obras, realizou atividades 
diversas adotando múltiplos papéis: escritor, poeta, dono de livraria, administrador, 
bibliotecário, arquivista, teórico, curador da Others Books and So Arquive, performer, 
video maker, trabalhou com videoinstalação, filmes, livros de artista, organizador  
de eventos, além de participar também do circuito internacional de mail-art, entre 
outras atividades. 

Em El nuevo arte de hacer libros, Carrión define o livro como uma “sequência 
coerente de páginas” e “uma sequência espaço-temporal”. Entre os livros publicados por 
esse artista, analisamos Tell me what sort of wall paper your room has and I will tell you 
who you are e Mirror box. Em cada um desses livros analisamos como o conjunto de 
qualidades plásticas confere unidade ao livro, definido por Carrión como “uma estrutura”. 

Carrión tinha preferência por livros de artista que parecessem simplesmente 
livros, despretensiosos, e que fossem de baixo custo. Preferia livros que, como ele mesmo 
afirmava, não parecessem arty, ou seja, estetizados demais, ou, poderíamos dizer tendo 
em vista as posições de Carrión, “bonitinhos”. O artista estava interessado em livros 
“que claramente façam referência a livros comuns” (carrión, 2008, p. 178). A diferença 
entre um livro de artista e um livro considerado ordinário estaria na sua concepção.

Embora tivesse dedicado sua trajetória artística a esse gênero, Carrión não gostava 
do termo “livro de artista” (artist’s book), tendo preferência pelo termo bookwork, por 
considerar que o termo livro de artista pressupunha uma associação exclusivamente  
à atividade no campo das artes visuais.

TEll ME WhAT SORT Of WAll PAPER YOuR ROOM hAS ANd i Will 
TEll YOu WhO YOu ARE

Iniciamos nossa análise com o livro Tell me what sort of wall paper your room has and i 
will tell you who you are, realizado em 1973, com 18 cm x 11,5 cm. A capa é de cor preta 
fosca, sendo esta cor uniforme, o título do livro está impresso na capa em branco. Ao 
abrir o livro, encontramos em seu interior uma diversidade de papéis. São vinte páginas 
em diferentes papéis de parede com cores e padrões diversificados, sem numeração. 
Sobre cada página há uma impressão em tinta preta e tipografia discreta. Em cada uma 

Estratégias culturais: 
um artista latino-americano na vanguarda
Vicente Martínez Barrios1

 
Ulises Carrión contribuiu para a consolidação do livro de artista como um gênero de 
produção artística na década de 1970. Com base nas explorações que ampliam as 
possibilidades do códex, o livro deixa de ser compreendido em uma perspectiva ex-
clusivamente literária e linguística. Sua produção expande o sentido da materialidade 
própria do livro. O texto-tecido do livro passa a ser colocado numa dimensão de ordem 
plástica, da estesia. 

Estratégias culturais. Livro de artista. Materialidade. Semiótica. Ulises Carrión.

 
Ulises Carrión contributed for the consolidation of the field of artist´s books as a an 
artistic genre in the seventies decade. He explores new possibilities which enlarge and 
expand the codex, the book is not approached exclusively in a literary perspective. His 
production expanded the materiality proper to books. The meaning of the book reach 
a plastic dimension, of estesic order. 

Cultural strategies. Artists’ books. Materiality. Semiotics. Ulises Carrión. 
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do início do século xx, como Vaselii Kamenski, que faz uso também de pedaços de 
diferentes tecidos como suporte e página na confecção de livros.

Carrión transforma a página em parede. Ao retirar o papel de parede do lugar 
para o qual é destinado e inseri-lo no contexto do livro, a página figurativiza a parede 
do quarto de cada uma das personalidades retratadas.

MiRROR bOx

O segundo livro é Mirror box, de 1979, com dimensões de 18,7 cm x 18,7 cm. 
Este livro é composto de dois volumes confeccionados em material maleável: feltro 
artificial. Cada um dos volumes possui 12 páginas não numeradas, como no livro an-
teriormente analisado, e apresenta diferenças de qualidade. O aspecto geral do livro é 
artesanal: páginas cortadas de forma ligeiramente irregular e encadernação feita com 
um grampo metálico na lateral que se sobrepõe à fita preta que recobre a lombada. No 
primeiro volume, que recebe o título de Mirror box, as páginas são de uma brancura 
mais amarelada que as do segundo volume, cujo material é mais branco. As páginas do 
primeiro volume de feltro são também mais duras que as do segundo, confeccionadas 
com um feltro mais mole. 

Sobre o feltro, em cada página o livro apresenta duas figuras impressas manual-
mente com carimbo, que podemos reconhecer como as figuras de dois boxeadores. 
Cada uma das figuras é de uma cor diferente: uma é azul e a outra é vermelha. As duas 
figuras estão colocadas em posição de confronto e se repetem, com ligeiras variações, 
ao longo de todas as páginas, mais ou menos centralizadas.

A leitura do livro inicia-se pelo primeiro volume, de páginas de feltro mais rígido. 
Ao tocá-lo, percebe-se que este não apresenta a mesma rigidez em todas as páginas. 
Estas apresentam qualidades de rigidez diferenciadas que provocam e estimulam o 
tato. Atinge-se um clímax no meio do livro, quando as páginas apresentam uma rigidez 
maior. Em seguida, percebe-se que as páginas finais possuem qualidades semelhantes 
às das iniciais. 

Ao passar para o segundo livro, elaborado com feltro mais branco e macio, nosso 
tato é novamente estimulado pelo contraste com a rigidez macia do volume anterior. 
A qualidade de maciez é explorada com intensidade crescente. A impressão realizada 
com carimbo sobre o feltro produz resultados diferenciados. Às vezes obtém-se como 
resultado uma figura de contorno irregular, manchada, e produz-se uma qualidade 
aquarelada. Outras vezes produz-se um contorno mais definido e preciso. As superfícies 
das páginas de feltro são levemente transparentes, de tal modo que se percebe em seu 
manuseio uma mudança de cor em decorrência da dobra ou da pressão exercida sobre 
ela, produzindo variações na luz que incidem sobre a superfície. Nessa manipulação 
obtém-se uma diversidade de tonalidades de branco. 

Cria-se no livro um contraste, uma oposição entre a suavidade e a delicadeza do 
material das páginas e as imagens impressas. A leitura táctil que a mão nos oferece ao 
entrar em contato com o feltro e reconhecer sua suavidade contrasta com a imagem 
impressa de dois boxeadores em confronto. A oposição dá-se também em termos 
cromáticos: uma das figuras é azul e a outra é vermelha. O feltro é material dócil ao 

das páginas há uma pequena legenda identificando e associando cada um dos padrões 
de papel de parede ao respectivo ocupante do quarto onde o papel estaria colocado. 
Em cada legenda, o texto marca a relação de um sujeito, fictício ou não, e de membros 
de sua família com os quartos aos quais os papéis pertencem: my room, parent´s room, 
my sister room, uncle´s room, my wife´s room. Em seguida, apresenta uma sequência de 
locais com os quais o mesmo sujeito tem algum tipo de relação profissional: teacher´s 
room, doctor´s room, my account´s room, my lawyer´s room, my psychiatrist´s room, my 
boss room. Após, apresenta uma sequência de quartos de outras pessoas com as quais 
mantém algum tipo de relação pessoal: my lover´s room, neighbour´s room, servant´s 
room, guest room, their room, your room, a room. Na última página deixa em aberto as 
possibilidades de pertencimento: .......´s room. O verso de cada página preserva e revela 
as qualidades do verso do papel de parede.

Esse livro de Carrión nos proporciona um modo diferente de ler, ao integrar 
numa mesma página o papel de parede que consideramos fundo, ou suporte, e a tipo-
grafia impressa. Neste livro não existe uma relação hierárquica entre figura e fundo, 
entre a tipografia e a página em branco do livro tradicional. O suporte-página de papel 
de parede torna-se significante ativo e não mais funciona como um elemento passivo 
que recebe e sobre o qual é realizada a impressão tipográfica.

A construção de sentido do livro não se dá exclusivamente pelo texto impresso, 
mas sim a partir da interação, da inter-relação e do entrelaçamento entre a palavra 
impressa e os elementos visuais e tácteis que nos são apresentados e que compõem a 
estrutura do livro. Somos conduzidos pelos diversos ambientes – quartos – atraves-
sando cores, formas, texturas e padrões de diferentes papéis de parede que revelam os 
humores, os estados patêmicos, bem como o caráter de cada um dos seus ocupantes. 
Na passagem de uma página para a seguinte, somos conduzidos a sentir os diferentes 
humores dos ambientes por meio da percepção de cores e texturas, pela sequência de 
elementos escolhidos e apresentados e pela maneira como esses diferentes elementos 
são colocados em relação no interior do livro. O caráter, a personalidade e o humor 
de cada indivíduo, bem como seu perfil, são traçados com base em escolhas realizadas 
pelo autor. Os contrastes que se estabelecem na sequência das páginas e os padrões 
selecionados, assim como suas cores e texturas, nos ajudam a construir a personalida-
de de cada um dos ocupantes dos quartos. Conduzem-nos também a imaginar suas 
preferências, seus gostos, seus costumes, sua rotina, seus hábitos, etc. Alguns são mais 
delicados, retraídos, sonhadores. Outros são joviais e espirituosos. Outros possuem 
personalidade forte, são possessivos, impetuosos, sanguíneos. Outros são brumosos, 
misteriosos. Outros são ingênuos, inocentes, sem malícia. 

Não podemos deixar de enfatizar a relação que se estabelece entre esse trabalho 
e as colagens cubistas, em que eram incorporados papéis de parede e fragmentos de 
jornais ao interior da tela, estabelecendo uma nova relação entre pintura e mundo por 
meio do uso de elementos da realidade cotidiana, do dia a dia, que migram e passam 
a ser inseridos no contexto pictórico retangular do quadro. Não é casual que Carrión 
aborde no seu texto Bookworks revisited (2008, p. 157) a diferença na representação 
do espaço entre uma pintura pré-cubista, que prevê um ponto de vista único e uma 
linearidade, e uma pintura cubista, que impõe a fragmentação e a simultaneidade do 
olhar. Ele retoma também procedimentos utilizados por artistas das vanguardas russas 
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tato, macio, obediente e serve para amortizar golpes. É também utilizado na absorção 
de líquidos, sendo esta qualidade revelada pelo modo no qual a imagem impressa com 
carimbo adquire uma aparência aquarelada que contribui para a representação de um 
confronto físico entre corpos e da ação associada à transpiração produzida pelo esforço 
da luta. A imagem é de firmeza e permanente estado de tensão. Cada um dos corpos 
encontra-se em alerta para enfrentar os golpes do adversário. Esse enfrentamento é 
apaziguado pelo feltro, que neutraliza os contrários ao integrá-los a um plano maior, 
o da delicadeza e da suavidade do tato, possuidor de virtudes para dirimir conflitos. A 
materialidade do feltro, que possui maciez, suavidade e delicadeza, é metáfora para o 
apaziguamento de litígios e conflitos. Não é casual que esse livro tenha sido editado por 
Carrión na década de 1970, período ainda da Guerra Fria, em um mundo polarizado.

CONSidERAÇõES fiNAiS

Nesses livros poderíamos falar de uma leitura do manuseio e não mais de uma leitura 
alfabética, como diz o artista brasileiro Wladimir Dias Pino (SILVEIRA, 2001, p. 272). 
Nessa maneira de ler, a interação entre a mão do leitor e o material do livro, bem como 
cheiro, texturas (visuais ou matéricas) e cores organizam o sentido do texto. O contato 
com a materialidade específica e diferenciada de cada página organiza e constrói o 
sentido de leitura do livro. A materialidade do suporte-página escolhido e as caracte-
rísticas físicas do livro tornam-se geradoras de sentido. A página deixa de ser suporte 
e fundo para a ação narrativa construída por meio da visualidade tipográfica das letras 
sobre a página. A página-suporte passa a desempenhar um papel ativo na construção 
do livro. Imagem, matéria, cor e tipografia se sobrepõem, entrelaçam-se, colidem e se 
complementam.
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09h – 10h30 Sessão de Comunicações 3

coordenação  Ana Claudia Maynardes

Roberta Cardoso Condeixa da Costa,  
Universidade Federal do Rio de Janeiro
A crítica e o desgosto do social e da ética 
na prática artística

Gregório Soares Rodrigues de Oliveira,  
Universidade de Brasília
Pairar o retorno: o tempo em uma poiesis 
foto-escrita

Jacqueline Rocha Lima Medeiros,  
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Exposição Bahia: O Terreiro de Lina Bo Bardi e 
Martin Gonçalves

10h30 – 11h coffee-break

11h – 12h30 Sessão de Comunicações 4  

coordenação  Vicente Martinez Barrios

Sergio Rizo Dutra
Universidade de Brasília
Modelo vivo e arte, tradições na modernidade

Reinaldo Guedes Machado
Universidade de Brasília
Fala e forma. Simbolismo do púlpito 
luso-brasileiro

Aline Stefania Zim
Universidade de Brasília
Práticas errantes e a modernidade: 
de Bourriaud a Baudelaire

12h30 – 14h30 almoço

14h30 – 17h Mesa Redonda 2  
Transtextualidade e sistemas 
de produção artística

coordenação  Vera Beatriz Siqueira

Álvaro Medina
Universidad Nacional (Colômbia)
El arte contemporáneo del Caribe colombiano

Maria Amélia Bulhões 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul/abca

Curadorias em bienais: do espaço físico  
e do ciberespaço

Pedro Russi
Universidade de Brasília
Ações como experiências de ressignificação 
urbana: heterotopia e antropofagia

Vicente Martinez Barrios
Universidade de Brasília
Estratégias culturais, um artista latino-ameri-
cano na vanguarda 

23/06

09h30 – 11h30 Mesa Redonda 3  Memória e cor

coordenação  Sergio Rizo Dutra

Maria João Melo
Universidade Nova de Lisboa (Portugal)
Herança e identidade na arte da cor  
da iluminura medieval portuguesa

Maria Beatriz de Mello e Souza
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Branca, negra ou parda? As cores da imagem 
Aparecida (1717-2017)

Maria Eurydice de Barros Ribeiro
Universidade de Brasília 
A Honra divina: o ouro nas iluminuras  
medievais

11h30 – 14h almoço

14h – 15h30 Sessão de Comunicações 5  

coordenação  Maria Beatriz de Mello e Souza

Cintia Maria Falkenbach Rosa 
Universidade de Brasília 
Biblia Pauperum: A transdisciplinaridade entre 
a língua latina e a imagem medieval

Thiago José Borges
Universidade de Brasília 
De locis sanctis: tradição, memória e formas 
de representação

Matheus Silveira Furtado,  
Universidade de Brasília
Entre Cervantes, Duby e Grassmann – Uma 
ontologia da representação da cavalaria

15h30 – 16h coffee-break

16h – 17h30 Sessão de Comunicações 6  

coordenação  Pedro Russi

Rodrigo de Almeida Cruz
Universidade de Brasília 
Como foi feita a exposição Constrangimento 
do tempo

Marcos Antony Costa Pinheiro
Universidade de Brasília
Arquifissuras: a arquitetura espontânea que 
se configura como uma escultura expandida

Guilherme Lazzaretti
Universidade de Brasília
Considerações sobre a cor na pintura contem-
porânea

17h30 – 18h Encerramento

PRoGRaMação Do EVEnto

21/06

09h – 10h credenciamento e encerramento 
das inscrições

10h – 10h30 Abertura

10h30 – 12h30 Mesa Redonda 1 
Curadoria e discursos expositivos

coordenação  Maria Eurydice de Barros Ribeiro

Susan Cahan 
Yale College (Estados Unidos)
The Art Museum in the United States in the Age of Black Power   

Vera Beatriz Siqueira, Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Imaginação histórica e pensamento curatorial: aproximações 

Elisa de Souza Martinez, Universidade de Brasília  
Curadoria e Exotismo: o valor do outro

12h30 – 14h30 almoço

14h30 – 16h Sessão de Comunicações 1

coordenação  Gregório Soares

Jacqueline Ribeiro de Souza Mendes
Universidade de Brasília  
Análise semiótica de um texto sincrético: a capa do livro 
Química e Sociedade

Verônica Maria Biano Barbosa 
Universidade de Brasília  
Luz e movimento: o estrangeiro imagético-literário
 de Albert Camus e José Muñoz  

Rosana Campos Leite Mendes 
Universidade de Brasília  
Jean Genet e Alberto Giacometti: escrita, escultura e pintura do não supérfluo

16h – 16h30 coffee-break

16h30 – 18h Sessão de Comunicações 2

coordenação  Elisa de Souza Martinez

Georgia Maria de Castro Santos 
Universidade de Brasília   
A estética da moda no vestuário feminino do Rio de Janeiro 
do início do século XIX

Ana Claudia Maynardes 
Universidade de Brasília   
Objetos do cotidiano: mediadores, dialógicos e emocionais

Bruno de Almeida Porto/Marco Aurélio Lobo Júnior 
IESB/Universidade de Brasília   
Relato sobre a curadoria da 12ª Bienal Brasileira de Design Gráfico

18h – 20h Coquetel de Abertura
Lançamento de livros

atividades paralelas

Reuniões de grupos 
temáticos vinculados 
ao Grupo de Pesquisa 
Curadoria, Memória e 
Transtextualidade

Exposição multimídia
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Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Santa Catarina 
(2001). Mestre e pesquisadora pelo Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação 
da Universidade de Brasília (UnB), na linha de pesquisa Educação, Arte e Comunicação. Atuou 
no Programa de Educação de Jovens e Adultos PROEJA-Transiarte, no Programa de Educação 
à Distância da Faculdade de Educação da UnB PEDEaD, na equipe de formação de professores 
do Distrito Federal do Programa UCA - Um Computador por Aluno, no Núcleo de Arquitetura 
e Urbanismo (NAU), vinculado ao Núcleo de Extensão da Universidade Católica de Brasília 
(UCB), e no projeto Olhares sobre Brasília, vinculado ao Projeto de Pesquisa Observatório de 
Arquitetura e Urbanismo (OAU/UCB). Atualmente, é professora e assessora da direção do 
curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Católica de Brasília, professora do curso de 
Arquitetura e Urbanismo do CEUB - Centro Universitário de Brasília, e aluna regular do curso 
de Doutorado em Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília (PPG-FAU/UnB), na 
linha de Teoria, História e Crítica.

Professora Adjunta do Departamento de Design da Universidade de Brasília. Tem graduação em 
Desenho Industrial pela Universidade Federal do Paraná, mestrado e doutorado em Artes pela 
Universidade de Brasília. É pesquisadora líder do Grupo de Pesquisa Laboratório de Desenvol-
vimento em Design (UnB/CNPq). É professora e orientadora no Curso de Mestrado em Design 
da UnB, na linha de pesquisa Design, Cultura e Sociedade. Atualmente desenvolve pesquisas 
sobre a relação homem e objeto na vida cotidiana; design do mobiliário brasileiro; Economia 
Criativa; e material pedagógico para ensino inclusivo.

Graduação em Licenciatura Plena em Educação Artística pela Universidade de Brasília (1982). 
Mestre em Artes pela Universidade de Brasília (2004). Atualmente é professor assistente e 
doutoranda em Teoria e História da Arte na Pós-Graduação do Departamento de Artes Visuais, 
da Universidade de Brasília. linhas de pesquisa: técnica - gravura em metal; teórica- história da 
imagem religiosa cristã no ocidente medieval. Participa de Exposições de Arte, Congressos e 
Encontros de História e de Artes Visuais. Última participação em Eventos: maio de 2014 no Ix 
Encontro Raízes Medievais do Brasil Moderno: Escritos e Imagens do Mundo Luso-Brasileiro 
(sécs. xII- xVII).

Pós-Doutorado na Amsterdam School for Cultural Analysis (ASCA), da Universiteit van Ams-
terdam, Holanda. Membro Titular do Conselho Nacional do Patrimônio Museológico, do Ins-
tituto Brasileiro de Museus (Ibram-MinC). Doutora em Intersemiose na Literatura e nas Artes 
(Pontifícia Universidade Católica de São Paulo). Master in Fine Arts (Pratt Institute, New York, 
Estados Unidos). Na Universidade de Brasília (UnB), cursou Arquitetura e Urbanismo (graduação 
incompleta) e Artes Plásticas. Professora Associada do Departamento de Artes Visuais e docente 
do Programa de Pós-Graduação em Arte (PPG-Arte, mestrado e doutorado), da UnB. Em 2006, 
conduziu a reestruturação do projeto editorial da Revista VIS e a implantação do Doutorado 
em Arte do PPG-Arte da UnB, no qual exerceu a função de Coordenadora (2006-2008). Na 
mesma instituição, implantou o curso noturno de Licenciatura em Artes Plásticas, do qual foi 
coordenadora. Membro do Comitê de Curadoria da Associação Nacional de Pesquisadores em 
Artes Plásticas (Conselho Deliberativo, 2001-atual). Membro de associações científicas, entre 
as quais: Associação Brasileira de Críticos de Arte, Semiotic Society of America, Association 
Française de Sémiotique e College Art Association. Seus temas de pesquisa são: história das 
exposições, imagem etnográfica e utopias modernas. Pesquisadora do CNPq.

Aline Stefania Zim

Ana Claudia Maynardes

Cintia Maria  
falkenbach Rosa 
 

Elisa de Souza Martinez

Professora Adjunto 1 do Curso de Design (Din), da Universidade de Brasília (UnB), onde coordena 
o Laboratório de Estudos e Pesquisa em Design, Indumentária e Moda (LabDIM). Doutora (2015) 
na linha de pesquisa em Teoria e História da Arte do Programa de Pós-Graduação em Arte, do 
Instituto de Artes (IdA/UnB), com tese sobre a estética da moda de luxo da Corte Portuguesa 
no vestuário feminino do Brasil do século xIx. Obteve Bolsa PDSE/CAPES (2013/2014) para 
pesquisar em Portugal na Universidade Nova de Lisboa, no Centro de História de Além Mar 
(CHAM), do qual participa como investigadora correspondente.  Mestre (2006) em Teoria e 
História da Arte no Instituto de Artes (IdA–UnB), com dissertação sobre a história da roupa, 
da moda e da mulher na Europa Ocidental Medieval. Graduada em Desenho Industrial (1987), 
em Projeto de Produto e Comunicação Visual (1988) pela Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro (PUC-RJ). Tem experiência na área de Design Gráfico com ênfase em Sistema de 
Identidade Visual e em Design de Produto com ênfase em Vestuário/Moda: história, identidade, 
etnicidade e sustentabilidade.

Mestre e Doutora em História a Crítica da Arte pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
Co-organizou o livro Roberto Pontual obra crítica, pela Editora Azougue-RJ. Possui artigos 
publicados em anais de congressos de história da arte e na revista DASARTES, e prefácios de 
livros sobre arte contemporânea. Participou de comissões de seleção de artes visuais do Centro 
Dragão do Mar de Arte e Cultura do Ceará, dos editais Funarte-Marco Antônio Vilaça e Redes de 
Artes Visuais, do I Edital das Artes da Prefeitura Municipal de Fortaleza, do Salão de arte de abril 
de Fortaleza, e do xV Edital Arte e Patrimônio (Iphan). Consultora da Secult Ceará. Organizou 
exposições do acervo do CCBNB no Paço das Artes-USP, Centro Cultural São Paulo, Espaço 
Funarte Brasília, Sala Nordeste-Funarte, Casa das Onze Janelas de Belém e Usina Cultural, em 
João Pessoa. Coordena o espaço Sem Título Arte, em Fortaleza. 

Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências - PPGEduC do Instituto 
de Química - Universidade de Brasília. Graduada em Licenciatura em Ciências Biológicas pela 
Universidade de Brasília (1983). Mestre em Educação pela Universidade de Brasília (2006) na 
área de Magistério, Formação e Trabalho Pedagógico, com pesquisa direcionada ao Ensino de 
Ciências e Biologia.  Especialista em Metodologia da Educação a Distância pela Universidade 
do Sul de Santa Catarina (2009). Docente na Educação Básica – Ensino Fundamental e Médio 
nas redes pública e privada de ensino do Distrito Federal (1984 a 2012) e Colégio Militar de 
Brasília (1984 a 1989). Docente na Educação Superior em cursos de graduação e pós-graduação 
(2004 a 2014). Professora substituta no Departamento de Métodos e Técnicas da Faculdade de 
Educação - Universidade de Brasília, ministrando as disciplinas Ensino de Ciências e Tecnologia 1 
e 2 e Educação em Saúde (2014 a 2016); docente no PARFOR/Universidade de Brasília (2015); 
professora conteudista do curso de Licenciatura em Pedagogia – UAB/UnB (2016).

Possui graduação em Artes Plásticas pela Universidade de Brasília (2013). Tem experiência na 
área de Artes, com ênfase em Escultura e Intervenção urbana. No ano de 2013, em parceria com 
artistas, criou o coletivo de pesquisa de escultura e intervenção Coletivo AIA, organizando algumas 
intervenções no Distrito Federal. Professor de escultura na Faculdade de Arte Dulcina Moraes, em 
Brasília, desde 2015. Em 2016 ingressou no curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação 
em Arte da Universidade de Brasília. Desde 2014, tem participado de exposições em Brasília. 
Participou de uma residência artística no Núcleo de Arte Contemporânea do Centro Oeste. 

Universidades de Paris I, Sorbonne e Universidade Politécnica de Valencia. Professora e orientadora 
do PPG – Artes Visuais, UFRGS, pesquisadora 1A do CNPq e líder de Grupo de Pesquisa registra-
do. Atual presidente da Associação Brasileira de Críticos de Arte, ABCA, membro do Conselho 
da Associação Internacional de Críticos de Arte, AICA. Foi Presidente da Associação Nacional 
de Pesquisadores em Artes Plásticas, ANPAP, Coordenadora do Programa de Pós Graduação 
em Artes Visuais da UFRGS e Diretora do Centro Cultural Brasil Venezuela, em Caracas. O foco 
de seu trabalho são as relações sistêmicas da arte contemporânea, pesquisando, atualmente, 
as articulações desta produção com a internet. Participa regularmente em congressos e com 
artigos em periódicos nacionais e internacionais. Seus últimos livros foram: Pela Arte Contem-
porânea; desdobramentos de um projeto (2017), As novas regras do jogo: o sistema da arte no 
Brasil (2014) e Web arte e Poéticas do território (2012), manteve durante três anos uma coluna 
semanal sobre artes visuais no jornal online Sul 21. Realizou várias curadorias, entre as quais Pro 
Posições, no MARGS, 2017, Web arte, na Bienal Internacional de Curitiba, 2013, Mostra Inaugural 
na Fundação Iberê Camargo, 1999 e Representação Brasileira na Bienal de Cuenca, 1998. Maiores 
informações http://www.ufrgs.br/artereflexoes/site/

Georgia Maria  
de Castro Santos 

 

Jacqueline Medeiros
 

 
 

Jacqueline Ribeiro  
de Souza Mendes 

 
Marcos Antony  
Costa Pinheiro  
 

 
 
 

Maria Amelia Bulhões 

http://www.ufrgs.br/artereflexoes/site/


176 SoBRE oS aUtoRES

Doutora em História da Arte pela Université de Paris Panthéon-Sorbonne (1996) e Bacharel em 
História da Arte por Bates College, E.U.A. (1985).  Desde 1998, leciona no Instituto de História 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), na graduação (avaliada com nota máxima pela 
CAPES) e no PPGHIS, um Programa de Pós-Graduação de excelência, avaliado com grau seis pela 
Capes em vários triênios. Suas linhas de pesquisa são: iconografia cristã, circulação de imagens e 
culto de imagens na Europa e na América Portuguesa (séculos xV-xVIII). Professora Associada, 
coordena o Centro de História da Arte (CHA), sendo este Grupo de Pesquisa no Diretório do 
CNPq, que fundou no Instituto de História da UFRJ, com membros de diversas universidades. 
Coordena o projeto de pesquisa em equipe “Arte e Devoção: Quatro Séculos de História do 
Livro Ilustrado”, que enfoca o acervo da Real Biblioteca Portuguesa com livros manuscritos com 
iluminuras, gravuras e livros com estampas publicados na Europa nos séculos xV-xVIII. Publicou, 
em língua portuguesa, o livro seminal de Hans Belting: Semelhança e Presença: A História da 
Imagem antes da Era da Arte.

Realizou Pós-doutorado na França e em Portugal. Foi pesquisadora sênior na Biblioteca Real 
de Bruxelas. É Doutora pela Universidade de Paris x, diplomada em Estudos Aprofundados em 
Civilizações do Ocidente Medieval Europeu pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais 
(Paris). Estudou História da Arte Francesa Medieval e Moderna na Escola do Museu do Louvre. 
Atualmente, é professora da Universidade de Brasília. Seu projeto está voltado para as leituras 
teóricas contemporâneas sobre a arte medieval, área em que atua como docente. Nos últimos 
anos tem se dedicado em especial a análise das imagens pagãs na pintura e na escultura românica. 
Interessa-se igualmente pelo estudo dos materiais e das técnicas. Privilegiando o conceito da 
“longa idade média” tem se dedicado à análise da continuidade de temas medievais em outros 
períodos da história.  Os resultados dos projetos vêm sendo regularmente publicados em capí-
tulos de livros, periódicos e anais de eventos.

Mestrando em Artes pelo Programa de Pós-Graduação em Arte, do Instituto de Artes da Uni-
versidade de Brasília. Graduado em História pela Universidade de Brasília (2014). Graduando em 
Museologia também pela UnB. Tem experiência na área de História, com ênfase nas áreas de 
História medieval. Desenvolveu pesquisas relacionando: cinema e história; ensino de história. E 
em especial relacionando bestiários, heráldica e símbolos de poder medievais.

Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Pernambuco (1972) 
e doutorado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo (2003). Atualmente 
é professor adjunto da Universidade de Brasília.

Artista plástico e pesquisador. Desenvolve pesquisa de doutorado em Poéticas Contemporâneas 
na Universidade de Brasília. Participa desde 2010 de diversas exposições coletivas e salões. Em 
maio de 2017 realizou sua primeira mostra individual, intitulada Constrangimento do Tempo, na 
Alfinete Galeria, em Brasília. Seu trabalho costuma se dar no terreno da pintura, frequentemente 
refletindo sobre os limites desta.

Historiadora da arte, educadora e curadora, especializada em arte contemporânea e história 
dos museus. Seu foco de interesse são as relações entre mudanças sociais e artísticas, bem 
como a confluência de fatores que dão forma à maneira na qual a cultura é concebida, discutida 
e desenvolvida. Esse interesse é exemplificado em seu livro mais recente, Mounting Frustra-
tion: The Art Museum in the Age of Black Power (Duke University Press, 2016), que examina 
o impacto do Movimento pelos direitos civis nos museus de arte por meio do estudo de uma 
série de eventos ocorridos na cidade de Nova York. Coeditora do livro Contemporary Art and 
Multicultural Education (Routledge, 1996) e autora de ensaios sobre o trabalho de Andrea Fraser, 
Carrie Mae Weems, Tim Rollins and KOS, Jim Hodges, e Andy Warhol. Entre outros prêmios, 
foi contemplada com o Arts Writer’s Grant da Andy Warhol Foundation for the Visual Arts e o 
Wyeth and Meiss/Mellon Publication Grants da College Art Association. Trabalhou nos museus: 
Metropolitan Museum of Art (Nova York), Museum of Modern Art (MoMA-NY), e New Museum 
of Contemporary Art (Nova York). Curadora Senior da coleção privada de Eileen e Peter Norton e 
diretora de artes para a Peter Norton Family Foundation. Atualmente, é Diretora da Tyler School 
of Art, na Philadelphia, Estados Unidos.  

Maria Beatriz 
de Mello e Souza 

 

Maria Eurydice  
de Barros Ribeiro    

Matheus Silveira 
furtado  

Reinaldo Guedes  
Machado 

 
Rodrigo de Almeida Cruz 

 
Susan Cahan

Graduada em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1983). Mestre em 
História Social da Cultura pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1993). Doutora 
em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1999). Professora associada e 
pró-cientista da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde coordenou o Programa de Pós-
graduação em Artes, foi vice-diretora do Instituto de Artes e coordenou o curso de Bacharelado 
em História da Arte. Membro do conselho editorial da revista 19&20 (revista online). Autora 
dos livros Wanda Pimentel (Silvia Roesler/Prefeitura do Rio, 2012), Cálculo da Expressão: Goel-
di, Segall, Iberê (Imprensa Oficial SP/Fundação Iberê Camargo, 2010), Iberê Camargo (Cosac 
Naify, 2009), Burle Marx (Cosac Naify, 2001 e 2009) e Milton Dacosta (S. Roesler Edições de 
Arte, 2005), entre outros, além de vários artigos em livros e revistas. Curadora de exposições na 
Fundação Iberê Camargo (Porto Alegre), Museu Lasar Segall (São Paulo), Museus Castro Maya e 
Paço Imperial (Rio de Janeiro). Pesquisadora do CNPq desde 2008. Pesquisadora visitante, em 
nível de pós-doutoramento, no Getty Research Institute, em Los Angeles, EUA, 2012. Realiza 
estágio pós-doutoral no Programa de Pós-graduação em História Social da PUC-Rio.

Possui graduação em Letras Francês (2015) pela Universidade de Brasília (UnB). Ainda na gradua-
ção concluiu três projetos de iniciação científica na área de literatura comparada. Atualmente 
é aluna do curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Literatura (PósLIT) na UnB. 
Realiza uma pesquisa sobre a relação entre texto verbal e imagem no processo de construção 
de sentido de uma obra híbrida. Seu objeto de estudo no mestrado é a edição ilustrada por José 
Muñoz da obra O Estrangeiro de Albert Camus.

Pesquisador e Professor Associado, Departamento de Artes Visuais e Programa de Pós-Gra-
duação em Arte da Universidade de Brasília. Pós-Doutorado na SciencesPo/CEVIPOF/CNRS, 
Paris, França. Doutor em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo. Master in Fine Arts (MFA), na School of the Art Institute of Chicago e no Pratt Institute, 
Nova York, Estados Unidos. Tem realizado mostras individuais e coletivas no Brasil e no exterior, 
destacando-se: Biblioteca Luis Angel Arango, Bogotá, Colômbia; Museu de Arte Moderna, 
Cartagena, Colômbia; Itaú Cultural, São Paulo; Museo de Arte Moderna, Barranquilla, Colômbia; 
Centro Universitário Maria Antônia, São Paulo; Paço das Artes, São Paulo; The Bronx Museum of 
the Arts, Nova York, Estados Unidos. Com patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito 
Federal, publicou o livro Vicente Martínez; armadilhas para poeira e luz, com textos de Agnaldo 
Farias e Alvaro Medina. Recentemente, participou do projeto Caribbean Art at the Crossroads of 
the world, com exposições em três museus de Nova York: El Museo del Barrio, Queens Museum 
of the Arts e Studio Museum of Harlem. O livro-catálogo deste projeto foi coeditado por Yale 
University Press e Museo del Barrio, de Nova York.  

Vera Beatriz Siqueira

Verônica Biano 

 
Vicente Martínez Barrios 
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Coordenação Geral

Elisa de Souza Martinez

Comitê Científico

Ana Claudia Maynardes, UnB/DIN

Elisa de Souza Martinez, UnB/VIS

Gregório Soares, UnB/VIS

Maria Eurydice de Barros Ribeiro, UnB/HIS/VIS

Pedro Russi Duarte, UnB/FAC

Vera Beatriz Siqueira, Uerj

Vicente Martinez Barrios, UnB/VIS

Comissão Organizadora

Ana Claudia Maynardes

Elisa de Souza Martinez

Gregório Soares

João Balbino

Luciana Ribeiro

Maria Eurydice de Barros Ribeiro

Matheus Furtado

Rodrigo Cruz

Thiago Borges 

Vicente Martinez Barrios

Edição de Anais

Elisa de Souza Martinez (Org.)

Revisão

Yana Palankof

Fotografias 

Mauricio Chades (p. 11 – 15)

Vicente Martinez (detalhes de fotos, p. 8, 16, 66 e 124)

Design Gráfico

Felipe Cavalcante

Felipe Rodopoulus (programação)



180 curadoria

seminário internacional curadoria, memória e transtextualidade:

convergências
indisciplinadas

patrocínio

�| IdA | VIS 

apoio

CIÊNCIA E OUSADIA
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