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Licenciatura em Artes visuais
Percurso 4

Eixo 4

Cultura Popular: É popular? É pra pular?
Deslocamentos históricos e conceituais
em torno do tema
Autora
Drª Leda Maria de Barros Guimarães Possui graduação em Licenciatura Plena Em Educação Ar�s�ca pela
Fundação Armando Álvares Penteado (1985), mestrado em Educação pela Universidade Federal do Piauí (1995)
e doutorado em Artes pela Universidade de São Paulo (2005). Pós Doutorado na Universidade Complutense de
Madrid. Atualmente é professora �tular da Universidade Federal de Goiás. Criou (2005/2007) e coordenou o
curso de Licenciatura em Artes Visuais na modalidade EAD do programa Universidade Aberta do Brasil (2007-
2011). Tem pesquisado formação de professores em artes visuais, arte e cultura popular e sobre o ensino de
artes visuais por meio das Tecnologias de Informação e Comunicação - TICs. Foi vice-presidente da Federação
de Arte Educadores do Brasil -FAEB vigência 2011/2012. É membro do Conselho Mundial do InSea
(Interna�onal Society for Educa�on through Art) para a América La�na, e membro do Conselheira do CLEA -
Consejo La�noamericano de Educación por el Arte.
Saiba mais

Apresentação

Para tratar deste tema, primeiro quero me apresentar e dizer de forma sucinta como surge meu interesse
inves�ga�vo e docente por “arte e cultura popular”. É na relação de um tempo/espaço histórico, cultural,
esté�co e pedagógico que tenho me debruçado sobre certos aspectos do popular, tais como as visualidades
urbanas – grafites, cartazes, anúncios, murais e outras visualidades fora de contextos urbanos ligados a
manifestações de indústrias do viver, como mobiliários, formas de decoração, de ves�r, artesanato nas suas
diversas formas de produção, os saberes e fazeres ligados a esté�cas dos co�dianos e outras experiências,
sempre no âmbito da inves�gação da cultura visual do povo, sob a perspec�va de uma crí�co reflexiva dos
dados levantados.

Não sou autoridade no popular, nem creio que existam definições fechadas que expliquem do que se
trata. Como professora envolvida com formação de professores de artes visuais numa universidade pública,
apresento reflexões parciais, frutos de inquietações ligadas a minha docência, a pesquisas, a projetos de
iniciação cien�fica, projetos de extensão realizados na Faculdade de Artes Visuais (FAV) da Universidade Federal
de Goiás (UFG), onde exerço minhas “professoralidades”.

Também sou docente do Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual e, ao longo dos cinco anos
de exercício de orientação, tenho abraçado projetos que ins�guem e alimentem essas “variações em torno do
tema arte e cultura popular” sob a perspec�va da cultura visual. As formas culturais pesquisadas apresentam
esté�cas que fogem da “arte” com “A” maiúsculo, ou do que é considerado estritamente artesanato, ou arte
popular. Procuro com isso visões mais abrangentes de arte, em favor de leituras mais significa�vas das
visualidades da cultura. Assim, entram na minha agenda inves�ga�va uma variedade de manifestações
“marginais”, como, por exemplo, os trabalhos manuais, artesanais, cópias, reproduções etc.
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Nem todos concordam com essa “miscelânea”. Para muitos, con�nua valendo a separação entre artes
maiores e artes menores, na qual artesanato ou o objeto popular são considerados inferiores este�camente e,
como tal, não podem ser estudados na universidade, principalmente, num curso de artes visuais. Convivi com
esses impasses e conflitos na disciplina Arte Popular Brasileira que lecionei nos anos de 1997 a 2000 na FAV-
UFG, como relatado na minha tese “A Linha Vermelha do Ensino da Arte” (GUIMARÃES, 2005).

Em 1999, decidi montar um projeto de pesquisa, que inves�gasse essas questões, buscando atrair a
par�cipação de alunos colaboradores de todos os cursos da FAV, para que através, da experiência da
pesquisa, pudessem refle�r sobre a importância da inves�gação do popular sob outras lentes, estabelecendo
conexões com as diferentes áreas de formação ou de interesse. Tive a sorte de ter aprovados,
simultaneamente, o projeto de pesquisa com alunos bolsistas de iniciação cien�fica (PIBIC) e apoio da
Fundação de Amparo a Pesquisa da UFG. Além dos bolsistas, outros alunos par�ciparam como voluntários,
realizando levantamentos fundamentais para as reflexões que hoje estão aqui neste texto.

Enfim, esse projeto procurou abrir brechas conceituais nas áreas de artes visuais/plás�cas e do design, ao
mostrar a importância de, como diz Ana Mae (1991, p. 34), “de reforçar a herança ar�s�ca e esté�ca dos alunos
com base em seu meio ambiente e o universo cultural da comunidade”. Precisamos conhecer e buscar
compreender os códigos visuais e esté�cos, seus trânsitos, seus contextos, as inquietações que provocam, as
estruturas sociais que sustentam, os desejos que despertam; enfim, inves�gar como transitam no tempo e no
espaço para que façam sen�do no trabalho que fazemos como professores de artes visuais.

Ao longo da história, diferentes definições de arte têm criado debates entre crí�cos e historiadores,
geralmente levando a polarizações. Superar essa controvérsia é importante para aproximar a arte que se
encontra nos dois lados da tela. De um lado, uma arte de imagens reconhecidas como tal; do outro, vários
afazeres humanos não reconhecidos como arte. Proponho que superemos estas dicotomias an�gas entre
artesanato e artes visuais, costura e escultura, paisagismo e jardinagem (McFee, 1991), em favor de um
conceito mais robusto e transformador. Essa visão integra processos cria�vos menos consagrados e rela�viza
paradigmas tradicionais. Hoje depois de uma década, vejo que essa discussão con�nua per�nente e ins�gando
professores de artes que começam a discu�r outras noções de artes, mais amplas, mas complexas, menos
dicotômicas. O que é muito bom. Mas também a discussão é necessária porque as visões deterministas e
naturalizadas permanecem. Assim, penso que as indagações/provocações/informações discu�das ao longo
deste texto podem servir para gerar mais inquietações e novas provocações.

Uma questão que se costuma colocar quando defrontamos com o tema é a seguinte: Cultura popular ou
cultura das camadas populares? A mesma coisa para arte Popular ou arte das camadas populares? Antes de
iniciarmos, a discussão vamos problema�zar a nomenclatura “arte popular”. Essa denominação sempre exis�u?

Se pensarmos na produção de objetos “ar�s�cos” da an�guidade até a Idade Média, será di�cil
separamos essa produção em classes tão dis�ntas tais como erudito e popular. Mário Pedrosa (1995) lembra
que essa divisão não exis�a nas civilizações an�gas, só aparecendo na época moderna.* “A diferenciação entre
ambas nasce com a sociedade capitalista, com a formação da burguesia, com a divisão da sociedade em
classes”. Nela se expressa a dominação ideológica e de classe da burguesia (que se iden�fica com a arte erudita)
sobre as classes dominadas e sobre a arte popular de origens camponesa ou proletária.

Pedrosa lembra-nos ainda que a arte popular nunca par�cipou da historiografia da arte erudita. Mesmo
em países como o México, cujas tradições de cria�vidade popular são tão respeitáveis e tão an�gas, a arte
popular ficou de fora da história da arte nobre. De fato, como já abordamos na introdução, encontramos
referências da cultura popular e de arte popular nos campos da sociologia, antropologia e história.

Professora Leda Guimarães

Unidade 1: Breve rastro histórico das concepções de popular
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Em 1846, surge o neologismo folk-lore (saber do povo), campo de estudos até então iden�ficado como
“an�guidades populares” ou “literatura popular”. Os interessados por esse campo ficaram conhecidos como
An�quários e foram autores dos primeiros escritos que, no século XVII, retratavam costumes populares, tendo
como caracterís�cas o colecionismo, a classificação, o diletan�smo e a valorização moral do popular. Em 1870, é
fundada a Folklore Society na Inglaterra, com um novo espírito que procura definir o estudo das tradições
populares como ciência, estabelecendo metodologias de pesquisa como a etnologia (descrição), evitando assim
posturas diletantes e exó�cas.

Para os estudiosos do século XIX, a cultura folclórica sofria a ameaça de desaparecimento em função do
avanço da industrialização e modernização da sociedade. O historiador inglês Peter Burke observa no seu livro
Cultura Popular na Idade Moderna (1989) o surgimento, na Alemanha, de uma série de terminologias para
definir as produções populares, tais como: volkislied para designar a canção popular, volksmärchen e volkssage
para falar de conto popular e bilder-reimen nomeava versos para imagens. Para Burke (1989, p.29).

[a arte popular] é resgatada das mãos do vulgo para obter um lugar nas coleções do
homem de gosto. Versos que poucos anos atrás eram considerados dignos somente da
atenção das crianças são agora admirados por aquela simplicidade natural que outrora
recebeu o nome de grosseria e vulgaridade.

Conforme o historiador, esse interesse surge justamente no momento em que a cultura tradicional da
Europa do An�go Regime desaparece sob o impacto da Revolução Industrial. Evidencia-se a ideia de que a
cultura popular é algo que se opõe à cultura erudita. Surgem as coletâneas de can�gas folclóricas e de contos,
como os compilados pelos Irmãos Grimm. As canções populares, a música popular, a xilogravura ganharam
lugar de pres�gio na ‘classe alta’.

Ou seja, as manifestações populares passaram a ser consideradas elegantes pelos fidalgos, e o povo
torna-se objeto de interesse para intelectuais. Esse movimento amplo de descoberta do popular tem raízes
esté�cas, intelectuais e polí�cas. O obje�vo era construir sobre a singularidade das expressões culturais do
povo, a singularidade de cada nação, e o ar�sta devia expressar a individualidade cole�va. O povo era, para os
intelectuais, natural, simples, inculto, ins�n�vo, irracional, enraizado nas tradições e no solo da sua região. Três
pontos qualificam essa noção de popular: o primi�vismo, o comunalismo e o purismo. Primi�vismo diz respeito
à tenta�va de localização da origem das expressões populares em um tempo remoto indeterminado.
Comunalismo é a teoria formulada pelos Irmãos Grimm, segundo a qual a poesia floresce espontaneamente,
não exis�ndo ator e es�lo individualizados. Purismo fala das qualidades da produção popular como expressão
da natureza inculta, simples, ins�n�va e irracional do próprio povo.

1.1. Popular: primi�vo

Em 1871, Sir Edmund Taylor explica, no seu livro Cultura Primi�va, o folclore como sobrevivência de uma
cultura selvagem também compar�lhada por todas as classes. Toda a espécie humana estava des�nada a sair
da barbárie para a civilização, no entanto, a classe que de�nha o folclore, já �nha parado seu estágio evolu�vo.
Para ele, o rude camponês serviria de lembrança ao homem educado do seu passado selvagem, ou seja, todos
con�nham um bárbaro dentro de si.

Assim, para diversos autores, enquanto certas “raças” �veram a capacidade de “evoluir”, outras
permaneceram nesse “estágio primi�vo”, ou evoluíram, mas não o bastante, tendo parado a meio caminho da
condição civilizada. Entre os privilegiados da cadeia evolu�va, a educação era uma ferramenta importante para
não deixar aflorar essa alma primi�va. Educação esta, que as camadas populares não �nham acesso, pois eram
considerados incapazes de ser educados. Quando muito, poderiam ser civilizados.

1.2. Popular: de povo a mul�dão (massas)
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Com a expansão e intensificação da urbanização, as cidades passam pelo fenômeno da superpopulação.
Logo, surge outra noção de popular, aquela ligada à mul�dão na qual se dis�nguia povo de massa. “Povo” seria
aquela camada rural fadada a desaparecer, não aquela outra que passava a incomodar, com sua presença, a
vida nas cidades (veja Figura 1).

Figura 1. Jean-François Millet (1814-1875): “Colheita” e “Rabisco”.

A “não cultura” das massas era vulgar, ligada ao entretenimento. O Livro Cultura e Anarquia de Ma�hew
Arnold em 1869 instaura as bases da cultura popular como cultura de massa, diferenciando-a da verdadeira
cultura que teria um caráter desinteressado. Storey (2003) ilustra bem essa “anarquia” que ameaçava as classes
dominantes comentando a maneira como Ortega e Gasset, já no século XX, em 1936 referiam-se as massas:

Parte do problema era que �nha gente demais nos lugares que Ortega e Gasset desejava
frequentar. Cidade e vilas, hotéis e cafés, parques e praias, teatros e casas de concertos
estavam cheios de pessoas. Quanto mais ele olhava, mais ele ficava aborrecido,
paranoico e com asco. (pp.24 e 25).

Se com os român�cos iniciadores do interesse, a cultura do “povo” estava ligada a ideia de autên�co,
enquanto que a erudita representaria algo ar�ficial, com o advento das massas, essa dis�nção é re-elaborada
em outras formas de polarizações, como, por exemplo, culta e inculta. Canclini (1999) diferencia três usos do
popular. “Os folcloristas falam quase sempre do popular tradicional, os meios massivos de popularidade e os
polí�cos de povo” (pp. 271–272)

Vemos então que a concepção de popular vai-se deslocando. Para os estudiosos do século XIX, a cultura
folclórica sofria a ameaça de desaparecimento em função do avanço da industrialização e modernização da
sociedade e a categoria “popular” estava ligada a populações de áreas rurais ou exó�cas, que não �nham
chegado ainda na cidade. Mas, esse “povo” passa a habitar o espaço urbano, e a concepção de popular se torna
a de “massa” (Figura 2). A par�r da segunda metade século XX, essas oposições começam a ser abaladas e
revisadas. Vários fatores contribuem para essa revisão, que, embora não destruasse as concepções mais
arraigadas, contribuíam para diminuir o fosso entre essas categorias.
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Figura 2. Daumier, Honoré (1808-79). O vagão de Terceira Classe.

O enfoque da cultura popular pluralizou-se ao longo do século XX, de acordo as mudanças na
compreensão do “outro” e da noção de cultura menos etnocêntrica. Especialmente após a Segunda Guerra
Mundial, assiste-se à progressiva falência de conceitos totalitários, tais como ciência e progresso e até mesmo
futuro. Os campos disciplinares, ao invés de proclamarem grandes verdades, preocupam-se mais com a inter-
relação de saberes e de formas culturais diversas. A cultura popular volta à cena, como espaço de tráfegos,
trânsitos e contágios, no qual a ideia de purismo e/ou primi�vismo não faz mais sen�do – mas é fecunda a ideia
da circulação dos níveis culturais, que deve um tributo tanto ao marxismo como à antropologia.

Muda-se de uma visão monocultural para a compreensão da pluralidade. As duas tradições “puras” (a
popular e a clássica) foram-se diluindo paula�namente, misturando-se às vezes entre si, transformando-se ao
longo do processo, gerando uma mul�plicidade de formas, tanto orais como escritas e, finalmente eletrônicas
(como a cultura de massa), circulando pelas várias camadas sociais da população dos países europeus e la�no –
americanos até os dias de hoje.

Em 1947, Adorno e Horkheimer cunharam o termo indústria cultural para designar os produtos e os
processos da cultura de massa. Para os autores, a situação cultural agravara-se com o caráter de
mercan�lização e homogeneidade das novas formas de cultura tais como o filme, o rádio ou as revistas. A
mudança fundamental em relação aos intelectuais anteriores é que, ao invés da ameaça da anarquia, a cultura,
de massas promoveria o controle, a manipulação, não deixando espaço para a imaginação e a reflexão das
massas. No entanto, as ideias desenvolvidas pelos alemães, na passagem do século XVIII para o século XIX,
�veram uma enorme influência sobre o conceito de cultura popular, tal como ainda encontramos hoje em dia.

1.3. Popular na terra de pindorama

Segundo Or�z (2001), no Brasil, o estudo do popular está sempre ligado à busca de definição da nossa
iden�dade. Os vários momentos dessa busca conectam-se as diferentes tradições das abordagens dos séculos
XIX e XX. No bojo do popular, encontramos concepções ligadas a produções folclóricas, artesanais, massivas e
eruditas. Também discussões sobre polí�cas educacionais, comunicacionais, patrimoniais, esté�cas e ar�s�cas.
Tensões entre local e global, entre ações de preservar e outras que adotam os ecle�smos e apropriações
culturais.

É preciso atenção para os deslocamentos e especificidades da das tensões e deslocamentos, pois não
temos os mesmos componentes históricos sociais e econômicos da Europa do século XVII e XVIII, como, por
exemplo, a Revolução Industrial.
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No Brasil, também foram os român�cos os primeiros a manifestar interesse pelo patrimônio cultural de
raízes populares (Figura 3). Em nosso caso par�cular, especialmente mesclado ao pensamento mí�co do negro
e do índio. Aqui em Pindorama as expressões da cultura popular eram consideradas expressão autên�ca do
povo brasileiro, o gérmen de uma nacionalidade, livre das influências européias. Logo a seguir, movida pelo
cien�ficismo, parte da elite intelectual procurou jus�ficar a cons�tuição da nacionalidade a par�r do argumento
da miscigenação das três raças.

Figura 3. José Maria de Medeiros, A personagem Iracema do romance de
José Alencar, RJ, Museus Nacional de Belas artes, 1881.

Determinismo, evolucionismo, posi�vismo, roman�smo e naturalismo – essas as palavras-chave que, com
suas derivações e ramificações, formariam a constelação de ideias e dariam as balizas para a a�vidade crí�ca no
Brasil do século XIX. Ar�stas passaram a empregar elementos da cultura popular na criação de obras des�nadas
aos círculos ilustrados, como parte de um projeto, es�mulado e desenvolvido pelo governo de Dom Pedro II, de
construção de um corpo de símbolos nacionalistas que poderia contribuir para a afirmação do Brasil entre as
nações civilizadas.

A par�r do apoio de D. Pedro II aos intelectuais e ar�stas, o Roman�smo brasileiro se transformou em
projeto oficial, expressando sua ligação com a polí�ca. Para valorizar as origens da nacionalidade, escolheu-se o
índio, visto como parte integrante e como fundador da nação brasileira. Em 1856, quando Gonçalves de
Magalhães publicou o poema épico A Confederação dos Tamoios, obra financiada pelo Imperador, o índio
passou a ser considerado o símbolo nacional. Idealizado, corajoso, puro e honrado, transformou-se na própria
encarnação da jovem e independente nação brasileira, conduzida agora por D. Pedro II.
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7Enquanto que, na Europa, os escritores român�cos valorizavam os temas heróicos da Idade Média, no
Brasil, o nacionalismo exaltava o indígena, o “bom selvagem”, transformado em herói nas páginas dos
romances e nas poesias de nossos escritores. As paisagens da nossa terra, os índios, a vida no campo e na
cidade passaram a ser os temas da nossa literatura, teatro, pintura e música.

Sílvio Romero in Vilhena (1997) recomendava: “Na construção de um ideal de nação, os intelectuais
ocupam papel de destaque, na medida em que teriam em mãos a possibilidade de a�ngir, por métodos
cien�ficos, a realidade da vida popular”. Na conexão com o nacional, o povo aparece como um campo de
conhecimento e, ao mesmo tempo, como campo polí�co.

Cabia aos intelectuais mostrar o lado puro, não poluído de suas tradições. Aos educadores também cabia
uma ação nacionalizadora. Os mestres deveriam ressaltar as tradições sociais, que falam aos sen�mentos e que
são substancialmente iden�ficadores do indivíduo com sua terra e sua gente (Figura 4).

Figura 4. Imagem re�rada do livro Através do Brasil.

Saiba mais

Veja a imagem 4 do livro “Através do Brasil”, des�nado às primeiras séries das escolas primárias
publicado em 1910, escrito em parceria por Olavo Bilac e Manoel Bomfim. Esse livro sinte�zou um ideal da
pedagogia do início do século XX, comprome�da com a implementação de uma conduta cívica para
assegurar o fortalecimento da iden�dade nacional. O livro formou gerações de brasileiros, transmi�ndo
uma imagem o�mista do País, sem cair no ufanismo exagerado que se verifica em obras contemporâneas
do gênero.

Essa ação obje�vava fornecer um conjunto de aquisições apuradas e seguras ao patrimônio comum de
conhecimento, podendo se servir dele: historiadores, etnólogos, sociólogos e outras ciências do homem;
prestar serviço ao País, despertando carinhoso interesse à nação; fornecer sugestões à arte e à literatura.
Santos e Oliva (2004) observam que

Várias parcerias literárias foram cons�tuídas no período que vai do final do século XIX à
primeira década do século XX para a escrita de livros didá�cos. Assim, em 1886 apareceu
o livro Contos Infan�s de Adelina Lopes Vieira e Julia Lopes de Almeida; em 1892, Fausto
Barreto e Vicente Souza publicaram Seleção Literária; no ano seguinte foi a vez de
Ventura Bóscoli e Pacheco da Silva Jr, com Análise grama�cal; em 1895, Fausto Barreto e
Carlos de Laet, com Antologia Nacional; no mesmo ano, Pacheco da Silva Jr. e Lameira de
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Andrade, com Gramá�ca da língua portuguesa. Em 1906, foi a vez da parceria de Sílvio
Romero e João Ribeiro para o Compêndio de história da literatura brasileira; em 1909,
Coelho Neto e Olavo Bilac escreveram Pátria brasileira; em 1911, Costa Cunha e Santos
Sabino fizeram o Segundo Livro de Leitura enquanto Arnaldo Barreto e Romão Puiggari
também escreveram o Segundo e Terceiro Livros de Leitura. Olavo Bilac e Manoel Bomfim
escreveram juntos três obras: o Livro de composição em 1899, o Livro de Leitura em 1901
e Através do Brasil em 1910.(p.2)

Com esse exemplos de publicação temos aqui a preocupação com a educação patrió�ca do povo, mas
com uma parcela mínima da infância que �nha esta condição de estudar. Para entender esses livros no seu
contexto, é importante levar em consideração um parque gráfico nascente e a evolução das técnicas gráficas.
Esse é o primeiro livro dessa natureza impresso no Brasil; os outros eram impressos na França. Chama atenção
também o papel que a imagem tem na tarefa pedagógica de construir iden�dades nacionalistas. Um elemento
que chama a atenção é o conteúdo iconográfico de Através do Brasil. Os cartões somam um total de 26
unidades, correspondendo a 38,2% das ilustrações, destacando aspectos das mais dis�ntas regiões do Brasil,
variando entre paisagens naturais e urbanas, trazendo raramente a presença humana.

Esse exemplo nos revela a crença da educação e seus aparatos para a missão que os intelectuais e
educadores �nham a sua frente. De fato, acreditaram e se empenharam na capacidade transformadora da
educação animados por um extraordinário o�mismo pedagógico, por uma fé no poder do conhecimento,
associada, por vezes, à fé no engrandecimento moral do indivíduo pela educação. Durante mais de quarenta
anos, escolas brasileiras em todo o País adotaram a leitura de ‘Através do Brasil’.

1.4. De Iracema a Carmem: penas e balangandãs

Em virtude das transformações sociais e econômicas experienciadas no Brasil, já em fins do século XIX, a
representação simbólica da totalidade do povo brasileiro por um segmento étnico singular (o elemento
indígena) cai em desuso no campo intelectual. Na capa do livro Iracema vemos os elementos da natureza, praia,
sol, passaros. Iracema representa o primeiro momento român�co do interesse pelo povo (Figura 5). Já no selo
americano, série América La�na, traz Carmem Miranda como representação da cultura brasileira (Figura 6).

Depois dessa fase idílica, a geração de 1870 sob os ventos do cien�ficismo, entendia a raça enquanto
signo de primi�vismo e empecilho ao progresso da nação. Nosso caipira–povo antes portador da cultura
nacional passa a ser visto como portador do atraso. É o povo Jeca Tatu, com vermes e preguiça, concebido por
Monteiro Lobato, tornam se ambos personagens do Biotônico Fontoura (Figura 7).



Figura 5. Capa do livro Iracema, de José de Alencar.
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Figura 6. Selo americano, série América La�na.

Figura 7. Almanaque do biotômico, 1935, p. 4 (ilustração de J.U. Campos).

Roberto Bitencourt da Silva no livro O “Jeca Tatu” de Monteiro Lobato: Iden�dade do Brasileiro e Visão
do Brasil, informa-nos que, de acordo com Alves Filho, no curso das décadas de 1910 a 1940, Lobato refina a
caracterização do “Jeca Tatu”, submetendo o personagem a três metamorfoses: na primeira, “Jeca” se encontra
doente e desassis�do pelo Estado; na segunda transformação sofrida pelo personagem, “Jeca” consiste em uma
representação do Brasil agrário e rural, subdesenvolvido, em total descompasso com a tessitura urbano-
industrial que �pificava os países que comandavam o cenário polí�co e econômico internacional; por fim, em
sua úl�ma metamorfose, o “Jeca” é conver�do em “Zé Brasil”, arqué�po literário do trabalhador explorado e de
um país subme�do à espoliação internacional. Para cada versão do “Jeca” re-elaborada por Lobato e, por
extensão, para cada interpretação do Brasil e do seu povo, segundo Bitencourt (2007) Aluizio Alves Filho
salienta uma etapa da trajetória de vida de Monteiro Lobato e as matrizes teóricas e ideológicas por ele
mobilizadas – dentre estas, pode-se realçar o higienismo de Osvaldo Cruz, o desenvolvimen�smo
industrializante, o nacionalismo e o marxismo.

A introdução do tema regional pode ser vista também nas obras do pintor José Ferraz de Almeida Júnior.
Oswald de Andrade, um dos crí�cos mais influentes do período modernista aponta o ar�sta como precursor de
uma pintura genuinamente brasileira. Entre suas principais obras, estão O Violeiro e o Caipira picando fumo
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(Figura 8).

Figura 8. Caipira Picando Fumo”, 1893. Almeida Jr. Pinacoteca do Estado de
São Paulo.

Mas outra noção de Brasil estava a ser requerida pela elite do País. Regis de Morais (1989) enfa�za nossa
entrada no século XIX, tendo a França como modelo cultural não como um europeísmo imposto como o dos
primeiros tempos da nossa colonização, “mas aquele nascido do reconhecimento das conquistas
verdadeiramente excepcionais de um outro povo”. p.84.

Na chamada belle époque, o afrancesamento da cultura brasileira era visível a ponto das pessoas
cumprimentaram-se nas ruas do Rio de Janeiro com um “Viva la France” (figura 9)!
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Figura 9. Imagem da exposição “Flanando pela belle époque carioca”,
montada no coreto do jardim do Museu da República. Fonte:

www.museus.gov.br/primavera_2009.

Essa influência perdura não só nos hábitos co�dianos, mas na literatura e na própria língua. Era comum,
nossos intelectuais exercitarem-se poe�camente em francês. Como isso afeta nossa cultura a concepção de
povo e em par�cular a maneira de lidar com a cultura do povo? Vejamos como Sevcenko (1992) enumera
quatro princípios básicos que regeram a metamorfose pela qual a República passava a sociedade brasileira:

1. A condenação dos hábitos e costumes ligados pela memória à sociedade tradicional;
2. A negação de todo e qualquer elemento de cultura popular que pudesse macular a imagem da sociedade

dominante;
3. Uma poli�ca rigorosa de expulsão dos grupos populares da área central da cidade;
4. Um cosmopoli�smo agressivo, profundamente iden�ficado com a vida parisiense.

Sabe-se que, com o processo de urbanização, muitos negros forros cons�tuíam verdadeiros clãs, que
funcionavam como redutos culturais nos centros das cidades. Música, capoeira, danças, rituais religiosos eram
pra�cadas nesses redutos (Figura 10).

Figura 10. Jongo do Quilombo São José, RJ. Fotos de Domingo Peixoto.

Uma nova monarquia africana reestruturava-se em solo brasileiro e no coração das cidades. Situação
insustentável para um cosmopoli�smo europeu que se desejava implantar. Têm-se no�cias das proibições de
manifestações folclóricas e que a ação da polícia foi eficaz para que “os instrumentos musicais de seresta e
batuque” fossem expulsos “das rodas de bom gosto, transformados em símbolos de grosseria e vadiagem”.
(MORAIS,1989:87)
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Os centros das cidades foram reurbanizados e as famílias mudaram de endereço indo geralmente

para os morros. Paralelamente, uma versão de povo “idealizado” é produto exportação, os pares de
oposição são morro x cidade, cidade versus campo, folclore versus ciência a fim de podermos dialogar com
os países desenvolvidos, posição a qual começamos a aspirar. Mas qual a nossa moeda de troca? Precisamos de
uma cara para o Brasil. Como mostrar o “south american way? Nossa grande musa/representante e porta-voz
oficial foi a estrela Carmem Miranda. Mas também o bom malandro, ela e ele fantasiados de “rumbeiros”,
roupa mais afeita à cultura de outros países da América La�na.

1.5. Entre a europa e os quintais brasileiros

O movimento modernista dos anos 1920 retoma de forma diferente, parte do projeto ideológico no qual
as tradições culturais do povo são iden�ficadores de um nacionalismo impregnado de uma missão polí�ca e
ideológica. Se até 1922 a preocupação dos ar�stas e intelectuais era uma renovação esté�ca nas artes, num
segundo momento, a par�r de 1924, esboça se o projeto de uma cultura nacional que coloca em seu centro a
questão da brasilidade. Ao contrário da geração de 1870, que entendia a raça enquanto signo de primi�vismo e
empecilho ao progresso da nação, a ênfase na cultura nacional mesclada dos modernistas revelava um aspecto
posi�vo de nacionalidade, como podemos ver nas imagens das capas de Raul Bopp (Figura 11).

Figura 11. Capa do livro que contém o poema Cobra Norato, de Raul Bopp.

Cobra Norato, importante obra do movimento antropofágico ostenta a grandeza do mundo em formação,
que é o Amazonas. Traz de uma forma lírica as raízes populares. O poema é relacionado ao Primi�vismo do
primeiro modernismo brasileiro, apresenta forma inspirada nas vanguardas europeias, especialmente na forma
de compor cubista.
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Na segunda fase do modernismo, após a semana de 1922, o contexto nacional é caracterizado por uma
mescla de surto industrialismo e combate ao atraso. Getúlio Vargas, por um lado, elegia símbolos da iden�dade
nacional tais como o samba e a feijoada, e, por outro, comba�a ferozmente as manifestações afro-brasileiras, o
que incluía a capoeira e demais formas de canto, jogos e danças.

Era preciso fazer algo antes que o imenso acervo popular brasileiro desaparecesse, fosse pela repressão
policial, fosse pelo avanço da vida urbana e industrialização. Mário de Andrade organiza a Missão de Pesquisas
Folclóricas (Figura 12).

Figura 12. Missão de Pesquisas Folclóricas. (Fonte:
h�p://galileu.globo.com/edic/104/con_mario1.htm.

Para refle�r

O úl�mo sonho de Mário de Andrade: Missão de Pesquisas Folclóricas, uma aventura no alto sertão
pela salvação da cultura popular

Por Cláudio Fragata Lopes

Em 1938, em plena ditadura do Estado Novo, quatro homens saíram de São Paulo com des�no ao
Norte e Nordeste do País. Eram os integrantes da Missão de Pesquisas Folclóricas, patrocinada pelo
Departamento de Cultura do Município de São Paulo. Tinham um obje�vo urgente: fazer registros
cien�ficos do folclore musical antes que o rádio – o grande veículo de massas de então – deturpasse as
raízes culturais brasileiras mais genuínas.

O governo de Getúlio Vargas já vinha fazendo a sua parte naquelas regiões, decretando perseguição
policial aos cultos afro-brasileiros, considerados “baixo espiri�smo”. Algo precisava ser feito rapidamente.
Munidos com a melhor tecnologia da época, nossos heróis par�ram levando quase uma tonelada em
equipamentos, que incluía um aparelho para gravação em campo, microfones, discos virgens de acetato,
filmadora e máquina fotográfica. Penetrando o sertão por leitos secos de rios, a bordo de um caminhão e
incorrendo no risco de toparem pela frente com Lampião e seu bando, os quatro homens, misto de
pesquisadores e aventureiros, não perderam tempo.

Durante cinco meses, a missão percorreu mais de 30 cidades do interior de Pernambuco, Paraíba,
Ceará, Maranhão e Pará, em busca de passistas, cantadores, violeiros e repen�stas. O saldo foi muito
posi�vo: 1.500 melodias anotadas, seis rolos de filmes documentando danças dramá�cas e rituais
folclórico-religiosos, centenas de fotos com o registro de personagens, costumes e arquitetura popular, 7
mil páginas de diário de viagem e letras de músicas. Também foram coletados cerca de 600 objetos, como
ex-votos, esculturas, instrumentos musicais e ritualís�cos.

Fonte: h�p://galileu.globo.com/edic/104/con_mario1.htm.
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As viagens renderam publicações. Mário lança, em 1946, o livro sobre a Missão e ainda outras reflexões.
A “redescoberta do brasil” está presente também nas telas de Tarsila do Amaral, que mostram uma temá�ca
em torno do povo urbano (Figura 13 ) e do povo idílico (Figura 14) ambos como matrizes para pensar a
iden�dade nacional e, portanto, a produção ar�s�ca produção e esté�ca.

Figura 13. Tarsila do Amaral, Operários.

Figura 14. Tarsila do Amaral, Paisagem com touro.

Tão importante quanto Mário no estudo e catalogação das manifestações culturais brasileiras foi Rio
Grandense do Norte Luís da Câmara Cascudo (Natal, 30 de dezembro de 1898 — Natal, 30 de julho de
1986). Cascudo foi um historiador, folclorista, antropólogo, advogado e jornalista brasileiro. Dedicou toda a sua
vida ao estudo da cultura brasileira. Foi professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), e
contam que quase chegou a ser demi�do por estudar figuras folclóricas como o lobisomem.

Cascudo deixou uma extensa obra, inclusive o Dicionário do Folclore Brasileiro (1952). Entre seus muitos
�tulos destacam-se: Alma patrícia (1921), obra de estréia, Contos tradicionais do Brasil (1946). Estudioso do
período das invasões holandesas, publicou Geografia do Brasil holandês (1956). Suas memórias, O tempo e eu
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(1971) foram editadas postumamente. O “folclorista” era monarquista convicto e simpa�zante do movimento
integralista “verde e amarelo” de Plínio Salgado que também reclamava para o Brasil uma iden�dade cultural,
só que, nesse caso essa iden�dade teria que ser pura, não maculada pelos estrangeirismos.

O grupo formado por Plínio Salgado, Meno� del Picchia, Guilherme de Almeida e Cassiano Ricardo em
resposta ao nacionalismo do Pau-Brasil, cri�cou o “nacionalismo afrancesado” de Oswald. Sua proposta era de
um nacionalismo primi�vista, ufanista, iden�ficado com o fascismo, evoluindo para o Integralismo. Idolatria do
tupi e a anta é eleita símbolo nacional. Anauê (Figura 16) é um vocábulo de origem tupi, que servia como
saudação entre os indígenas. É uma palavra com conteúdo afe�vo que significa: “Você é meu irmão” que foi
incorporada como saudação oficial entre seus integrantes e foi consagrada em louvor do Sigma.

Figura 15. Mestre José Claudino da Nóbrega, Memórias de um viajante
an�quário. São Paulo: Raízes, 1984Raízes, 1984.
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Figura 16. Mestre Vitalino.

Com o Movimento Integralista, Plínio Salgado exaltava o Nacionalismo como forma de se fazer a
verdadeira revolução brasileira, como afirmado em seu livro A Quarta Humanidade. Salgado afirmou que a
exaltação do passado colonial de qual resulta a herança étnica do povo brasileiro, a “verdadeira brasilidade”,
dado o estado de “abandono” que Portugal relegou ao Brasil; foi nesse abandono que nasceu uma
nacionalidade espontânea, que seria corroída pelos estrangeirismos após a independência e que o integralismo
pretendia resgatar. Em maio de 1929, o grupo verde-amarelista publica o manifesto “Nhengaçu Verde-Amarelo
— Manifesto do Verde-Amarelismo ou da Escola da Anta”.

1.6. Retomada do popular

O galerista e estudioso sobre arte popular, Rugiero (2007), observa que depois da Missão de Pesquisas
Folclóricas, empreendida por Mário de Andrade em regiões menos conhecidas do Norte e do Nordeste do País,
em 1938, a década seguinte terá inicia�vas que colocarão a arte popular novamente em destaque: José
Claudino da Nóbrega (1909-1995) (Figura 15) vai a Cuiabá e traz à tona o barroco de Cuiabá, que não era visto
nem estudado àquela época. Depois, vai à região do São Francisco e descobre Mestre Guarany (1884-1985)
(Figura 16), um gênio da escultura, com suas carrancas. Na mesma década, Mestre Vitalino (1909-1963) (Figura
16) também é descoberto em Caruaru por Augusto Rodrigues e vira uma celebridade, depois de matéria na
revista O Cruzeiro. E, no interior de São Paulo, José Antônio da Silva (1909-1996) (Figura 17) também tem sua
obra reconhecida.
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Figura 17. Mestre Guarany.

1.7.Dilema: ser moderno, mas ao mesmo tempo popular

Napolitano cita que no final dos anos de 1940, o Brasil era um país recém-democra�zado e que sonhava
em se tornar moderno e industrializado. A volta de Getúlio ao poder em 1950 consolidou uma nova forma de
polí�ca de massas: o populismo. Prome�a libertar o País do subdesenvolvimento através da polí�ca de
industrialização com a criação de grandes empresas estatais.

A sociedade brasileira era compreendida como Rio e São Paulo. Nas duas cidades (especialmente a
segunda), dá-se um considerável processo de urbanização aliado aos fenômenos de migração e industrialização.
Palco perfeito para a consolidação de uma cultura popular massificada. O Rádio tem um papel fundamental
como fonte de informação de lazer de sociabilidade de cultura. A�nge todas as classes: ricos e pobres colam o
ouvido no mundo. Outro fenômeno do co�diano ligado à cultura popular urbana são os programas de
auditórios. Nesses programas a música popular (samba, forró, baião, bolero) e as telenovelas ajudam o Brasil a
reinventar as imagens sobre o seu povo.

As representações simbólicas do popular se adequaram às manipulações ideológicas, por parte das elites
brasileiras, na construção de um �po popular ideal: conformado, mas com vontade de subir na vida; malandro,
mas, no fundo ordeiro; crí�co, porém nunca subversivo. Válvula de escape – vistas pela elite como uma
representação de subdesenvolvimento – �pica do terceiro mundo provinciano, produto da mistura das raças e
do atraso sociocultural.
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Essa contradição se agrava nas décadas seguintes. De um lado, a manipulação ideológica e de outro a
vergonha (elite ligada à cultura e à educação) dos conteúdos banais ao gosto do popular.

Para sair desse impasse, alguns segmentos da sociedade elaboram outro projeto de cultura para
representar a face civilizada e educada do povo brasileiro. São Paulo é elevado a capital cultural como
modelo do mundo desenvolvido. Tenta�vas de atualização no teatro, cinema e artes plás�cas. Nesse projeto,
forjava-se outra iden�dade brasileira preocupada em mostrar modernidade e sofis�cação. Criação de espaços
culturais tais como o MASP, com obras de “gênios da arte ocidental”, e o MAM com trabalhos que,
apresentavam novas tendências e ar�s�cas. Ainda em Napolitano, encontramos que “No Brasil, em fins dos
anos 1950, para amplos setores da sociedade, era preciso ser moderno, mas ao mesmo tempo popular. Esse era
o dilema da cultura brasileira até o início dos anos 1960” (p.35). Mas, o que era ser moderno? Para as massas
populares, os circuitos culturais eram as rádios e as chanchadas.

A preocupação com o desaparecimento do folclore foi comum nas décadas de 1950 a 1970 aos povos
la�no-americanos devido ao momento expansionista da industrialização e do desenvolvimento dos meios
modernos de comunicação. De certa forma, o processo de “americanização” despedia o passado agrário, pré-
moderno das sociedades na América La�na. Na medida em que a modernização enraizava-se nesses solos, um
sen�mento apocalíp�co de perda definia o folclore como “elementos básico cons�tu�vo da cultura de nossos
povos”. Obje�vou-se a criação de Ins�tutos, aptos a desenvolverem “programas para a preservação, compilação
e estudo do Folclore musical americano”.

Em 1951 é lançada a Carta do Folclore Brasileiro resultante de uma campanha em defesa do Folclore
Brasileiro. A preocupação com as formas tradicionais era procedente. É importante lembrar que, no final da
década de quarenta, o Brasil sonhava com a superação do atraso, tornando-se moderno e industrializado. A
par�r da década de 1950, a urbanização e a industrialização foram fatores indispensáveis para a consolidação
da cultura de massa, tendo no rádio e na televisão as grandes vedetes populares. Daí o pânico por parte de uma
camada de intelectuais frente aos fatores desenvolvimen�stas, que, afetando as tradições populares, afetavam,
por consequência, nossa iden�dade cultural. A�tudes de resgate e conservação eram imprescindíveis, uma vez
que o folclore era entendido como elemento básico cons�tu�vo da cultura de nossos povos.

A tônica das questões era a preocupação com a resistência da cultura tradicional. O Brasil, nação que
nunca se irmanou com as outras nações da América La�na, parece, nesse ponto, ter encontrado laços
iden�tários. Em 1970, a Carta do Folclore Americano – preocupava-se em legi�mar os estudos do folclore como
cien�ficos e fixa sua atenção nos “valores tradicionais”, como sendo um aspecto comum da cultura la�no-
americana. Palavras de ordem como resgate e conservação são fundamentais neste momento.

Or�z (2000, p. 37) diz que “a discussão sobre cultura popular reforça a dimensão da separação,
segregação, heterogeneidade”. A separação implica a concepção do “outro”. As manifestações populares para
serem preservadas devem ser afastadas da cultura da elite para não serem contaminadas e sobreviverem de
forma autên�ca. Paradoxalmente, mesmo tendo o povo como fonte de “pureza” e “auten�cidade”, os
intelectuais o consideravam como fonte de atraso e subdesenvolvimento. Muitos projetos voltados para “o
povo” foram pensados para a superação desse problema.

No período das duas décadas (1970 a 1990), o cenário cultural brasileiro passou por transformações e
entrechoques de opiniões e posturas ideológicas. Depois de 1968, o regime militar aperta o cerco aos
ar�stas, intelectuais e a imprensa. O Governo decreta o AI-5. O debate sobre cultura popular tem facetas
diversificadas. A juventude e intelectuais divididos entre o discurso educa�vo da esquerda engajada e o
desbunde dos movimentos de contracultura.



Figura 18. José Antônio da Silva, Cavalgada, 1977.

Unidade 2: Popular engajado revolucionário

Outra vertente do popular é representada pela ideologia da arte engajada da esquerda. O Par�do
Comunista Brasileiro �nha influência marcante nos meios ar�s�cos e intelectuais. Literatos, músicos, jornalistas
circulavam nos meios sindicais. Para a doutrina esté�ca e polí�ca cultural do realismo socialista (entre 1947 e
1955), a arte deveria ser feita a par�r de uma linguagem simples e direta, quase naturalista.

A aquarela apreendida em 10/05/1937 (Prontuário 712, de Fúlvio Abramo/Figura 19) faz parte de um
dossiê e arquivos do Departamento Estadual de Ordem Polí�ca e Social do Estado de São Paulo (Deops) com
informações sobre operários, judeus, negros, mulheres, comunistas, fascistas, japoneses, alemães, lituanos,
entre outros segmentos sociais. A organização do trabalho é da professora Maria Luiza Tucci Carneiro, da
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciência Humanas (FFLCH) da USP e coordenadora do PROIN. De acordo com
Maria Luiza, algumas dessas pessoas chegaram a ser presas, outras foram apenas fichadas, mas passaram a ter
suas a�vidades vigiadas pela Polícia Polí�ca: histórias de repressão vividas por diversos grupos sociais que
atuaram na cidade de São Paulo entre os anos 1924 e 1954. A obra São Paulo, Metrópole das Utopias – histórias
de repressão e resistência no arquivo do Deops traz 17 ar�gos, escritos por 19 autores, sendo todos eles
pesquisadores do Projeto Integrado Arquivo Público do Estado e Universidade de São Paulo (PROIN), um
projeto temá�co da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).

O conteúdo deveria ser portador de uma mensagem exorta�va e modelar para as lutas populares. Heróis
e figuras do bem deveriam ser pessoas simples, posi�vas e o�mistas, dispostas à luta e ao sacri�cio em nome
do cole�vo. Os valores populares, nacionais e folclóricos, deveriam ser fundidos com ideias humanistas e
cosmopolitas, herdados da arte ocidental dos séculos XVIII e XIX.
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Figura 19. Fúlvio Ábramo, aquarela.

2.1. O engajamento do popular: o papel da gravura

Nos anos 1950, com o Clube de Gravura de Porto Alegre, a gravura adquire maiores contornos polí�cos e
populares, seguindo o exemplo dos ar�stas mexicanos. Com essa a�tude, seus par�cipantes, como os
modernistas no passado, reinstalam os fundamentos de uma iden�dade nacional. Seus integrantes eram Carlos
Scliar, Glênio Bianche�, Vasco Prado, Glauco Rodrigues e Danúbio Gonçalves.

Vejamos nas duas gravuras de Lívio Abramo (Figuras 20 e 21) a representação heroica do povo. Suas
imagens mostram a visão comprome�da e solidária com o drama operário. Jacob Klintowitz assinala, por sua
vez, que Lívio Abramo “... é ar�sta emergente do proletariado, preocupado com o registro realista da vida e da
luta do povo brasileiro”.
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Figura 20. Lívio Abramo, ITAPECERICA (CASAL CON JEGUE) Linografia, 17 x
15,5 cm, 1938.

Figura 21. Lívio Abramo, Três Mulheres em Desespero” Lívio Abramo -
xilogravura 1940.

2.2. Movimento Armorial: a realeza do imaginário popular nordes�no
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O Movimento Armorial surgiu no início dos anos 1970 sob a direção do escritor Ariano Suassuna, com
par�cipação e colaboração de muitos outros nomes da cultura pernambucana como Raimundo Carrero,
Francisco Brennand, Gilvan Samico, Hermilo Borba e vários outros que �veram papel de grande importância.

Embora possamos estabelecer conexões com os obje�vos do Movimento Modernista dos anos 1920, ao
buscar a brasilidade do Brasil, os obje�vos do Movimento Armorial fechavam a questão nos purismos dessa
brasilidade. Nessa busca, obje�va-se “a criação de uma arte que pudesse ser denominada erudita e, ao mesmo
tempo, popular, baseada no que se entendia por raízes populares da cultura brasileira”, como disse o próprio
Ariano no manifesto que publicou sobre o movimento, valorizando assim a cultura popular do Nordeste
brasileiro. Desse modo, todos os elementos populares e sua expressão ar�s�ca são colocados em destaque,
considerando a música, a dança, as artes plás�cas, o teatro, a arquitetura, o cinema, a literatura, entre outras,
como a capa de cordel a História do Pavão Misterioso (Figura 22) um dos romances populares mais conhecidos.

A visualidade das produções ligadas ao Movimento Armorial é inspirada na xilogravura popular, u�liza
dos arqué�pos do imaginário medieval. Um exemplo são as capas dos grupos musicais ligados ao
movimento: Quinteto Armorial e Orquestra Armorial (Figura 23 e 24). O primeiro mais “popular” em termos de
mídia e o segundo um popular mais cult. A terceira capa é do músico Antônio da Nóbrega (Figura 25), que tem
as influências do movimento e reúne da sua obra a cultura popular e a erudita.Para Josafá Gomes, estudante da
UFPE, o movimento, inicialmente, era conhecido entre acadêmicos, principalmente da Universidade Federal de
Pernambuco, pois Ariano Suassuna dirigia, na época, um programa de extensão cultural nessa universidade;
mas logo recebeu outros apoios, e o movimento se expandiu, afirmando uma arte mais preocupada com a
prá�ca cria�va do que com a teoria que carregava a chamada “linha rígida de princípios”, propondo um
movimento aberto. Mesmo carregando a filosofia do “aberto”, o movimento �nha suas leis e sua rigidez. Ariano
se encarregava de selecionar aquilo que considerava importante e que atendia aos obje�vos que foram
definidos para compor a arte que propunha.



Figura 22. Capa do cordel Pavão Misterioso.
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Figura 23. Capa do disco Quinteto Armorial.

Figura 24. Capa do disco Orquestra Armorial.
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Figura 25. Capa do disco de Antônio da Nóbrega.

2.3. Popular: a resistência revolucionária do reciclado

Uma ruptura entre o erudito e o popular se dá com o trabalho da arquiteta italiana Lina Bo Bardi, quando
assume a direção do Museu de Arte Moderna da Bahia, transformando-o em Museu de Arte Popular (1959-
1964). Nelson Aguillar, curador-geral da mostra Brasil 500 anos Artes Visuais, comenta a força polí�ca das
a�tudes de Lina que incomodou os militares. Segundo Aguilar, “A arte popular no Brasil sofre uma reavaliação
radical quando Lina Bo Bardi assume a direção do Museu de Arte Moderna na Bahia”. Conferir as hipóteses
polí�cas e sociológicas de Antônio Gramsci, transpondo para o Nordeste as análises do bloco agrário
meridional,...potencialidades an�capitalistas – consciência revolucionária. Longe do Folclore, “contempla-se o
objeto reciclado como um produto que guarda a possibilidade de não alienação, de resistência cultural”.
Escapa-se ao dualismo arte erudita/arte popular, baseado numa ideologia român�ca, de cunho paternalista. O
que interessa é o potencial dos reciclados para cumprir seu valor de uso, esquivando-se dos bens de consumo
impostos de fora para dentro.

Para Lina, Folclore é uma palavra que deveria ser eliminada por ser uma classificação em “categorias”,
própria da cultura central que coloca no seu devido lugar as posições da cultura popular periférica. Lina diz que
o projeto do desenho industrial não cumpriu suas promessas libertárias. “A poé�ca de Jonh Ruskin e William
Morris, que pretende dar consciência esté�ca à produção de bens de consumo para as massas, cai no vazio..”
Para ela, a pobreza do nosso artesanato é a sua força, e procurar as bases culturais de um País, (sejam quais
forem: pobres, míseras, populares) quando reais, não significa conservar as formas e os materiais, significa
avaliar as possibilidades cria�vas originais (Figura 26 e 27). Arte Popular não é arte pela arte. Não é alienação.
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Figura 26. Fotos do Livro “Tempos de Grossura - O Design no Impasse” de
Lina Bo Bardi. Colcha feita de Panos de Algodão. (branco, preto, vermelho e

amarelo) emendados, proveniente de Brejo da Madre de
Deus/Pernambuco.
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Figura 27. Fotos do Livro “Tempos de Grossura - O Design no Impasse” de
Lina Bo Bardi. Fifós (lamparainas de latas de óleo.

Na página 26 do livro Tempos de Grossura (Figura 28) encontramos: “Não existe um artesanato
brasileiro importante. Não existe um artesanato importante em nenhum país do mundo que esteja no
estágio da civilização industrial, independente do grau de desenvolvimento a�ngido”. A organização social
artesanal pertence ao passado; o que temos hoje são sobrevivências naturais em pequena escala, como
herança de o�cio, ou por determinações ar�ficiais, como exigências turís�cas.

O texto que Jorge Amado (Figura 29) escreveu para a Exposição Bahia, primeira grande exposição de arte
popular nordes�na em 1959 também revela a inclinação do popular:

“Aí estão os fifós que iluminam as casas mais pobres, aproveitamento de vidros vazios de
remédios e pedaços de latas. Mostrando a arte do povo e, ao mesmo tempo, sua vida(...)
Esteiras, redes, panelas de barro, potes para água fresca, aquilo de que o homem se
serve para o co�diano da vida, pobres objetos que iluminam sua pobreza com a poesia
de um desenho, de uma flor, de um figura. Tudo o que o povo toca, nesta terra da Bahia
transforma-se em poesia, mesmo quando o drama persiste.” (Catalógo, 1959)

Lina também viaja Brasil adentro e olha as invenções e reinvenções co�dianas do povo brasileiro ligadas a
vida prá�ca: utensílios (Figura 30) e mobiliários registrados por ela vão influenciar seu próprio processo cria�vo,
sua arquitetura e seu design.

Parte do acervo coletado no Nordeste brasileiro – entre os anos 1950 e 1960 – pela italiana Lina Bo Bardi
(1914-1992) está exposto no Centro Cultural Solar Ferrão, desde março de 2009. Guardadas em depósitos,
depois do Golpe Militar de 1964, as mais de 800 peças hoje expostas (carrancas, ex-votos, imaginária de culto
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católico e de matriz africana, cerâmicas, utensílios de madeira, entre outros) apresentam o livre design de
expressão popular, encontrado em diversos estados nordes�nos do País. A expografia é assinada pelo arquiteto
André Vainer, que trabalhou com Lina Bo Bardi, entre 1977 e 1986.

Lina �nha por base ideológica o humanismo marxista do também italiano Antônio Gramsci que propunha
uma concepção mais democrá�ca de cultura e de intelectual, diminuindo o fosso entre o popular e o erudito.
Para Gramsci “a história não é uma tapeçaria que se faz com “pon�nhos”, ela só tem sen�do se for uma história
problema”. Nessa reformulação conceitual coloca-se a interdisciplinariedade como elemento fundamental de
renovação e lança-se as bases da história das mentalidades na aproximação da antropologia com a psicologia e
a história.

Figura 28. Capa do livro Tempo de Grossuras.
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Figura 29. Jorge Amado

Figura 30. Potes de barro.

Unidade 3: Contracultura: o popular nas lentes tropicalistas

O desafio cultural da geração da década de 1970 foi construir o árduo caminho da resistência
democrá�ca. De 1970 a 1975, encontrava se simultaneamente, o “desbunde”, a diversão e resistência. Ao longo
dos anos 70 a população universitária cresceria mais de dez vezes e, na sua maioria, era cons�tuída de jovens
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egressos de famílias de classe média, com poder aquisi�vo significa�vo. A década de 1970 foi a era de ouro da
televisão brasileira- considerada pelos setores mais intelectualizados e engajados, um grande instrumento de
manipulação de opinião pública e de alienação das classes trabalhadoras que tomavam contato com o mundo
ar�ficial, que não �nham acesso ao real.

Com a mídia, temos a consolidação de uma cultura de massa considerada popularesca. No caminho da
popularização, a década de 80 foi a era do sambão joia, do pas�che da música pop, e de uma tenta�va de
reedição da música ufanista. Instala-se a dicotomia entre cultura popular valorizada e cultura popular
desvalorizada ligada aos processos midiá�cos e da indústria cultural (rádio, televisão)ou seja, a cultura popular
de massa.

Ao contrário da esquerda nacionalista que atuava no sen�do de uma superação histórica dos nossos
males de origem (subdesenvolvimento e conservadorismo), o Tropicalismo nascia expondo e assumindo esses
elementos, essas relíquias. Justaposição de elementos diversos e fragmentados da cultura brasileira (nacionais
e estrangeiros, modernos e arcaicos, eruditos e populares) retomando o princípio da antropofagia de Oswald de
1920.

O Movimento Tropicalista surgiu sob a influência das correntes ar�s�cas de vanguarda e da cultura pop
nacional e estrangeira, como o pop-rock dos Beatles (Figura 31) e o concre�smo; mesclou manifestações
tradicionais da cultura brasileira a inovações esté�cas radicais. Tinha também obje�vos sociais e polí�cos, mas
principalmente comportamentais, que encontraram eco em boa parte da sociedade, sob o regime militar, no
final da década de 1960.

Figura 31. Capa do disco Sargent Peppers Lonely Hearts Club Band, os
Beatles 1967.

O movimento repercu�u principalmente na música, mas outras manifestações também foram
importantes. Nas artes visuais, destaco o trabalho de dois ar�stas nos quais a temá�ca povo/popular se
apresenta sob uma nova ó�ca: a proposta arte/vida de Hélio Oi�cica (1937–1980) no Morro da Mangueira e as
Lindonéias do gravador Rubens Gerchman (1942–2008).
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O contexto tropicalista é o das misturas urbanas, caó�cas. Em 1964, Hélio Oi�cica começa a fazer as
chamadas Manifestações Ambientais e se aproxima da cultura popular e do carnaval, ao criar os famosos
Parangolés – capas, tendas, bandeiras, estandartes coloridos de algodão e náilon com poemas em �ntas sobre
algodão, que eram usados sobre o corpo (Figura 32). Os Parangolés era chamado por Oi�cica de “an�arte por
excelência”.

Figura 32. Moradores do Morro da Mangueira usando a capa Parangolé, de
Hélio O�cica.

3.1. Desaparecidas nas paradas de sucesso

A Bela Lindonéia ou A Gioconda do Subúrbio (Figura 33), de 1966, que pode ser assim descrita: o suporte
é um espelho; no centro, há o desenho de uma imagem feminina jovem, com marcas sombreadas, junto ao
olho esquerdo, nariz e lábio inferior. Esse recurso da sombra pode ser simplesmente só a sombra, mas também
sugere que tal pessoa possa ter sido agredida.
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Figura 33. Lindoneia.

Tal como alguém posando seriamente para uma fotografia 3x4, Lindonéia des�la em seu olhar uma
expressão de susto ou irritação. O desenho caricatural, de vertente serigráfica e efeito pop nas cores alaranjado
e preto, é emoldurado com mo�vos florais pintados no es�lo rococó abrasileirado, kitsch, tal como os an�gos
entalhes nos vidros que cobriam os porta-retratos de casamentos de nossos avós. O espelho é montado num
suporte de cartão na medida de 60 x 60 cm, na mesma cor alaranjada, onde aparecem, como se fossem uma
página de jornal sensacionalista, os �tulos e legendas: “UM AMOR IMPOSSÍVEL”. “A BELA LINDONÉIA DE 18
ANOS MORREU INSTANTANEAMENTE”, fazendo uso dos registros textuais, tão ao gosto da pop art –
“antropofagiza” e vai além de Andy Warhol. (AMARAL, 2008).

Amaral Rocha (2008) enfa�za que “Lindonéia (representação gráfica) e “Lindonéia” (música), ambas
cumprem assim a função de dar sen�do a uma realidade perversa, uma tragédia brasileira”.

Remete ao centro da representação e define a possível origem branco/mulata da
personagem, no seu co�diano de trabalhadora, talvez empregada domés�ca, um �po
brasileiro, imigrante, despossuída, e descreve retratos do co�diano de Lindonéia, sua
religiosidade, sua denguice, seu sonho de se aproximar do sucesso, de vencer na vida,
entrecortado com a lembrança de que este não será um sonho com final feliz, pois
Lindonéia está morta. É um retrato do alto e do baixo, do sublime e do cruel.

3.2. Massa, Kitsch, desbunde e artesanato
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Até 1985, outro movimento cultural significa�vo – a cultura alterna�va e independente. “o meio social
universitário era a base da cultura alterna�va e sofrera, nos anos 1970, uma grande expansão, incluindo cada
vez mais jovens da classe média baixa, bastante influenciados pela indústria cultural”. Essa juventude marcada
pela ambigüidade – vontade de par�cipar poli�camente e discu�r os temas nacionais e um certo
descompromisso em nome da liberdade comportamental e existencial.

A marca dessa geração era a busca por novos espaços e formas de par�cipação polí�ca, como os
movimentos de minoria (homossexuais, mulheres, negros), o movimento ecológico e os movimentos culturais.
(Vila Madalena, Bexiga). Seguiam a tradição dos malditos e do desbunde, marcas da cultura underground do
início dos anos 1970. A produção ar�s�ca resis�a ao esquema da indústria cultural e cri�cava o esquema de
produção comercial.

Na contracultura o recurso do deboche e à linguagem kitsch, tenta�va de romper as fronteiras entre
es�lo de vida, autoconhecimento e experiência esté�ca. Como exemplo temos os Happenings, feiras as feiras
de artesanato, o deslocamento para regiões culturais, tais como o Vale do Jequi�nhonha, em Minas Gerais, e a
pesquisa musical feita por Marlui Miranda que coleta e grava cantos indígenas. Em Pernambuco e Paraíba o
Movimento Armorial liderado, por Ariano Suassuna mescla folclore e música erudita na reinvenção de uma
cultura nordes�na de raízes medievais.

Na década de 1990 a perspec�va underground e o espírito libertário dos independentes passou para o
movimento cultural das periferias das grandes cidades sob outras bases sociológicas, esté�cas e ideológicas.
São exemplos os rappers paulistanos, as galeras funks do Rio de janeiro e o movimento Mangue bit de Recife.

As cidades brasileiras, como quaisquer outras do mundo ocidental globalizado, em maior ou menor
escalas, passam por transformações que afetam a produção de suas formas culturais. O processo de
urbanização acelerada promove novas formas de sociabilidade, gera novas formas culturais altamente
sincré�cas com um universo simbólico mais aberto e transitório, dis�nto do caráter totalizante e estável dos
símbolos culturais tradicionais, não necessariamente fazendo parte da indústria cultural. Por exemplo, hoje no
Brasil, mais de 70% da população vivem em cidades. Com isso, a chamada cultura camponesa (foco da atenção
dos estudiosos de folclore) já não representa parte majoritária da cultura popular.

3.3. Cultura Popular internacional

Ao longo deste texto, tenho colocado em pauta os deslocamentos das concepções de popular
especialmente, no contexto brasileiro. Ligado a manifestações de iden�dade nacional, a discussão desloca-se na
contemporaneidade para hibridizações, cruzamentos, apropriações de referências que passam a ser cole�vas.
Assim, não poderia deixar de trazer um aspecto ressaltado por Renato Or�z, que o da internacionalização do
popular, pois este também está conectado com a contemporaneidade vivida no Brasil e no planeta.

Para Or�z, está em curso um jogo de deslocamentos dos símbolos tradicionais: o circuito de cultura
rural nas cidades já não é tão fechado. Grupos transplantados do interior são refeitos, suas culturas
reinterpretadas. Vários símbolos que no campo funcionavam como fortes elementos de caracterização e
consolidação de iden�dades, na cidade passam a ser celebrações rituais do es�lo anterior de vida.

É preciso entender que da mesma forma que se fala em crise quando nos referimos ao ideal da cultura
tradicional e da sua situação real no mundo de hoje, podemos falar também da crise da chamada “cultura
clássica” considerada autên�ca- extrato simbólico definidor das elites dominantes- dimensão da cultura �da
como mais alto pres�gio. Ambas estão fragmentadas.

Renato Or�z chama atenção para a necessidade de entendermos as transformações atuais trazidas pela
globalização das sociedades e a mundialização da cultura. Or�z afirma que a cons�tuição de um mercado global
e o advento das tecnologias (novas ou velhas) fazem a modernidade ter cada vez mais um caráter planetário e
que vivemos o que ele denomina uma cultura popular planetária ou cultura popular internacional. Essa já não
pode mais ser a conexão iden�tária com as expressões de um local, região, território, povo ou tempo.
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Ele já não pode ser mais pensado como equivalente ao território que nos circunda. Na verdade, até então
falávamos de cultura, desde que citássemos um território determinado. Quando dizemos “cultura nacional”,
“cultura ocidental”, “cultura árabe”, par�mos de alguns pressupostos. Nação, Ocidente e Árabe são
qualifica�vos que amarraram os costumes e os modos de vida a fronteiras precisas. A arte contemporânea tem
vários exemplos dessa desterritorialização, como podemos ver no trabalho de arte pública, a Cow Parade
(Figura 34).

Figura 34. Cow parade.

Saiba mais

Cow Parade é o maior e mais bem-sucedido evento de arte pública no mundo. As esculturas de vacas
em fibra de vidro são decoradas por ar�stas locais e distribuídas pelas cidades, em locais públicos como
estações de metrô, avenidas e parques. Após a exposição, as vacas são leiloadas e o dinheiro é entregue
para ins�tuições beneficentes. Desde 1999, já passou por mais de 55 cidades em todo o mundo, incluindo
Chicago (1999), New York City (2000), Londres (2002), Tóquio (2003) e Bruxelas (2003). Dublin (2003), Praga
(2004) e Estocolmo (2004), Cidade do México (2005), São Paulo (2005), Curi�ba (2006), Belo Horizonte,
(2006), Boston (2006) Paris (2006), Rio de Janeiro (2007), Milão (2007) e Istambul ( 2007), Madrid (2008),
Taipei (2009). Ao redor do mundo, mais de 5.000 ar�stas par�ciparam da CowParade, es�ma-se que mais
de 150 milhões de pessoas tenham visto uma de nossas vacas famosas e US$ 22 milhões foram levantados
para en�dades beneficentes através do leilão das vacas. Por que vacas? Há algo de mágico sobre a vaca. Ela
representa coisas diferentes para pessoas diferentes ao redor do mundo: é sagrada, é histórica, mas o
sen�mento comum é de carinho. Ela simplesmente faz todos sorrirem. Servindo como uma tela de arte,
não existe nenhum outro animal ou objeto que fornece a forma, flexibilidade e amplitude de uma vaca. As
três formas (de pé, pastando, repousando) fornecem aos ar�stas ângulos e curvas para criarem obras de
arte únicas. Seu modelo também permite que ela seja caracterizada. Ela pode se transformar em, outros
animais, pessoas ou objetos. As vacas são pintadas por ar�stas locais. Pintores, escultores, artesãos,
arquitetos, designers e outras pessoas cria�vas e ar�s�cas são bem-vindas para apresentar um projeto para
a seleção, desde amadores e desconhecidos até profissionais e famosos.
(h�p://www.cowparade.com.br/cowparade.php).

Os objetos, as coisas, as referências culturais encontram-se assim desenraizados, já não pertencem a
um só “lugar”. Assim, termos como “cultura ocidental”, “ cultura brasileira”, cultura judaica e outros não se
sustentariam diante do conjunto de mudanças que afetam a vida dos habitantes do planeta. Isso não quer dizer
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que as tradições tenham desaparecido ou que estejam fadadas a desaparecerem. Or�z diz que elas se
reafirmam ou se reinterpretam. O autor afirma que

Vivemos hoje um momento de “desterritorialização”, no qual o espaço perde a sua
especificidade �sica. Evidentemente, isso só é possível devido às conquistas tecnológicas.
Telefone, fax, televisão, computadores, aviões, etc., são tecnologias que encurtam as
distâncias, transformando a própria noção de lugar.

Concordemos ou não com o termo proposto por Or�z, devemos pensar nessa circulação cultural que
atravessa fronteiras de tempo e espaço, promove mesclas para todos os lados, futuro e passado e geram um
cenário onde cada ator faz o seu jogo, não cabe mais encarar o popular sempre como dependente. Os
movimentos populares também estão interessados em modernizar-se, e os setores hegemônicos em manter o
tradicional, ou parte dele, como referente histórico e recurso simbólico contemporâneo. A assimetria entre as
partes con�nua exis�ndo. Mas é mais intrincada do que aparenta a simples divisão entre tradição e
modernidade.

A cultura intermediária está cada vez mais viva, ou seja: a cultura popular urbana e a cultura de massa. As
duas tradições “puras” (a popular e a clássica) foram-se diluindo paula�namente, misturando-se às vezes entre
si, transformando-se ao longo do processo, gerando uma mul�plicidade de formas, tanto orais como escritas e,
finalmente eletrônicas (como a cultura de massa), circulando pelas várias camadas sociais da população dos
países europeus e la�no-americanos até os dias de hoje.

Unidade 4: Problema�zações

Depois desse esforço de situar os deslocamentos historicamente faço agora reflexões que visam a
problema�zar as questões trazidas no texto, e pensa-las no contexto do ensino de artes visuais. Em oposição ao
termo arte, com “A” maiúsculo , encontramos os termos arte naif, arte popular, ínsita, etc. frequentemente
ligados a manifestações/produções da criação do povo. Vimos na primeira parte desse texto que os conceitos
de primi�vos, ingênuo, marginal e alguns outros são usualmente ligados à arte popular e seus desdobramentos
foram construídos em determinado momento da história atendendo a interesses de uma classe específica.

Esses conceitos concorrem para situações de exclusão, violência e anomalia. Lidos no papel e aplicados a
determinadas produções, parecem nomenclaturas inocentes, mas revelam as formas de opressão, de
colonização. Situam-se sempre à margem. Marginalidade é um conceito construído não só em oposição à
norma culta, mas também em oposição à sociedade, àqueles que vivem à margem dela, indicando grupos
díspares, tais como primi�vos, alienados e até mesmo crianças, mas reunidos sob uma mesma iden�dade, ou
seja, os periféricos.

Durante muito tempo, ensinaram nos que a cultura dos nossos indígenas era inferior por não terem o
domínio da escrita. A cultura letrada, como um dos mecanismos de colonização e homogeneização, exclui ou se
apropria das formas orais e visuais dos dominados. O primeiro livro em Tupi-Guarani é escrito pelo jesuíta José
de Anchieta, para efeito de catequização. Além do extermínio �sico dos indígenas brasileiros, o extermínio
iden�tário na negação, apropriação ou no silenciamento da sua arte é também evidente.

A ocidentalização cobre o conjunto dos meios de dominação introduzidos na América pela Europa do
renascimento: a religião católica, os mecanismos do mercado, o canhão, o livro ou a imagem. Assumiu
formas diversas, quase sempre contraditórias, às vezes em franca rivalidade, já que foi a um só tempo material,
polí�ca, religiosa-caso da conquista espiritual – e ar�s�ca (GRUZINSKY, 2001: 94).

Por meio do percurso histórico, podemos compreender como, entre os séculos XVIII e o século XX, foram
sendo instâncias de legi�mação e dis�ntas “nomeações”, foram sendo criadas para as artes “periféricas” para
diferencia-las da chamada “arte erudita”. Na construção dessas classificações critérios, internos foram
estabelecidos para criar categorias valora�vas hierárquicas.



As noções de primi�vo, artes tribais, arte ínsita, popular, são posicionadas perifericamente à margem da
sociedade ocidental. É importante não naturalizar e universalizar os conceitos e não esquecer a carga histórica
do processo de colonização implícita na formatação dos significados desses conceitos.

Quais as aproximações possíveis entre a arte dos pacientes da Dra. Nise da Silveira e a arte “ingênua” dos
ar�stas apresentados por Lélia Coelho Frota? Seriam todos autodidatas? Quais as caracterís�cas de um e de
outro?

Convencionalmente o conceito do que seja popular, “é definido pela sua diferença com algo que não é”, a
saber, a literatura erudita e letrada, a arte feita e encenada em espaços oficiais, até mesmo o catolicismo oficial
com base na tradição culta etc. (Char�er, 1999:55). Embora essas oposições sofram reavaliações e
desconstruções por vários campos teóricos na contemporaneidade, podemos dizer que ainda perdura um
modelo binário de dis�nção cultural tais como isso é

Arte ou artesanato?
Erudito ou popular?
Cópia ou criação?

A perspec�va pós-colonial – como vem sendo desenvolvida por historiadores culturais e teóricos da
literatura – abandona as tradições da sociologia do subdesenvolvimento ou teoria da ‘dependência’. Como
modo de análise, ela tenta revisar aquelas pedagogias nacionalistas ou ‘na�vistas’ que estabelecem a relação
do Terceiro Mundo com o Primeiro Mundo em uma estrutura binária de oposição. (BHABHA, 2001:241)

Problema�zar conexões

Problema�zar essas divisões classificatórias é uma maneira de ques�onar o papel marginal e periférico
dado às manifestações de arte e cultura fora dos parâmetros dominantes. Desobedece também à condição
também periférica desses temas dentro do mundo das artes e seu ensino. Nas discussões sobre as artes
“marginais”, a dicotomia entre os conceitos acima é demarcada como se não houvesse espaço para as
“contaminações” entre as diversas manifestações ar�s�cas e seus contextos de produção e a subje�vidade de
cada criador.

Problema�zar a linearidade da relação LOCAL + cultura = iden�dade cultural ligado à ideia de nação nos
ajuda a fugir das nomenclaturas impostas. Além desses a discussão da problema�zaçao nos permite considerar
reconhecimentos e reconstruções iden�tárias pode nos ajudar a refle�r sobre relações entre
dominador/dominado e como diferentes encontros culturais são construídos.
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Deslocamentos

Hoje já não cabe, por um lado, o viés esquerdista popular, que procurava maneiras de “resguardar” a
cultura popular da contaminação e da vulgarização da mídia e, por outro lado, o viés do discurso nacionalista
promovendo as formas populares como formas iden�tárias de um Brasil tradicional. Proposta utópicas da
esquerda e ufanistas da direita tem um ar redentor e se encontram em projetos que tentam regular, formatar
manifestações culturais em “isto ou aquilo”.

4.1. Deslocamentos: de arte e cultura popular a visualidades populares

No início desse texto, situei minhas inquietações como docente no campo da cultura visual, inves�gando
o que chamo de visualidades populares. O trabalho com a cultura popular no ensino de arte permite refle�r,
vivenciar e trabalhar processos de conscien�zação sobre:

a) questões mul�culturais de raça, gênero, classe;

b) lidar com os desafios da cultura visual;

c) esté�ca do co�diano;

d) as questões de comunidade;

e) aspectos cogni�vos de ensino-aprendizagem da arte na produção visual popular. Esses
aspectos são muitas vezes camuflados como espontâneos”, “ingênuos” ou autodidatas;

f) Contranarra�vas e metáforas

O diálogo com abordagens mul�culturais e proposições da Cultura Visual enquanto ensino de arte foi
proveitoso no sen�do de confrontar ideias e ações pedagógicas nas perspec�vas de teorias contemporâneas.
Um ponto leva a outros pontos.
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Percepções problemá�cas

A compreensão de que uma “cultura popular”;
Que está à formas “tracionais” de viver;
De que está “cultura popular” está desaparecendo;
De que é preciso / urgente/ resgatar / preservar.

Ao longo desse texto procurei ampliar o enfoque de arte popular para uma visão de cultura visual do
povo na contemporaneidade de abordagens teóricas que se preocupam com a inter-relação de saberes
diversos. Ana Mae Barbosa usa esse termo para discu�r a diversidade e refle�r sobre a terminologia Naïf por
ocasião da Bienal Naïfs do Brasil 2006 [entre culturas] e sua consequente contaminação pelo popular:

“Sugiro para esta Bienal a incorporação do termo ‘entre culturas’ para con�nuarmos
expandindo as relações entre arte naïf, arte popular, cultura visual do povo e as
representações eruditas que incorporam o popular. Esta provavelmente não será uma
Bienal da pureza naïf, mas da contaminação, da afirmação de diferentes testemunhos
visuais comprome�dos com a cultura do nosso povo” [BARBOSA, 2006]

As visualidades populares como um tráfego de mão dupla, da ideia da circulação dos níveis culturais, dos
hibridismos culturais e da fusão de códigos esté�cos. Contrariando todas as construções conceituais ao longo
da história, as chamadas tradições “puras” (a da cultura popular e a da cultura erudita) foram-se diluindo
paula�namente, misturando-se às vezes entre si, transformando-se ao longo do processo, gerando uma
mul�plicidade de formas, tanto orais como escritas e, finalmente eletrônicas circulando pelas várias camadas
sociais da população dos países europeus e la�no americanos até os dias de hoje. No entanto, códigos de “alta
cultura” são permanentemente reelaborados para a manutenção de ideologias das classes dominantes.

Se os campos culturais hibridizam-se, as relações sociais permanecem criando dis�nções. Quando a obra
de um ar�sta como Bispo do Rosário é comparada aos ready-made de Duchamp ocorre uma operação de
legi�mação ar�s�ca em favor de um código com status referencial mais forte do que o outro.

Para se trabalhar com as matrizes populares ou da cultura visual do povo precisamos de várias portas
de acesso, de entender os cruzamento de vários caminhos teóricos que, ao longo do século XX, colocaram a
cultura popular como um lugar de enunciação na compreensão de cultura e conhecimento. As micro-histórias,
a história vista de baixo, o conhecimento co�diano, a esfera domés�ca, os trabalhos manuais, o afeto, as
relações comunitárias, a ecologia, enfim, uma série de aspectos que estão sendo revalorizados dentro de
perspec�vas da pós-modernidade, mas que são simples fórmulas ou receitas a serem seguidas.

As teorias mul�culturais (na educação, arte e cultura), na sua vertente crí�ca, não se esgotaram e podem
provocar conversas/olhares/movimentos ins�gantes sobre uma produção diversificada. Termos como aliada a
discussão sobre cultura visual cons�tui-se em valioso campo de interlocução. As contribuições da antropologia,
da história das mentalidades, da psicologia e psicanálise, dos estudos culturais e pós-coloniais, formam um feixe
necessário para a percepção de arte entreculturas, entrefronteiras, numa perspec�va mais contemporânea.
Experiências de fronteiras implicam possibilidade de entrar e sair de lugares, de ir e voltar. Implica em
passagens. Cruzamentos transculturais a experiência diaspóricas acontecem de várias formas na
contemporaneidade.

No lugar de arte popular ou cultura popular, passei a chamar os diversos interesses inves�ga�vos como
visualidades populares. A arena de atuação que me incluo nessa inves�gação, a Cultura Visual, como “o estudo
da estrutura social da experiência visual” (HERNANDÉZ, 2006, p. 21), focaliza o campo das visualidades como o
lugar onde os significados são criados e deba�dos. A noção de visualidade é central para o estudo da cultura
visual. Enquanto o termo visual faz referência ao processo fisiológico de percepção da luz e sua posterior
tradução em imagens pelo cérebro, visualidade toma conta das relações sociais que alteram a produção de
sen�dos em torno daquilo que observamos, inclusive condicionando ou alterando o modo como percebemos
ou deixamos de perceber algo.
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O estudo da cultura visual não se encontra contemplado por algum campo de estudo já formatado; pelo
contrário, ele transita entre a história da arte, a antropologia, a comunicação, a história, a esté�ca etc., a fim de
reunir esforços para analisar um objeto que também não pertence exclusivamente a nenhuma dessas áreas.

Nas palavras de Mirzoeff (2004), cultura visual é uma tá�ca, é uma estrutura interpreta�va fluida,
centrada na compreensão da resposta aos meios de comunicação visual tanto de indivíduos como de grupos.
Sua definição é a par�r de questões que são colocadas e de questões que visa a fomentar. (p. 4). Assim as
inves�gações sobre visualidades populares podem levar a inves�gações metodológicas, esté�cas, ar�s�cas e
culturais.

A mudança de foco que a educação da cultura visual propõe exige o enfrentamento das
noções de ‘releitura’ e ‘leitura da obra de arte’, assim como da noção de
‘contextualização’, instaurando no nosso campo de trabalho a consideração e trânsito
entre as diversas possibilidades de manifestação esté�ca, incluindo aquelas que ocupam
os lugares da arte (museus, galerias etc.) e aquelas oriundas da chamada indústria
cultural. (MARTINS, TOURINHO, DIAS, GUIMARAES E MARTINS, 2009)

Busco apresentar uma visão híbrida de visualidades populares, fruto de encontro intercultulturais e
dinamizações da indústria, da mídia e do próprio resgate de formas tradicionais de manifestações culturais
na contemporaneidade. Indago como vários campos culturais se interelacionam, se comunicam e geram
diferentes visualidades que são “consumidas” das mais diferentes maneiras. Assim, este texto tenta pensar em
“voz alta” sobre questões em torno variações em torno desse tema tentando sair do imobilismo de concepções
tradicionais sobre o assunto. No mesmo texto da “troupe de atolados”, assumimos que:

“A pluralidade de perspec�vas de interpretação assentadas na vida social das imagens
sustenta propostas de educação da cultura visual nas quais não apenas os significados
são entendidos como instáveis, mas também as próprias delimitações de campos
disciplinares”.

Como integrante dessa troupe, minha discussão sobre visualidades populares conecta-se com
abordagens contemporâneas da arte e seu ensino, nas quais a história de vida e a esté�ca do co�diano são
valorizadas e o trabalho manual feminino, antes excluído do mundo das artes, apresenta-se como forte
componente esté�co. Podemos ainda acrescentar que na compreensão pós-moderna de cultura as fronteiras
entre alta e baixa cultura, entre arte e co�diano são ques�onadas.

A cultura visual do povo é transversal, intra e intercultural. Plural, híbrida, sincré�ca essa cultura visual
abarca um amplo leque de manifestações de arte, design, moda, objetos, arquitetura, danças e festas,
religiosidades que se reinventa a cada momento. Como arte-educadora meu interesse pedagógico não se
resume as suas manifestações das linguagens ou expressão ar�s�ca. Interessam-me os modos de subversão e
interação com outros códigos, interessam-me os modos de ensino aprendizagem, os modos de recepção e
apreensão esté�ca, me interessa os conflitos esté�cos, as (re)apropriações e releitura, as bricolagens, a
invenção. Interessam-me uma história escondida que ainda não foi desvelada, de pessoas, de momentos, e
aquelas que estão sendo feitas no presente e con�nuam sendo esquecidas ou folclorizadas. E por que me
interessa tudo isso?

São muitas as razões, desde os traços de uma trajetória de formação cultural dentro das visualidades
populares, de menina crescida entre as bugigangas das feiras nordes�nas e no meio do imaginário de histórias
de reinos encantados, de batalhas do bem e do mal, de assombrações e tantas outras que alimentaram meu
imaginário. No entanto, como docente, essas outras formas esté�cas e culturais que transitam nas margens me
interessam porque contam histórias de colonização, de opressão e de dualidades entre colonizador e
colonizado, entre opressores e oprimidos. Ajuda-me a reconhecer meu próprio discurso colonizador na fala dos
ar�stas do povo. Fala-me do oprimido de Paulo Freire e do seu conhecimento do mundo. Informa-me sobre
processos de resistência e de reconstruções iden�tárias, de tá�cas e de manhas. Desvelam incorporação e
reapropriações ar�s�cas culturais. Nenhuma forma ar�s�ca/cultural pode ser vista como totalidade, pois toda
cultura é fragmentada, e, quando se trata de assuntos rela�vos a “cultura popular”, a atenção deve ser
redobrada para não adotarmos uma visão essencialista e transformar a produção do povo na esfera do exó�co.
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Ques�onar a ingenuidade atribuída às manifestações da cultura do povo implica ressaltar trânsitos e
contágios com outros populares, com as culturas erudita e de massa, os quadrinhos, como o código escrito,
com outros ar�stas, como o próprio conceito de naif ou de popular. Há, por parte dos ar�stas populares, a
apropriação da discussão conceitual entre “ar�sta ou artesão”, “arte ou artesanato”, “cópia ou originalidade”,
por exemplo, entrando no seu repertório, questões discu�das na academia ou paralela a esta.

Nessa perspec�va, não faz mais sen�do o purismo dos tempos de Herder e Grimm nem a a�tude
passiva das massas em relação à indústria cultural, nem uma oposição frontal ante à cultura erudita. Os
cruzamentos que formam as ligas culturais são complexamente incorporados uns aos outros: para Char�er
“todas as normas culturais nos quais os historiadores reconhecem a cultura do povo surgem sempre, hoje em
dia, como conjuntos mistos que reúnem, uma meada di�cil de desembaraçar, elementos de origens bastantes
diversas.” (1990: 56)

Operações de desconstrução não significa eliminar ou refutar códigos já ins�tuídos e sim a�ngi-los
transversalmente com outros códigos culturais em propostas mul�/inter/transculturais e intertextuais. A
arte/cultura do popular não é fixa e representa�va de uma cultura nacional estanque. Abriga diásporas,
estranhamentos, alteridades, (re)elaborações iden�tárias no co�diano e nas tradições permanentemente
redesenhadas.
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Eixo 4

Organização e Gestão do Trabalho
Pedagógico
Autor
Dr.Fábio José Rodrigues da Costa Pós-Doutor em Artes pelo Programa de Pós-Graduação em Artes da Escola de
Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG (2017); Doutor em Artes Visuais pela Universidad
de Sevilla - US/España (2007) com Bolsa Doutorado Pleno no Exterior do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Cien�fico e Tecnológico ? CNPq; Mestre em Educação pela Universidade Federal de
Pernambuco ? UFPE (1999) com Bolsa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível - CAPES. Curso
de Aperfeiçoamento em Aprendizagem da Arte e Cultura Contemporânea pela Universidade de São Paulo - USP
(2000); Graduado (Licenciatura) em História pela Universidade Federal de Pernambuco (1995. Aulas ministradas
na Universidad Autónoma de Madrid (España); Ins�tuto Superior de Arte de Cuba (Cuba) e Faculdade de Belas
Artes da Universidade do Porto (Portugal). Coordenador do DINTER Artes UFMG-URCA (2013-2017); Assessor
de Relações Internacionais da URCA (2013-2017); Diretor do Centro de Artes Reitora Maria Violeta Arraes de
Alencar Gervaiseau da URCA (2013-2017); Chefe do Departamento de Artes Visuais (2012-2015); Diretor do
Centro de Artes (2008-2011); Pró-Reitor de Extensão (2011-2012. Líder do Grupo de Pesquisa Ensino da Arte
em Contextos Contemporâneos - GPEACC/CNPq (2007); Coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas em
Ensino da Arte - NEPEA (1999). Membro do Projeto de Cooperação Internacional para América La�na com a
Universidade Autónoma de Madrid (España) com par�cipação do Chile, Cuba, Brasil e Venezuela (2009-2011).
Representante do Brasil no Consejo La�noamericano y Caribeño de Educación por el Arte - CLEA (2010);
Presidente do Consejo La�noamericano y Caribeño de Educación por el Arte - CLEA (2010-2012); Diretor de
Relações Internacionais da Federação dos Arte/Educadores do Brasil - FAEB (2012-2014). Membro da Rede
Iberoamericana de Educação Ar�s�ca - RIAEA; Membro associado da Federação dos Arte/Educadores do Brasil -
FAEB; Membro associado da Interna�onal Society for Educa�on througt Art - InSea. Atualmente é professor
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Ensino das Artes Visuais, Estágio Supervisionado em Ensino das Artes Visuais, Teoria da Arte, Curadoria e
Museologia no Curso de Licenciatura em Artes Visuais. Curador Independente.
Saiba mais

Apresentação

Querido(a) Estudante,

Fui convidado a compar�lhar com você algumas ideias que tenho construído sobre o tema “A Escola
como lugar de ações-mediações-interações-ações”. No entanto, chamo a atenção para o fato de que não se
trata de um conteúdo, mas de problemá�cas que afetam diretamente nossa compreensão sobre o papel e a
função social de uma ins�tuição que tem por obje�vo a escolarização de crianças, jovens e adultos das diversas
regiões de nosso País.

Essas problemá�cas não devem ser vistas como um conteúdo complementar, mas sim como uma
unidade didá�ca que se propõe a estabelecer conexões com as disciplinas já estudadas, bem como com outras
que serão em breve apresentadas a você.

file:///Users/ciarufg/Documents/CIAR_producao/CIAR%20-%20Materiais/Graduacao/artes_visuais/e-book/artesvisuais-2017/index.html#percurso4
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O obje�vo geral desta unidade é lançar ao debate questões sobre a gestão da escola, o papel dos sujeitos
sociais que dela fazem parte e as atuais perspec�vas para a construção de um imaginário pós-moderno exigido
pelo tempo presente.

No terreno das inquietações, esta unidade pretende situar o futuro professor de artes no contexto da
escola de Educação Básica como protagonista do projeto polí�co-pedagógico e das ações educa�vas dele
decorrentes.

Unidade 1: Eu, o Outro e a Escola

Com o obje�vo de oferecer uma organização didá�ca à nossa trajetória, optei por dividir este texto em
cinco unidades interligadas entre si. A primeira apresenta alguns ques�onamentos sobre a relação “Eu, o Outro
e a Escola”, tendo por base um pequeno texto publicado por Dowbor (2001) que provoca inquietações sobre o
papel da sociedade, da escola, do professor e das demais ins�tuições de formação em todos os lugares e
contextos culturais.

Terminada a úl�ma guerra mundial foi encontrada, num campo de concentração nazista, a seguinte
mensagem dirigida aos professores:

“Prezado Professor, sou sobrevivente de um campo de concentração. Meus olhos viram o que
nenhum homem deveria ver. Câmaras de gás construídas por engenheiros formados. Crianças envenenadas
por médicos diplomados.

Recém-nascidos mortos por enfermeiras treinadas. Mulheres e bebês fuzilados e queimados por
graduados de colégios e universidades. Assim, tenho minhas suspeitas sobre a Educação. Meu pedido é:
ajude seus alunos a tornarem-se humanos. Seus esforços nunca deverão produzir monstros treinados ou
psicopatas hábeis. Ler, escrever e aritmé�ca só são importantes para fazer nossas crianças mais humanas”.

DOWBOR, Ladislau. Tecnologias do Conhecimento: Os Desafios da Educação (2001). In:
h�p://dowbor.org/tecnconhec.asp.

O aspecto central da mensagem do texto, diz respeito ao papel e função social do professor como sujeito
histórico e, consequentemente, responsável por sua humanização e coresponsável pelo estado de humanização
de seus alunos(as).

Tal posicionamento não indica que estejamos atribuindo responsabilidade à professor(a) como guardião
da humanidade, salvador da pátria, soldado do exército da paz ou vigilante das fronteiras do desconhecido.

Na verdade, nosso esforço é para chamar este sujeito social e histórico para o exercício da reflexão no
que diz respeito à ideia de progresso como o resultado do uso da razão e do conhecimento cien�fico em favor
de uma única forma de cultura humana (EFLAND, 2003).

Vivemos em plena contemporaneidade, presos aos ditames das chamadas sociedades modernas,
desenvolvidas, industrialmente avançadas. Essas nações determinam como todas as demais devem ser, agir e
pensar de forma a atender aos interesses neoconservadores e neoliberais defendidos por essas mesmas
sociedades.

http://dowbor.org/tecnconhec.asp
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Saiba mais

Para compreender melhor os termos neoconservadores e neoliberais consulte os links:

h�p://pt.wikipedia.org/wiki/Neoconservadorismo.

h�p://pt.wikipedia.org/wiki/Neoliberais.

Por essas e tantas outras questões, é urgente pensarmos no desenvolvimento de ações educa�vas que
contribuam para nossa humanização e a humanização de nossos alunos(as).

A construção de ações educa�vas que rompam com ações que escravizam, exterminam, excluem,
violentam e negam a dignidade do ser humano, tem sido insistentemente apontada e comba�da por inúmeros
teóricos.

Peter Mclaren (2000) defende, em sua obra Mul�culturalismo Revolucionário – pedagogia do dissenso
para um novo milênio, a esperança como possibilidade de superação do atual estado de desespero a que se
encontra subme�da a maioria da população mundial.

Essa esperança nasce na Pedagogia da Libertação tão amplamente defendida pelo Professor Paulo Freire,
que durante sua caminhada lutou por uma Libertação de um novo colonialismo que invade as subje�vidades,
sequestrando sua autonomia. Libertação de um individualismo que obriga os sujeitos a viverem presos dentro
de si sem a possibilidade de construir-se com o outro, condenados a essa solidão que arrasa o sujeito
contemporâneo. Libertação das grandes narra�vas que a tudo querem homogeneizar e não deixam lugar para a
autoconstrução e para a diferença. Libertação do autoritarismo que nos priva da necessidade vital de agência
(MCLAREN, 2000, p. 07).

Uma esperança que depende de nossas ações a par�r da desconstrução do dissenso, da sacudida da
letargia, do despertar do afeto, da afirmação da autoria e da singularidade e do sen�do da existência do
outro (MACLAREN, 2000, p. 07).

Olho vivo

Para conhecer nosso mais importante e expressivo educador, vá ao seguinte endereço:
h�p://br.youtube.com/watch?v=Ul90heSRYfE&feature=related e acesse sua úl�ma entrevista. Essa
entrevista foi dividida em outros fragmentos que podem ser acessados durante a exibição da primeira
parte.

Problema�zação

Assista ao documentário Paulo Freire Contemporâneo. Em seguida, elabore um pequeno texto para
comparar as ideias apresentadas no documentário ao pensamento de Maclaren. Após a postagem do texto
e a apresentação das inquietações em fórum específico, que será criado por seu (sua) professor(a), segue
como sugestão a leitura de Pedagogia da Esperança: Um reencontro com a pedagogia do oprimido.(1992),
de Paulo Freire.

Unidade 2: A Função Social da Escola

http://pt.wikipedia.org/wiki/Neoconservadorismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Neoliberais
http://br.youtube.com/watch?v=Ul90heSRYfE&feature=related
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Com o tema “A função social da Escola” proporcionará a compreensão do lugar da escola em nossa
sociedade e, para tanto, iremos dialogar com autores(as), documentários e experimentar pequenos ensaios
inves�ga�vos que respondam a seguinte pergunta: “Para que serve a escola?”.

Problema�zação

Antes de seguir com a leitura, por favor, acesse o seguinte endereço: h�p://br.youtube.com/watch?
v=3JZzSed3loM

Após sua visita, leitura e escuta realize uma consulta por email com seus amigos, parentes e
profissionais próximos a você perguntando-lhes: “Para que serve a escola?”. Ao receber a resposta,
proponha a seus colegas de curso a realização de uma amostragem dos dados coletados e montem um
painel. Para melhor organizar os dados e sistema�zar os resultados, peça ajuda ao seu (sua) professor(a) ou
a um(a) professor(a) de metodologia da pesquisa.

Para não ter ideia dos resultados, sigo minhas reflexões considerando que o presente está a exigir outras
formas de pensar a Educação e a Escola. Portanto, um tempo presente que transgrida:

a visão da educação escolar baseada nos ‘“conteúdos, apresentados como objetos”
estáveis e universais e não como realidades socialmente construídas que, por sua vez,
reconstroem-se nos intercâmbios de culturas e biografias que têm lugar na sala de aula
(HERNÁNDEZ, 1998, p. 12).

Esperança, libertação e transgressão são categorias que devem nortear nosso pensar e nossas prá�cas
educa�vas.

Acreditamos e desejamos que a esperança, a libertação e a transgressão contribuam para uma ação
educa�va apaixonada pelo conhecer, aprender e compreender. Essa paixão deve nos conduzir para o complexo
e contraditório universo das relações entre o eu e o outro no contexto da escola que se reivindica
contemporânea.

O campo da complexidade e das contradições é grandioso e pode facilmente nos distanciar de nosso
obje�vo de construir um projeto polí�co-pedagógico que rompa defini�vamente com o pensamento moderno
que tem tornado a escola um lugar que desloca as necessidades de meninos e meninas e dos e das adolescentes
à etapa seguinte da escolaridade, ou ao final da mesma, marcados pela ideia de que a finalidade da infância é
chegar à vida adulta, de que o desenvolvimento da inteligência tem que chegar à etapa das operações formais,
ou que passar no exame de ingresso à universidade deva ser o obje�vo de toda a educação básica (HERNÁNDEZ,
1998, p. 13).

Nossa aventura não pode ser comparada à do romance “A Volta ao Mundo em 80 Dias”, de Julio
Verne (1873), porque hoje não só damos a volta ao mundo como adentramos nos aspectos mais sensíveis
de cada sociedade com apenas um clic na tela de um computador conectado a Internet.

Hoje, dispomos de outras ferramentas que nos auxiliam na busca de conhecer, aprender e compreender
uma imensidão de informações sobre pra�camente tudo.

Problema�zação

Vamos fazer uma nova parada para ler o fragmento do vídeo A Escola “Gerando Traumas”. Vá ao
seguinte endereço h�p://br.youtube.com/watch?v=E1eFnDI7bOA e, após sua leitura e reflexões, sugira a
seus colegas a organização de um debate on-line sobre o vídeo. Este debate deverá gerar conhecimento
sobre a história de vida de cada envolvido, no entanto, é muito importante que as narra�vas sejam
orientadas para o tema, ou seja, quais os traumas provocados pela escola ao longo da escolarização de
cada par�cipante.

http://br.youtube.com/watch?v=3JZzSed3loM
http://br.youtube.com/watch?v=E1eFnDI7bOA
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Unidade 3: O Projeto Polí�co-Pedagógico

Nesta unidade, o desafio é desconstruir o imaginário modernista que tem tratado a escola como uma
empresa a ser gerenciada, administrada e centralizada nas mãos do diretor da escola. Tal concepção tem
impedido que a escola seja um lugar da cole�vidade para ela, portanto, negando o princípio da par�cipação e
da construção cole�va. Na úl�ma parte, o desafio é anunciado por meio dos critérios essenciais para a
construção de um projeto polí�co-pedagógico que tenha na par�cipação seu fundamento e na avaliação a
mediação entre o proposto e o vivido.

Como ins�tuição da cultura e para a cultura, a escola precisa repensar de maneira permanente, dialogar
com as transformações que acontecem na sociedade, nos alunos e na própria educação (HERNÁNDEZ, 1998, p
13).

Portanto, o projeto polí�co-pedagógico deve refle�r o modelo de escola que desejamos, bem como, o
perfil dos profissionais que dela farão parte.

Aliás, não existe projeto polí�co-pedagógico sem os professores porque serão eles os responsáveis por
sua materialização.

No entanto, exigir dos profissionais da educação que assumam previamente o compromisso com um
fazer diferente do que estavam acostumados a vivenciar, não significa dizer que exista um processo de mudança
qualita�va em relação a esse fazer.

Não podemos esquecer que as contradições existentes no interior da escola são concretas e reais, bem
como refletem a dinâmica da sociedade em que vivemos. Assim, exigir mudanças no fazer, na prá�ca
pedagógica, na ação educa�va do outro em relação ao que desejamos é, antes de mais nada, impor a condição
de meros objetos e executores de tarefas consideradas aos profissionais da educação eficientes.

Pensar, refle�r, desconstruir, construir; dar movimento ao está�co deve começar por reconhecermos o
outro como sujeito do processo social e nossa intenção em mudar uma dada realidade.

Nesse sen�do, a intenção de mudança deve ser compar�lhada com todos os sujeitos inseridos no
contexto no qual verifica-se a necessidade de outro perfil de profissional, no intuito de tornar aquela prá�ca
mais significa�va e realmente transformadora para todos os envolvidos.

O projeto polí�co-pedagógico parte de uma proposição teórico-metodológica que atende a nossas
expecta�vas no tocante a um exercício de envolvimento que ultrapassa a ideia da conjunção de pessoas e
interesses comuns. Ou seja, ele é fruto da vontade, desejo, paixão; do compromisso polí�co, ideológico, social e
profissional de todos.

Sendo a par�cipação nosso princípio norteador e a convicção de que essa par�cipação não é apenas
“fazer parte”, mas “ser parte” do pensar ao agir, optamos por trabalhar com os pressupostos do
Planejamento Par�cipa�vo porque para esse par�cipação (...) inclui distribuição do poder e a possibilidade de
decidir na construção não apenas do “como” ou do “com que” fazer, mas também do “o que fazer” e do “para
que” fazer (GANDIN, 2001, p. 88).

A opção pelo planejamento par�cipa�vo encontra outras respostas que complementam a perspec�va de
distribuição do poder e da possibilidade de decidir porque nele está inclusa a tarefa de contribuir para a
construção de novos horizontes, entre os quais estão, necessariamente, valores que cons�tuirão a sociedade
(GANDIN, 2001, p. 87).

No tocante à sociedade, não se deve esquecer de que toda e qualquer ins�tuição educacional, ou não,
faz parte de um dado contexto social. Uma proposta educa�va deve par�r de tais considerações uma vez que
não existe nenhuma ação ou prá�ca que estejam ausente dos aspectos sociais, polí�cos, ideológicos e culturais
do contexto do qual fazem parte.
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O projeto polí�co-pedagógico, segundo o critério da par�cipação, abre exatamente a perspec�va de
contribuição para modificar nossa forma de pensar e agir na sociedade em que vivemos, uma vez que
buscamos como horizonte emancipador um estado de convivência social norteado pelos princípios
democrá�cos e igualitários.

O papel e função social que cada indivíduo deverá exercer nessa concepção é esclarecida por Gandin
(2001, p.87):

Nas escolas, por exemplo, não basta que os professores, isoladamente ou mesmo em
conjunto, definam “como” e “com que” vão “passar” um conteúdo preestabelecido,
dando, assim, um caráter de só administração ao trabalho escolar; é necessário que se
organizem para definir que resultados pretendem buscar, não apenas em relação a seus
alunos, mas no que diz respeito às realidades sociais, e, que a, par�r disso, realizem uma
avaliação circunstanciada de sua prá�ca e proponham prá�cas alterna�vas para ter
influência na construção social.

De todos os elementos presentes na citação acima, destacamos o aspecto referente ao desenvolvimento
de prá�cas alterna�vas que possam contribuir ou influenciar qualita�vamente para uma reconstrução social.

Embora o obje�vo fundamental do planejamento par�cipa�vo seja contribuir para a construção social,
tal perspec�va só poderá ser contemplada se o projeto polí�co-pedagógico es�ver amparado por uma clara
compreensão das prá�cas sociais excludentes e an�democrá�cas que caracterizam a sociedade
contemporânea.

O desejo por uma sociedade mais justa, igualitária, democrá�ca e inclusiva encontra no planejamento
par�cipa�vo uma concepção de par�cipação para além daquela presença, aquele compromisso de fazer alguma
coisa, aquela colaboração, aquele ves�r a camisa da empresa nem, mesmo, a possibilidade de decidir alguns
aspectos esparsos e de menor importância; par�cipação é aquela possibilidade de todos usufruírem dos bens,
os naturais e os produzidos pela ação humana (GANDIN, 2001, p. 88).

A ideia de que, em uma sociedade, todos têm o direito de usufruir das riquezas naturais, bem como, das
produzidas pelo homem define claramente o �po de sociedade desejada. Assim, o projeto polí�co-pedagógico,
fruto da par�cipação de todos, não é apenas a organização de ações, o estabelecimento de metas ou a
organização de planos ou projetos de trabalho que não ultrapassam a relação conhecer-aprender.

Vislumbrar outro modelo de sociedade e de prá�ca social é antes de tudo garan�r, por meio de uma
ação educa�va, que seus sujeitos sociais u�lizem de três dimensões cogni�vas: conhecer-aprender-
compreender.

A relação intrínseca entre essas três dimensões descarta o entendimento de que só alguns poucos
indivíduos são capazes de pensar, sugerir, refle�r, propor, encontrar alterna�vas que sejam essencialmente
qualita�vas. Na verdade, com o planejamento par�cipa�vo o poder deixa de estar nas mãos de poucos e passa
a fazer parte de todos os envolvidos na tarefa de construir outra prá�ca educa�va e social porque

A construção em conjunto acontece quando o poder está com as pessoas,
independentemente dessas diferenças menores, e fundamentado na igualdade real entre
elas. Aí se pode construir um processo de planejamento em que todos, com o seu saber
próprio, com sua consciência, sua adesão específica, organizam seus problemas, suas
ideias, seus ideais, seu conhecimento da realidade, suas propostas e suas ações. Todos
crescem juntos, transformam a realidade, criam o novo, em proveito de todos e com o
trabalho coordenado (GANDIN, 2001, p. 89).

Tomar o planejamento par�cipa�vo como referencial do projeto polí�co-pedagógico não é uma tarefa
fácil uma vez que estamos lidando com uma concepção teórico-filosófica que rejeita a ideia de modismo que
tem caracterizado o pensamento pedagógico brasileiro.

Isso significa dizer que localizamos no planejamento par�cipa�vo uma visão estratégica que
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avança para questões mais amplas e complexas, como a de ver como se contribui para
interferir na realidade social, para transformá-la e para construí-la numa direção
estabelecida em conjunto, num pé de igualdade fundamental, mas com a contribuição
própria de cada um, por todos os que par�cipam da ins�tuição, grupo ou movimento ou,
mesmo, de uma cidade, de um estado e de uma nação (GANDIN, 2001, p. 91).

Essa visão estratégica compreende que planejar é desenvolver um processo técnico para contribuir num
projeto polí�co (GANDIN, 2001, p. 91). Assim, o que se pretende é vivenciar uma ação educa�va que dê sua
parcela de contribuição, a par�r da tomada de consciência dos seus sujeitos sociais, para o fazer florescer
outras prá�cas educa�vas regidas pelas dimensões: conhecer-aprender-compreender possam, de fato,
transformar a escola.

Se entendemos por realidade o tempo presente, o lugar onde vivemos, o dia-a-dia e seus “altos e baixos”,
é fundamental considerar a escola dentro das contradições da cidade e do seu contexto “histórico, polí�co,
social, religioso e ar�s�co”.

Olhar para a cidade a par�r da escola não significa limitar a problemá�ca desse contexto histórico-social,
mas sim, buscar ampliar nosso olhar para as relações internas e externas entre a escola e a cidade e respeitar as
par�cularidades e iden�dades de cada contexto social e cultural. Sobretudo, é preciso iden�ficar as
semelhanças que unem estes lugares à questão da dignidade da pessoa humana, da exclusão social, da
exploração do trabalho infan�l, da pros�tuição infanto-juvenil, do desemprego, da fome, do racismo e dos
inúmeros preconceitos que impedem o desenvolvimento integral de cada indivíduo e de sua localidade.

A ambição polí�ca do projeto polí�co-pedagógico é ser a base de mediação entre a realidade existente e
as possibilidades de transformá-la.

As transformações no contexto social, polí�co, econômico, religioso e cultural do lugar onde se situa a
escola não podem ocorrer de fora para dentro e sim de dentro para fora. São as transformações operadas
por dentro da escola que permi�rão, essencialmente, outro modelo de sociedade.

Para que se construa outro modelo de escola e sociedade, fazem necessárias, então, mudanças internas
nos sujeitos sociais no tocante ao seu papel e função social nessa ins�tuição e localidade.

Agora o desafio é saber como você, licenciando(a) em Artes Visuais, pensará o outro e a Escola em que
atua ou irá atuar!

Unidade 4: Socializando Experiências: O Planejamento Par�cipa�vo e
a Construção do Projeto Polí�co-Pedagógico

O texto a seguir não deverá ser tomado como referência para a elaboração de propostas de qualquer
ins�tuição escolar porque foi sistema�zado a par�r das condições obje�vas oferecidas pelo contexto cultural no
qual os sujeitos sociais estavam insertos e atuavam. Meu intuito é o de demonstrar que é possível dar
materialidade às proposições que fui encontrando ao longo de meu próprio processo como educador ao longo
dos úl�mos vinte anos. Aproveito a oportunidade para par�lhar uma pequena experiência que �ve com uma
ins�tuição na cidade de Crato (CE), quando fui convidado para exercer a função de assessor pedagógico do
Colégio Ágape Estudos nos anos de 2003 e 2004. Na ocasião, foi possível por em prá�ca algumas das ideias que
havia construído ao longo de minha trajetória como professor da educação básica em Recife e, posteriormente,
no ensino superior. O texto a seguir foi inicialmente publicado no bole�m da ins�tuição e o reproduzo aqui sem
qualquer alteração ao acreditar verdadeiramente que poderá contribuir para suas reflexões e, até mesmo,
como objeto de análise quando você es�ver na prá�ca de ensino e estágio supervisionado.

Texto complementar: Banquete Ágape 2004
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Fábio José Rodrigues da Costa
Assessor Pedagógico - CAE

A ação educa�va a ser vivenciada neste ano pela equipe do Colégio Ágape Estudos – CAE é o resultado de
um processo de elaboração-construção norteado pelos princípios do planejamento par�cipa�vo e de uma
imersão no pensamento e ideias de vários teóricos do discurso educacional contemporâneo.

Do diálogo com Paulo Freire, Danilo Gandin, Ladislau Dowbor, Efland, Peter McLaren, Fernando
Hernández, Vigotsky, Peerenoud, Edgar Morin, Antônio Nóvoa, Jean Claude Forquin, Henry Girou e,
fundamentalmente, apropriação das ideias e proposições do Prof. João Francisco de Souza, do Centro de
Educação da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, resultou o que ousamos chamar de Proposta
Pedagógica 2004.

A proposta pedagógica do Colégio Ágape Estudos – CAE tem como obje�vo ofertar uma proposta
educa�va que dê sua parcela de contribuição, a par�r da tomada de consciência de seus sujeitos sociais, para
fazer florescer outras prá�cas educa�vas media�zadas pelas dimensões cogni�vas: conhecer-aprender-
compreender; por uma concepção didá�ca em que os conteúdos deixam de ter um caráter meramente
instrumental e passam a ser concebidos como conteúdos educa�vos, conteúdos instrumentais e conteúdos
opera�vos.

A resignificação dos conteúdos da educação é a sustentação da certeza do florescimento de uma ação
educa�va que intervenha na realidade para transformá-la qualita�vamente. Por realidade entendemos o tempo
presente, o lugar onde vivemos, o dia-a-dia e seus altos e baixos; é o contexto histórico, polí�co, social, religioso
e ar�s�co e suas contradições situadas nas ruas e bairros que cons�tuem a cidade de Crato.

A proposta polí�ca da Proposta Pedagógica do CAE é ambiciosa porque se coloca como mediadora entre
a realidade existente e as possibilidades de transformá-la. A perspec�va transformadora presente na ação
educa�va do(a) educador(a) do Colégio Ágape Estudos é vislumbrada por estar implicada numa concepção de
educação compreendida com base em processos e experiências de ressocialização (SOUZA, 2004).

Nesse sen�do, a ação educa�va é por natureza transgressora, uma vez que se alimenta de uma
esperança que liberta. Esperança, libertação e transgressão são categorias que norteiam nosso pensar para a
contemporaneidade e, consequentemente, para as prá�cas educa�vas nessa mesma contemporaneidade. Por
via do desejo, acreditamos que a esperança, a libertação e a transgressão contribuam para um fazer educa�vo
apaixonado pelo conhecer, aprender e compreender.

file:///Users/ciarufg/Documents/CIAR_producao/CIAR%20-%20Materiais/Graduacao/artes_visuais/e-book/artesvisuais-2017/modulo/4/imagens/organizacao_gestao/img1.jpg
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Essa ação educa�va não poderia estar dissociada de uma concepção de avaliação uma vez que a
avaliação nos oferece os elementos essenciais denunciadores de um fazer educa�vo que transgride, rompe,
desconstrói, se resignifica e resignifica a própria ação educa�va. Portanto, a proposta pedagógica do Colégio
Ágape Estudos – CAE é norteada por uma concepção de avaliação emancipatória e implicada num processo
con�nuo, valorizando as estratégias que os alunos u�lizam para desconstruir suas impressões do mundo e/ou
para construir outras compreensões.

O exercício de elaboração e construção da proposta pedagógica para o ano le�vo de 2004 incorporou
algumas inovações deliberadas pelo cole�vo de educadores(as) que cons�tuem hoje o colégio Ágape Estudos.
Essas deliberações estão situadas na definição do conteúdo educa�vo a ser vivenciado durante o ano de 2004
em todos os níveis da Educação Básica.

Os educadores e educadoras, após iden�ficarem os problemas, os desafios e as esperanças que a
realidade concreta apresenta, chegaram à conclusão de que, para este ano, será trabalhado um único conteúdo
educa�vo que deverá trazer para a pauta do dia a problemá�ca que envolve o processo de humanização de
homens e mulheres do tempo presente. Assim, elegemos o tema “Homem Kariri: Nossa Iden�dade”.

Vivenciar esse conteúdo educa�vo exigiu dos educadores(as) redefinir os conteúdos instrumentais de
cada área do conhecimento, bem como, a própria concepção de escola e sala de aula. As áreas do
conhecimento escolar passam a ter um papel essencial no trato com o conteúdo educa�vo porque o elenco de
conteúdos instrumentais se cons�tuiu em fontes de informação. As informações ofertadas pelos conteúdos
instrumentais são confrontadas com outras fontes de informação (cultura cien�fica, cultura de massa e cultura
popular) presentes na contemporaneidade. Desse confronto de culturas e saberes emergirá um novo saber.

Nesse movimento dialé�co, a escola é concebida como uma ins�tuição da cultura e a sala de aula
abarca círculos culturais. A ação educa�va em estado de inquietude permanente oferece condições
favoráveis para que o aluno(a) Ágape experimente o conhecer, o aprender e o compreender numa dialé�ca
didá�ca em que o conteúdo educa�vo, o conteúdo instrumental e o conteúdo opera�vo geram um desejo de
ressocialização, pois instauram a vontade de estabelecer outras formas de interação social. O conteúdo
opera�vo cons�tui-se, então, na síntese do processo de ensino-aprendizagem no contexto de uma ação
educa�va escolar que se resignifica na contemporaneidade e, portanto, rompe com a cristalização, o
engessamento caracterís�cos de muitas propostas educa�vas que são reféns de suas próprias contradições.

No afã de vivenciarmos uma proposta pedagógica em que a ação educa�va obje�va a emancipação
(libertação e transgressão) do sujeito, outras inovações foram implementadas, como por exemplo uma
reformulação do RECREIO que passou a ser denominado PAUSA CRIATIVA. A pausa cria�va consiste em um
momento em que as crianças e adolescentes experimentam outras situações educa�vas que a escola oferece.
Nesse sen�do, ins�tuímos os chamados ESPAÇOS EDUCATIVOS, ou seja, ambientes des�nado à leitura de
diversas fontes de informação como gibis, revistas, livros de contos, estórias, jornais, bole�ns e informa�vos.
Paralelamente a esse espaço para o exercício da leitura, foi criado outro voltado à exibição de documentários,
reportagens, filmes que abordam temá�cas relacionadas com as diversas áreas do conhecimento.

Ao mesmo tempo em que alunos(as) de diferentes idades estão manuseando o acervo de material
escrito, outros estão assis�ndo vídeos, enquanto outros estão na quadra, junto à mesa de pingue-pongue,
sinuca, com o jogo de damas e demais jogos disponíveis. Essa diversidade de ambientes e a�vidades permite
que possam estabelecer novas relações e fortalecer as já existentes, assim como, aprender a ter tolerância na
convivência com o outro.

A ação educa�va do Colégio Ágape Estudos – CAE não tem início na sala de aula, mas sim desde o
momento de chegada de cada criança e adolescente à ins�tuição e se estende por todo o tempo de sua
permanência na escola.

Com a Proposta Pedagógica 2004, buscamos transformar o CAE em uma ins�tuição em movimento
permanente no qual o conhecimento apresenta-se de todas as formas e traduzido em linguagens diversas.
Nessa perspec�va, ousamos ainda, reconceituar o papel da avaliação.
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Se antes a avaliação era concebida única e exclusivamente como um momento separado da ação
educa�va, agora ela assume um papel essencial para a mesma, ou seja, o processo de avaliação não é mais um
instante de atribuirmos um código de valores e notas em relação ao desempenho de nossos(as) alunos(as) em
relação aos conteúdos instrumentais; agora, tornou-se o resultado de um processo de acompanhamento da
evolução desse aluno.

Por evolução entendemos o processo que vai do estágio em que o aluno chega à escola, abrangendo os
processos e experiências vivenciados durante a ação educa�va que lhe permitem u�lizar estratégias para
conhecer, aprender e compreender o conteúdo educa�vo e os conteúdos instrumentais e, dessa relação,
construir os conteúdos opera�vos. A avaliação, portanto, ocorrerá de forma con�nua e permanente.

Unidade 5: Das Utopias à Realidade: É Possível uma Didá�ca
Específica ou Especial para a Formação Inicial do Professor de Artes
Visuais?

A pergunta do �tulo estabelece conexões entre os estudos curriculares, as didá�cas específicas ou
especiais e a didá�ca geral no terreno da formação inicial do professor. Surge a par�r da pesquisa realizada no
Programa de Doutorado em Educação Ar�s�ca da Universidade de Sevilla-Espanha e teve como resultado a tese
Didá�ca das Artes Visuais: uma proposição pós-moderna que sistema�zou uma didá�ca especifica para a
formação inicial do professor de Artes Visuais.

No âmbito epistemológico, fundamenta-se na teoria pós-moderna e, por isso, tem exigido uma
ressignificação da formação inicial do professor e reinvidica outras áreas de conhecimento para o currículo das
licenciaturas.

O conceito de mudança de Paulo Freire e Joe Kincheloe que, considerando o professor um pesquisador,
exige uma reformulação de seus conhecimentos bem como de sua formação inicial é fundamental para essa
proposta. Aliás, trata-se mesmo de uma ruptura com os modelos modernos de formação inicial por considerar
que esses oferecem uma formação tecnicista.

Nessa perspec�va os pressupostos da pesquisa qualita�va são suas principais ferramentas com inclinação
para os estudos etnográficos e semió�cos.

A formação inicial deve, então, estar centrada na experimentação entendida como “experiência
reflexiva”, promovida pelo pensar como um processo de indagação, de observação das coisas, de pesquisa
(DEWEY, 2004). Par�ndo de uma educação pós-moderna e de uma perspec�va crí�ca e pós-formal, desconstrói
a concepção de ensino como transferência neutra da verdade. Desconstrói a forma absolu�sta de certeza já que
o pensamento pós-formal vislumbra um desenvolvimento cogni�vo ou emancipatório (KINCHELOE, 2001).

No contexto da didá�ca geral e das didá�cas específicas, essa teoria compreende a cognição para além
do essencialismo e destaca-se pela adesão aos estudos crí�cos como a teoria sociocogni�va pós-piage�ana com
base no pensamento pós-formal e a teoria feminista. A didá�ca geral orientada por esta teoria vislumbra uma
ação educa�va crí�ca e centrada nos múl�plos saberes, nos múl�plos lugares e tempos em que o
conhecimento tem origem e desenvolve-se para analisar a formação inicial do professor. Essa ressignificação
tem no Mul�culturalismo Crí�co sua explicação e jus�fica�vas teóricas (CANDAU, 2001) já que a cultura, por ser
dinâmica, reformula as ins�tuições e seu papel na formação humana.

A didá�ca geral reconhece sua natureza incompleta e encontra nas didá�cas específicas contribuições
complementares (DE LA TORRE, 1993). A didá�ca específica não subs�tui a didá�ca geral, porém, estabelece
conexões diretas com a ação educa�va do professor na escola e com os conteúdos educa�vos, instrumentais e
opera�vos (SOUZA, 2004). A incorporação da didá�ca específica passa pela estrutura curricular das
universidades que, em sua maioria, não renunciam a um �po de formação inicial do professor proposta pela
educação moderna (ZABALZA, 2001).
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5.1. O lugar de onde falo!

Para mediar a leitura que cada um fará deste texto e que poderá servir como subsídio às discussões, não
posso deixar de contextualizar sua “gênesis”, ou seja, como tomaram corpo minhas próprias indagações
nascidas das contradições que acredito ainda permeiem a formação inicial do professor da área de Artes
Visuais.

Responder aos ques�onamentos que foram levantados obrigou a formulação de um projeto de
pesquisa que hoje se materializou na tese de doutorado in�tulada Didác�ca de las Artes Visuales: una
proposición posmoderna (Didá�ca das Artes Visuais: uma proposição pós-moderna) defendida em junho de
2007 na Universidade de Sevilla – Espanha.

A pesquisa buscou dialogar com três importantes campos do conhecimento que cons�tuem a formação
inicial do professor e a teoria crí�ca pós-moderna permi�u trabalhar com a categoria ressignificação. Essa
categoria orientou a iden�ficação dos elementos resignificadores para a formação inicial do professor, a
didá�ca geral e as didá�cas específicas e, a par�r desses elementos, foi possível conceituar e sistema�zar uma
didá�ca específica para a formação inicial de professores para a linguagem das Artes Visuais tomando como
proposição a Proposta Triangular formulada e amplamente experimentada pela Profª Drª. Ana Mae Barbosa
para o contexto brasileiro.

Essa didá�ca foi tecida tendo como eixo norteador a leitura da imagem, a alfabe�zação visual para a
leitura da imagem/cultura visual, a par�r da concepção de alfabe�zação como leitura de mundo segundo Paulo
Freire.No entanto, a didá�ca das Artes Visuais, como a concebo, não se propõe a dizer ao professor como ele
deve ensinar, mas sim, com ele deve conhecer, aprender e compreender as pedagogias contemporâneas e seus
modelos educa�vos para a alfabe�zação visual, ou seja para a decodificação das visualidades do tempo
presente. É no currículo da licenciatura em Artes Visuais ou similares que se dá a inserção dessa didá�ca, o que
impõe a reconceitualização dos currículos des�nados à formação inicial do professor.

Desse modo esta proposição orientou-se em primeiro lugar pela compreensão de que a pós-
modernidade exige um novo conceito da formação inicial do professor de artes visuais já que, no mundo
considerado global, há outras formas de compreendê-lo e estas formas configuram uma metodologia centrada
nos aspectos culturais que explicam o eu e o outro em seu próprio contexto, como também a relacionalidade
como modo operante da teoria pós-moderna (CHANG, 2003).

Essa relacionalidade orienta-se pelo princípio de pertença, de pertencer a um lugar, um grupo, uma
comunidade, um país, um gênero e, ao mesmo tempo, pertencer a todos. Isso porque, no contexto atual
homens e mulheres caminham em busca de sua própria iden�dade guiados não por uma verdade única mas,
sim, por suas necessidades de respostas para sua condição humana.

Uma vez que as contribuições da teoria pós-moderna estabelecem outras relações entre o passado e o
presente, entre o tempo e o espaço, entre o homem e a mulher de antes e o homem e a mulher de hoje
impõem-se a compreensão crí�ca da realidade, sua denúncia, e também o aviso do que ainda não existe
(FREIRE, 2001). Deste modo esta pós-modernidade tenta abrir caminhos em direção a outra forma de
organização humana, do saber, da educação, de formação inicial do professor, de escola e de ensino e
aprendizagem.

As contribuições da teoria pós-moderna para a Arte e seu ensino começam pela compreensão da Arte
como um conhecimento implicado no mundo, rompendo com o isolamento caracterís�co da modernidade, ao
mesmo tempo em que a Arte na pós-modernidade busca conectar-se com o público de forma interdisciplinar e
pela exposição de temá�cas que se aproximam do co�diano (GISBERT, 2002).

Nesse sen�do, a Arte na pós-modernidade é um produto cultural devendo ser entendida no contexto
em que teve origem e recepção (EFLAND, 2003) e que reflete o retorno ao real, ao tempo presente
(GISBERT, 2002).
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5.2. A proposta triangular no contexto da pós-modernidade e a formação inicial do
professor de Artes Visuais

Os pressupostos teórico-filosóficos que fundamentam a Proposta Triangular intencionam uma formação
inicial do professor de Artes Visuais para além do contexto brasileiro porque partem de uma visão
interdisciplinar e contextual do fenômeno ar�s�co, do artefato ar�s�co e do sujeito produtor, nas relações que
estabelecem com diferentes culturas, fatores ambientais e da relação com outros grupos sociais (GISBERT,
1993).

A Proposta Triangular recebe influências do pós-moderno entendido como um fenômeno esté�co,
cultural e intelectual que se manifesta concretamente nos es�los, prá�cas e formas culturais nas artes visuais
contemporâneas (HAGREAVES, 1998).

Inserida no contexto da pós-modernidade e de seu movimento cultural, a Proposta Triangular reconhece
que o conhecimento em Artes Visuais se dá na intersecção da experimentação, da decodificação e da
informação uma vez que a Arte-E ducação é epistemologia da Arte como pressuposto e como meio de
relacionar Arte e público, ou seja, a intermediação entre o objeto de arte e o público (BARBOSA, 1998).

Nesse sen�do, nem a Arte-Educação como pesquisa dos modos pelos quais se aprende arte, nem a Arte-
Educação como facilitadora entre a arte e o público podem prescindir da relação entre contextualização da
Arte, leitura da obra de arte e das imagens do co�diano e do fazer ar�s�co (BARBOSA, 1998).

A Arte na escola pretende formar o conhecedor, o decodificador da obra de arte e das imagens do
co�diano ou da cultura visual. A ação educa�va do professor de Artes Visuais deve organizar o currículo
entrelaçando o fazer ar�s�co, a contextualização da arte-imagem e da leitura de forma que sejam respeitadas
tanto as necessidades, os interesses e o desenvolvimento da criança, oferecendo ao próprio ensino outros
valores de forma a contribuir para a cultura (BARBOSA, 2001).

A Proposta Triangular vislumbra um campo de formação inicial do professor de Artes Visuais em que
teoria e prá�ca fundem-se em um todo e, por essa razão, é imprescindível a experimentação, caminhando lado
a lado com os pressupostos teóricos e metodológicos. Nesse sen�do, a proposição pós-moderna pretende uma
educação crí�ca por meio do conhecimento construído pelo aluno, com a mediação do professor, acerca do
mundo da cultura visual (BARBOSA, 1998) a par�r de uma leitura do mundo como prá�ca da liberdade (FREIRE,
1970).

5.3. Reconceituação ao lócus de formação inicial do professor de Artes Visuais no
contexto do pós-moderno

A formação inicial do professor de Artes Visuais faz parte do sistema de educação superior das
sociedades contemporâneas e, para sua plena realização, exige releitura do lugar de formação do professor na
contemporaneidade, ou seja:

a) Define a licenciatura como o campo de formação inicial do professor na educação
superior;

b) Considera a formação inicial do professor como preparação profissional que possibilita
aos professores experimentarem, em sua própria aprendizagem, o desenvolvimento de
competências necessárias para atuar neste novo cenário de transformações;

c) Toma para si o conceito de experiência a par�r do pragma�smo deweyano e o fato de
que o aluno-professor em formação estabelece as relações e conexões tanto dentro de
seu próprio processo de aprendizagem como a par�r de seu encontro com as situações
geradas nos momentos de por em prá�ca suas primeiras inicia�vas como docente na
escola;
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d) Compreende o sen�do da experiência no processo de formação inicial do professor
mediada pela leitura do mundo como proposto por Paulo Freire;

e) Define no âmbito ins�tucional problemas e especificidades das diferentes etapas e
modalidades da educação básica, estabelecendo o equilíbrio entre o domínio dos
conteúdos curriculares e sua adequação à situação pedagógica;

f) Define a licenciatura como o lugar da docência onde se constrói competências e se
configura a iden�dade profissional do professor em geral e, em específico, para o ensino
das Artes Visuais;

g) Assume como eixo da matriz curricular que a ação educa�va não é só histórica,
filosófica, educa�va e pedagógica, mas também disciplinar, interdisciplinar,
mul�disciplinar e transdisciplinar.

5.4. Didá�ca das Artes Visuais e suas categorias

As ideias e categorias sistema�zadas por Gallego (2002) definem os elementos que devem cons�tuir toda
e qualquer didá�ca específica e, em nosso caso, a didá�ca das Artes Visuais.

Categoria organizada do conhecimento: cons�tuiu o âmbito da didá�ca das Artes Visuais que obje�va a
alfabe�zação visual e a educação para a experiência esté�ca, para gerar, no processo de formação inicial do
professor, outras possibilidades de desenvolvimento de modos de ensinar e aprender Artes Visuais.

É um campo emergente que incorpora estudos e pesquisas que ultrapassa os territórios do como se
aprende, para o território do como se ensina/aprende artes visuais no contexto da educação básica e na
universidade.

O principal enfoque da didá�ca das Artes Visuais é vencer os imaginários que limitam a formação de
iden�dades (AGUIRRE, 2006) ao superar o próprio ideário modernista de ensino-aprendizagem das Artes
Visuais, ainda, centrado na auto-expressão cria�va, na obra de arte como o “refinamento” e o “bom gosto”
caracterizadores do neoclassicismo.

A didá�ca das Artes Visuais no contexto da formação inicial do professor busca desenvolver uma
concepção do currículo pluridisciplinar crí�co e não reprodu�vo, portanto, centrado nos significados e na
preparação de pessoas que se desenvolvem e atuam em contextos cada vez mais dominados pelo visual
(AGUIRRE, 2006).

A didá�ca das Artes visuais deve basear-se em uma concepção interdisciplinar do problema atual do
ensino das Artes Visuais que considera a arte como experiência (BARBOSA, 2005).

Os fundamentos de Paulo Freire (2004) são acolhidos pela didá�ca das Artes Visuais já que, em seus
esforços por explicar e interpretar a realidade, parte da compreensão de que a educação deve ser entendida
como a construção de iden�dades (GIROUX, 1997; AGUIRRE, 2006);

Explicar e interpretar a realidade é para a didá�ca das Artes Visuais iden�ficar os limites do currículo
atual da formação inicial do professor e o papel das ins�tuições formadoras. A própria didá�ca deve ser
agente de explicação e interpretação da realidade por ser uma disciplina do processo forma�vo imbricada na
educação básica.

A didá�ca das Artes Visuais apresenta como categoria o significado e suas vinculações sociais uma vez
que as disciplinas e matérias escolares se construíram ao longo da história da educação escolar buscando
estabelecer relações entre a escola de educação básica, a matéria escolar, os professores, a universidade e as
relações de poder que cada uma das instâncias representa (GOODSON, 2000).
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O imaginário é outra categoria da didá�ca das Artes Visuais. A didá�ca pretende desenvolver um
imaginário pós-moderno para o perfil do professor: reflexivo, crí�co, sujeito implicado e que dialoga com a
realidade, que compreende sua ação educa�va nas dimensões sociocrí�cas e ideológicas, que busca
desenvolver uma compreensão crí�ca do fenômeno ar�s�co e que, além disso, atue e exista mediado pela
cultura e as ins�tuições culturais.

A didá�ca das Artes Visuais inserta na pós-modernidade apresenta um repertório dinâmico de
significados que acompanha as mudanças da realidade (AGUIRRE, 2006).

A didá�ca das Artes Visuais, como uma comunidade de conhecimentos iden�fica-se, no âmbito
metodológico pela ação-reflexão-ação como possibilidade de compreender os processos, significados e
interpretações que as pedagogias contemporâneas e seus modelos educa�vos propõem para a formação inicial
do professor de Artes Visuais e para a concepção de ensino-aprendizagem. (DEWEY, 2004/FREIRE, 2001).

Com base no exposto, levando em conta o contexto da pós-modernidade, a sistema�zação e proposição
da Didá�ca das Artes Visuais compreende a educação como uma constante reorganização das experiências
humanas (GISBERT, 1994), e sua mais sensível crença reside no fato de que toda a�vidade humana começa na
observação.

Do mesmo modo, a aprendizagem ou construção de novos conhecimentos começa com a observação de
acontecimentos, objetos ou ideias a par�r dos conceitos prévios. O ensino tratará, portanto, de construir a
trama estrutural do conhecimento a par�r das proposições que formam os conceitos e o significado (GISBERT,
1994).
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Licenciatura em Artes visuais
Percurso 4

Eixo 4

Arte e Cultura La�no Americana
Autor
Dr.Fernando Miranda
Tradutora
Maria Ágatha Guimarães Couto Possui graduação em Comunicação Social - Jornalismo pela Universidade
Federal de Goiás (2002). Atualmente é produtora da Televisão Brasil Central, emissora do Governo do Estado de
Goiás. Também trabalha com produção e revisão de textos, nas áreas de jornalismo e produção acadêmica.
Saiba mais

Apresentação

O módulo Arte e Cultura La�no-americana tem como obje�vo o conhecimento geral sobre os debates e
produções no campo ar�s�co na região definida como América La�na. Definimos focar, par�cularmente, no
período que se passa na segunda metade do século XX e — em função de os estudantes já terem trabalhado a
arte brasileira em outro módulo — considerar o resto dos países la�no-americanos, com exceção do Brasil.

Este módulo, por sua vez, é composto por três unidades: Na primeira delas (Unidade 1), o que se busca é
contribuir para conceitualizar aquilo que definimos como “la�no-americano”, para delimitar os alcances desse
termo, em par�cular no que se refere à arte e a cultura.

Na segunda (Unidade 2), detemo-nos em algumas discussões vigentes sobre o lugar da arte e da cultura
na sociedade, de uma perspec�va centrada na América La�na.

Finalmente, a úl�ma (Unidade 3) refere-se a algumas orientações, movimentos e ar�stas que
consideramos relevantes, mesmo com todos os riscos e injus�ças que compreende a realização dessa tarefa.

Certamente, você vai encontrar, nas diferentes unidades, diversos tópicos que têm o interesse de facilitar
o estudo do módulo.

Unidade 1: Breve rastro histórico das concepções de popular

Em uma unidade temá�ca desse �po, é sempre necessário tentar definir aquilo que delimita nosso
objeto de trabalho. Nesse sen�do, temos como desafio estabelecer as relações entre arte e cultura, mas
também fazer referência ao que denominamos la�no-americano.

1.1. A unidade imaginada

As denominação de la�no-americanos nos remete a diversas circunstâncias de pertencer, entre as quais
podemos citar algumas:

file:///Users/ciarufg/Documents/CIAR_producao/CIAR%20-%20Materiais/Graduacao/artes_visuais/e-book/artesvisuais-2017/index.html#percurso4
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Geográficas, pois estabelecem limites vinculados ao con�nente americano do México ao sul das
Américas.

Históricas, pois têm muitos vínculos com a conquista desses territórios pelos europeus, com as relações
com os povos na�vos, com as sucessivas batalhas travadas pela independência, com os desenvolvimentos
ins�tucionais e polí�cos.

Demográficas, sobre a construção das nações, formação mes�ça dos povos, consequências das correntes
migratórias ocorridas em diversos sen�dos e sobre as condições de assentamento das populações.

Culturais, especialmente importantes quando estamos interessados nas maneiras de representação, na
construção de significados a respeito do que ocorre ao nosso redor, na produção simbólica que constrói
maneiras de ver, sen�r e fazer compar�lhamentos.

Deter-nos-emos, pois, nesse ponto par�cular para buscar pistas acerca da definição daquilo que
consideramos o la�no-americano e que caracterís�cas teria em nossa época contemporânea.

No nosso julgamento, essa definição da condição la�no-americana implica um jogo duplo de unidade
regional a respeito de assuntos comuns, mas, ao mesmo tempo, deve possibilitar mostrar a riqueza de uma
condição heterogênea.

De todo modo, o fenômeno da chamada globalização tem possibilitado a mul�plicação de contatos e
conhecimentos entre uma diversidade maior de populações, e a ocorrência dos movimentos migratórios tem
dificultado a manutenção da análise da cultura como um assunto exclusivamente nacional.

Surgiram vários movimentos de contato facilitados pela mobilidade populacional, pela tecnologia e
comunicações, consequências de aplicação da matriz econômica atual do capitalismo, que desloca grandes
con�ngentes humanos em busca de melhores condições de vida.

Isso faz já não podermos falar confortavelmente da “cultura uruguaia”, “cultura peruana” ou “cultura
venezuelana”, por exemplo, já que essas definições não correspondem a situações reais, pretensamente sólidas
e homogêneas.

Saiba mais

Recomendamos a leitura de algum dos textos de José Luis Brea (falecido recentemente em
02/09/2010) listados na biografia. Lá se pode encontrar o que Brea denominaria como parte dos novos
regimes de abundância e das novas economias da experiência e lugar das novas prá�cas culturais e
ar�s�cas.

1.2. La�no-heterogeineidade

A experiência cultural, o intercâmbio simbólico se mul�plica nessa época global e se transforma numa
mercadoria, um bem de troca. O teórico da cultura George Yúdice disse que “A economia cultural já está
definida como a venda e compra de experiências humanas” (Yúdice, 2002, p.239).

A condição única da América La�na tem sido, então, a mes�çagem, o cruzamento cultural, a hibridação, a
mistura. No entanto, a caracterís�ca da construção das sociedades la�no-americanas não deixou de ser uma
ideia de nacionalismo que não se ajusta a essa realidade, mas que procurou, por mo�vos diferentes, proclamar
iden�dades sólidas, essenciais ou de pureza original.

Tal ideia, cons�tuída junto aos países e às estruturas de Estado que compõem a América La�na, acabou
por, muitas vezes, contradizer a riqueza da mistura entre as populações originais e as populações imigrantes.
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Essas condições gerais de definir a condição de América La�na outorgam à chamada arte la�no-
americana a par�cularidade de unificar, em uma só denominação, a variedade, a heterogeneidade e a
mes�çagem como uma condição de destaque.

A iden�dade la�no-americana, quando não se explica através de um la�noamericanismo imediatamente
destacável, quando não se responde a manifestadas intenções de marcar a autoctonia (como acontece com as
tendências de inspiração folclórica, realismos e indianismos sociais ou mágicos ou recuperações arqueológicas)
se interioriza, submete se à su�l alquimia dos processos de elaboração ar�s�ca, opera dentro de um complexo
sistema de vasos comunicantes, trama se com recordações individuais e atávicas, com reminiscências culturais,
com a memória pictórica e com as exigências do presente; com um presente móvel que redefine e renova a
carga de passados. (Yurkievich, 1992, pp. 7-8)

Mesmo assim, é notório que a América La�na pode ser comumente incorporada dentro do que se define
como cultura ocidental. Não é menos certo que, quando falamos de arte la�no-americana, estabelece-se tal
dis�nção, que destaca maneiras par�culares de expressar condições sensíveis, de modos de ser e de
idiossincrasias que parecem dis�ngui-la.

Talvez, então, possamos concordar com que o que pode ser definido como arte la�no-americana é, além
daquilo que se pode estabelecer pelas referências geográficas ou históricas que citamos, o conjunto de relações
que se estabelecem para formar a produção ar�s�ca.

Assim, o patrimônio da arte la�no-americana é composto pela mistura entre as tradições ar�s�cas locais
e a influência estrangeira, os debates entre formas de realização predominantemente figura�vas e abstratas ou
o reflexo de condições próprias de existência como, por exemplo, as migrações, as lutas polí�cas e sociais, o
status social do urbano ou a recuperação do passado comum.

Sugestão de a�vidade

Analise cri�camente o seguinte texto:

“Na América La�na, enfrentamos a sincronicidade do atemporal. Temporalidades dis�ntas que se
desenvolvem sincronicamente: por um lado, a produção leiteira high tech no Chaco paraguaio, plantações
de soja até o horizonte no Alto Paraná, plantas petroleiras na Amazônia peruana e terminais de carga na
costa do Pacífico, que faturam milhões e enviam matérias-primas para todo o mundo. Pelo outro, restos de
formas sociais tradicionais, comunidades indígenas que trabalham a terra, alternando os cul�vos, apenas
enquanto o solo seguir outorgando rendimentos” (Re�rado de: Berger, Timo “El happening del hub: un
ensayo sobre materias primas y cuerpos extraños”)

1.3. Condições impostas à arte la�no-americana

A arte la�no-americana, no entanto, é tomada muitas vezes e na opinião dos grandes centros ar�s�cos
reconhecidos pelo mercado, como uma produção mais realista, mais direta a respeito da denúncia dos
problemas da sociedade, mais genuína ou ingênua e até mesmo mais pura ou desinteressada do que a arte
produzida neles.

Essa condição parece ser derivada de localizar as prá�cas ar�s�cas e culturais la�no-americanas com
relação às denuncias e às formas explícitas de uma realidade premente ou urgente. Como alguns teóricos
diriam, com mais implicação real ou, se quiserem, com menos condição metafórica.

Uma condição imposta dessa maneira merece a crí�ca no sen�do de que enquanto o centro pode dar-se
ao luxo de meditar sobre os problemas formais da arte e do discurso — acumulando tudo que é medicação e
representação — a periferia é condenada pelos circuitos internacionais ao realismo do dado primário, à
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documentação antropológica e sociológica do contexto; às polí�cas de ação e do testemunhal; ao cenário
român�co-popular subalterno que se espera que fale sem meditação, ou seja, ao vivo e direto. (Richard, Nelly,
2007, p. 69)

Então, o lugar da arte e da cultura deve considerar, se for la�no-americana, tanto as fontes que
cons�tuem a mistura e a hibridação de origens e influências quanto as maneiras par�culares em que as
produções simbólicas são vividas, desfrutadas, recebidas pelas pessoas e pelos cole�vos.

Se acompanharmos o ar�sta chileno Edgar Endress (2008), a condição do la�no-americano permite, na
verdade, dar-se a oportunidade de considerar alterna�vas cria�vas aos centros dominantes do ar�s�co.
Endress diz: “Falar de arte la�no-americana é absolutamente abstrato, mas se me der conta de que há a
possibilidade de inves�gar os processos cria�vos la�no-americanos que podem manifestar uma contrapar�da a
esses polos do primeiro mundo.”

Como retomaremos esse ponto a cada vez que se trabalhar nesse texto sobre alguns ar�stas e
movimentos da América La�na nos anos 1950 até o presente, é importante estabelecer algumas notas prévias.

Como educadores, não podemos permanecer alheios aos movimentos produzidos em nossas sociedades,
nas relações geradas entre as produções cultural e ar�s�ca e como essas são recebida e vividas pelas pessoas.
Temos que refle�r, a par�r de nossas prá�cas e, também, a par�r da teoria, até que ponto tem a ver com as
pessoas comuns aquilo que, tradicionalmente, pensou-se como Arte em maiúsculo (quando se trata de heróis
da arte que lutaram grandes batalhas culturais delineadas pela historiografia oficial). E, por outro lado,
considerar também como essas pessoas vivem, co�dianamente, a produção cultural, simbólica, imaginária que
se distribui nas mídias de massa, nos centros comerciais, nas grandes corporações, na televisão, no cinema e,
inclusive, nas vendas piratas de música e cinema produzidos nos mercados comunitários de bairros la�no-
americanos.

Que alunos temos nas oficinas, nas escolas, nas salas de aula? De que maneira eles vivem a cultura e
a arte no co�diano? Que produções simbólicas realizam ou com quais se iden�ficam? São as perguntas que
devemos fazer para compreender o papel da educação ar�s�ca a respeito da arte e da cultura.

Com Lucina Jiménez, podemos estabelecer algumas dessas preocupações em comum:

“[...] o que os jovens fazem em seu tempo livre? […] muitos estão em frente à televisão
[…] vestem a camiseta ou a tatuagem,referem à imagem do Che, à língua dos Stones ou
à Santa Morte; outros trazem os lábios e as orelhas pintadas de preto...” (Berman,
Jiménez, 2006, p. 195)

Nesse texto, além de listar alguns movimentos e ar�stas que consideramos importantes, tentaremos
mostrar uma série de preocupações temá�cas que, no nosso julgamento, relevaram-se aos criadores la�no-
americanos.

Por exemplo, entendermos a história dos povos originários e as condições naturais do con�nente, a
construção e desenvolvimento das cidades la�no-americanas e as condições gerais do urbano, os assuntos
derivados da construção de iden�dades cole�vas e os pertences individuais, assim como as preocupações
polí�cas derivadas da luta pelos direitos humanos e as liberdades, tem sido as preocupações recorrentes que,
seguramente, podem dar um caráter de coesão àquilo que chamamos arte la�no-americana.

Vale a pena, então, voltar a um texto que nos permite pensar sobre a importância da arte nas sociedades
la�no-americanas:

“A ‘inundação’ da arte na sociedade pode ser ‘democracia cultural’, mas não imagino
apenas ar�stas criando e públicos recebendo, e sim grupos sociais capazes e em
condições de renovar seus próprios significados, ampliar suas possibilidades de
expressão, usar redes de comunicação, dar vida a espaços �sicos e virtuais de
convivência, cuidar do seu patrimônio, mobilizar suas organizações para decidir sobre o
desenvolvimento urbano e o meio ambiente.” (Berman, Jiménez, 2006, p.168)



52

Essa reflexão con�nua a ser abordada na Unidade 2, em que nos referimos ao lugar da arte sob
perspec�vas que definiríamos como la�no-americanas.

Saiba mais

O tema da iden�dade tem sido uma constante preocupação temá�ca na arte la�no-americana.
Iden�dade étnica, local ou regional, também iden�dade polí�ca.

Em todo caso, a luta pela iden�dade tem sido, também, um tema fundamental para muitos ar�stas
que trabalham os assuntos da memória e dos direitos humanos, especialmente a par�r das ditaduras que
muitos países la�no-americanos sofreram.

Nesse sen�do, destacamos “Iden�dade”. É uma instalação apresentada em dezembro de 1998 no
Centro Cultural Recoleta, em Buenos Aires (e a par�r dali em vários países) com a intenção de colaborar
com a tarefa da Associação Avós da Praça de Maio na busca por seus netos sequestrados/desaparecidos de
a seus Pais ou nascidos em ca�veiro durante a úl�ma ditadura militar (1976-1983) na Argen�na.

Foram treze ar�stas que, a par�r do compromisso na causa dos direitos humanos, produziram esse
projeto: Carlos Alonso, Nora Aslan, Mireya Baglie�o, Remo Bianchedi, Diana Dowek, León Ferrari, Rosana
Fuertes, Carlos Gorriarena, Adolfo Nigro, Luis Felipe Noé, Daniel On�veros, Juan Carlos Romero, Marcia
Schvartz.

A proposta foi uma linha de tempo ininterrupta formada pelas fotos dos pais
sequestrados/desaparecidos e um espelho que toma o lugar da foto do filho(a) que ainda não foi
encontrado(a). Constrói-se, assim, uma espécie de árvore genealógica parcialmente reconstruída pelo
reflexo do expectador, quem sabe um desses adolescentes cuja busca se centra o trabalho das Avós da
Praça de Maio. (Re�rado de ArteUna, disponível em:
“h�p://www.arteuna.com/convocatoria_2005/Imagen/Centro_Cultural_Recoleta.htm”, Úl�mo acesso
10/09/2009)

Unidade 2: Reflexões sobre o lugar da arte na américa la�na

Esta Unidade pretende introduzir alguns debates ocorridos sobre o lugar da arte na América La�na. É
uma seleção que nos mostrará como alguns ar�stas e pensadores têm refle�do sobre o papel da arte (em
par�cular a arte la�no-americana), quais são suas par�cularidades, suas bases e suas orientações.

Você verá que não se pretende um detalhamento exaus�vo e, sim, mostrar como se tem pensado sobre
esse ponto a par�r das referências próprias da América La�na, em uma espécie de consideração e chamada de
atenção da arte sobre si mesma.

2.1. Luis Camnitzer

Retomanos o fim da Unidade 1, onde mostrávamos, no quadro SAIBA MAIS, o trabalho Iden�dade,
produzido por vários ar�stas na Argen�na. A respeito do mesmo e para introduzir o que diremos em seguida,
Ana Tiscornia (2007) dirá que “Embora seja certo que é fácil deixar-se ganhar pela frustração da arte como fator
de transformação da realidade, Iden�dade é um trabalho que disputa o ce�cismo e ra�fica a per�nência é�ca
da tenta�va.”

Então, verificamos a constante necessidade na arte de se perguntar sobre um lugar, um papel que parece
ser chamada a cumprir, em muitas ocasiões a respeito da realidade em que se desenvolve, dos temas que
envolve, das transformações que procura.

http://www.arteuna.com/convocatoria_2005/Imagen/Centro_Cultural_Recoleta.htm
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Por exemplo, em seu manifesto de La Habana (2008), Luis Camnitzer expressa uma reflexão, que é
recorrente em sua obra teórica, sobre o lugar da arte e seu papel eventualmente crí�co e transformador. Mas,
do mesmo modo, alerta para uma espécie de “mau uso” da arte quando sua relação com a polí�ca conduz a
fins não é�cos.

O ar�sta expressa:

Creio que a quan�dade de poder no universo é finita.

Creio que a quan�dade finita de poder está mal distribuída.

Creio que o poder tem que ser distribuído equita�vamente.

Creio que a forma de redistribuição do poder define uma esté�ca.

Creio que a redistribuição é�ca do poder necessita de uma estratégia.

Creio que a estratégia para uma redistribuição é�ca do poder define uma polí�ca.

Creio que a arte é um instrumento que serve para implementar essa polí�ca.

Creio que o uso da arte para outros propósitos ajuda a uma má distribuição do poder.

Creio que a má distribuição é um desastre ecológico.

Creio que a arte mal usada é um desastre ecológico.

Creio que temos que pensar duas vezes antes de fazer arte.

Essa preocupação pelo poder estar presente em muitas das manifestações da arte la�no-americana é
uma preocupação constante a respeito da função da arte e como essa é interpretada na sociedade a par�r de
um papel concreto.

2.2. Gustavo Bun�nx

Gustavo Bun�nx, a�vista cultural e ar�s�co do Peru, faz referência, em suas ações, a antecedentes
ar�s�co-polí�cos associados aos processos ditatoriais sofridos na América La�na, especialmente na Argen�na e
Chile. Em tal sen�do, veremos esse ponto com mais detalhes na unidade seguinte.

Introduzimos aqui apenas como Bun�nx (2008) reflete sobre o lugar polí�co das ações ar�s�ca e cultural,
mas também pela ampliação da ação visual além dos limites da arte:

“A primeira coisa que um museu deve fazer para definir-se como contemporâneo é
abandonar sua vocação exclusiva para a arte. A arte é uma categoria desfalecente,
anacrônica, cada vez mais assediada e perfurada pela metástase icônica de uma
visualidade que se mul�plica desde as campanhas corpora�vas mas também desde a
recuperação da inicia�va simbólica pelos setores antes mais isolados e silenciados.”

Bun�nx defende a transcendência da ação ar�s�ca desde os museus até a rua, da distância da ação
eli�sta ao tecido urbano. Seu trabalho salienta desarmar o conceito clássico do colecionismo eli�sta,
transformando-o em formas de coleção e mostra que efe�vamente produzam alterações na vida normal das
comunidades, defini�vamente, que sejam provocadoras. Salienta, em seu trabalho de desarmar o conceito
clássico de transformação de recolha de elite como uma coleção e mostra que eles produzem alterações na vida
normal das comunidades, em suma, para ser provoca�vo.
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Por isso, é fundamental compreender sua “metáfora de uma musealidade rodante, uma musealidade
ambulante, que não precisa de uma locação específica”. Uma forma de musealidade andante “que ressignifica
até mesmo estruturas parasitas já existentes, às vezes aquelas que têm sido produzidas para espaços do
museu.” (Bun�nx, 2008)

O significado polí�co, em úl�ma instância, tem a ver com:

“Entender que o objeto tem que ser devolvido à sua condição de estranheza original […]
para desfamiliarizar nossa relação com determinado �po de ordenamento visual e fazer
possível que as palavras e as coisas signifiquem outra vez.” (Bun�nx, 2008)

Saiba mais

A arte e seus criadores têm recorrido frequentemente, à elaboração de diversos manifestos,
documentos conceituais que sintam as bases de orientação de movimentos cole�vos. Recomendamos a
leitura do Manifesto da Viagem de Micromuseu, disponível em
“h�p://www.micromuseo.org.pe/manifiesto/index.html”

2.3. Edgar Endress

A arte, como ação polí�ca, como a�tude e ação repulsiva na sociedade, é uma constante discursiva em
diversos lugares da América La�na. As prá�cas contemporâneas da cultura implicam, necessariamente, para
muitos a�vistas, criadores e agentes culturais, uma postura de ques�onamento necessário ao poder. E isso
implica uma vigilância e uma ação contra o poder e seus eventuais conformismos ou devaneios.

Como afirma o fotógrafo venezuelano Nelson Garrido, orientador da ONG
(h�p://www.organizacionnelsongarrido.com/), em uma entrevista realizada em 2008:

“A cultura tem que estar onde não tem que estar, a arte não é para resolver problemas
senão para criar problemas. Se a arte não cria problemas não tem nenhum sen�do. […] a
arte é resistência contra o que há e contra o que vem […] ou seja, a arte tem que ser
contracultural e contra o poder, senão não tem sen�do. Tem que gerar problemas, tem
que gerar conflito […] uma coisa que gera idéias, que te gera pensamento…”

O ar�sta contemporâneo chileno Edgar Endress incorpora, em vários de seus trabalhos, a relação com o
poder, os contextos social e polí�co do período da ditadura de Augusto Pinochet em seu país, como referências
de função e lugar da arte.

De alguma maneira, seu trabalho, como sua reflexão, torna compreensível uma maneira de entender o
papel das prá�cas ar�s�cas nas sociedades la�no-americanas.

No trabalho “LaProcesión”, o ar�sta faz uma comparação entre uma procissão religiosa, com referências
bem contextualizadas, e um desfile militar do período da ditadura chilena. Isso não seria novo se o ar�sta não
envolvesse, no vídeo, suas próprias cenas pessoais, suas marcas de iden�dade a respeito da infância e o olhar
infan�l para chamar atenção a respeito desses acontecimentos.

Além disso, o feito da experiência de Endress, nos Estados Unidos, contribui para contrastar
condições próprias, diríamos de iden�dade e origem, como as dos países la�no-americanos, com o contexto
de seu trabalho.

Em seu conceito sobre a arte, é revelada uma intenção relacional ao tempo em que, daí, produz se uma
intenção de incidência social. Endress (2008) diz a respeito da orientação de seu trabalho e sua condição la�no-
americana:

http://www.micromuseo.org.pe/manifiesto/index.html
http://www.organizacionnelsongarrido.com/
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“Criar uma comunidade apenas com la�nos não funcionou, a ideia é criar espaços em
comum sem suspender individualidades. [A esté�ca relacional] tem duas variáveis: uma
variável pessoal que é criar uma comunidade que me rodeie […] diante da reflexão sobre
arte. Daí vem esta coisa do relacional: vem da necessidade de relacionar-se em um país
onde a gente já não sabe como relacionar-se.”

“Principalmente, é uma necessidade de a�var as comunidades, é a�var o cole�vismo,
mas de um ponto de vista onde se respeita as individualidades.”

Esse enfoque termina em uma ruptura com o ar�sta genial e único. “Então a necessidade de que o autor,
de que o criador, esse �po aurá�co, o ar�sta que toca e o transforma se perca um pouco […] e negociar. E logo
entender o contexto onde se realizam as coisas e os códigos”.

Retomaremos mais alguns sinais da arte no Chile na Unidade 3. No momento, interessa-nos salientar a
importância do chamado CADA, sigla representa�va do Cole�vo de Ações de Arte que surgiu naquele país ao
final dos anos 1970, realizando diversas a�vidades ar�s�cas (ar�s�co-polí�cas, para defini-las mais
adequadamente) de caráter público.

2.4. CADA

O CADA era formado por profissionais de várias áreas (a escritora Diamela El�t, o poeta Raúl Zurita, o
sociólogo Fernando Balcells e os ar�stas visuais Lo�y Rosenfeld e Juan Cas�llo). O grupo reagia com prá�cas
esté�cas a respeito da ins�tucionalidade instalada pela ditadura e entre suas ações principais destacamos “Para
não morrer de fome na arte” e “Ai Sudamérica”.

Na primeira delas, em 3 de outubro de 1979, entregaram cem bolsas de meio litro de leite em um bairro
popular de San�ago do Chile. Ao descartar as bolsas vazias (impressas com a frase “1/2 litro de leite”), tal como
havia pedido o grupo, passaram-nas aos ar�stas para ser u�lizadas como suporte de obras que logo estariam
em uma galeria de arte. No mesmo dia da distribuição, o grupo pretendia publicar uma página na revista Hoje
em branco, que, finalmente, na negociação com o diretor da publicação, apareceu impressa com o seguinte
texto:

“imaginar esta página completamente branca

imaginar esta página branca como o leite diário a consumir

imaginar cada canto do Chile privado do consumo diário de leite como páginas brancas
para preencher.”

Todas essas ações, parte de uma só grande ação, vão gerando uma série de metáforas que aludem à
mobilização e, ao mesmo tempo, à carência relembram as polí�cas do governo derrubado de Allende para levar
leite para cada criança, mas, ao mesmo tempo, envolve-se na denúncia da situação da época.

Em “Ai Sudamérica”, realizada em 12 de julho de 1981, seis pequenos aviões em formação militar
lançaram 400.000 panfletos sobre os bairros de San�ago do Chile. Parte do texto desses panfletos assinalava: “a
única obra de arte que vale: cada homem que trabalha para a ampliação mesmo que seja mental de seus
espaços de vida é um ar�sta.”

Esse lugar da arte, refle�do de diversos lugares da América La�na ou por ar�stas la�no-americanos, é
talvez um dos debates mais interessantes que se desenvolvem e ainda têm vigência.

O espaço da arte pensado e refle�do sobre si mesmo e, ainda mais, atuando para ques�onar suas
próprias formas prá�cas e maneiras cria�vas é, no nosso julgamento, uma das condições regionais talvez de
maior destaque quando se afasta da condição espetacular.



Luis Camnitzer ocupa centralmente o lugar da arte de uma perspec�va par�cularizada na América La�na,
especialmente na relação periferia - centro.

Para Camnitzer, tem-se uma concepção errônea do ar�s�co quando se põe o caráter universal e
essencialmente valioso acima de par�cularidades e contextos de interpretação.

E, nesse jogo par�cular, na América La�na, é jogada em seus ar�stas a possibilidade de tornar relevante a
diferença e, portanto, a condição polí�ca de poder. O ar�sta (2008) afirma:

“O processo colonizador gera uma leitura de projeção determinada pela zona que tem o
poder, e trata de obrigar os ar�stas a formatar a apresentação para essa projeção […]
Crê-se [em uma perspec�va] que frente à embalagem e sem saber exatamente quando
deduz e quando projeta, �re conclusões gerais que aceitará como verdades. […] Uma das
dinâmicas frequentes nessa perspec�va é a crença que a arte é uma linguagem universal
com valores absolutos.” [...] Ignora o fato de que há conteúdos e evocações muito mais
par�culares do que determinaria uma universidade e esses são fundamentais para que a
obra tenha algum sen�do e efeito.”

Essas afirmações têm a ver, necessariamente, com uma análise do lugar da arte na América La�na, pois é
nela que se joga a relação entre centro e periferia, entre a tentação de agradar os espaços centrais de
reconhecimento na arte e a possibilidade de construir iden�dades locais, dialetos, cumplicidades
interpreta�vas regionais.

Por isso, Camnitzer (2008, p.15) insiste em uma análise radical:

“São os ar�stas que, por tratar de reforçar os vínculos que nutrem e armam a
comunidade, vão ar�culando e aperfeiçoando o dialeto. Com ele ajudam a dar formas às
iden�dades cole�vas. Por outro lado, estão os ar�stas que tomam aspectos da iden�dade
já conhecida e os usam para preencher cotas da demanda mul�cultural em centros
hegemônicos.”

Saiba mais

Você pode acessar parte do vídeo “La Procesión” (A Procissão) de Edgar Endress em
“h�p://www.li�lesongfilms.com/video-art/procession.html”

Saiba mais

Você pode assis�r a uma parte dos vídeos sobre as ações do CADA “Ai Sudamérica”, em
“h�p://hidvl.nyu.edu/video/003060733.html” e “Para não morrer de fome na arte”, em
“h�p://hidvl.nyu.edu/video/003180907.html”

http://www.littlesongfilms.com/video-art/procession.html
http://hidvl.nyu.edu/video/003060733.html
http://hidvl.nyu.edu/video/003180907.html
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Sugestão de a�vidade

Analise, cri�camente, o seguinte texto:

“O chamado vanguarda�sta para viver a arte como fusão integral entre a esté�ca e a co�dianidade
implica superar os confins simbólicos e materiais da ins�tuição ar�s�ca e ‘desmontar a noção maniqueísta
da arte como alternância de vida’. Implica reconciliar arte e vida em um todo sem divisões nem
compar�mentações. Divisões de linguagens e compar�mentações de esferas e valores são as culpadas —
para esse vanguardismo ar�s�co — de ter reforçado a lógica interna de cada prá�ca, forçando-a à clausura
da autorreferência. ‘A impugnação tanto da autorreferência da arte como o conceito de prá�ca específica’
buscada pelo CADA exige a dissolução dos valores de autonomia e de especificidade ar�s�cas fixadas pelos
limites que separam e norma�zam a distância entre realidade (vida) e discurso (arte).” (Richard, 1994, p.
42)

Dessa maneira, a arte la�no-americana, se essa generalização diz respeito a alguma coisa, é a
condição necessária de reflexão sobre si:

“Se a arte fosse um campo abstrato e fechado como a matemá�ca, seria um campo de
propriedade cole�va sem atribuições localistas ou chauvinistas e todo o mundo
contribuiria para um fundo comum. Mas a arte não funciona assim. Sendo comunicação,
sempre incorpora subentendidos locais e comunitários.” (Camnitzer, 2008, p. 18)

2.5. Marta Traba

É importante citar, com relação ao tema, o pensamento de Marta Traba (1930-1983). Traba foi uma
crí�ca de arte de origem argen�na, ainda que seu trabalho a tenha conduzido por diversos países da América
La�na — especialmente Colômbia, onde, no começo dos anos sessenta foi nomeada diretora do Museu de Arte
Moderno de Bogotá — e Europa.

Segundo Traba:

“Ver em seu conjunto a arte moderna la�no-americana, quando se sabe que procede de
mais de vinte países com tradições, culturas e línguas diferentes, sempre foi uma
dificuldade quase insuperável ao tentar escrever sua história, a qual talvez explique que
até agora não se tenha produzido uma obra assim.” (Traba, 1994, p.1)

Por sua vez, Marta Traba disse, na Universidade de Bonn: “Somente à luz da cultura da resistência é que
adquire seus sen�do e projeção o conjunto dos iniciadores da arte moderna na América La�na: Torres García e
Figari no Uruguai, Tamayo no México, Mérida na Guatemala, Ma�a no Chile, Lam e Peláez em Cuba, Reverón na
Venezuela...” Em 1975, na Universidade do Texas em Aus�n, disse: “A resistência é o comportamento esté�co
que apresentamos como alterna�va aos comportamentos da moda, arbitrários, masturbatórios ou destru�vos”.
(Traba apud Bandrymer, 2009).

Chegados até aqui, dispomo-nos a abordar a seguinte unidade. Assim, na Unidade 3, realizamos uma
aproximação a diversas correntes e ar�stas que nos permitam uma aproximação geral às orientações e
criadores a par�r da segunda metade do século XX.

Como citamos no começo do módulo, a Unidade 3 se refere às orientações, correntes e ar�stas que,
desde a segunda metade do século XX até a atualidade, têm �do significação e relevância nos diferentes países
la�noamericanos.

Em alguns casos, ademais, veremos relações entre ar�stas provenientes da América La�na e outros
contextos de atuação — especialmente, Europa e Estados Unidos — como principais centros de produção e
domínio no campo da arte.
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Unidade 3: Orientações, correntes, ar�stas na América La�na

3.1. Os centros ar�s�cos

De fato, é habitual que as análises sobre movimentos e ar�stas se refiram a certos eixos geográficos,
onde ocorrem diversas correntes expressivas e cria�vas ou a centralidades locais que parecem concentrar uma
maior densidade de produção ar�s�ca.

Teóricos e crí�cos, como Damián Bayón (1981), afirmaram que, para os anos quarenta e depois da
Segunda Guerra Mundial, quando poderíamos começar a citar um desenvolvimento do início de certas
condições que se expressariam mais tarde nas principais orientações da arte, os polos seriam México, São
Paulo- Rio e Buenos Aires-Montevidéu.

Dessa maneira, quando se fala de arte la�no-americana, a par�r da segunda metade do século XX,
usualmente, as análises se referem às influências anteriores que deixou na região, por um lado, o muralismo
mexicano de Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros e José Clemente Orozco; por outro lado, as escolas surgidas no
Rio da Prata — onde a figura de Joaquím Torres García exerce grande influência nos anos trinta e quarenta –; e,
ainda não é objeto da nossa abordagem, nesse texto, ar�stas brasileiros, como Cândido Por�nari, Emiliano Di
Cavalcan� ou Tarsila do Amaral.

No caso dos primeiros eixos — México por um lado e o Rio da Prata por outro, com a influência
fundamental de Buenos Aires — estabelecem-se, inclusive diversas caracterís�cas que vão influenciar mais
tarde.

É assim que, por exemplo, a apelação de um nacionalismo, na arte mexicana, em contraposição com um
internacionalismo definido no Rio da Prata, é um impulso que segundo Bayón (1981, 1984) se recupera nos
anos setenta, não como uma expressão de mero folclorismo, senão com a ideia de definição de uma iden�dade
cultural própria.

3.2. O caso do México: do muralismo à contradição abstratos / figura�vos

A hipótese anterior, que se refere à condição nacionalista das artes no México, reforça o fato de que o
muralismo teve tal força no país nas primeiras décadas do século XX. De fato, Marta Traba (1994, p. 2) dirá que:

“A revolução agrária mexicana foi a conjuntura polí�ca mais importante para mudar o
curso da arte moderna em um país do Con�nente. Inclusive, os ar�stas mais
sobressalentes [...] teriam seguido provavelmente outros caminhos de não aceitar o
convite, feito em 1921 pelo ministro da educação José Vasconcelos, para decorar os
muros dos principais edi�cios públicos do México. O muralismo foi, voluntária ou
doutrinamente, um produto anexo à Revolução Mexicana.”

O que ocorre, posteriormente, à vigência e importância dos ar�stas nomeados antes, Rivera, Orosco e
Siqueiros, é a transcendência do legado e a influencia desses, especialmente em um �po de busca da condução
histórica e nacional.

O período seguinte, que poderíamos localizar entre as décadas dos anos quarenta a oitenta, é o que
alguns autores (Bayón, 1984) denominaram como: Pós-muralismo.

Assim, nessa época ganha importância a figura de Rufino Tamayo (1899-1991), que domina a cena da
arte no País, e seu trabalho adquire transcendência de caráter internacional.

De fato, temos um bom exemplo do sucesso das formas sinté�cas que relacionam a influência das
vanguardas europeias com os elementos temá�cos que surgem do imaginário anterior à conquista, assim como
de traços próprios da condição popular. Portanto, costuma-se afirmar que o ar�sta ar�cula no México essas
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soluções vanguardistas com as próprias raízes mexicanas, demonstrando como a arte la�no-americana mostra
experiências em que essas reivindicações se fazem patentes também das caracterís�cas cromá�cas de suas
obras.

Em alguns casos (Sullivan, 1992), é comum relacionar a região natal de Oaxaca com as temá�cas
fundadas no mí�co e no legendário que se fazem presentes nas obras do ar�sta.

Assim, sua obra in�tulada Animais (1941) (imagem disponível em
“h�p://www.moma.org/collec�on/object.php?object_id=79030”) mostra outras de suas qualidades pessoais
sobre as alegorias dos horrores da guerra mundial.

Em síntese, Bayón (1981, p.16) diz a respeito de Rufino Tamayo: “A sua começa com uma deformação
�mida, mas muito original e inspirada na arte popular de seu país mexicano. Mais tarde – já em Nova Iorque –
agrega uma considerável dose de vanguarda bem digerida.”

Por outro lado, é nos anos de 1950 que se levanta a batalha para impor uma nova plás�ca no México,
considerando a ideia de liberdade cria�va e aceitando a validez de todas as tendências. Tudo isso muito mais
centrado nos assuntos propriamente ar�s�cos e de preocupação com a “qualidade esté�ca” do que com o
tratamento de conteúdos sociais ou polí�cos.

É assim que Mathias Goeritz (1915–1990), nascido em Danzig, Alemanha (hoje parte da Polônia),
chega ao México em 1949 e termina por impor bases que impulsionam novas maneiras escultóricas na
cidade que já não tem a ver com aquele espírito nacionalista nem com os heróis revolucionários.

Desde a sua chegada, introduz a formação visual sobre o desenho e a relação entre a arquitetura e a
escultura. Em 1953, realiza o Museu Experimental O Eco (h�p://ciudadmexico.com.mx/atrac�vos/eco.htm),
considerada a obra principal na arquitetura moderna mexicana e baseada na ideia de uma escultura habitável,
emocional e minimalista.

Tal como sustenta Marta Traba (1994, p.105), “É possível que, se Ma�as Goeritz não �vesse chegado ao
México, não teria se desenvolvido com tal força a corrente alterna�va da geometria mexicana”. Ela também, em
especial, faz referência às conhecidas Torres de Satélite.

Ainda mantendo a polêmica de iden�ficação e desenvolvimento ar�s�co expressada na luta entre
abstratos e figura�vos dos anos setenta e oitenta, surgem ar�stas, como Vicente Rojo (nascido em 1932 e
residente no México desde 1949), que apontam novas possibilidades para a pintura mexicana.

Suas séries dos anos 1980 “México debaixo de chuva” e dos anos 1990 “Cenários” são especialmente
destacadas pelos teóricos. Acontece do mesmo modo com a presença de Gerzso (1915–2000) que chega à arte
“não figura�va” depois de ser cenógrafo de teatro e cinema e ter incursionado no surrealismo.

Assim, Marta Traba (1994, p.105) diz que com Gerzso “se destaca a narração direta que governou toda a
obra muralista e se es�mula a intermediação simbólica.”

Pelo lado dos figura�vos, contam com ar�stas, como Francisco Toledo (1940), mais preocupado com uma
série de mitos ancestrais, com presença de animais que combina com acontecimentos e usos da cidade. Na
abstração, há que se destacar a importância de Manuel Felguérez (1928).

3.3. Venezuela: a geometria e o movimento

Na Venezuela, pelos anos de 1950 e como resposta aos ensinamentos das escolas de arte da época,
produz-se a reunião do grupo chamado “Os Dissidentes”, onde se integrarão, entre outros, Alejandro Otero
(1921–1990) seu líder mais visível e Luis Guevara (1926). É, precisamente, Otero um ar�sta comumente
reconhecido como de fundamental importância nas orientações geométricas na América La�na.

http://www.moma.org/collection/object.php?object_id=79030
http://ciudadmexico.com.mx/atractivos/eco.htm
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Em 1950, esse grupo publica seu manifesto e, no ano seguinte, o arquiteto venezuelano Carlos Raúl
Villanueva convoca vários dos ar�stas relacionados ao grupo emergente na época a trabalhar na decoração da
Cidade Universitária de Caracas, como conjunto de arquitetura e arte levantado na América La�na (temos que
lembrar que é na década de 1960 que o presidente Kubitschek, no Brasil, declara Brasília como capital, em uma
experiência também de arquitetura e arte, ainda que de maior transcendência).

A Venezuela (e também o Brasil) se urbaniza intensamente na metade do século XX, desenvolvendo-se
então a arquitetura moderna. As relações entre essa arquitetura e alguns jovens ar�stas provocavam a aparição
de novas formas experimentais e o exercício mais livre e ousado sobre a produção ar�s�ca local.

Posteriormente, nos anos de 1960 surge o reconhecimento e o auge das obras abstratas de Otero, Carlos
Cruz-Diez (1923) e Jesús Rafael Soto (1923–2005).

Uma vez que terminam formalmente colaborações dessas ar�stas com a arquitetura, com Villanueva,
aumentam os pedidos de realizações a Soto, Otero e Cruz-Diez, especialmente com o setor público.

Segundo Andes (1997, p. 282), são várias as explicações para isso. Algumas tem a ver com o
florescimento da economia venezuelana dos anos de 1950 e 1960, graças ao petróleo ou a patrocínios de
importância, mas é fundamental devido à iden�ficação desses ar�stas com o “orgulho nacional”.

É precisamente o surgimento da Op Art (Arte Óp�ca) com reconhecimento internacional (Sullivan, 1992)
que se produz pelas mãos dos ar�stas referidos Cruz-Diez e Soto, assim como do argen�no Julio Le Parc (1928).

A arte óp�ca busca produzir efeitos de movimento e espaço (relevo ou profundidade), animando as
super�cies por efeito geométrico e pelo uso da cor. Ao provocar vibrações na re�na, consegue uma experiência
�sica no expectador.

Por exemplo, Carlos Cruz-Diez foi quem trabalhou com efeitos �sicos de provocação de mudanças de cor
que denominava “fisiocromias”, e seu trabalho, como já dito, foi realizando estreitamente com a arquitetura.

Um caso interessante, aliás, são os “Coloritmos”, uma série composta por Otero e formada por 75
painéis. A ênfase é colocada mais no ritmo que na forma, e “não é di�cil ver uma transposição de luz e sombras
tropicais, de cor e vegetação nos elementos geométricos.” (Ades, 1997, p.261).

A Op Art (denominada em alguns casos como cine�smo) foi, segundo certas posturas crí�cas (Bayón,
1981), um movimento basicamente venezuelano e argen�no. Fundamentalmente, no caso dos ar�stas
mencionados, afirma-se que Jesús Rafael Soto foi um dos ar�stas la�no-americanos que antes soube ver as
esculturas do ar�sta norte americano Alexander Calder, começando, a princípio, em pequena escala.

Para Soto (1992), “a arte é o conhecimento sensível do imaterial”. E acrescenta: “Em outros tempos, o
ar�sta se sen�a como uma testemunha exterior ao mundo, cujas harmonias recompunha a sua maneira, de
fora, criando relações de formas e cores sobre a tela. Pelo contrário, em nossos dias, sabemos estar submersos
no espaço. Nós já não somos observadores e sim parte integrante do real”.

Noutro sen�do, nos anos de 1970, e já com outros �pos de conteúdos, preocupações e ações visuais,
desenvolve-se a figura de (1930) Marisol (Escobar) ”cujos heróis tridimensionais se tornaram famosos e ocupam
algumas capas da revista Time” (Guevara, 1984). O próprio autor dirá que u�liza o “surrealismo com ternura e
sarcasmo”.

Além disso, existem estreitas relações entre a produção de Marisol e algumas das úl�mas obras do
argen�no Antonio Berni (1905–1981), especialmente em relação às soluções materiais de seus trabalhos. Sem
dúvida, Berni manifesta uma permanente preocupação social e polí�ca, que contrasta com a postura de
Marisol, de “tonalidade mais fria e distante” (Sullivan, 1992, p. 119).

De todo modo, “ao examinar a obra de mestres como Alejandro Otero, Carlos Cruz-Diez, ou Jesús Rafael
Soto da Venezuela, ou Gunter Gerszo e Mathias Goeritz do México, é inevitável reconhecer sua dúvida com a
esté�ca constru�vista de Torres García e seus herdeiros.” (ib 81)



603.4. Colômbia: a exuberância de botero e o conceitualismo de caro

Na Colômbia, nos anos 1940, cons�tui-se uma geração de ar�stas que começa a se estabelecer com
grande força nos “Salões Nacionais de Ar�stas Colombianos”.

A crí�ca situa nessa situação ar�stas como Enrique Grau (1920–2004), e Eduardo Ramírez Villamizar
(1922–2004) e Edgar Negret (1920) na Pintura e na Escultura respec�vamente.

Destaca-se que tal aparição geracional coincide com a industrialização do país e o crescimento das
grandes cidades, especialmente Bogotá, assim como outros fenômenos próprios do mercado da arte (como a
aparição de galerias, crí�ca especializada etc.).

No caso de Ramírez Villamizar, agregam-se várias relações de contraste entre a forma ar�s�ca e a
natureza, onde a primeira não se mime�za e, “pelo contrário, se proclama, que ser diferenciada.” (Bayón, 1981,
p.74)

Por outro lado, foi a obra de Fernando Botero (1932) (alguns exemplos de sua pintura podem ser vistos
em “h�p://www.mav.cl/expo/botero/galeria.html”) a que conseguiu voltar a posicionar com vigência a arte
figura�va na Colômbia, especialmente considerando que o ar�sta incursionou por várias linguagens.

Suas permanentes guinadas na história da arte e as obras mais difundidas da arte ocidental reforçam o
fato de considerá-lo como um grande conhecedor de tal legado ar�s�co.

Além dessa universalidade, a produção de Botero tem muito a ver com condições gerais do ser la�no-
americano.

Um exemplo disso é a obra “A Família Presidencial” (1967) (disponível em
“h�p://www.biografiasyvidas.com/reportaje/fernando_botero/fotos3.htm”). Segundo Germán Rubiano
Caballero (1984, pp. 238-240) esse quadro “reúne alguns dos temas mais freqüentes de Botero: os retratos
imaginários, os retratos reais, as figuras religiosas, as figuras polí�cas e a paisagem”.

Além disso, “se a violência tem sido um tema recorrente na arte colombiana posterior a 1948, pode-se
dizer que “A Guerra” (h�p://www.legacy-project.org/index.php?page=art_detail_large&artID=683&num=1) de
Botero, de 1973, é seu resumo mais gritante”. No entanto, em termos de comparação, o próprio Caballero
ressalta que “a arte colombiana nunca foi vanguardista.”

Também em termos de arte conceitual, Antonio Caro (1950) foi o representante da Colômbia no exterior
e quem, segundo os historiadores e a crí�ca, conduziu outros ar�stas à arte conceitual.

O interesse de Caro está, ademais, no uso da iconografia visual das corporações para a�ngir seus
propósitos de denúncia e ação. Como conceitualista, não despreza a imagem e, pelo contrário, apropria-se dela,
por exemplo, quando escreve a palavra “Colômbia” na �pografia e forma da companhia Coca-Cola (Camnitzer,
2008, p. 130).

http://www.biografiasyvidas.com/reportaje/fernando_botero/fotos3.htm
http://www.legacy-project.org/index.php?page=art_detail_large&artID=683&num=1
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Sugestão de a�vidade

Analise, cri�camente, o texto:

Manifesto da arquitetura emocional. Mathias Goeritz. 1953 (fragmento)

No experimento O ECO, a integração plás�ca não foi compreendida como um programa, senão em
um sen�do absolutamente natural. Não se tratava de sobrepor quadros ou esculturas ao edi�cio, como se
costuma fazer com os cartazes de cinema ou com os tapetes colocados nas varandas dos palácios, mas teria
que se compreender o espaço arquitetônico como grande elemento escultórico, sem cair no roman�smo
de Gaudí ou no neoclassicismo vazio alemão ou italiano.

A escultura, como por exemplo, a Serpente do pá�o, �nha que tornar-se construção arquitetônica
quase funcional (com aberturas para o ballet) – sem deixar de ser escultura – ligando-se e dando um ar de
movimento inquieto aos muros lisos. Não há quase nenhum ângulo de 90º na planta do edi�cio. Inclusive
alguns muros são finos de um lado e largo no oposto. Buscou-se essa estranha e quase impercep�vel
assimetria que se observa na construção de qualquer rosto, em qualquer árvore, em qualquer ser vivo. Não
existem curvas amáveis nem vér�ces agudos: o total foi realizado no mesmo lugar, sem planos exatos.
Arquiteto, pedreiro e escultor eram uma mesma pessoa. Repito que toda essa arquitetura é um
experimento. Não quer ser mais que isso. Um experimento com o obje�vo de criar novamente, dentro da
arquitetura moderna, emoções psíquicas ao homem, sem cair em um decora�vismo vazio e teatral. Quer
ser a expressão de uma livre vontade de criação que — sem negar os valores do “funcionalismo” — tenta
submetê-los a uma concepção espiritual moderna.

Saiba mais

Manifesto dos Dissidentes

“Nós não viemos a Paris para fazer cursos de diplomacia, nem para adquirir uma ‘cultura’ com fins de
comodidade pessoal. Viemos nos enfrentar com os problemas, lutar com eles, aprender a chamar as coisas
por seu nome, e por isso mesmo não podemos nos manter indiferentes ao clima de falsidade que constrói a
realidade cultural da Venezuela. Pelo seu melhoramento acreditamos contribuir atacando seus defeitos
com maior crueza, fazendo recair as culpas sobre os verdadeiros responsáveis ou sobre quem os apóia. Boa
parte da tarefa que empreendemos não corresponde a nós, mas ante a indiferença daqueles incumbidos
dela, não vacilamos em fazê-la nossa, apontando também tudo o que pudermos. Somos venezuelanos (e
con�nuaremos sendo) e fomos das primeiras ví�mas desse estado lamentável das coisas. Hoje nos
rebelamos contra elas, e falamos alto porque é necessário.

Vamos contra o que nos parece regressivo ou estacionário, contra o que tem uma falsa função.
Fomos resultado e testemunhas de muitos absurdos, e mal andaríamos se não pudéssemos dizer o que
pensamos, na forma que acreditamos ser necessário dizer. Queremos dizer NÃO agora e depois de Os
Dissidentes. NÃO é a tradição que queremos instaurar. O NÃO venezuelano que nos custa tanto dizer. NÃO
aos falsos Salões de Arte Oficial. NÃO a esse arquivo anacrônico de anacronismos que se chama Museu de
Belas Artes. NÃO à Escola de Artes Plás�cas e suas promoções de falsos impressionistas. NÃO às exposições
de comerciantes nacionais e estrangeiros que se contam aos centos cada ano no Museu. NÃO aos falsos
crí�cos de arte. NÃO aos falsos músicos folcloristas. NÃO aos falsos poetas e escritores llena-cuar�llas. NÃO
aos jornais que apóiam tanto absurdo, e ao público que vai todos os dias docilmente para o matadouro.
Dizemos NÃO de uma vez por todas: ao consumatum est venezuelano com o que nunca seremos senão
uma ruína”. (Publicado originalmente na Revista Los Disidentes, No. 5, Paris, setembro, 1950)

3.5. Peru: sobre um par de exemplos
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1) Fernando de Szyszlo e a abstração

Outro tema é o Peru. Se até os anos 1950 “só havia conhecido uma vanguarda rigidamente figura�va,
descobre a arte abstrata que mais rapidamente se converteu em bandeira polêmica geracional.” (Lauer, 1984, p.
250)

Um dos ar�stas mais representa�vos é Fernando de Szyszlo (1925), que, para alguns, “alcança a parte
central de sua evolução ao apresentar um expressionismo abstrato apoiado em formas que buscam evocar o
universo pré-hispânico em suas tensões fundamentais, e cujo correlato histórico é a natureza obsessiva da
relação entre o índio e o hispânico...” (ib., 250)

Mesmo que influenciado pelo mexicano Tamayo, Bayón reconhece uma liberação pictórica sobre aqueles
antecedentes uma vez que Szyszlo se propõe não tanto a interpretar uma realidade, mas “buscando os
‘equivalentes plás�cos’ de objetos pré-colombianos muito precisos [...] pretende compor ‘em abstrato’ e seu
sistema consiste em criar uma rede de formas tratadas em uma cor e um preenchimento que as fazem
significa�vas por si mesmas.” (Bayón, 1981, p. 28)

Marta Traba (1994, p. 90) diz que:

“A obra do peruano Fernando de Szyszlo, magne�zada por imagens totêmicas
inventadas, mas evocadoras, crescendo no clima propício para retornar, sob a forma de
elegia, o des�no dos vencidos, irradiou uma influência decisiva na arte peruana dos anos
1960”.

2) A experiência de “Lave a bandeira”

Já comentamos antes a experiência de “Micromuseu” em Lima, Peru. Vamos nos deter agora na ação
performá�ca do Cole�vo Sociedade Civil, que foi denominada “Lave a bandeira”.

“Lave a bandeira” foi uma ação de representação simbólica, em que as prá�cas culturais contemporâneas
desenvolveram, envolvendo diretamente os espaços cole�vos co�dianos.

Gustavo Bun�nx disse:

“O Peru não é um país, muito menos uma nação, senão um arquipélago de
temporalidades deslocadas e asperamente sobrepostas. Estamos construindo sobre a
repar�ção, sobre a ruptura, sobre a discriminação e sobre o desprezo por tudo isso, e em
resposta a essa circunstância, nós propomos não reprimir e sim produ�vizar as
diferenças, fazer que a diferença seja produ�va” (2008).

Essa condição — que a modernidade forçou até a homogeneidade de busca a uma iden�dade nacional —
resultou-se, segundo Bun�nx, produ�va aos efeitos de um movimento que de alguma maneira contribuiu para
várias “derrocatas culturais” do governo ditatorial de Alberto Fujimori naquele país, envolvendo novamente
uma experiência de arte e polí�ca.

É assim que “Essa ar�culação dis�nta de vários sen�dos e até mesmo opostos consolidou em ‘Lave a
bandeira’ um capital simbólico que serviu de eficaz retaguarda estratégica para o reagrupamento das forças
democrá�cas durante os piores momentos repressivos.” (Bun�nx, 2008).

A inspiração do Cole�vo teve suas raízes e fontes de antecedentes e inspiração tanto no chamado
Siluetazo (Argen�na, 1983) e No + (Chile, 1983/1984):

“...sim, posso testemunhar sobre o interessante caráter referencial que estratégias
simbólicas como as do Siluetazo na Argen�na e o No + no Chile puderam ter para as
propostas surgidas durante o que no Peru chamados de derrocata cultural da ditadura de
Fujimori e Montesinos, em especial ao longo do ano 2000. Estou sobretudo pensando em
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“Lave a bandeira”, esse ritual par�cipa�vo de limpeza pátria que chegou a ser imenso,
igual a outras inicia�vas do Cole�vo Sociedade Civil, criado inicialmente por um núcleo
de pessoas surgidas da cena plás�ca, incluindo a mim.” (Bun�nx apud Longomi, 2006)

A ação “Lave a bandeira”, que se iniciou em Lima (1990), transformou-se na lavagem de bandeiras
peruanas em praças públicas de muitas cidades do Peru. A ideia era a “purificação” do país em um gesto
simbólico de lavar o principal símbolo nacional.

Saiba mais

“O líder jovem, durante a década passada, é sem dúvida Antonio Caro (Bogotá, 1950). Desde a sua
primeira saída, ques�onou inteligentemente, a definição da ar�s�cidade. Sua personalidade se torna cada
vez de maior interesse, conseguindo persuadir com sua a�tude cerca de trinta ar�stas, que hoje se
encaminham por uma via conceitual. Ele apenas abriu a brecha para sua geração e foi convencendo, pela
força de suas ideias a prestarem atenção no seu discurso. Sendo ainda estudante da Universidade Nacional,
concorreu ao XXI Salão Oficial, com a obra Cabeça de Letras, 1970, que, segundo o ar�sta, foi uma
‘homenagem tardia dos amigos de Zipaquirá, Manaure e Galerazamba’. O trabalho era um busto do
presidente da República feito em sal e colocado em uma urna de cristal, com óculos reais. Na noite da
inauguração lhe encheu de água; a forma se destruiu inundando o espaço dos espectadores. Essa entrada
de Caro sem ecos nem precedentes na vida nacional, cons�tuiu o ponto de apoio para a a�vidade
ininterrupta que leva até hoje.” (González, Miguel “Tudo está muito caro” na revista Arte em Colômbia
(1980) disponível em: h�p://av.celarg.gob.ve/AntonioCaro/MiguelGonzalez.htm)

3.6. Buenos Aires/Montevidéu: MADI e não Figuração

Foi o próprio Joaquím Torres García (1874–1949) que publicou um ar�go na revista Arturo em 1947, que,
com um único número, dá o começo formal do movimento pelo qual os ar�stas par�ciparam nas preocupações
geométricas e constru�vistas, especialmente no Rio da Prata.

Finalmente, essas ações culminaram expressando-se em dois movimentos definidos. Por um lado, no
grupo Concreto-Invenção, par�ciparam: Tomás Maldonado (1922), Alfredo Hlito (1923-1993), Enio Iommi
(1926) entre outros, enquanto que, por outro lado, o grupo MADI (Movimento de Arte de invenção) com Gyula
Kosice (1924), Rhod Rothfuss (1920–1969), Carmelo Arden-Quin (1913), Mar�n Blaszko (1920), entre outros.

Segundo Ades, “As origens do termo ‘Madi’ são tão discu�veis quando as do nome ‘Dadá’ [...] Já outros
sustentam que as letras MA / DI seriam provenientes de MArxismo ou MAterialismo DIalé�co, ou que o nome,
basicamente, é um vocábulo des�tuído de sen�do.” (Ades, 1997, pp. 243-245)

De qualquer forma e além dos devaneios que puderam levar a formar os dois grupos, ambos u�lizavam a
expressão “arte concreta”, o que os inseria no contexto dos ar�stas figura�vos.

Em seu momento de interrupção, esse grupo de ar�stas jovens se desprende de seus antecessores
quanto à proposta visual e propõe uma arte idealmente baseada nas formas puras. Propõe-se a criação através
da arte de uma realidade que não exis�ria de fato, e disso se derivaram as propostas geométricas e concretas
posteriores.

Arden Quin diz:

“O obje�vo a que se propõe o Madi é de con�nuar e levar adiante as buscas
empreendidas desde muito tempo pela arte construída. Mas essa arte se deteve no
retângulo. Ao invés disso, Madi organiza os elementos de modo que eles cons�tuam um
polígono total diverso e harmônico, que pode ser também móvel, tanto na pintura como
na escultura. Polígonos regulares e irregulares.” (Arden, Quin, 1992)

http://av.celarg.gob.ve/AntonioCaro/MiguelGonzalez.htm
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Bolívar Gaudín (1932) fará parte do movimento até a atualidade e dirá a respeito do mesmo:

“A Madificação é um novo método de ação e de conceito que nos vem pela via de
compreender a obra de arte, como lugar onde alguém se situa e de fato sen�r-se estar
onde alguém se encontra, é dizer, estando verdadeiramente presente e prosseguindo
para o futuro.” (Gaudin, 1992)

Em seus caminhos par�culares, Kosice trabalhará incorporando elementos como a água e a luz (o que
seria de grande estranhamento em sua época); Lommi começa com trabalho em materiais nobres (metal,
madeira, aço) para logo modificar expressivamente a condição de suas obras com outro �po de matéria; Hlito
vai trabalhar sobre o símbolo e a racionalidade, assim como dará grande importância à cor e às formas
abstratas; finalmente e entre essa breve seleção, Maldonado se dirigirá ao desenho industrial e o
desenvolvimento teórico.

3.7. Argen�na e a pintura espacial de Lucio Fontana

Lucio Fontana (1899–1968 é um ar�sta argen�no que trabalhará, profusamente, também na Europa
(fundamentalmente, na Itália).

A obra mais significa�va, a nosso ver, realizada por Fontana é aquela que parece pôr fim à discussão
entre a pintura e a escultura, fazendo furos e arranhões em suas pinturas e desenhos.

No ano de 1946, produz-se o “Manifesto Branco” onde, entre outras afirmações, Fontana e seus alunos
expressam: “A matéria, a cor e o som em movimento são fenômenos cujo desenvolvimento simultâneo integra
a nova arte”, onde, de alguma forma, orientam-se desde os elementos que vão produzir a transformação da
arte tal como se conhece, segundo o grupo.

As telas com cortes trabalham, sem dúvida, nos anos cinquenta, nas ideias de manipulação do espaço
que postula o ar�sta. Fontana, então:

“[...] começa não apenas a perfurar as telas como também a fazer com uma faca cortes
secos e precisos, pondo atrás do buraco um pano preto para intensificar a profundidade
da “ferida” e elevar o vazio o nomeando ‘a�esa’ (ou seja ‘espera’, assim não in�tuladas
todas as suas obras com cortes). O quadro se faz assim escultura plana, sóbria, mas
alucinada: uma só cor temperada, um ou mais tecidos, colocados ritmicamente, e se
dispara a tensão meta�sica. A ruptura do ‘tecido’ mudou a cara da arte italiana (e não
apenas) da segunda metade do século XX, deixando mui�ssimos ‘inimigos’
escandalizados, à elite ar�s�ca fascinada, a dezenas de falsários dividindo telas...”
(Boglionne, 2009)

Seguramente, na reflexão sobre a condição da arte e suas formas cria�vas, as perguntas implícitas nas
realizações de Fontana permanecem vigentes de uma maneira quase como um jogo. A busca de subverter as
formas da época também é destacada por diferentes teóricos:

“Boa parte da obra de Lucio Fontana joga com as categorias da pintura e escultura de
uma maneira brincalhona, pondo às claras os protocolos que as separam, e, portanto as
limita. Por exemplo, Conceito Espacial, a folha de metal que entra em erupção através de
dois buracos, seria simultaneamente, pintura e escultura? Ocuparia uma posição
intermediária entre a pintura e a escultura? Ou nem seria pintura, nem escultura?”
(Ades, 1997, p. 256)

3.8. Chile: entre o surrealismo, a reação social e a contemporaneidade
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O chileno Roberto Ma�a (1911–2002) aparece como um dos representantes do surrealismo na América
La�na. Radicado em Nova York, Ma�a se aproximou de André Breton e, desde ali, “seu des�no está selado:
seus companheiros de aventura decidem que o novo recruta será surrealista e ele assume esse des�no meio
sério, meio de brincadeira.” (Bayón, 1981, p. 16).

Saiba mais

“A vantagem de Madi em relação às demais possibilidades de manifestar-se na arte é que Madi exige
primeiro a abolição do quadro, do retângulo, do bas�dor. Em Madí, é necessário criar a forma antes de ser
uma pintura. É um relevo ou um plano de contornos irregulares que se prolongam no espaço e necessitam
de espaço para projetar-se. É algo tentador e não é di�cil de compreender. O resultado nos mostra que
estamos no bom caminho porque se tanta gente nos segue, é porque algo lhes desperta com essa maneira
de fazer, de ver e de sen�r. Madi exige a invenção; por isso antes de Madi, chamou se invenção. Depois,
quando o grupo originário desse movimento se dividiu, muitos seguiram fazendo como até então, quer
dizer, apoiando as teorias dos russos, o ensinamento de Mondrian etc. Mas ficando sempre sem tocar o
contorno. Para fazer Madi é necessário inventar, e Madi não suporta a produção em série. Uma obra é uma.
É uma só vez e sem repe�ção”. (Gaudín apud Pareja, 2009)

Ma�a é uma pessoa sensível aos acontecimentos da guerra e especialmente aos da Guerra Civil na
Espanha nos anos 1940.

Mas também sua preocupação tem a ver com a reivindicação de valores ideológicos e crença que
expressa em uma série de serigrafias dos anos 1970, onde se pode ver em seus quadrinhos (ao modo de
HQ) textos como: “Veja que os estudantes e as mulheres trabalham sem salário”, “O gênio está no povo,
escute-o criar”, ou “A única definição do mal é: o homem que humilha outro homem”.

Rojas diz: “Os numerosos jornais que fizeram eco de sua morte, diziam que ele era o úl�mo surrealista.
Mas quando vivo e diretamente à catalogação de um jornalista surrealista, respondeu: ‘Não. Eu sou um realista
do Sul.” (Rojas Mix, 2003).

A expressão da condição la�no-americana se mostra, na reflexão de Ma�a, também a respeito de uma
essência humana que estabelece comunicações entre a América La�na e o Mediterrâneo. Reproduz uma
espécie de condição dupla de antecedentes: os povos originários americanos e as correntes migratórias que
nutrem e diversificam, mas que, por sua vez, formam uma condição de relação.

O ar�sta dirá explicitamente:

“O Mediterrâneo é, defini�vamente, um campo magné�co, e se dá a circunstância de
que, no Mediterrâneo e na América, eu sou as mesmas coisas. Os homens mediterrâneos
mais empreendedores, mais preocupados, foram os que alcançaram a América em uma
espécie de diáspora; aconteceu o mesmo no sen�do contrário, como se exis�ssem canais
de comunicação. Uma diáspora que vem e vai.” (Ma�a, 1992)

Essa reivindicação está ligada, para alguns teóricos, ao sen�mento de Ma�a como la�no-americano:

“Tanto (Winfredo) Lam como Roberto Ma�a trocaram muito cedo seus países de origem
por Paris [...] No caso de Lam, ele retornou à pátria e procurou firmar sua iden�dade
como pintor de uma cultura cubo-africana, já no de Ma�a ele, de forma alguma, quis
ver-se iden�ficado como pintor ‘la�no-americano’.” (Ades, 1997, p. 233)

Além dessa presença de Roberto Ma�a na arte chilena, a produção ar�s�ca naquele país será movida
posteriormente nos anos 1970, como mencionados, pelo cole�vo CADA e suas influências posteriores. Em
todos os casos, o conteúdo polí�co é relevante. Para o primeiro, porque “Ma�a é também dos poucos
surrealistas a abordar diretamente temas polí�cos, mas sempre em seus termos e sem fazer concessão às
‘ideologias predatórias’ ou ao realismo social.” (Ades, 1997, p. 233)
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No caso do CADS, trata-se de:

“Uma geração comprome�da, contemporânea da ditadura de Pinochet, é a da chamada
‘Cena Avançada’ [...] tal e qual afirma a ar�sta Francisca García, eles ‘ampliaram os
sistemas de produção na Arte Contemporânea’ e estabeleceram um precedente para os
futuros ar�stas chilenos.” (Santos, 2008)

A influência daquele cole�vo foi abrindo espaços cria�vos e conceituais que permi�ram, paula�namente,
o surgimento de outros criadores como Alfredo Jarr (1956) (h�p://www.alfredojaar.net) ou Bernardo Oyarzún
(1963).

Em outro perfil e trabalhando na escultura contemporânea, encontra-se, por exemplo, o
desenvolvimento cria�vo de Pedro Tyler (uruguaio-chileno, 1975) (h�p://www.pedrotyler.com/).

3.9. Duas notas diferentes sobre Cuba

Saiba mais

Uma versão do “Manifesto Branco” de 1946, postulado por Fontana e seus alunos pode ser
encontrada em
"h�p://www.buenosaires.gov.ar/areas/cultura/arteargen�no/02dossiers/concretos/lanzadoc13.php”

Saiba mais

“Pode-se consultar o acesso completo das obras de Roberto Ma�a em “h�p://www.ma�a-art.com”.
Alguns exemplos de quadrinhos e desenhos (ao modo HQ) se podem encontrar em
“h�p://www.casadelasamericas.com/ma�a/galeria.htm”.

Referimo-nos antes à intenção de iden�dade do trabalho de Wilfredo Lam (1902–1982) em uma
busca de raízes afro-cubanas. Traba (1994, p. 67) diz: “a vida de Lam é uma viagem incessante, na qual alterna
seus períodos altamente civilizados em Paris e Nova Iorque com interrupções ao fundo do mito e da magia,
como foram seus seis meses de vudú hai�ano em 1946 e a viagem ao Mato Grosso 20 anos depois.”

Efe�vamente, influenciado pelas correntes europeias e do próprio Pablo Picasso, é notável a relação que
guarda sua obra “A Selva” de 1943 com as “demoiselles d’Avignon” de 1907 de Picasso.

Fica claro, em um exemplo, que:

“Entre as principais contribuições de Winfredo Lam ao modernismo na La�noamérica se
encontra a transformação de uma iconografia derivada de seu próprio ambiente cultural
em uma linguagem internacional. Desde o início da década dos quarenta em Havana,
Lam examinou com cada vez mais seriedade o tema afrocubano da santeria, a religião
sincre�sta [...] em que se fundiram os costumes e crenças cristãs com as da religiões da
África ocidental.” (Bayón, 1981, pp. 99-100)

É interessante agregar aqui uma breve chamada sobre Ana Mendieta (1948–1985):

A produção ar�s�ca de Ana Mendieta esteve muito vinculada aos movimentos ar�s�cos da época, anos
1960 e 1970, especialmente nos Estados Unidos e América La�na.

Seus trabalhos refletem sua própria condição de viver fora de seu país, e isso será uma constante
temá�ca, agregando notas ancestrais e vínculos mí�cos (os animais, o sangue).

http://www.alfredojaar.net/
http://www.pedrotyler.com/
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/cultura/arteargentino/02dossiers/concretos/lanzadoc13.php
http://www.matta-art.com/
http://www.casadelasamericas.com/matta/galeria.htm
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Segundo da Cruz (2008);

“A primeira obra em que o sangue teve um papel central havia sido a performance
Frango morto (1972), na qual Mendieta nua sustentava pelas patas um frango recém
decapitado na altura de seu púbis. Devido aos movimentos espasmódicos da ave, o corpo
da ar�sta era salpicado pelo sangue. Essa obra – como outras que Mendieta realizaria
pouco depois – pode ser relacionada com rituais religiosos de origem africana e da
Santeria cubana. Nesses ritos, o sangue é um poderoso elemento de iniciação e cura.”

3.10. Diversas figurações entre Argen�na e Uruguai

Essa parte fará uma relação de diferentes ar�stas argen�nos e uruguaios que trabalham com elementos
figura�vos que contemplam condições sociais, polí�cas e históricas da América La�na.

Isso e a relação com o Rio da Prata é o que os faz, fundamentalmente, aparecer juntos nesse ponto, sem
pretensão de homogeneidade.

Por um lado, ar�stas, como Antonio Berni (1905–1981), incorporam em seu trabalho um alto conteúdo
polí�co e social. Relaciona se com as condições de sua época na produção de diversos personagens populares
que funcionam como estereó�po, mas, também, com importantes doses de sensibilidade e denúncia por sua
vez.

Em um momento de sua produção, é produzido um �po de sincre�smo entre o conteúdo claramente
polí�co de sua pintura e uma influência da pop art mediante a técnica de grandes colagens em que u�liza
materiais de resíduos.

Outros ar�stas, como Alberto Greco (1931–1965), assumiram o informalismo. Para Greco, as ações de
marcar uma realidade — pessoas ou objetos – como obra de arte se transformou logo no centro de sua esté�ca
e em uma forma de discurso recorrente para negar, de maneira evidente, a possibilidade da obra de arte como
objeto a ser criado.

Uma posterior derivação figura�va surgirá na chamada nova figuração, com ar�stas, como Luis Felipe
Noé (1933) e, com algum contato com essa corrente, Antonio Seguí (1934).

Dentro dessa chamada “nova figuração”, um �po de volta pictórica ao figura�vo, Antonio Seguí é um
argen�no nascido na província de Córdoba, que se destacou pelo alcance de seu trabalho tanto na Europa
(Paris, Madri) como na América La�na (Buenos Aires, México). Bayón (1981, p. 59) destaca que há, em seu
trabalho, “uma nota permanente: uma espécie de a�tude sarcás�ca, crí�ca e levemente feroz” a respeito de
sua época.

Antonio Seguí, protagonista então desse retorno pictórico, é associado oportunamente (Sullivan, 1992),
com algumas condições do urbano quanto a situações de isolamento e alienação.

O próprio Seguí dirá: “Às vezes me mo�vam coisas que leio nos jornais. Em um momento, fui muito
mo�vado, por exemplo, com uma série de assassinatos come�dos nos parques. [...] Os personagens que
vagueiam nas minhas telas não têm outra significação que a de formar um conjunto plás�co.” (Seguí, 1992)

Muitas vezes, associado à figura de Seguí, especialmente pela sua produção dos anos 1970 no Uruguai, é
recorrente a indicação sobre José Gamarra (1934), que, depois de diversas etapas, ilustra “a visão fantás�ca de
uma América La�na mais ‘sonhada’ que vista”. (Bayón, 1981)

Na obra de Gamarra, iden�fica-se claramente a alusão la�no-americana, tanto do desenvolvimento de
sua pintura de símbolos como nas posteriores paisagens fantás�cas que realiza.

Sobre ele se dirá:
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“Gamarra pôs as regras do jogo em claro: voltar aos lugares originários é impossível, em
seu lugar se invoca as mesmas imagens do esplendor ca�vo, com seus elementos de
contraposição entre conquistadores e oprimidos, mas sugere igualmente as
conseqüências com o passar dos séculos. [...] Com Gamarra devemos abrir os olhos,
abraçar o assombro e par�r para a aventura das selvas e bosques sul americanos, em
busca dessa nossa parte que sempre volta a nascer.” (Guevara, 1992)

Gamarra logo começa a pintar paisagens, quando se muda para Paris, trabalhando com a ideia de mito e
de história, com referências claras à origem europeia da pintura em sua paleta e suas caracterís�cas formais.
Ademais, segundo Ades (1997, p. 293), a forma de representação da selva frondosa e virgem como imagem
la�no-americana tem a ver com uma maneira de expressar “América La�na [...] na forma [...] que é como quase
todos os estrangeiros a imaginam”.

3.11. Poé�ca visual e metáforas da arte gráfica. Como não as relacionar?

Edgardo Antonio Vigo (1928–1997) trabalhou sobre as condições polí�cas e também poé�cas e
metafóricas do exercício ar�s�co. No dizer de Victoria Noorthoom (2009, p. 49), “Vigo se destacou, entre outras
áreas, pelo seu amplo trabalho nos campos da poesia visual e da gráfica, e neles recorreu à instrução como uma
ferramenta de trabalho que permi�a ques�onar a autoridade dos pressupostos e conhecimentos
compar�lhados.”

Ao final dos anos 1970, começa a realizar ações que denomina “sinalizações”. Esses eventos e situações
são produzidos em via pública para criar uma desordem na ordem co�diana com o fim de conseguir uma
transformação esté�ca.

Sua primeira sinalização é de 1968 e se denomina “Cambada de Sinais na cidade de La Plata”. Do
mesmo ano é a publicação do manifesto “Uma arte a realizar”.

De Montevidéu, é Jorge Caraballo (1941) quem, com materiais de oficina, próprios de seu trabalho na
cidade, constrói pequenas obras que se relacionam com a mencionada obra de Vigo e também de brasileiros,
como Paulo Bruscky (1949), no que foi o desenvolvimento da arte postal.

Em março de 1978, Paulo Bruscky organiza, na Biblioteca Pública Marechal Humberto Castelo Branco de
Recife, a biblioteca estatal mais importante de Pernambuco (Brasil), a III Exposição Internacional da Arte Postal.

Davis e Nogueira sustentam que:

“A campanha impulsionada pela rede deixa claro que a arte postal pretendia ir além da
subversão tá�ca do correio oficial como canal de circulação. Na gestão da própria
precariedade, a arte postal cons�tui uma prá�ca cole�va de uma poderosa amarração
poé�co-polí�co, que u�liza (parasitariamente) o circuito postal como suporte para furar
os bloqueios impostos à comunicação e impulsionar uma transformação radical nas
condições de existência a par�r da construção de redes colabora�vas e de comunicação
‘marginais’.”

Ao final desse módulo, propomos destacar dois ar�stas, não com a intenção de separá-los do resto, e sim
como convite a con�nuar as buscas e o conhecimento iniciado nestas páginas.

São dois ar�stas vigentes, por diferentes mo�vos, como León Ferrari (1920) na Argen�na e Ernesto Vila
(1936) no Uruguai.

Talvez pouco tenham em comum em sua esté�ca, mas sim na crença do lugar da arte com relação ao
compromisso social e sua função no desenvolvimento de uma esté�ca que esteja vinculada à vida co�diana das
pessoas.
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Por sua vez, Ernesto Vila é um ar�sta comprome�do com seu tempo, um inves�gador incansável de
materiais do co�diano para reordenar as formas e os objetos comuns.

É interessante sua própria reflexão sobre a experiência que vive como preso polí�co da ditadura uruguaia
e como a arte, de alguma forma, é transformar uma situação de aparente vazio em uma nova realidade.

Vila define assim:

O preso polí�co não tem nada e deve afrontar tudo desde esse vazio. Como fazer para
não enlouquecer e ampliar esse espaço cada vez mais apertado entre a realidade como é
e o que você pensa ou imagina que é. [...] vi que o bicho humano frente a situações limite
recorre a uma operação que é quase exclusivamente propriedade da arte e dos ar�stas
que consiste na invenção da verdade. [...] O passo seguinte é operar de tal maneira sobre
o inventado até que se faça necessário e insubs�tuível. O outro nível supõe a confirmação
de outros para confirmar que a tua invenção também é necessária para o outro. Se isso
se confirma, essa criação se cole�viza e começa a ser parte da realidade.” (Vila apud
Barrandeguy, 2008, p. 30).

Isso leva à produção do fato da criação :

“... há espaços que no momento da operação são bastante parecidos com tudo isso que
te contava, é o que a mim ficou mais marcado... uma influência permanente, a
recuperação dessa tensão na situação limite. [...] sempre me digo que estou em um
espaço onde não há nada e tenho que gerar a primeira forma e, bom, essa é a
intenção...” (Vila apud Barrandeguy, 2008, p. 32)

Saiba mais

“Por outra parte, o vínculo com outras experiências deu como resultado que minha simbologia foi
mudando para pequenos personagens, pequenas siluetas similares às dos quadrinhos. E o processo se dá
tal e qual tu dizes; mas já na época das minhas abstrações queria dizer algo, mas algo que se “lesse”. Nunca
me afastei dessa intenção de uma obra que se lesse; as simbologias também apelavam para isso. Desse
grande salto, hoje me encontro fazendo uma pintura figura�va; paisagens com uma espécie de volta à
realidade la�no-americana.”

“(as influências ar�s�cas estão sempre presentes na obra e também está) ligada à experiência que
tem a ver com o descobrimento hispânico. No temá�co, interessa me o antropológico. Es�ve ligado desde
muito novo com a literatura, antropologia (Darwin), histórias da selva, escutar aos que iam ao Amazonas.
Quando jovens, fazíamos viagens ao interior, e nessas conversas ao redor do fogão, tudo permanece
gravado... Não há nada mais importante que o desenvolvimento da sensibilidade durante as primeiras
etapas da vida. Tudo isso me deixou marcado... não quer dizer que logo não se modifique. Hoje em dia, eu
trabalho sobre os mitos, meu vínculo expressivo com (Eduardo) Galeano, conhecer um pouco sobre o que
se intuía sobre os costumes, a linguagem. Reafirmar a imagem é uma maneira de focar nas coisas sem
penetrá-las, porque a pintura também não pode ir além do que pode alcançar...” (José Gamarra apud
Mantero, Larroca, 2009)
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Saiba mais

Edgardo Antonio Vigo reflete assim sobre sua obra “Cambada de semáforos...”:

“Consis�u em analisar do ponto de vista esté�co e cria�vo o semáforo localizado nas interseções das
avenidas 1 e 60, de La Plata (Argen�na). Tratando-se de um elemento anônimo e inú�l para sua função
específica (esse úl�mo causando irônicos comentários dos cidadãos), essa cambada de semáforos, mo�vou
a tenta�va de implementar um diálogo de base concreta e conteúdo abstrato. O público convidado a
debater deveria desenvolver suas idéias u�lizando as chaves mínimas dadas pelo convocante, que não
compareceu à reunião. O obje�vo era �rar todo o contato prejudicial para gerar uma ação de liberdade.”
(Vigo apud Padín, 2007)

Unidade 4: Para finalizar um novo começo

Por outro lado, na Argen�na, é notável a vigência cria�va de um ar�sta como León Ferrari, um criador
que percorreu diferentes linguagens, com uma preocupação profundamente social, de crí�ca às formas
ins�tucionais (polí�cas, religiosas) opressivas, promovendo a liberdade, a crí�ca e a reflexão sobre as condições
da sociedade argen�na em par�cular e ocidental em geral.

Nos anos 1970, acontecimentos, como a guerra do Vietnã, serão uma preocupação em sua obra.

Em 1965, apresenta-se com diversas obras ao “Premio Di Trella” que cri�cavam a agressão norte-
americana ao Vietnã. Em uma delas, “A civilização Ocidental e Cristã” é, finalmente, rejeitada. Trata-se de uma
imagem de Cristo sobre um avião de guerra norte-americano, obra que finalmente foi o ícone de seu trabalho e
se transformou em uma referência fundamental de sua produção cria�va e crí�ca.

Em 1968, passa a ser um dos principais promotores e referências da vanguarda ar�s�ca, que chega ao
seu pico com a obra cole�va de denúncia Tucumán Arde, realizada por ar�stas de Rosário e de Buenos Aires.

“Tucumán Arde” se converteu em um dos exemplos mais evidentes de como realizar arte vinculada à
polí�ca e à inves�gação social. Trata-se também (como no caso do CADA chileno) de uma reunião de um
grupo de intelectuais (ar�stas, jornalistas e sociólogos de Buenos Aires e Rosário) que, em 1968, realizaram
várias ações que, com conteúdos ar�sta e esté�co, buscaram denunciar a situação na província de Tucumán
(Argen�na). Esse foi realizado sobre o impacto das medidas econômicas aplicadas na época, na mesma
província.

Sobre essa situação e assumindo a responsabilidade de ar�stas comprome�dos com a realidade social
que os envolve, os ar�stas de vanguarda respondem a essa “Operação Silêncio” com a realização da obra
Tucumán Arde.
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Saiba mais

Ernesto Vila passa um período residindo na Europa em sua juventude. O ar�sta reflete sobre aquele
momento (fim dos anos 1960 e princípio dos anos 1970) que mostra as influências múl�plas e relações da
arte la�no-americana. Em sua referência à cidade de Londres, especialmente, dirá:

“Porque as vanguardas são heterogêneas, não chegas nunca a conhecer todas. Algo cresceu em
algumas e outras morrem no caminho. Mas, no geral, há uma dispersão brutal nesse sen�do. Nós nos
ligamos conceitualmente com as pessoas que estavam fazendo a arte de la recherche (pesquisa), um grupo
de sul americanos muito polentudos: (Julio) Le Parc, (Jesús Rafael) Soto, (Carlos) Cruz Diez. [...] Havia um
grupo de venezuelanos muito fortes (Soto, que para nós era o líder). Relacionamos nos com essa gente e
subimos nesse carro que, ainda nos permi�a, com nossa experiência constru�vista, ingressar ali sem
ver�gem. Estudamos um espaço urbano. Víamos quando as pessoas saíam para o trabalho. Tínhamos
fabricado uns módulos feitos com soleiras e parafusos. Podiam ser dobradas, como an�gas cadeiras de
cervejaria. Colocávamos esses cubos de forma que tomavam o espaço e que foram muito significa�vos
visualmente. Os ingleses se encontravam com tudo isso e diziam: ‘O que é isso? ’ As crianças respondiam:
´É um jogo’. Conseguíamos uma ar�culação que desmontava a convenção de uma paisagem que se repete e
que é cinza. Essa paisagem das segundas-feiras da cidade...” (Vila apud Mantero, Larroca, 2008)

Saiba mais

Fragmento do “Manifesto Tucumán Arde” (1968), que, originalmente, era um impresso distribuído
enquanto durou a obra na cidade de Rosário:

“A obra consiste na criação de um circuito sobreinformacional para evidenciar a solapada
deformação que os feitos produzidos em Tucumán sofrem através dos meios de informação e difusão que o
poder oficial e a classe burguesa detêm.

Os meios de comunicação são poderosos elementos mediadores, susce�veis de serem carregados de
conteúdo diverso; a influência posi�va que esses meios produzem na sociedade depende da realidade e da
veracidade dele. A informação sobre os feitos ocorridos em Tucumán, transmi�da pelo governo e pelos
meios oficiais, tende a manter em silêncio o grave problema social desencadeado pelo fechamento das
fábricas e a dar uma falsa imagem de recuperação econômica da Província, que os dados reais desmentem
escandalosamente.

Para recolher esses dados e pôr em evidência a contradição do governo e da classe que o sustenta, o
grupo de ar�stas de vanguarda viajou para Tucumán, acompanhado de técnicos e especialistas, e procedeu
uma inves�gação da realidade social que se vive na Província. O processo de ação dos ar�stas culminou em
uma cole�va de imprensa por meio da qual fizeram público e de maneira violenta seu repúdio à
cumplicidade dos meios culturais e de difusão que colaboram para manter um estado social vergonhoso e
degradante para a população trabalhadora tucumana. A ação dos ar�stas foi realizada em colaboração com
grupos de estudantes e trabalhadores que se integraram assim, à manifestação da obra.”
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Saiba mais

Unidade 1: A produção ar�s�ca primordial

A literatura arqueológica menciona três categorias de trabalhos manuais realizados pelas culturas
chamadas de primi�vas que habitavam todo o território brasileiro, no período denominado Pré-colonial, entre
10.000 a.C. e 15.000 a.C., até a chegada dos portugueses. São artefatos lí�cos, pinturas e cerâmicas e estão
espalhadas em sí�os arqueológicos por todo o País. Das regiões pesquisadas até o momento, destacam-se os
estados de Minas Gerais, Goiás, Piauí, São Paulo e Rio Grande do Sul.

1.1. A unidade imaginada

Os trabalhos manuais não eram considerados obras de arte pelas culturas que os produziram, pelo
menos não no sen�do formal em que é usado o conceito. Trata-se, na verdade, de uma produção ar�s�ca
originária de um contexto social completamente diferente da civilização ocidental, que adota tal terminologia.
Esta produção é dividida em artefatos lí�cos, pinturas rupestres e a construção de cerâmicas.

A) Artefatos Lí�cos

Com lascas de pedras os homens fizeram lâminas de machado com funções múl�plas: furar, cortar,
raspar, alisar e pressionar. Nos sí�os, é encontrada uma grande variedade desses artefatos, com formas
arredondadas, planas e côncovas, tendo pontas bifaciais e losangulares e acabamento polido (Figura 1). A
estrutura geométrica é o ponto comum de todos os artefatos lí�cos, inclusive dos que con�nuaram sendo feitos
por diferentes tribos indígenas, em períodos posteriores.
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Figura 1. Ponta de Flecha. quartzo hialino, cachoeira do Chacorão, rio
Tapajós, PA.

Há também os zoólitos, objetos u�litários de pedra, de formas geométricas e naturalistas, que
representam animais — aves, peixes etc. — assim como os pequenos objetos lí�cos — pingentes, berloques e
talismãs (muiraquitãs), figurados em sapos, rãs e pererecas (Figura 2).
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Figura 2. Muiraquitã, formas diversas. Zoólitos. Tapajós, Santarém – PA.
Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém do Pará.

B) Pinturas Rupestres

No Brasil, já foram localizadas pinturas rupestres em áreas de Várgea Grande-PI, Lagoa Santa – MG,
Jaraguá e Serranópolis – GO, Campos de Lages, São Leopoldo – SC e Montenegro – RS e outras.

São observados dois procedimentos técnicos na feitura dessas pinturas: a pictografia e o petroglifo
(Figura 3). O primeiro consiste na pintura sobre super�cies rochosas das grutas, com pincéis de fibras ou com os
dedos, u�lizando-se de cores advindas de pigmentos de origem mineral – óxido de ferro (amarelo) — e vegetal
— urucum (vermelho), jenipapo (preto) e carvão. O segundo u�liza instrumentos lí�cos para sulcar, picotear e
friccionar as paredes rochosas de grutas e habitações subterrâneas.
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Figura 3. Pedra do Ingá – PB.

Independentemente da técnica, os mo�vos das pinturas rupestres apresentam dois repertórios. O
geométrico consta de inúmeras linhas e formas. O orgânico compõe-se de figuras humanas e de animais
esquema�zados e isolados ou associados a cenas de pesca, caça, dança, combate e relações sexuais. Os
pormenores, muitas vezes, são naturalistas, e o registro do meio ambiente vegetal torna-se raro.

C) Cerâmica

A feitura da cerâmica no território brasileiro desenvolveu-se a par�r do primeiro milênio a.C., época em
que as culturas primi�vas já viviam no estágio de sociedade agrícola. A documentação dos museus
antropológicos do País vem de peças realizadas com uma matéria-prima farta — a argila. Fizeram-se recipientes
u�litários, como vasilhames e vasos; objetos decora�vos e de uso, como estatuetas e tangas; recipientes
específicos, como urnas funerárias — vasos onde se depositavam o cadáver ou as cinzas dos mortos.

As principais fases da cerâmica ocorreram, sucessivamente, em locais diversos: Ilha de Marajó – AM,
Santarém – PA e Maracá – AP. A cerâmica marajoara foi produzida por agricultores de origem andina, que
habitavam as florestas tropicais. Formavam uma sociedade em processo de estra�ficação social, haja vista o
valor dado ao ritual da morte, atestado pela produção de grande quan�dade de urnas funerárias bem
elaboradas (Figura 4).
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Figura 4. Urna antropomorfa marajoara. Ilha de Marajó – PA. Museu
Paraense Emílio Goeldi.

A cerâmica de Santarém foi produzida por índios Tapajós, com um sistema de organização grupal
superior aos habitantes da Ilha de Marajó, uma comunidade diversificada, hierarquizada e escravocrata.

As cerâmicas são menores que as marajoaras e, nas peças, observa-se o emprego da policromia, de três
cores ou mais — da incisa — o uso de artefatos lí�cos para gravar os desenhos — e dos adornos modelados —
aplicados na super�cie dos vasos. A decoração, sempre su�l e delicada, evidencia o grau avançado da
manufatura dessas cerâmicas. As estatuetas — ídolos do culto da fer�lidade — e os vasos u�lizados tanto em
ritos cerimônias como nos hábitos do co�diano, são um bom exemplo disso.

Quanto à cerâmica de Maracá, encontrada em sí�os próximos a igarapés do Rio Maracá, dela só restaram
algumas peças vinculadas ao ritual da morte – pequenas urnas funerárias des�nadas a sepultamentos
secundários (figura 5). O formato é variado com es�lização de formas zoomorfas e antropomorfas complexas,
que estão esculpidos até mesmo em adereços, pulseiras, cocares e braçadeiras
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Figura 5. Urna antropomorfa. Maracá – AP. Museu Paraense Emílio Goeldi.

1.2. Gêneros ar�s�cos

Quando os portugueses aportaram em terras do Novo Mundo, ele era habitado por várias culturas
na�vas. O antropólogo Darcy Ribeiro (Zanini, 1983) faz dis�nção entre as modalidades gerais dessas culturas,
em função dos seus sistemas adapta�vos de ordem geográfica:

Os silvícolas vivem em regiões de florestas com vegetação densa e clima úmido;

Os campineiros vivem em regiões do cerrado, com vegetação mais rasteira e clima seco. A quan�dade de
animais é mais escassa. Seu sistema agrícola é inferior ao dos silvícolas.

Ambas as modalidades são produtoras de uma grande quan�dade de artefatos manuais primorosos, de
cestaria, cerâmica, tecelagem e plumária. Três gêneros ar�s�cos destacam-se pela relevância e me�culosidade
es�lís�ca. São eles: efêmeros, perecíveis e duradouros.

A) Gêneros ar�s�cos efêmeros

Em rituais cerimoniais, muitos se expressam através da pintura corporal – desenho sobre a pele de
formas abstratas e cores variadas (Figura 6). A arte do corpo não é feita de maneira aleatória, é determinada
pelo ritual e é condizente com o significado de cada um deles. Cabe a cada indivíduo ressaltar sua beleza dentro
das normas preestabelecidas.
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Figura 6. Gênero ar�s�co efêmero. Pintura corporal indígena.

B) Gêneros ar�s�cos perecíveis

Alguns povos indígenas dão especial atenção aos cortes de cabelos, aos adornos de lábios, narinas e
orelhas; outros adotam adornos e diademas plumários sobre a cabeça; e muitos u�lizam arranjos de decoro –
braçadeiras, tornozeleiras, tangas, cinturões, faixas e colares, que são feitos de miçangas, sementes, dentes,
plumas, cipós e tecidos. Todos esses adereços colocados no corpo pintado servem para iden�ficar o �po de
ritual realizado.

As máscaras são objetos ritualís�cos elaborados com palha, madeira, pigmentos etc. U�liza-se uma
figuração grotesca e/ou abstrata para simbolizar o imaginário cole�vo do bem e do mal, conforme as
manifestações mís�cas dessas culturas (figura 7).
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Figura 7. Máscaras ritualís�cas. Índios Tukuna.

Os trançados — cestos (figura 8), abanos, peneiras, esteiras e redes são produtos elaborados e sua
duração também é rela�va, pois a matéria-prima empregada consiste de folhas, cipós, talos e fibras. A
complexidade na combinação das tramas resulta num trançado de formas geométricas.
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Figura 8. Cesto Carguerio, katari-anon. Índios Wayana-Aparaí.
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C) Gêneros ar�s�cos duradouro

As malocas (Figura 9) são moradias edificadas pelos homens. As construções são realizadas da maneira
mais rudimentar a mais complexa, conforme o estágio cultural de cada tribo indígena. Existem malocas cuja
função é apenas abrigo. As mais elaboradas tornam-se símbolo da comunidade, pois exprimem a capacidade do
trabalho cole�vo e o poder da liderança tribal.

Figura 9. Maloca indígena.

Saiba mais

O que ler: Maria Heloísa Fénelon Costa e Berta Ribeiro;

Aonde ir: Lavras e Louvores. Museu de Antropologia da Universidade Federal de Goiás. Praça
Universitária. Goiânia – GO

A que assis�r: Série O povo brasileiro (matrizes indígenas) – Youtube;

Exposição sobre Gilberto Freyre – Youtube;

Casa da cultura da mulher negra – Canal Futura.

Unidade 2: Arquitetura Religiosa e Oficial

Entre 1415 a 1545, os europeus expandiram os seus domínios com as grandes navegações marí�mas,
apossando-se de terras “descobertas”, independentemente de seus legí�mos donos. A esquadra portuguesa
chegou ao Brasil em 1500 e se deparou com uma cultura na�va peculiar. O espanto e o estranhamento
instauraram-se, tanto do lado dos portugueses quanto dos índios colonizados. O despreparo dos índios para o
enfrentamento do fato favoreceu a instalação da colônia, isto é, um território posto sob a autoridade de outro
— no caso, do Brasil, de Portugal. E para ocupar o novo território, a metrópole portuguesa contou com a
atuação de ordens religiosas que se lançaram às terras descobertas em busca de novos fieis.
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2.1. Missões Religiosas

As missões construíam prédios para sediar suas a�vidades e seus membros. A atuação dos jesuítas no
Brasil colônia, com a formação de aldeias de catequese, contou com a contribuição de especialistas em
construção civil e religiosa, como Manoel Álvares, João Traer e Balthazar de Campos. Essa era uma a�tude
progressista, condizente com os interesses polí�cos da época. Havia uma preocupação em fortalecer as regiões
equidistantes e formar uma consciência do valor de sua iden�dade: “paulistas”, “pernambucanos’, “mineiros”,
para, finalmente, iden�ficarem-se como “brasileiros”.

2.1.1. Construções Jesuí�cas

As cidades de Salvador, Olinda, São Paulo e Rio de Janeiro cresceram rapidamente, de maneira
desordenada, instável e dispersa. Algumas providências foram tomadas pelos jesuítas no processo de
planejamento urbano, como a subdivisão das cidades em cidade-alta e cidade-baixa, conforme o modelo
português, e a construção de colégios, conventos, igrejas, edi�cios públicos, palácios residenciais, pá�os,
indústrias artesanais, aquedutos e fontes. É, portanto, enorme a diversificação das construções jesuí�cas. Para
a pesquisadora Aracy Amaral (1975), as obras construídas no interior do estado de São Paulo compõem um
modelo “mís�co”, em que se agrupam elementos das artes hispano-americana, indígena, espanhola e jesuí�ca.

O irmão jesuíta Francisco Dias (arquiteto, mestre-de-obras, pedreiro e carpinteiro) chegou a Salvador em
1577, com a missão primordial de projetar os colégios da Companhia de Jesus, por todo o território da colônia.
Ele introduziu, no Brasil, um par�do arquitetônico influenciado pelas principais igrejas jesuítas da Europa, como
a Igreja de São Roque, em Lisboa, e a igreja de Gesú, em Roma, consideradas construções monumentais. A
Igreja de Nossa Senhora da Graça (Figura 10), em Olinda, Pernambuco, demonstra tal influência. Pela fachada
observam-se quatro blocos de construções unidos entre si: o colégio, com janelas alinhadas; a igreja, com
frontão triangular simples; a torre e a residência. A igreja sofreu modificações, quando foi reconstruída na
segunda metade do século XVII. Todavia, sua simplicidade e monumentalidade ainda podem ser
testemunhadas.
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Figura 10. Altar da Igreja Nossa Senhora da Graça. Olinda (PE). Foto: Ricardo
André Frantz.

No século XVII. Na região da Bacia do Prata, que abrange áreas do Paraguai, da Argen�na e do Brasil,
os jesuítas fundaram Sete Povos das Missões. Lá, criaram o Estado Teocrá�co dos Jesuítas, com regras
próprias de administração, de edificação e de jus�ça, indiferentes à Coroa Portuguesa.

No povoado de São Miguel (RS), exis�a uma praça retangular, onde ficavam a igreja, o colégio e a
moradia dos jesuítas. A seguir, filas sucessivas das habitações das famílias indígenas guaranis. Como parte da
estrutura das edificações era de madeira, restaram hoje apenas ves�gios dos alicerces. A Igreja de São Miguel
foi projetada pelo arquiteto jesuíta italiano João Ba�sta Primoli, entre 1735 e 1750. Sua construção nunca
chegou a ser concluída, no entanto, suas ruínas são monumentais, com extensos muros, arcadas e torre, tudo
construído em cantaria.

2.1.2. Construções Franciscanas

A par�r do século XVII, os padres franciscanos vieram para o Brasil com o obje�vo de ampliar a classe
clerical. Para isso, inves�ram nas construções de conventos, habitações da comunidade religiosa. Nesse
movimento, nota-se uma nova postura de Portugal em relação à colônia brasileira, isto é, a criação de
mecanismos de fixação e de inves�mento defini�vo.

A Escola Franciscana do Nordeste introduziu na colônia um es�lo ar�s�co já solidificado na Europa: o
barroco. A arquitetura religiosa franciscana no Brasil tem uma interação ar�s�ca “mes�ça”, em que se fundem
formas expressivas do barroco europeu e dos hispano-americanos: além das formas expressivas e a
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drama�cidade resultantes do dinamismo das curvas e do jogo entre claro e escuro, e do uso de ornamentos
exuberantes e detalhados, o es�lo barroco hispano-americano é caracterizado pelas desfigurações dos cânones
clássicos e pelo acréscimo de vários elementos ornamentais.

Os franciscanos construíram seus conventos e igrejas no Brasil em posições estratégicas, sobre morros
e/ou isolados de outras edificações, propiciando ao observador uma visualização do conjunto da edificação. Um
exemplo de edificação franciscana é a Igreja do an�go convento franciscano de Santo Antônio, projetada por
Frei Francisco dos Santos, em 1590, em João Pessoa, Paraíba.

A Capela dourada, um anexo da igreja do Convento de Santo Antônio (Figura 11), é um bom exemplo do
detalhamento dos interiores nas construções franciscanas: as paredes e o teto são inteiramente reves�dos por
entalhes decora�vos folheados a ouro, com retábulos que seguem o es�lo português, isto é, são ornados com
colunas salomônicas e arcos, além de nichos para as imagens dos santos. Esse conjunto é considerado um dos
mais ricos exemplos de talha do período colonial brasileiro, pois exibe uma liberdade extravagante e luxuosa,
com um ritmo simétrico na distribuição dos ornamentos.

Figura 11. Interior da Igreja São Francisco, Salvador – BA. Foto: Fernando
Dallacqua.

Na decoração franciscana, destaca-se a importância dos azulejos. Um bom exemplo está nas barras
de azulejos que revestem as paredes do claustro do Convento de São Francisco de Assis (Figura 12), em
Salvador, Bahia. Os azulejos ilustram versos do poeta Horácio (65 a.C. – 8 d.C.), com figuras da mitologia grega
— Vênus, Baco, Cupido. A preocupação estava em transmi�r mensagens que simbolizam valores morais
condizentes com a nova liturgia proposta pela Contra-Reforma.
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Figura 12. Azulejos. Tema: Fructus Laboris Gloria (A glória é fruto de
esforço), Claustro do Convento de São Francisco de Assis, século XVIII.

Salvador (BA).

Os azulejos têm um modelo de moldura próprio do es�lo barroco. Cada tema é emoldurado por volutas e
rocailles (conchas e folhagens), com excesso de formas curvas elaboradas.
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Problema�zando

Considere os mo�vos que levavam os construtores religiosos a exaltarem o cris�anismo por meio das
obras de arte em igrejas da ordem franciscana. Analise a frase con�da em azulejos do Convento São
Francisco de Assis e discuta com seus colegas sobre as ideias surgidas:

“O alvo de teus ardores

Só o terás a�ngido,

Resis�ndo, até com dores,

A Vênus, Baco e Cupido:

– Mulheres, vinho e amores –

A todo prazer incon�do”.

2.1.3. Ar�stas Benedi�nos

De Portugal, no século XVII, vieram os monges da Ordem de São Bento, uma das mais an�gas ins�tuições
religiosas. Tinham formação profissional na área da arquitetura, da pintura e da escultura, sendo considerados
pelas demais ordens os responsáveis por um trabalho arquitetônico engenhoso e clássico.

Chegaram à cidade de Salvador os principais arquitetos benedi�nos: Frei Gregório de Magalhães (1603–
1667) e Frei Macário de São João (?–1676). O par�do arquitetônico implantado por eles teve influência do
mestre Frei João Turriano, da Universidade de Coimbra, adepto do es�lo renascen�sta. Privilegiou-se a
construção de mosteiros, habitações para monges e monjas, edificações de caráter monumental e sóbrio,
conforme se observa na imagem do Mosteiro de São Bento, em Salvador. Mas, à medida que as obras foram
sofrendo alterações e acréscimos, até o século XVIII, as caracterís�cas renascen�stas foram, aos poucos,
cedendo lugar aos elementos ornamentais do es�lo barroco

O Mosteiro de São Bento, em Salvador, foi o principal projeto de Frei Macário de São João no Brasil.
Trata-se de um exemplo clássico de arquitetura benedi�na. Iden�ficam-se os seguintes elementos e
caracterís�cas: construção de tendência horizontal, simples, com janelas retangulares alinhadas nos dois
andares; na parte externa da igreja, arcos simples de pedra de cantaria; torres laterais culminadas por
pirâmides e frontão, simples e triangular, caracterís�cas condizentes com o es�lo renascen�sta. Alguns
elementos constru�vos aparecem pela primeira vez nas igrejas brasileiras. São eles: o transepto (grande
corredor que separa as naves do altar-mor), as abóbadas (coberturas encurvadas das naves) e a abóbada em
cúpula (assentada sobre o centro do transepto). A inauguração defini�va aconteceu em 1872. Todavia, já se
tornava muito diferente da planta original feita por Frei Macário de São João, duzentos e vinte e dois anos
antes.

O projeto inicial do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro (Figura 13) foi realizado, em 1617, pelo
engenheiro-mor Francisco Frias de Mesquita. Apresenta caracterís�cas semelhantes às do mosteiro de
mesmo nome de Salvador. A fachada é rigorosamente estruturada, resultado do manejo das pedras de cantaria.
O seu interior, todavia, difere do anterior, pois ostenta uma composição barroca na confecção das talhas
douradas.



Figura 13. Interior do Mosteiro de São Bento. Rio de Janeiro – RJ. Foto:
Patrícia Figueira.

Há, também, pinturas nos tetos, nos painéis laterais e nos retábulos da igreja. Na obra Cristo Senhor dos
Mar�rios, situada na sacris�a, observa-se a figuração de Jesus Cristo de corpo inteiro, coroado de espinhos,
exibindo, nas mãos e nos pés, as chagas da crucificação. Pesquisadores veem influência do pintor holandês
Rembrandt nessa obra, por apresentar certa audácia técnica na exploração do claro-escuro, que propicia
nuances de luz.

Glossário

Abóbada: Cobertura curva de uma super�cie.

Balaustrada: Parapeito cons�tuído de balaústres (pequenas colunas), usado como arremate ou
anteparo de uma varanda ou terraço.

Cimalha: Elemento horizontal que serve de moldura no frontão.

Cornija: Parte mais elevada de um conjunto de molduras que arrematam a parte superior de uma
construção.

Entalhe: Processo de esculpir em madeira.

Frontão: Parte superior do fron�spício, geralmente com forma triangular.

Fron�spício: Fachada de uma construção.

Galilé: Galeria à frente do portal de uma igreja.

Óculo: Abertura em formato circular.

Pilastras: Pilar de seção retangular incorporado à parede.

Pla�banda: Faixa horizontal que emoldura a parte superior de uma edificação, com a função de
esconder o telhado.

Portada: Grande porta decorada.

Púlpito: Local elevado de onde fala um orador; nos templos religiosos, os padres. Retábulo: parte do
fundo do altar-mor, geralmente pintada, decorada e ornamentada.

Voluta: Elemento decora�vo em espiral.

2.2. Prédios oficiais
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Além das construções religiosas, a Coroa real portuguesa introduziu uma polí�ca de for�ficação em
pontos estratégicos da colônia brasileira, assegurando assim a defesa de seu território. Arquitetos oficiais e
engenheiros-militares projetaram fortes, casas de câmara e cadeia, palácios de governo e alfândegas.

Como arquitetos oficiais merecem destaque: Francisco Frias de Mesquita, radicado no Nordeste em
1603; Antônio José Landi, italiano que chegou a Belém do Pará, em 1753; Francisco João Róscio e José Custódio
de Sá e Faria construtores nas regiões Sul e Sudeste; Henrique Antônio Galuzzi e Domingos Sambuce�,
arquitetos italianos na região Norte. Eles introduziram na colônia brasileira uma arquitetura vinculada ao es�lo
pombalino: simples, com a carga ornamental barroca reduzida, os processos constru�vos racionalizados e
alguns elementos neoclássicos já despontando.

2.2.1. Os fortes

Os fortes eram construções militares des�nadas à proteção e defesa estratégica de uma cidade ou região.
Para os portugueses, eles �nham também a função de demarcar território e de manter a área já colonizada.
Entre os franceses e holandeses — “novos invasores” —, os fortes eram considerados locais propícios para
desembarque e proteção. Dessa forma, tanto “invasores” como “invadidos” edificaram fortes, a par�r de 1580,
ao longo do litoral brasileiro.

Essa �pologia constru�va contém algumas caracterís�cas que são inerentes a sua função. Os fortes têm
proporções gigantescas e magníficas, uns têm planos poligonais quadrangulares e outros irregulares, ambos
buscando dificultar a visão do conjunto, cons�tuindo, portanto, um recurso favorável de segurança. São
cercados por muralhas, muros altos e largos, resistentes a ataques bélicos. Exibem também guaritas, que são
pequenas torres onde se abrigavam os sen�nelas nos pontos estratégicos.

Um exemplo de for�ficação monumental é o Forte do Príncipe da Beira, no município de Guajará-Mirim,
em Rondônia, instalado à margem do rio Guaporé, próximo à fronteira com a Bolívia. O plano poligonal-
quadrangular é de autoria do engenheiro-militar Domingos Sambuce�, que se inspirou nos modelos criados
pelo engenheiro francês Sebas�an Vacban. As muralhas extensas são de cantaria aparente.

Outro exemplo de forte poligonal quadrangular é o Forte do Pau Amarelo, na cidade de Olinda,
Pernambuco, que tem influência da escola holandesa.

Como exemplo de fortaleza em planos poligonais irregulares, pode ser citado o Forte dos Reis Magos em
Natal (Figura 14), Rio Grande do Norte. Iniciado em 1518 pelo jesuíta Gaspar de Samperes, foi reedificado em
pedra, por Francisco Frias de Mesquita, em 1617. Segundo o professor Augusto Carlos da Silva Telles (1975),
essa obra reflete influência italiana pelo �po de plano e por u�lizar cor�na — lance da muralha recuada que
resguarda um caminho, à beira de um precipício.
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Figura 14. Forte dos Reis Magos. Natal RN.

Destaca-se também nessa categoria o Forte de São Marcelo ou Forte do Mar em Salvador, onde Francisco
Frias de Mesquita propôs um plano em formato circular, bastante inovador para a época. Trata-se de uma
construção severa, como as demais construções militares, todavia é pitoresca, dada a sua disposição e
localização dentro da baía de Salvador.

2.2.2. Casas de câmara e cadeia

As casas de câmara e cadeia eram estabelecimentos oficiais com dupla função: local de reunião e
assembleia dos vereadores das cidades e onde ficavam de�dos os réus. Em geral, são edificações austeras e
elegantes.

Observa-se nesse �po de construção, a importância atribuída às escadarias que dão acesso à entrada
principal e à torre sineira que geralmente fica assentada acima, no eixo central da construção. Normalmente, as
casas de câmara e cadeia estão localizadas em torno de uma praça, onde se localizam as mais imponentes
construções, como as igrejas e o palácio do governo. Dada a sua função, sua �pologia permite iden�ficar
facilmente uma casa de câmara e cadeia em qualquer cidade do período colonial.

Na Casa de Câmara e Cadeia da Cidade de Pilar de Goiás (Figura 15) as paredes são de taipa. O acesso
do térreo à prisão é feito por um alçapão, a escada externa de madeira está protegida por um telhado
simples, que acentua o ar pitoresco dessa construção pequena e simples, que ainda hoje conserva o seu
traçado original.
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Figura 15. Casa de Câmara e Cadeia, Pilar de Goiás – GO. Fonte: Biblioteca
Virtual do IBGE.

A Casa de Câmara e Cadeia edificada no Largo do Chafariz da Boa Morte, na cidade de Goiás (Figura 16),
tem paredes externas de alvenaria de pedra e internas de taipa. A pequena torre sineira, que coroa o telhado,
�ra um pouco a austeridade da construção. A Casa de Câmara e Cadeia instalada diante da Praça João Pinheiro
na cidade de Mariana foi projetada pelo português José Pereira dos Santos. Nota-se a importância dada à
escadaria, com dois acessos que levam à porta principal. Esse foi um modelo de escadaria bastante u�lizado em
igrejas barrocas portuguesas e mineiras. Essa é considerada uma das edificações mais bem equilibradas de todo
o período colonial.

Figura 16. Casa de Câmara e Cadeia, Cidade de Goiás – GO. Foto: Noeli
Ba�sta.

Unidade 3: Ciclo da Mineração

No século XVII, a entrada das bandeiras — expedições armadas dos bandeirantes, os membros da
Capitania de São Vicente — dedicou-se ao desbravamento de regiões ricas em ouro e pedras preciosas. À
medida que minas de ouro iam sendo descobertas, os arraiais — povoações de caráter temporário — iam
sendo edificados à moda bandeiran�sta e incorporados à Vila de São Paulo de Pira�ninga, fundada em 1560.
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No planalto paulista, os bandeirantes construíram aldeias, como as de São Roque, Tatuapé, Co�a e
Guararema. No sertão brasileiro, os bandeirantes percorreram trajetos ao longo dos rios Paraguai,
Paraupava e São Francisco, circuito associado ao chamado “ciclo da mineração.” Alguns arraiais, mais tarde
tornaram-se capitais de suas capitanias. O Arraial de Cuiabá foi fundado, em 1719, pela expedição do
bandeirante Pascoal Moreira Cabral Leme, que seguiu o caminho dos rios Tietê e Pardo até chegar à cabeceira
dos rios Cuiabá e Coxipó. O Arraial de Santana, fundado em 1727 por Bartolomeu Bueno da Silva, foi
denominado depois Vila Boa de Goiás e hoje, cidade de Goiás. O caminho percorrido foi a par�r do Rio
Paraupava até chegar ao Rio Vermelho, afluente do rio Tocan�ns. Nessa região, foram fundados também o
Arraial do Ferreiro, hoje Pilar de Goiás; Jaraguá; Meia Ponte, atual Pirenópolis e Ouro Fino.

O bandeirante Fernão Dias Pais declarou, em 1672, na Câmara Municipal de São Paulo, a existência da
Vila Rica, hoje Ouro Preto. Na rota do Rio São Francisco, os bandeirantes percorreram o Vale do Paraíba até a
Serra da Man�queira, em direção ao Morro do Caxambu, chegando à região de Minas Gerais.

Existe similaridade entre os arraiais fundados pelos bandeirantes, uma vez que todos eles surgiram da
necessidade de assentamento de posseiros mineradores. Os arraiais eram compostos por igrejas, casas
alinhadas à rua, chafarizes, casas de câmara e cadeira, teatros, engenhos. Na edificação das construções nos
arraiais, os bandeirantes difundiram as técnicas da taipa de pilão e de pau-a-pique, técnicas que u�lizam terra
como matéria-prima.

3.1. Capitania de Mato Grosso

A Igreja de Santana foi construída em taipa de pilão. Possui trabalhos entalhados em madeira
policromada nos altares laterais e no altar-mor. A fachada encontra-se descaracterizada. Ela é a única edificação
setecen�sta conservada com rela�va integridade em Mato Grosso, na Chapada dos Guimarães, que, na época
no século XXI, provocado pela expansão da pecuária extensiva, ocasionou a destruição de an�gas edificações,
inclusive igrejas.

É possível encontrar, na maioria das cidades brasileiras, alguns quarteirões considerados patrimônio
histórico. Nesses locais, deu-se a origem da cidade, e as construções ali presentes simbolizam sua memória
cultural. O desenvolvimento acelerado de Cuiabá no século XXI, provocado pela expansão da pecuária
extensiva, ocasionou a destruição de an�gas edificações, inclusive igrejas.

3.2. Capitania de Goiás

Goiás ainda conserva algumas obras representa�vas do ciclo da mineração. Um exemplo é a Matriz Nossa
Senhora do Rosário (Figura 17), construída, entre 1728 e 1732, na cidade de Pirenópolis. Trata-se de uma
edificação de grande porte, com paredes de taipa de pilão, de 1,20m de espessura. A fachada apresenta
elementos estruturais de madeira, frontão triangular, torres laterais e janelas alinhadas. O interior é composto
por uma nave única e ampla capela-mor, cujo teto é coberto por uma abóbada de berço – quando o arco da
abóbada encontra-se apoiado sobre duas paredes paralelas. Há um conjunto de retábulos de madeira
policromada, laminada em ouro, e com uma grande variedade de desenhos no es�lo rococó. Sua riqueza
ornamental concentra-se nas pinturas do teto do altar-mor, atribuídas a Inácio Pereira Leal e Fragoso de
Albuquerque, como a figura da Virgem do Rosário, centralizada e rodeada por um medalhão.



Figura 17. Detalhe da Matriz de Nossa Senhora do Rosário (antes do
incêndio), Pirenópolis – GO. Foto: Alexandre Guimarães.

A Igreja Nossa Senhora d’Abadia, na cidade de Goiás, é outro exemplo caracterís�co de igreja goiana:
pequena, sóbria, forros de madeira pintados em es�lo rococó. O campanário, pequena torre sineira, encontra-
se separado do corpo da igreja. Ainda na cidade de Goiás, também a Igreja de São Francisco de Paula (Figura
18) tem campanário, nesse caso envolto por uma estrutura de madeira coberta de telhas. A igreja construída
em uma elevação do terreno, dando assim um destaque especial à construção. O retábulo do altar-mor ostenta
a imagem de São Francisco de Paula esculpida pelo mais importante escultor da região, José Joaquim da Veiga
Valle (1806–1874).

Figura 18. Igreja de São Francisco de Paula, Cidade de Goiás – GO. Foto:
Noeli Ba�sta.

3.3. Capitania de Minas Gerais
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A capitania de Minas Gerais viveu a trajetória do ciclo da mineração no século XVIII: inicialmente, o
percurso dos bandeirantes; a magnificência sócio-econômica; a construção das primeiras capelas; a
consolidação de uma sociedade escravocrata; o crescimento das vilas; a posterior decadência e adequação a
novas realidades. São exemplos disso as cidades de Ouro Preto, São João Del Rey, Tiradentes, Sabará,
Diaman�na, Mariana.

3.3.1. As capelas

As primeiras construções religiosas surgiram, concomitantemente, com a instalação dos primeiros
arraiais. As capelas, pequenas igrejas de um só altar, evocavam a proteção de um santo, conforme os desejos
dos habitantes da localidade. Um exemplo é a Capela de São João Ba�sta, nos arredores de Vila Rica. Suas
paredes são de pau-a-pique, também denominada de taipa de mão. Merece atenção a simplicidade da sua
fachada e a su�leza da parede curva na parte lateral da capela.

Os bandeirantes tentaram introduzir, na região a técnica da taipa de pilão, como fizeram em Goiás e
Mato Grosso. Todavia, o solo pedregoso e a dificuldade de transporte da argila pelas encostas das montanhas
de pedra dificultaram a instalação dos taipais. Difundiu-se, então, a técnica da taipa de mão.

Posteriormente, o emprego da argamassa e da cal favoreceu construções com paredes altas, delgadas e
curvas. A Capela Nossa Senhora do Ó (figura 19), na cidade de Sabará, é um exemplo �pico dessa fase. Elegante,
tem uma torre central com telhado em forma de pirâmide, encurvado nas pontas, à moda chinesa.



Figura 19. Capela de Nossa Senhora do Ó. Sabará – MG.

A capela é reves�da internamente de talha e de painéis pintados. São par�cularmente interessante os
detalhes pintados com mo�vos chineses. Como explicar a interferência da cultura chinesa na arquitetura
barroca brasileira? Certamente, essa influência oriental deve-se a ar�stas-artesãos portugueses que es�veram,
antes, nas colônias portuguesas da Índia e da China.

Quando a vila transforma-se em cidade, surge a necessidade da construção de uma matriz, igreja-sede de
uma paróquia. Ilustra esse �po de construção a Matriz de Mariana. Ela segue um modelo tradicional das igrejas
renascen�stas do século XVII: fachada sóbria sobre esteios de cantaria; paredes de alvenaria de pedra; uma
porta central; torres laterais que têm na cobertura telhados de quatro águas em forma de pirâmide; duas
janelas grandes e um frontão simples. Em seu interior, encontra-se uma estrutura constru�va ampla, composta,
na parte térrea, de naves, capela-mor, sacris�a e corredores laterais. Na parte superior, está instalado o coro,
balcão des�nado à instalação do órgão e a acolher os músicos durante as cerimônias; o consistório, sala acima
da sacris�a; a tribuna, lugar elevado acima dos corredores, reservado apenas a autoridades e pessoas ilustres.
As pinturas do cadeiral da capela-mor também foram elaboradas com mo�vos chineses.

Na fase embrionária do barroco mineiro, no período de 1700 a 1750, foram construídas capelas e
matrizes condizentes com as condições locais. Fazia-se a adaptação técnica da construção, buscando orientar-se
por es�los já sedimentados na Europa, como a sobriedade renascen�sta e o requinte ornamental oriental, ou
procurando inovar, com o emprego de paredes em formatos irregulares.
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3.3.2. Igrejas de irmandades e ordens terceiras

Enquanto no Nordeste as ordens religiosas regulares assumiam as edificações religiosas, na região
mineira, o governo português transfere essa responsabilidade para a população local, para as irmandades e
ordens terceiras, a fim de facilitar o controle do ouro e manter a estrutura fortemente marcada pela
estra�ficação social, composta por brancos, mulatos e negros.

As irmandades e ordens terceiras �veram um papel significa�vo na sociabilidade da vida urbana mineira.
As irmandades dos brancos cons�tuíram-se sob a invocação do San�ssimo Sacramento, de Nossa Senhora da
Conceição e de Nossa Senhora do Pilar. As irmandades dos negros eram compostas por devotos de São
Benedito, Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia.

As ordens terceiras, por sua vez, agrupavam comerciantes e intelectuais brancos dedicados a Nossa
Senhora do Carmo e a São Francisco de Assis. Havia, ainda, as irmandades dos pardos, formadas, em sua
maioria, por oficiais fiéis a Nossa Senhora do Amparo, ao Cordão de São Francisco e a São José. O espírito
compe��vo entre essas associações religiosas, em que cada uma procurou expressar-se através de suas igrejas,
propiciou um campo favorável ao florescimento ar�s�co e, consequentemente, à expansão do trabalho de
ar�stas-artesãos.

De 1750 a 1800, a colônia brasileira encontrava-se em seu período “áureo”. Com os recursos da
economia regional, constroem-se igrejas excepcionais, tanto pelas soluções arquitetônicas quanto pela
decoração, surgindo uma arte barroca singular. São exemplos dessa fase as igrejas de São Francisco de Assis e
de Nossa Senhora do Rosário, em Ouro Preto.

A Igreja de São Francisco de Assis (Figura 20), iniciada em 1765, é considerada a obra-prima de Antônio
Francisco Lisboa, o Aleijadinho (1730 ou 1738–1814). Foi ele quem introduziu esse �po de construção em que o
fron�spício apresenta-se com paredes curvas: as torres são ovaladas e embu�das na fachada, que apresenta
uma portada, entrada principal, enquadrada por ornamentação entalhada em pedra-sabão (rocha �pica da
região). Podemos observar ainda o falso óculo, falsa janela de formato circular em baixo-relevo. Além da
riqueza ornamental do altar-mor, há também outra caracterís�ca da arte barroca que é a pintura ilusionista
executada na tábua corrida do forro da nave, em que os elementos adquirem, por causa da perspec�va, a ilusão
de serem reais e de ocuparem um espaço infinito. Esse gênero de pintura advém da influência europei e foi
disseminado rapidamente no Brasil, no século XVIII.



Figura 20. Igreja de São Francisco de Assis. Ouro Preto – MG.

A “Glorificação da Virgem” realizada por Manuel da Costa Ataíde (1762 –1830) é dotada da simbologia
dos dogmas da fé cristã. Caracteriza-se por colunas que sustentam uma abertura celes�al emoldurada de
ornatos, na qual figura a Madona, ladeada de anjos e nuvens. Além das pinturas ilusionistas, Ataíde, um dos
principais pintores da época, também realizou a série de Santas Ceias, influenciadas pela gravura italiana de
Francesco Bartolozzi. A mais famosa é A Ceia (Figura 21), pintada no seminário do Caraça, em Minas Gerais. É
notável a inovação iconográfica na distribuição dos personagens, aparentemente displicentes e com traços
fisionômicos marcantes.
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Figura 21. Manuel da Costa Ataíde. A Ceia. Seminário de Caraça – MG.

A Igreja de Nossa Senhora do Rosário, datada de 1782, teve como construtor José Pereira dos Santos. Na
fachada, as duas torres cilíndricas ladeiam o pór�co de três arcos, compondo, assim, um fron�spício curvo e
imponente, de autoria de Manuel Francisco de Araújo.

Esses exemplos de igrejas mostram a singularidade do barroco mineiro. A riqueza composi�va e a
decoração ar�s�ca, cenográfica e dinâmica resultam em obras que retratam o espírito revolucionário da
época.

No século XX, muitos ar�stas modernistas, preocupados em renovar a pintura nacional, dedicaram parte
de suas obras à exaltação das paisagens das cidades históricas coloniais do país, produzindo o chamado “ensino
nacionalista”, segundo Lourival Gomes Machado. Como exemplo, citamos Djanira (1914–1979) que retratou a
cidade de Para� e Alberto da Veiga Guignard (1896–1962), que fez vistas aéreas e poé�cas das cidades
mineiras. Em Noite de São João, Guignard decifra a simplicidade aparente das coisas, transformando o visível
em um sonho envolto num véu de fantasia, valendo-se de apurado senso decora�vo.

Para refle�r

Você conhece o patrimônio histórico da sua cidade? Considera importante preservar as construções
an�gas? Como isso se dá em sua cidade? Existem ins�tuições do governo trabalhando na manutenção do
patrimônio material? Procure pesquisar como sua comunidade se relaciona com o patrimônio.

Unidade 4: Arte no Campo e na Cidade Colonial

A colônia brasileira estabeleceu-se dentro de realidades diversas, marcadas por contrastes e rupturas.
Cada região desenvolveu-se em um contexto sócioeconômico. Com a Independência do Brasil, em 1822,
começou-se a buscar uma iden�dade nacional.
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Para refle�r

Será que os que viviam naquele tempo perceberam a exuberância da arte barroca, a singularidade e
o caráter inovador do es�lo rococó mineiro? Como eram as prá�cas ar�s�cas nas zonas urbana e rural?
Qual seria o grau de comprome�mento das comunidades e das pessoas com as a�vidades ar�s�cas? Essas
são questões são abordadas no livro “História da Vida Privada no Brasil: co�diano e vida privada na América
portuguesa”, organizado pela historiadora Laura de Mello e Souza, que faz referência a esses assuntos e
ajuda a compreender melhor essas e outras indagações.

4.1. Universo rural

A sociedade rural �nha um modo de vida di�cil. A possibilidade da subsistência assegurada pela terra
propiciava uma situação rela�vamente estável a seus habitantes. Ao mesmo tempo, a dependência do meio
natural expunha-os a constantes ameaças, além de dependerem também do comportamento genioso de alguns
proprietários de terra que tratavam seus empregados de forma desumana.

A arquitetura rural, no período colonial, apresenta par�dos arquitetônicos variados, adequados às
necessidades locais, isto é, de acordo com o �po de produção desenvolvida. Nas fazendas de gado, havia
construções como a Torre de Garcia D’Ávila, em Tatuapara (BA), datada do século XVII, hoje em ruínas e em
processo de restauro. A edificação tem aspecto de fortaleza: a planta da moradia é em forma de U, voltada para
o pá�o que contém abóbadas em alvenaria. Ao lado da casa, situa-se a capela em forma hexagonal. No terreno
externo, as moradias eram pequenas e simples, des�nadas aos vaqueiros e demais moradores.

Os engenhos da época representam sistema polí�co-econômico de uma sociedade patriarcal e
escravocrata. Os engenhos de açúcar necessitavam de uma grande infraestrutura: a casa-grande (recinto
patronal localizado no alto da colina, rodeado de alpendres de onde se podia ver a extensão dos vastos
canaviais); o engenho (área de produção do açúcar); a senzala (morada dos escravos) e a capela, próxima à
casa-grande. Algumas pinturas de Frans Post (Figura 22) permitem notar a hierarquização das construções dos
grandes engenhos instalados na região Nordeste.

Figura 22. Frans Post. Casa-Grande com capela, século XVII – PE.

A comunidade rural �nha um sistema de vida simples, em que a preocupação era com a economia e a
subsistência locais, e com a a�vidade social quase restrita aos eventos religiosos da população local. Entretanto,
isso não os impedia de manifestar suas vivências de maneira criadora por meio das artes manuais e dos ritos
religiosos.
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4.2. Universo urbano

A vida co�diana nos arraiais (povoados pioneiros) e nas cidades (sede dos núcleos administra�vos)
também não era fácil. Aos habitantes com poucos recursos faltava privacidade familiar, pois muitos conviviam
num mesmo ambiente, com condições mínimas de saneamento básico. O acesso ao ensino também era
precário, reforçando a estra�ficação social. As famílias de posses internavam seus filhos nos seminários e
conventos; e as demais, ensinavam a leitura e a escrita no espaço domés�co.

No espaço público, as formas de sociabilidade eram proporcionadas pelos eventos religiosos
manifestados nas ruas, nas praças e nas igrejas. Nas ruas eram frequentes as procissões, em que se agrupavam
moradores tanto da zona rural quanto da zona urbana. As vias públicas, em muitos casos, apresentam ainda
hoje comprimentos irregulares, formas curvas, assentadas em ladeiras e becos, passadiços e corredores que
reservam aos pedestres ângulos surpreendentes.

As praças, em formatos regulares, eram também locais de interação social e de ordem polí�ca e religiosa.
Em torno delas, concentravam-se as edificações principais, como o palácio do governo, a casa de câmara e
cadeia, as igrejas e os sobrados comerciais.

As moradias nas cidades coloniais brasileiras eram casas pequenas, sobrados e solares, assentados em
terrenos estreitos e alongados. O traçado urbano adotado segue o padrão português, com construções
geminadas e em meio fio. As casas pequenas seguem um padrão vigente comum: telhado de duas águas,
janelas e portas simples; uma sala central rodeada de quartos, e o quintal, com local para horta, pomar e
criação de animais domés�cos.

Os sobrados (Figura 23) são edificações amplas, de dois ou mais pavimentos. Normalmente, o pavimento
térreo era des�nado às a�vidades comerciais. No segundo e terceiro pavimentos instalava-se a moradia,
composta por sala de visita, sala de jantar, copa, cozinha, alcovas (quartos de dormir sem janelas) e demais
compar�mentos. A fachada era geralmente composta pelo alinhamento de portas-sacadas, que se abrem para
uma sacada ou peitoril. Morar em um sobrado era, certamente, sinônimo de status.

Figura 23. Sobrados em Ouro Preto – MG. Balcões em madeira. Foto:
Luciana Mendes.

Os solares construídos na região Nordeste do Brasil colônia, cons�tuem conjuntos arquitetônicos
complexos, de surpreendentes dimensões. É o caso da Casa da Quinta do Unhão em Salvador (Figura 24),
construção do século XVIII, localizada à beira-mar. Compõe-se de uma residência assobradada, uma capela,
armazéns, alambique e cais.
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Figura 24. Solar Casa da Quinta de Unhão, Salvador – BA. Foto: Noeli Ba�sta.

O mobiliário u�lizado nas moradias coloniais era geralmente precário. Dormia-se em redes e esteiras; e
só em meados do século XVIII que começaram a aparecer as camas. Os man�mentos e pertences pessoais eram
guardados em baús, caixas, cabides, cestas e peneiras. Toda casa �nha, em maior ou menor quan�dade, selas,
espingardas, rosários dependurados nas cabeceiras das camas, crucifixos e oratórios com imagens do santo
protetor.

Os proprietários mais abastados �nham o privilégio de comprar valiosas imagens de santos
confeccionados por santeiros como Veiga Valle (GO) e Frei Agos�nho da Piedade (BA) e até adorná-los com
joias. Os rosários, os crucifixos, os relicários e as medalhas, normalmente, são peças portuguesas trazidas para a
colônia no século XVIII e variam desde a ourivesaria mais rús�ca à mais aprimorada.

No mobiliário u�lizado nas igrejas, primava-se pelo bom acabamento e o excesso de luxo, em peças que
eram verdadeiras obras-primas de marcenaria e de ourivesaria.

É interessante imaginar como se sen�a a população daquela época diante desse paradoxo. Na casa
simples, vivia-se com poucos objetos ar�s�cos, a maioria objetos de culto. Na igreja, frequentada diariamente,
deparava-se com obras de arte, vistas como inacessíveis ao homem comum. Demarcava-se, dessa forma, o
poder que a Igreja exercia na sociedade da época. Vai-se formando, desde então, um conceito sobre a obra de
arte: um produto raro e caro, para ser visto a distância.

Unidade 5: Arte no Período da Corte Real

A Revolução Francesa e a Revolução Industrial foram acontecimentos que influenciaram diretamente as
Américas, nos processos de libertação de suas colônias no início do século XIX.

Em 1806, Napoleão Bonaparte iniciou o Bloqueio Con�nental, colocando a Coroa portuguesa em
situação de crise, impedida de comercializar com a Inglaterra. Assim, fatos alheios à colônia brasileira fizeram o
príncipe regente D. João transferisse a Corte para o Brasil, em 1808. Após a morte de D. Maria I, o Brasil foi
elevado à condição de Reino Unido de Portugal e Algarve pelo Rei D. João VI.

O Rio de Janeiro foi sede da Corte. A cidade �nha ruas estreitas, algumas delas acalçadadas,
predominando habitações de porte simples, com inúmeras igrejas barrocas, e o Passeio Público, inaugurado em
1783, seguiu o modelo tradicional paisagís�co da época: um terraço com bancos de azulejos, pavilhões
decorados com pinturas atribuídas a Leandro Joaquim, chafarizes, estátuas e um elegante portão projetado
pelo escultor Valen�m da Fonseca e Silva, Mestre Valen�m (1750–1813), Figura 25.
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Figura 25. Ilustração do portão projetado por Mestre Valen�m. Portão do
Passeio Público. Século XVIII. Rio de Janeiro – RJ.

O portão de ferro é todo forjado, com formas curvas e retas que propiciam um ritmo decora�vo singelo e
gracioso. Volutas e urnas arrematam os pilares que sustentam o portão. Mestre Valen�m também executou
vários projetos arquitetônicos de chafarizes, imagens em madeira e entalhes para altares de igrejas. Mestre
Valen�m é �do como, depois de Aleijadinho, o maior escultor do Brasil colonial.

A Vista da Lagoa do Boqueirão e do Aqueduto de Santa Teresa é um dos seis painéis instalados nos
pavilhões do Passeio Público que registram as paisagens do Rio de Janeiro. Trata-se de uma pintura elaborada,
cuja cena compõe-se de elementos do co�diano urbano.

Existem contradições sobre a autoria desses painéis. Atribui-se a Leandro Joaquim, um dos grandes
ar�stas da Escola Fluminense de Pintura, que exerceu as funções de cenógrafo, desenhista e retra�sta da época.
A escola foi formada por um grupo de pintores que se dedicavam à feitura de retratos, pinturas religiosas e
alegóricas do es�lo barroco. Entre os pintores mais reconhecidos, podem ser citados José Oliveira Rosa, chefe
da Escola Fluminense, Caetano da Costa Coelho, Manuel da Cunha e João Francisco Muzzi.

D. João e seus auxiliares procuraram transformar a cidade do Rio de Janeiro, seguindo os padrões das
cidades europeias. Foram construídos inúmeros prédios públicos, como o da Academia Militar, do Banco do
Brasil, da Imprensa Régia, da Biblioteca Nacional e da Academia Imperial de Belas Artes, edificações que
seguem as caracterís�cas da arquitetura neoclássica.

O neoclassicismo recusou a arte barroca, mais voltada para valores religiosos, e propôs uma produção
ar�s�ca que enaltecesse os valores morais e civis da humanidade. Para tanto, buscou representar formas e
ideais da arte greco-romana. Na arquitetura, empregavam-se proporções rígidas e monumentais: as edificações
tendem à horizontalidade, os telhados são ocultados, os frontões seguem o formato triangular, as colunas
gigantescas servem mais como elementos de adorno do que de sustentação.

Algumas medidas da Corte, como o Tratado de Comércio e Navegação e a abertura dos portos,
facilitaram o processo de desenvolvimento de outros costumes na colônia. Muitos ar�stas estrangeiros
chegaram ao Brasil, entre eles os da Missão Ar�s�ca Francesa, em 1816, contribuindo também para que os
habitantes da cidade do Rio de Janeiro adotassem o gosto dos franceses na maneira de se alimentar, de se
ves�r, de falar, de decorar suas residências e de apreciar e adquirir obras de arte.

5.1. A Missão Ar�s�ca Francesa

Por decreto Real de 1820, criou-se, no Brasil, a Real Academia de Desenho, Pintura e Arquitetura Civil,
como consequência da chegada da Missão Ar�s�ca Francesa, composta dos ar�stas Joaquim Lebreton, pintor e
chefe da missão; Nicolas Antonio Taunay, pintor; Augusto Maria Taunay, escultor; Jean-Bap�ste Debret, pintor;

file:///Users/ciarufg/Documents/CIAR_producao/CIAR%20-%20Materiais/Graduacao/artes_visuais/e-book/artesvisuais-2017/modulo/4/imagens/arte_brasileira_xix/fig25.jpg


Charles-Simon Pradier, gravador; Auguste-Henri Victor Grandjean de Mon�gny, arquiteto; e outros.

A Real Academia impôs um ensino ar�s�co rígido, por meio de uma metodologia acadêmica e de uma
orientação pedagógica que não permi�a experimentar ideias novas, a não ser aquelas propagadas pelo es�lo
neoclássico. A pintura representava, de maneira idealizada, a natureza, os heróis, os fatos históricos e a
mitologia greco-romana. Agravou-se o declínio da arte religiosa, que já estava em crise, e o es�lo neoclássico
foi, progressivamente, aceito pelas classes dirigentes.

Jean Bap�ste Debret (1768–1848) foi o ar�sta da Missão Ar�s�ca de maior projeção. No livro “Voyage
pi�oresque et historique au Brésil” (Viagem pitoresca e histórica ao Brasil), publicado entre 1834 a 1839,
Debret registra, com desenhos e aquarelas, a vida co�diana da Corte, das pessoas ilustres, dos escravos e dos
índios, enfim, cenas da sociedade brasileira da época.

Debret tornou-se um ar�sta atuante na sociedade carioca. Além de ministrar aulas de pintura na
academia, prestava serviços à corte, retratando os monarcas e os feitos governamentais, decorando festas e
também confeccionando panos de boca para os teatros.

As obras de Debret cons�tuem um material iconográfico bastante requisitado e analisado por etnólogos,
historiadores e antropólogos, dada a sua preocupação documental. É importante observar o quanto sua obra
no Brasil se afasta das caracterís�cas de sua obra neoclássica produzida anteriormente na França.

Ao retratar a Corte, observa-se o desejo do ar�sta de seguir as normas preestabelecidas pelo neoclássico,
por exemplo, quando registra um evento pomposo, centraliza as linhas de força da composição em torno de D.
Leopoldina.

Quanto aos índios, que pouco conhecia, representou-os de maneira idealizada, tomando como referência
o material iconográfico existente no Museu Imperial do Rio de Janeiro.

Contudo, devem ser reverenciadas as obras que envolvem as a�vidades co�dianas dos negros na cidade
do Rio de Janeiro. A elas Debret confere cenas prosaicas com traços ágeis e contornos pouco definidos; um
cenário em que, no primeiro plano, detalha a atuação dos escravos no trabalho e, no segundo plano,
construções coloniais e paisagens nebulosas reforçam o caráter cenográfico de espaço urbano, como na Figura
26.

Figura 26. Jean Bap�ste Debret. Negros e Mulatos Coletando Esmolas para
irmandes. Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, 1834.
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As personagens anônimas de Debret merecem uma observação atenta, pois retratam a diversidade
dos �pos de trabalho e das etnias, ves�mentas e costumes. As pessoas são representadas de maneira
alheia, recolhidas em seus pensamentos; ou cheias de vida e alegria; às vezes, possuídas de sensualidade;
muitas vezes, tão idealizadas quanto os negros retratados anteriormente por Albert Eckout.

Até que ponto as obras de Debret evidenciam a ostentação do escravismo no Brasil? Onde começa e
onde termina o registro fiel dos fatos? Vê-se um sistema formal ar�s�co desvinculado da esté�ca neoclássica,
voltado exclusivamente para a representação de uma nova realidade brasileira, que �nha uma dinâmica social
própria: a transitoriedade de uma cidade urbana assentada no trabalho escravocrata.

Pelos estudos iconográficos do período imperial, percebe-se que a cidade do Rio de Janeiro era um
refúgio da legalidade monárquica do Novo Mundo e possuía ares de cidade africana. Como se cons�tuiu essa
visão? Através das obras de ar�stas europeus, certamente, imbuídas de juízos e valores burgueses,
preconcebidos acerca da vida co�diana da América do Sul e da África.

Para refle�r

Que paralelos podemos fazer entre a cidade do início do século XIX e a cidade contemporânea? Em
Sobrados e Mocambos, Gilberto Freyre narra as desigualdades sociais e urbanas no Brasil escravocrata
colonial. Como se dá a segregação social no desenho urbano de sua cidade? Onde estão as áreas nobres,
quais bairros são �dos como perigosos, e como isso influencia na vida da cidade?

5.2. Oficialização do ensino e da arte acadêmica

No transcorrer do Segundo Reinado (1840–1889), a cidade do Rio de Janeiro tornou-se polo irradiador,
para as elites brasileiras, de costumes afrancesados. O objeto fe�che dessa fase cultural era o piano, instalado
na sala de visita, que por sua vez era decorada com papel de parede e com mobiliário muitas vezes
encomendado na Europa. O brasileiro abastado procurava viver como um nobre europeu.

A evolução das artes plás�cas no Reino ocorreu em torno das a�vidades promovidas pela Academia de
Belas Artes, que recebia uma proteção benevolente de D. Pedro II, e por ar�stas estrangeiros que propagaram
suas produções ar�s�cas de maneira i�nerante. Ambos seguiam uma diretriz esté�ca neoclassicista. As
temá�cas ar�s�cas subdividiram-se em históricas, sacras e profanas. A pintura profana ampliou seu repertório,
estendendo-se a registros de paisagens, de naturezas-mortas e de pinturas de cenas da vida co�diana. Os
ar�stas também foram resistentes às inovações técnicas, não atentando para os costumes populares ou
na�vistas e para as cores tropicais, que poderiam conduzi-los a um es�lo novo e peculiar. Houve, então,
mudanças ar�s�cas? Sim, todavia elas ocorreram de maneira amena e impercep�vel, conforme afirmam os
historiadores da arte brasileira.

5.3. A Academia de Belas Artes

O nepo�smo, as turbulências polí�cas e os problemas administra�vos atrasaram o funcionamento efe�vo
da Academia, no transcorrer do Primeiro Reinado (l822–l831) e no período das regências (1831–1840). A fase
de sua consolidação ocorreu somente no Segundo Reinado.

A Academia de Belas Artes sofreu modificações a par�r de 1855, quando o diretor Manuel de Araújo
Porto-Alegre, instalou a Reforma Pedreira, que reformulou a grade curricular, abrindo cursos na área de artes
industriais e mecânicas e quando o Ministro de Império regulamentou o período de pensionato dos alunos da
referida escola na Europa.
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Era consenso que, no período diurno, formassem se ar�stas acadêmicos, de maior gabarito ar�s�co, e
que, no período noturno, treinassem se discípulos para ser ar�fices. Desde então, houve mudanças profundas
quanto à concepção social de arte e do ensino ar�s�co no Brasil.

Os concursos com prêmio de viagem para aperfeiçoamento na Europa eram visados por todos da
Academia de Belas Artes. Assim, teriam a oportunidade de conhecer os grandes museus de Paris e de Roma,
frequentar ateliês e, consequentemente, regressar com conhecimento ar�s�co ampliado.

Todavia, os pensionistas selecionados eram encaminhados aos ateliês de formação também acadêmica.
Logo, voltavam aperfeiçoados apenas quanto à técnica, não chegando a provocar modificações qualita�vas nas
artes plás�cas no Brasil. Infelizmente, con�nuavam a desconhecer o “novo” que se instalava na Europa.

Como exemplo de alunos e pensionistas expoentes da época, podem ser citados os ar�stas Vítor Meireles
de Lima (1832–1903), Pedro Américo de Figueiredo e Melo (1843–1903) e José Ferraz de Almeida Júnior (1850–
1899).

Vítor Meireles de Lima, filho de família simples, saiu de Florianópolis (SC) para estudar na Academia de
Belas Artes. Em sua estada na Europa, realizou várias obras, sendo a de maior destaque a Primeira Missão no
Brasil, exibida no Salão de Paris, em 1861. O ritmo da composição e a capacidade do ar�sta, ao condensar um
fato histórico, são o que lhe conferem maior mérito. Como professor da Academia, Vítor Meireles recebeu
diversas encomendas do governo, entre elas, a Batalha dos Guararapes, de concepção acadêmica. Retratou-a
com o rigor de um historiador: os personagens, os elementos de vestuário e a paisagem pesquisada durante
seis anos, in loco. Observa-se a excelente distribuição das massas e das luzes, que visa destacar o drama da
batalha. Destaque também para a perspec�va executada, e a proporção incomum: 492 x 922 cm.

Já na obra Moema (Figura 27), inspirada no poema Caramuru de Santa Rita Durão, Vítor Meireles
expressa seu lirismo, advindo do Roman�smo que, no Brasil, muitos ar�stas exploraram intencionalmente
através de temas indianistas. Destaca-se o uso frequente dos planos longinários e da vegetação tropical. A
figura da índia aparece numa posição muito idealizada. De qualquer forma, voltar-se a esse mito brasileiro
serviu para desviar os ar�stas brasileiros dos temas europeus.

Figura 27. Meireles. Moema. 1866.

Pedro Américo de Figueiredo e Melo, natural da Paraíba, foi acadêmico erudito de caráter versá�l e
improvisador, que viveu a maior parte de sua vida na Europa. A Batalha do Avaí (Figura 28), pintada em
Florença, tornou-se sua obra-prima.
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Figura 28. Américo. Batalha do Avaí. 1877.

Destacam-se os “grupos de ação dispostos em grandes linhas curvas, com surpreendentes soluções de
forma, cor e desenho, representando com veracidade o drama do evento militar de 11 de dezembro de 1868”
(MELLO JÚNIOR, 1983). É uma obra dotada de surpreendentes proporções: 1100 x 600 cm.

A Batalha dos Guararapes e a Batalha do Avaí foram expostas na Exposição Geral de 1872. Isso gerou uma
crescente rivalidade entre os ar�stas e uma acirrada polêmica na crí�ca local, expressas pela imprensa da
época. Uns preferiam o es�lo dramá�co e realista de Pedro Américo, outros, o convencionalismo idealizado de
Vítor Meireles.

Contudo, as trajetórias dos dois ar�stas são paralelas: foram contemporâneos, empregaram as mesmas
técnicas, abordaram temas históricos, seguindo o pensamento da ideologia dominante, e ambos receberam o
�tulo de Comendador da Ordem da Rosa, pelo Governo Imperial, em 1885, tornando-se, então, os mestres
proeminentes da arte acadêmica no Brasil.

José Ferraz de Almeida Júnior, filho de pintor amador da cidade de Itu (SP), foi para o Rio de Janeiro
estudar na Academia de Belas Artes. Ali, recebeu orientação do mestre Vítor Meireles. Em Paris, destacou-se
pela obra Descanso do Modelo. Há uma precisão do desenho, na representação das imagens humanas e nos
múl�plos acessórios fixados no cenário: tapete, porcelanas, tecidos e papéis.

Ao regressar ao Brasil, na cidade de Itu, desenvolveu o es�lo da “pintura caipira”, com técnica ainda
acadêmica, voltada para a realidade interiorana. Para Sérgio Milliet, as obras de Almeida Júnior tornaram-se um
marco divisório da pintura nacional, dada a sua liberdade ar�s�ca. Um bom exemplo é a obra “Amolação
interrompida” (Figura 29).
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Figura 29. José Ferraz de Almeida Júnior. Amolação interrompida, 1894.
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Licenciatura em Artes visuais
Percurso 4

Eixo 4

História da Arte Brasileira: Século XX
Autora
Drª Maria Elizia Borges Professora do Programa de Pós-graduação de História da UFG. Pesquisadora do CNPq.
Livros publicados: Arte Funerária no Brasil (1890- 1930): o�cio de marmoristas italianos em Ribeirão Preto =
Funerary Art in Brazil ( 1890- 1930): italian marble carver cra� in Ribeirão Preto (2002); Estudos cemiteriais no
Brasil: catálogos de livros, teses, dissertações e ar�gos (Org.)(2010). Membro das associações ABCA; ANPAP;
AGS/USA; RED IBEROAMERICANA; ABEC; ANPUH e do CBHA.
Saiba mais

Apresentação

Caro estudante,

A essa altura, você já deve estar familiarizado com as bases da arte produzida no Brasil. Mesmo que
rapidamente, �vemos uma visão da arte rupestre, arte indigena, período colonial, das inquietações do nosso
barroco, do ecle�smo do início do século XX e, agora, chegamos a um ponto crucial que é compreender o
desenrolar dos movimentos ar�s�cos e reflexões conceituais que caracterizam a instauração do modernismo no
Brasil. Foram muitas transformações das manifestações dos anos 1920 aos desdobramentos dos anos 1940. Da
busca da iden�dade nacional aos cruzamentos da arte brasileira com o contexto da arte internacional, a história
da arte barsileira vai sendo construída por atores de várias procedências, de ideologias diversas, de classes
diferenciadas etc. Mas todos são parte desse momento que alicerça o que hoje chamamos de arte
contemporânea brasileira.

Unidade 1: O Estopim do Modernismo

1.1. Modernidade, nacionalismo e iden�dade

Desde o início, a arte moderna brasileira buscou uma iden�dade própria. Mesmo alicerçada na produção
cultural da arte moderna européia, procurou inves�gar o terreno da cultura popular e colonial, o que levou a
sociedade a ques�onar valores simbólicos do nacionalismo.

A questão nacionalista já se manifestara outrora, em vários momentos da arte brasileira. Muitos ar�stas
estrangeiros mostraram-se sensíveis à temá�ca brasileira. Franz Post, Jean Bar�ste Debret e Georg Grimm são
exemplos disso.
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Problema�zando

A grande diferença do nacionalismo modernista está na representa�vidade dos elementos
iconográficos. Observe o detalhe da aquarela de Debret — Negra tatuada vendendo caju, 1827 e a da
pintura A Negra — 1923, representada por Tarsila do Amaral.

Comparando os elementos icnográficos que compõem tais imagens, quais as principais diferenças
que você percebe entre as duas representações?

Debret. Negra tatuada vendendo caju, 1827. Aquarela (detalhe).
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Tarsila do Amaral. A Negra, 1923. Óleo s/ tela. MAC-USP.

O surgimento da arte moderna no Brasil foi marcado por dois eventos que “caíram de pára-quedas” nos
massmedia de São Paulo: a exposição de Anita Malfa�, em 1917, e a Semana de Arte Moderna, em 1922.

Exposição de Anita Malfa� — Foram expostas obras de caráter expressionista. O crí�co de arte mais
importante da época, Monteiro Lobato, fez uma crí�ca feroz sobre a influência das vanguardas européias
nas obras de Anita. No ar�go “paranóia ou mis�ficação”, ele reconhece o “talento vigoroso e fora do comum da
autora”, mas cri�ca “a maneira anormal de decorar a natureza e de interpretá-la à luz de teorias efêmeras sob a
sugestão estrábica de escolas rebeldes”. Sabe-se que Lobato também estava engajado numa proposta de
renovação ar�s�ca; todavia, para ele, esta deveria emergir do naturalismo e do nacionalismo (Chiarelli, 1995).

Para a pequena elite paulistana, formada por ar�stas e amigos de Anita, tal crí�ca serviu de arma para
subes�mar as qualidades ar�s�cas e intelectuais de Monteiro Lobato e transformar a exposição, no “estopim
do modernismo”. Assim o movimento moderno brasileiro definiu-se como proposta renovadora.

Semana de Arte Moderna — Tratou-se de um grande evento ar�s�co-cultural promovido por um
pequeno grupo de jovens intelectuais e ar�stas, patrocinados por figuras proeminentes da alta burguesia
cafeeira. Foi realizada no Teatro Municipal de São Paulo, no período de 11 a 18 de fevereiro de 1922. No hall do
teatro, houve uma exposição cole�va de: esculturas — Victor Brecheret, Hildegardo Leão Velloso, Waerberg;
projetos arquitetônicos — A. Moya e Georg Przyrembel; pinturas — Anita Malfa�, Di Cavalcan�, Ferrignac, Zina
Aita, Oswaldo Goeldi e outros.

file:///Users/ciarufg/Documents/CIAR_producao/CIAR%20-%20Materiais/Graduacao/artes_visuais/e-book/artesvisuais-2017/modulo/4/imagens/arte_brasileira_xx/img2.jpg


Não eram obras acadêmicas e a maioria delas já vista anteriormente pelo público. Porém, não �nham
também os princípios básicos da arte moderna. Embora todos se considerassem modernos, não �nham a
compreensão do real significado disso. Algumas obras, como as de Brecheret (Figura 1), possuíam certa
es�lização modernizante. Na época, era o suficiente para serem consideradas modernas. Para Carlos Zílio
(1997), a ar�sta Anita Malfa� era a única que poderia ser denominada moderna. Na obra O homem amarelo
(Figura 2), observa-se os princípios básicos da arte moderna: a maneira de ocupação da figura na tela, o
tratamento do segundo plano, a deformação do desenho e a dinâmica livre e indis�nta das pinceladas e cores.

Figura 1. Victor Brecheret. Cabeça de Cristo, 1920. Bronze. Ins�tuto de
Estudos Brasileiros da USP, São Paulo – SP.
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Figura 2. Anita Malfa�. O homem amarelo. 1917. Óleo sobre tela, 61 cm x
51 cm. Ins�tuto de Estudos Brasileiros da USP, São Paulo – SP.

Um dos principais organizadores da Semana de Arte Moderna foi o ar�sta Emiliano Di Cavalcan�
(1897–1976). Nesta época, estava influenciado pelo es�lo art nouveau e suas obras expostas revelavam
inquietação e a busca de novas tendências. Observe a capa do catálogo da exposição (Figura 3): um nu feminino
linear, imerso em uma intensa vegetação composta de diversos planos, com traços rítmicos e direcionado; um
texto condutor diagramado de maneira espontânea.
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Figura 3. Emiliano Di Cavalcan�. Capa do catálogo da Exposição da Semana
de Arte de 1922, São Paulo – SP.

Os projetos de Antônio Garcia Moya (Pesquise na Internet) demonstram uma inven�vidade poé�ca e um
espírito renovador ao fundir, de maneira ín�ma e integral, a escultura com a arquitetura. É digno de nota o
sen�do de síntese e o despojamento do busto do índio, uma figura reapropriada pelo modernismo brasileiro.

Os espetáculos musicais da Semana de Arte Moderna apresentaram nomes como Villa Lobos, Guiomar
Novaes, Ernani Braga e outros. A parte literária foi inaugurada com o pres�gio e a conferência de Graça Aranha,
além dos discursos de Mário de Andrade, Ronald de Carvalho, Meno� Del Picchia e Oswald de Andrade.
Estavam ali todas as pessoas inconformadas com a estagnação cultural do Brasil, colocando-se numa a�tude de
ruptura com o passado, buscando uma nova iden�dade para a arte nacional (Amaral, 1972).

As exposições, os discursos, as apresentações musicais �veram um impacto propagado pela imprensa
local, não pelo que se apresentou, mas por como se apresentou. O obje�vo foi chocar o conservadorismo da
sociedade paulistana. Assim, deve-se pensar para ver a Semana de Arte Moderna como o marco do
desenvolvimento do modernismo no Brasil.
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Para refle�r

“E sobretudo que se saiba que somos reacionários, porque nos domina e exalta uma grande
aspiração de classicismo construtor. Queremos mal ao academismo porque ele é o sufocador de todas as
aspirações joviais e de todas as inicia�vas pensamentos. Para vencê-lo destruímos. Daí o nosso galhardo
salto de sarcarmo, de violência e de força. Somos “boxeurs” na arena. Não podemos refle�r ainda a�tudes
de serenidade. Essa virá quando vier a vitória e o futurismo de hoje alcançar o seu ideal clássico”.

Andrade, Oswald de. Jornal do Comércio. São Paulo, 11 fev 1922.



Saiba mais

O que ler

ANDRADE, Mário de. Pauliceia desvairada. In: Poesias completas. São Paulo: Livraria Mar�ns. 1966.
ANDRADE, Mário de. A escrava que não é Isaura. São Paulo: Tipografia Paulista, 1925.

O que ver

RUIZ, Adilson Mário. Um homem desinfeliz. São Paulo: Ins�tuto Cultural Itaú. 1993, 26 min; (vídeo).
ANDRADE, Joaquim Pedro de. Macunaíma (Filme – baseado no romance de Mário de Andrade).
1969, 108 min; (vídeo).

O filme Macunaíma, realizado em 1969, é baseado no livro homônimo de Mário de Andrade, escrito
em 1928. A recuperação de uma obra modernista no final da década de 1960 traduz uma relação ín�ma
entre os dois contextos históricos. A preocupação com o caráter nacional, com a definição do que é
brasileiro, em contraposição ao produto importado e as tenta�vas de descolonizar a produção cultural do
país são traços marcantes do modernismo e do cinema novo.

Fonte

h�p://www.mnemocine.com.br/cinema/crit/sarahmacunaima.htm, acesso em 23/04/2009.

Onde navegar

h�p://www.itaucultural.org.br/modernismo/home2.html.

No site do Itaú cultural, você poderá acessar um objeto de aprendizagem chamado Modernismo. Ao
navegar pelos links, você terá contato com histórico, ar�stas representa�vas do período, principais obras e
indicação bibliográfica. Os itens de estudo são:

Modernismo, Moderno e Contemporâneo;
Arte Acadêmica;
Arte Moderna;
Influencia Europeia;
O Choque do Novo;
Semana de 22;
Só a Antropofagia nos Une;
O Moderno Depois do Modernismo.
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1.2. Desdobramentos da Arte Moderna

Diz o adágio popular que “depois da tempestade, vem a bonança”. Para os par�cipantes da Semana de
Arte Moderna (1922), que receberam vaias e crí�cas ferozes, o passo seguinte foi subdividir-se em duas frentes,
ambas buscando uma arte moderna com raízes nacionalistas.

Um grupo de ar�stas seguiu para Paris, uma cidade cosmopolita, que integrava o ar�sta estrangeiro na
modernidade, propiciando-lhe a descoberta da iden�dade do seu país à distância. Foi o caso de Victor
Brecheret, Vicente do Rego Monteiro, Di Cavalcan� e Anita Malfa�, seguidos, posteriormente, por Tarsila do
Amaral, Oswald de Andrade, Sérgio Milliet e outros.

Outro grupo de ar�stas chegou da Europa e, agrupando-se aos modernistas, estudaram as forças na�vas
da nossa cultura. Foi este o caso de Tarsila do Amaral e de Cícero Dias. Uma breve permanência na França
significava, para os ar�stas brasileiros, atualizarem-se. Os movimentos mais radicais, discu�dos na roda
intelectual francesa, eram di�ceis de ser assimilados:

O dadaísmo — movimento ar�s�co de 1916, que colocou em cheque a própria ideologia da arte
moderna, atacava a saturação cultural, a crise moral e polí�ca, transformando o objeto banal numa nova forma
esté�ca extravagante e ques�onadora (Figura 4);

Figura 4. Marcel Duchamp. Roda de bicicleta. 1913. Ferro, 126,5 cm. Museu
de Arte Moderna, Nova Iorque – EUA.
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99O surrealismo — movimento de 1924 que introduziu a sensibilidade do conhecimento subje�vo,
buscando liberar as imagens surgidas do inconsciente e estabelecendo relações com os sonhos (Figura 5).

Figura 5. Emiliano Di Cavalcan�. Capa do catálogo da Exposição da Semana
de Arte de 1922, São Paulo – SP.

Nessa primeira fase modernista, mesmo conhecendo a sucessão e a mul�plicidade de movimentos
modernos, a arte brasileira con�nuava ligada à arte figura�va, como se pode verificar nas produções que se vê a
seguir.

Em Mise au tombeau — 1923 (Figura 6), o ar�sta Victor Brecheret define sua posição diante da
modernidade. A obra encontra-se assentada no sepulcro da família Guedes Penteado, no Cemitério da
Consolação na cidade de São Paulo. O grupo de quatro figuras de mulheres — As Marias — choram com a
Mater Dolorosa (Virgem Maria) diante do corpo inanimado do Cristo. Existe uma serenidade hierá�ca das
personagens, uma iden�dade poé�ca nas mãos estendidas e caridosas que seguram o lamento do choro. O
ritmo curvilíneo do conjunto apresenta uma síntese formal inconfundível do es�lo do escultor. Esta obra propôs
um novo conceito esté�co para a arte funerária.
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Figura 6. Emiliano Di Cavalcan�. Capa do catálogo da Exposição da Semana
de Arte de 1922, São Paulo – SP.

Na obra A flagelação, de 1923 (Figura 7), observa-se o caráter de monumentalidade escultórica que
Vicente do Rego Monteiro adota nas figuras pintadas de forma volumosa, simétrica e imóvel. A monocromia em
tons baixos reforça o esquema constru�vo e geométrico da tela, de influência cubista.

Figura 7. Vicente do Rego Monteiro. A Flagelação, 1923.

Na obra Samba, de 1925 (Figura 8), Emiliano Di Cavalcan� caracteriza o despontar de uma
linguagem própria: a figura feminina é a personagem central – metáfora da sensualidade. A mulata, na
mentalidade desse ar�sta boêmio, simboliza o resultado da convivência entre as diferentes raças e culturas no
país. Nessa fase, a cor é dependente dos volumes que ocupam os planos da composição (Zilio, 1997). Você
consegue imaginar o ritmo desse samba, e o gingado dos passos? Na obra Interior de Mônaco — 1925 (Figura 9)
— Anita Malfa� decora exaus�vamente o ambiente. Isso se deve à influência que sofreu de Henri Ma�sse, o
ar�sta mais representa�vo do fovismo, movimento ar�s�co que exaltou a cor pura com algo de selvagem, de
primi�vo e de ins�n�vo (Figura 10).
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Figura 8. Di Cavalcan�. Samba, 1925. Óleo sobre tela, 177 cm x 154 cm.
Coleção par�cular.
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Figura 9. Anita Malfa�. Interior de Mônaco, 1925. Óleo sobre tela.
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Figura 10. Ma�sse. Figura decora�va sobre fundo ornamental, 1927. Óleo
sobre tela, 130 cm x 98 cm. Museu Nacional de Arte Moderna, Paris.

Problema�zando

Observe como o negro é representado nas obras representa�vas do modernismo no Brasil. Tanto na
pintura A Negra de Tarsila do Amaral quanto na pintura Samba de Di Cavalcan�, a figura feminina
representada é traduzida por meio de posturas, formas e cores que evidenciam um caráter de sensualidade
e do corpo enquanto objeto sensual ou robustez para o trabalho braçal (vide obra de Por�nari). Na
observação da pintura de Di Cavalcan�, ao irmos além de suas caracterís�cas formais e da escolha do negro
na representação do que o ar�sta considera por elemento integrante da cultura brasileira, os valores aqui
ressaltados evidenciam e mantém a idéia do negro imerso num eterno festejo de passividade,
sensualidade, submissão e orgulho à sua condição marginalizada. Você consegue encontrar ves�gios de tais
reflexões em imagens veiculadas pelos diferentes meios de comunicação presentes em nosso co�diano?

1.3. A busca do Nacionalismo
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Logo após a Semana de Arte Moderna, surge em São Paulo o ateliê “Grupo dos Cinco”, composto por
Tarsila do Amaral, Anita Malfa�, Oswald de Andrade, Meno� Del Picchia e Mário de Andrade. Ali, as
concepções da arte moderna iam sendo amadurecidas. O grupo logo se dissolveu, pois a maioria dos seus
componentes também foi a Paris.

Em Paris, Tarsila do Amaral teve acesso ao ambiente intelectual francês por meio do poeta vanguardista
Blaise Cendrars e como aluna dos ar�stas André Lhote, Fernand Léger e Albert Gleizes. A obra surpreendente
da época foi A negra (Confira no Item 1.1.), em que chama a atenção o contraste entre a massa escultórica da
figura e o fundo abstrato, composto de faixas coloridas e folhas de bananeira. Trata-se de uma alegoria
nacional: o aspecto �sico disforme da figura reforça a disponibilidade sexual da negra (seio exagerado), a sua
servidão ao trabalho (pés e mãos avantajados), retrato da discriminação racial. Assim, Tarsila inaugura um es�lo
nacional de modernismo, associando, ao mesmo tempo, caracterís�cas da vanguarda européia com uma
imagem de brasilidade.

Ao regressar ao Brasil, juntamente com a elite intelectual modernista paulista, visita a cidade do Rio de
Janeiro e as cidades históricas de Minas Gerais, pesquisando a arte colonial e nossas raízes “caipiras”.

Oswald de Andrade lança o Manifesto da poesia Pau-Brasil. Tarsila, por sua vez, inicia uma fase de sua
pintura também denominada de Pau-Brasil. É exemplo dessa fase a obra E.F.C.B. — 1924 (Figura 11). Há uma
influência marcante do ar�sta Léger (Pesquise na Internet) na maneira de enquadrar as sinalizações urbanas e
ferroviárias, na aparente ingenuidade da vegetação e do formato geométrico dos casarios. Merece atenção o
emprego das cores azul puro, rosa violáceo, amarelo vivo, todas em gradações mais ou menos fortes. Enfim,
uma maneira “infan�l”, “ingênua” e “caipira” de perceber o mundo, conforme um dos postulados da arte
moderna brasileira de cunho nacionalista.
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Figura 11. Tarsila do Amaral. E.F.C.B., 1924. Óleo sobre tela, 142 cm x 127
cm. Museu de Arte Contemporânea. USP.

Em 1928, nasce o Movimento Antropofágico resultante da obra Abapuru (Figura 12), de Tarsila do
Amaral. Dentro de uma atmosfera surrealista, como numa brincadeira, ela envolve fantasia e
inven�vidade, ao retratar, com poucos elementos e cores, o mais primi�vo dos homens: o alienígena. Ele brota
da terra, é protegido pela vegetação agreste e iluminado pelo sol extasiante dos trópicos.
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Figura 12. Tarsila do Amaral. Abapuru, 1928. Óleo sobre tela, 85 cm x 73 cm.
Coleção Par�cular. São Paulo – SP.

1.4. Novos adeptos da Arte Moderna

O lançamento de várias revistas específicas amplia o campo da literatura modernista: Klaxon, (1922–
1923) em São Paulo; Esté�ca, (1924–1925) no Rio de Janeiro; A Revista (1925) em Belo Horizonte – MG;
Madrugada (1925) em Porto Alegre – RS; Verde (1927) em Cataguases – MG e Arco e Flecha (1928) em Salvador
– BA. E a chegada de ar�stas modernos estrangeiros reforça a catalização do espírito modernista no Brasil.

Os paulistas recebem o ar�sta “expressionista alemão” Lasar Segall (1891–1957), em 1923. Como
estrangeiro, traz consigo uma história pessoal, expressa em suas obras, que enfa�zam, de forma dramá�ca e
nostálgica, a miséria humana, a injus�ça e o sofrimento dos judeus. Em Navio de emigrantes (Figura 13), Segall
retrata com realismo o desânimo e o cansaço dos passageiros. Segall também assimila a realidade brasileira,
abstraindo e es�lizando elementos regionais, como a bananeira, a favela e a vida rural da cidade de Campos de
Jordão. Na obra Paisagem brasileira (Figura 14), tenta absorver a cor brasileira, de maneira sinté�ca. Atente
para os gestos das pessoas. O que você sente por elas? Compaixão? Solidariedade?
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Figura 13. Lasar Segall. Navio de emigrantes. 1939–1941.

Figura 14. Lasar Segall. Paisagem Brasileira, 1925. Óleo sobre tela, 65 x 54
cm. Coleção Museu Lasar Segall. São Paulo – SP.
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103É conhecida a pequena par�cipação dos ar�stas cariocas no processo de renovação da arte
moderna brasileira nos anos 1920. Havia uma arte acadêmica enraizada e sempre amparada pelo sistema
de governo vigente. A vanguarda ar�s�ca carioca só pôde manifestar-se mediante o retorno de Di Cavalcan�,
em 1925, e com a produção ar�s�ca de alguns ar�stas vinculados ao surrealismo, como Cícero Dias e Ismael
Nery.

Ismael Nery, denominado “pintor maldito”, procurou imprimir em suas pinturas preocupações
existenciais provenientes da fé católica. Foi influenciado pelo cubismo e pelo surrealismo de Chagall (Figura 5).
No Auto-retrato (Pesquise na Internet), busca a essencialidade da figura humana, decompondo, fundindo e
associando as imagens de modo poé�co e onírico.

Cícero Dias adota a atmosfera fantasiosa do surrealismo, associada ao repertório popular do nordeste.
Na obra Eu vi o mundo, ele começava no Recife (Pesquise na Internet), mostra as reminiscências de seu mundo
lírico: a infância em Pernambuco, os casarões, o mar, a pesca, o sol, enfim, seus sonhos e recordações. Um dos
elementos essenciais do seu imaginário poé�co é o emprego das cores tropicais.

Desde as obras expostas na Semana de Arte Moderna até chegarmos às obras de Cícero Dias, vê-se que a
primeira geração do modernismo percorreu um longo caminho. Ele se deu tardiamente e foi marcado por
ambigüidades e inadequações. Deve-se pensar para ver o essencial desse percurso: o desejo real de emancipar-
se e de implantar-se uma estratégia cultural nacionalista.
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O que ler

ANDRADE, Oswald de. Manifesto da poesia pau-brasil. Correio da manhã, São Paulo, 18 mar 1924.
ANDRADE, Oswald de. Manifesto antropofágico. Revista de Antropofagia. São Paulo. n. 1, 10 mai
1928.
BOAVENTURA, Maria Eugênia (org.). 22 por 22: a Semana de Arte Moderna visto pelo seus
contemporâneos. São Paulo: Edusp, 2000.
FABRIS, Annateresa (org.). Modernidade e modernismo no Brasil. Campinas: Mercado das Letras,
1994.
TELES, Gilberto Mendonça. Vanguarda europeia e Modernismo brasileiro. Petrópolis: Vozes, 1976.

O que ver

Clássicos de Vila Lobos.
MOREIRA, Roberto. Modernismo – os anos 1920 (vídeo). Ins�tuto Cultural Itaú, São Paulo, 1992. (18
min).
VIANA, Zelito. Villa Lobos: Uma vida de Paixão.

Comentário Cinebiografia de Heitor Villa-Lobos, o mais importante compositor das Américas levada
às telas pelo diretor Zelito Viana e interpretada por Marcos Palmeira e Antônio Fagundes, cada um
representando uma época do compositor. Com Le�cia Spiller, José Wilker e Marieta Severo.

Fonte

h�p://www.adorocinema.com/filmes/villa-lobos/villa-lobos.asp, acesso em 23/04/2009.

Aonde ir

Museu Lasar Segall, São Paulo.
Museu de Arte de Goiânia - MAG

Onde navegar

www.itaucultural.org.br;

www.masp.uol.com.br;

www.bienalsaopaulo.globo.com;

www.mac.usp.br/mac.

O que desenhar

A sua sala de aula, recorrendo a efeitos surrealistas ou cubistas.

Unidade 2: Desafio dos Modernistas

2.1. Contexto: crise e pluralidade

Segundo os especialistas em história econômica, o ano de 1929 é considerado “negro” para o mundo
capitalista por causa da quebra da bolsa de valores de Nova Iorque. A recessão econômica a�ngiu também o
Brasil e prolongou-se por toda a década de 1930, dificultando a sobrevivência de ar�stas, crí�cos e marchands.

http://www.adorocinema.com/filmes/villa-lobos/villa-lobos.asp
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Criaram-se, então, maneiras de superar a crise e ampliar o campo de trabalho ar�s�co. O comércio de
an�güidades se instalou nos grandes centros do país, valorizando até mesmo o mobiliário do período colonial.

Houve um processo de valorização cultural das cidades coloniais que repercu�u de maneira posi�va
no campo ar�s�co. Eram moda os ateliês em cidades históricas como Ouro Preto, Para� e Olinda. Em
1937, criou-se o Serviço do Patrimônio Histórico e Ar�s�co Nacional, hoje Ins�tuto do Patrimônio Histórico das
Artes Nacional – IPHAN. (Durand, 1989).

Na polí�ca brasileira, a Revolução de 30 colocou fim ao poder da oligarquia rural, denominada polí�ca do
“café com leite”. A reordenação da sociedade levou Getúlio Vargas a governar o país por 15 anos, oito dos quais
em regime ditatorial.

Os ar�stas brasileiros da segunda fase do modernismo tornaram-se, em sua maioria, militantes polí�cos
e adeptos de ideias socialistas. A produção ar�s�ca voltou-se para a temá�ca social, buscando uma
comunicação mais imediata com o público. Paris con�nuava sendo o referencial da arte internacional até a
Segunda Guerra Mundial (1939–1945).

Nesse período, existe a influência do muralismo (Figura 15), expressão pictórica proveniente da
Revolução Mexicana de 1910, que proclamava a criação de uma arte para mul�dões. São obras de caráter épico
em que a luta de classes transforma-se em alegoria pictórica. Siqueiros afirmava: “Pintaremos os muros das
ruas e as paredes dos edi�cios públicos, dos sindicatos, de todos os cantos onde se reúne gente que trabalha”.
(Morais, 1989).

Figura 15. Lasar Segall. Paisagem Brasileira, 1925. Óleo sobre tela, 65 x 54
cm. Coleção Museu Lasar Segall. São Paulo – SP.

Na cidade de São Paulo, aglu�naram-se vários grupos para promover e manter acesa a chama da arte
moderna brasileira: Sociedade Pró-Arte Moderna — SPAM (1932–1934). Promovia exposições, concertos,
conferências e reuniões literárias para a burguesia paulistana. Destacar-se os bailes: “São Silvestre e farrapos”,
“Carnaval na cidade de SPAM”, “Expedição às matas virgens da Spamolândia”. Na cenografia, imperava o humor,
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a temá�ca populesca e regionalista (Pesquise na Internet). SPAM também realizou exposições de ar�stas
modernos estrangeiros — Picasso, De Chirico, Brancusi e outros — e de ar�stas nacionais — Di Cavalcan�, Anita
Malfa�, Tarsila do Amaral, Segall e outros.

Percebe-se na obra La negresse (Figura 16), de Brancusi, a influência plás�ca da forma da arte africana. Já
na obra Operários (Figura 17), de Tarsila do Amaral, vê-se a influência dos muralistas tanto pela exploração da
temá�ca social quanto pela maneira de trabalhar a tela. O conjunto de rostos em diagonal contrapõe-se à
rigidez geométrica da fábrica e das chaminés. Como são as expressões dos rostos? Você reconhece alguns
personagens ilustres da modernidade? Iden�fique as etnias.

Figura 16. Brancusi. La négresse. 1923, Mármore. Museu de Arte de
Filadélfia – EUA.
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Figura 17. Tarsila do Amaral. Operá-rios. 1933. Óleo sobre tela, 150 cm x
205 cm. Palácio Boavista, Campos do Jordão – SP.

As obras de Di Cavalcan�, por sua vez, con�nuaram dentro da lógica pós-cubista, do lirismo e da
sensualidade. Todavia, o ar�sta adquiriu uma nova liberdade no emprego das cores, nos elementos
“ornamentais” e na impulsividade das pinceladas, conforme se vê na obra Mulher com Leque, de 1937
(Pesquise na Internet).

Clube dos Ar�stas Modernos — CAM (1932–1934). Também promovia eventos culturais. Destacaram-se
a exposição de cartazes russos, conferência sobre a China, concertos com Camargo Guarnieri, recitais de canto
populares e palestras sobre arte proletária e teoria marxista. O clube foi fechado pela polícia após uma das
apresentações da peça Bailado do Deus morto, de Flávio de Carvalho, por chocar os costumes e a moral
vigentes.

Flávio de Carvalho (1899–1973) foi quem mais impulsionou o clube, dado o seu caráter irreverente.
Sempre fez “uma obra de pensamento”, vinculada às questões filosóficas de Freud e Nietzsche, mesclando
aspectos surrealistas e expressionistas. Na Série Trágica (Figura 18), pode-se observar a importância das linhas
de força ao registrar os momentos de agonia da morte de sua mãe. Como arquiteto, deixou muitos projetos
ques�onadores que acabaram sendo incorporados pelas gerações que o seguiram. Um exemplo é o projeto
para o Palácio do Governo do Estado de São Paulo (Figura 19). Tornou-se, também, um dos precursores do
happening e das performances no Brasil ao realizar uma intervenção urbana, quando saiu de saiote pelas ruas
de São Paulo (Figura 20).
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Figura 18. Flávio de Carvalho. Série trágica. 1947. Carvão. Coleção Museu de
Arte Contemporânea – SP.

Figura 19. Flávio de Carvalho. Série trágica. 1947. Carvão. Coleção Museu de
Arte Contemporânea – SP.
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Figura 20. Flávio de Carvalho. Experiência n. 3. traje de verão, 1956.
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O termo Happening foi cunhado no final dos anos 1950 pelo americano Allan Kaprow (1927) para
designar uma forma de arte, que combina artes visuais e um teatro sui generis, sem texto nem
representação. Nos espetáculos, dis�ntos materiais e elementos são orquestrados de forma a aproximar o
espectador, fazendo-o par�cipar da cena proposta pelo ar�sta (nesse sen�do, o happening se dis�ngue da
performance, onde não há par�cipação do público). Os eventos possuem estrutura flexível, sem começo,
meio e fim. As improvisações conduzem a cena — ritmada pelas ideias de acaso e espontaneidade — que
têm lugar em contextos variados: ruas, an�gos lo�s, lojas vazias etc. Os happenings são eventos em tempo
real, como o teatro e a ópera, mas recusam as convenções ar�s�cas. Não há enredo, apenas palavras sem
sen�do literal, assim como não há separação entre a audiência e o espetáculo. Do mesmo modo, os ‘atores’
não são profissionais, mas pessoas comuns. Os happenings são gerados na ação e, como tal, não podem ser
reproduzidos. O seu modelo primeiro são as ro�nas comuns e, com isso, eles borram deliberadamente as
fronteiras entre arte e vida. Nos termos de Kaprow: ‘temas, materiais, ações, e associações que eles
evocam, devem ser re�rados de qualquer lugar menos das artes, seus derivados e meios’. Uma ‘nova arte
concreta’, propõe o ar�sta, no lugar da an�ga arte concreta abstrata, enraizada na experiência, na prá�ca e
na vida ordinária, matérias-primas do fazer ar�s�co. Os happenings, de acordo com Allan Kaprow, são um
desdobramento das assemblages e da arte ambiental, mas ultrapassa-as pela introdução do movimento e
por seu caráter de síntese, espécie de arte total em que se encontram reunidas diferentes modalidades
ar�s�cas — pintura, dança, teatro etc. A filosofia de John Dewey, sobretudo suas reflexões sobre arte e
experiência, o zen budismo, a música experimental de John Cage, assim como a ac�on pain�ng de Jackson
Pollock (1912–1956) são matrizes fundamentais para a concepção de happening.

Performance é a forma de arte que combina elementos do teatro, das artes visuais e da
música. Nesse sen�do, a performance liga-se ao happening (os dois termos aparecem em diversas
ocasiões como sinônimos), sendo que neste o espectador par�cipa da cena proposta pelo ar�sta, enquanto
na performance, de modo geral, não há par�cipação do público. A performance deve ser compreendida a
par�r dos desenvolvimentos da Arte Pop, do Minimalismo e da Arte Conceitual, que tomam a cena ar�s�ca
nas décadas de 1960 e 1970. A arte contemporânea, põe em cheque os enquadramentos sociais e ar�s�cos
do modernismo, abrindo-se a experiências culturais díspares. Nesse contexto, instalações, happenings e
performances são amplamente realizados, sinalizando um certo espírito das novas orientações da arte: as
tenta�vas de dirigir a criação ar�s�ca às coisas do mundo, à natureza e à realidade urbana. Cada vez mais
as obras ar�culam diferentes modalidades de arte — dança, música, pintura, teatro, escultura, literatura
etc. — desafiando as classificações habituais e colocando em questão a própria definição de arte. As
relações entre arte e vida co�diana, assim como o rompimento das barreiras entre arte e não-arte
cons�tuem preocupações centrais para a performance (e para parte considerável das vertentes
contemporâneas, por exemplo Arte Ambiente, Arte Pública, Arte Processual, Arte Conceitual, Land Art etc.),
o que permite flagrar sua filiação às experiências realizadas pelos surrealistas e sobretudo pelos dadaístas.

Fonte: www.itaucultural.org.br, acesso em 23/04/2009.

2.2. Grupo Santa Helena (1935–1940)

Era formado, em sua maioria, por ex-alunos do Liceu de Artes e O�cios vindos de famílias de imigrantes
italianos, de origem social modesta. No ateliê improvisado do Palacete Santa Helena, reuniam-se: Aldo Bonadei,
Francisco Rebolo Gonsales, Alfredo Volpi, Mário Zanini, Fúlvio Pennacchi, Clóvis Graciano e outros.

Esses ar�stas, autodidatas, buscavam uma temá�ca própria, dentro da realidade brasileira. Chegaram a
soluções pictóricas modernas, abordando temas como paisagens urbanas e suburbanas, marinhas, nus,
naturezas-mortas, mo�vos religiosos e populares.
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Aos poucos, eles foram reconhecidos pelos crí�cos e intelectuais modernistas. Suas obras passaram,
então, a ser mais um elemento propulsor do processo que configurou a arte moderna brasileira nos anos 30.
Um bom exemplo é a obra Moema (Pesquise na Internet), de Aldo Bonadei (1966–1974). Chama a atenção a
originalidade da obra, pelo emprego das cores em blocos, do desenho vigoroso e sinté�co de um local comum.
Enfim, uma pintura modesta e sensível, como era o próprio ar�sta. (Almeida, 1976).

O ar�sta singular desse grupo foi Alfredo Volpi (1896–1988). A par�r da década de 1950, dedicou-se
somente à pintura, absorvendo de maneira extremamente pessoal as caracterís�cas de uma arte não figura�va.
Em Mastro com Bandeiras (Figura 21), surge a representação de um elemento de caráter popular: as
bandeirinhas. Há uma su�l ordenação dessas bandeirinhas e uma depuração e intensificação das cores. Esse
efeito é ob�do por leves passagens tonais, em que o fundo e as bandeiras relacionam-se de maneira discreta. O
contraponto dessa con�nuidade esmaecida está no mastro e nas bandeiras vermelhas e azuis que puxam o
quadro para frente, segundo Rodrigo Naves (1996), fazendo com que ocorra uma dupla temporalidade. Essas
cores “lavadas” são ob�das, graças à técnica de pintura à têmpera, quando se dissolve o pigmento da cor num
adstringente, como cola ou clara de ovo. Persistência, paciência, cria�vidade e a valorização dada às formas
populares fazem desse ar�sta um grande representante da pintura brasileira.

Figura 21. Alfredo Volpi. Mastro com Bandeiras Têmpera sobre tela, 78 cm x
108 cm. Coleção par�cular.

Entre as exposições ocorridas em São Paulo na década de 1930, sobressaem-se as que foram promovidas
por Quirino Campofiorito, Geraldo Ferraz e Flávio do Carvalho para o Salão de Maio (1937–1939). Os brasileiros
�veram oportunidade de ver uma produção ar�s�ca estrangeira vinculada às correntes abstratas nas obras de
Alexander Calder e Josef Albers.

Paulo Rossi Osir também promoveu exposições, agrupando obras de ar�stas que par�cipavam do CAM,
do SPAM, do Grupo Santa Helena e outros novos adeptos, compondo, assim, a Família Ar�s�ca Paulista — FAP,
no período de 1937 a 1940.

Na cidade do Rio de Janeiro, também surgiu o Núcleo Bernardelli (1931), movimento liderado por Edson
Mo�a. Tinha como obje�vo democra�zar o ensino de arte na Escola Nacional de Belas Artes. Era composto por
ar�stas proletários, como os do Grupo Santa Helena, que nos fins de semana buscavam temá�cas percorrendo
o subúrbio da cidade. Entre seus integrantes, estavam os ar�stas Pance�, Eugênio Sigaud, Milton da Costa e
Quirino Campofiorito.

Tanto as associações como os eventos ar�s�cos contribuíram para que os ar�stas da época �vessem uma
maior consciência profissional e percebessem a necessidade de romper o seu isolamento ar�s�co. Deve-se
pensar para ver até que ponto esta atuação cole�va está expressa nas obras da segunda fase da arte moderna
no Brasil.
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2.3. Consolidação da Arte Moderna no País

A arte moderna brasileira consolidou-se no fim da década de 1930. Um dos seus mais relevantes ar�stas
foi Candido Por�nari (1903–1962). A par�r de 1935, tornou-se o “pintor do Brasil” após receber um prêmio nos
Estados Unidos com a obra Café (Figura 22). Ao retratar o cafezal, o ar�sta confere dignidade ao co�diano do
trabalhador rural, uma cena familiar para esse filho de imigrantes italianos, que nascera em uma fazenda de
café em Brodósqui – SP.

Figura 22. Cândido Por�nari. Café. 1934. Óleo sobre tela, 130 cm x 195 cm.
Museu Nacional de Belas Artes. Rio de Janeiro.

Na representação das figuras, destaca-se a forma volumosa e es�lizada de pés e mãos,
transformando-os em símbolos da força de trabalho, com caráter expressionista. Na paisagem, observa-se
o emprego do recurso técnico da perspec�va renascen�sta. Todavia, a visão global organizacional do espaço
remete à influência do muralismo mexicano. Quanto às cores, Por�nari faz uma simplificação cromá�ca de
brancos e marrons, com um leve verde, reforçando o vínculo do homem com a terra.

Esse formalismo pictórico de Por�nari agradava a “gregos e troianos”: aos acadêmicos, porque
demonstrava conhecimento técnico clássico, e aos modernistas, porque sua temá�ca era social, de um novo
tratamento iconográfico. Assim, surgiu o primeiro “pintor moderno de exportação”, que passou a ser convidado
para realizar obras monumentais em cidades como Nova Iorque, Washington e Chicago. Aos poucos, os Estados
Unidos foram se tornando o país centralizador das novas correntes ar�s�cas.

Candinho, como era chamado pelos amigos, era um homem de temperamento di�cil; logo, do mesmo
modo que se cercou de bons amigos, também não lhe faltaram inimigos. De um lado, havia o Grupo do
Por�narismo — composto pela Revista Acadêmica, pelo crí�co de arte Mário de Andrade e outros que
enalteciam única e exclusivamente o ar�sta. Do outro, estava o Grupo An�por�narismo, que agrupava o
Seminário Literário Dom Casmurro, o crí�co Oswald de Andrade e outros que cri�cavam o esquecimento da
imprensa à contribuição dada pelos primeiros ar�stas modernistas à arte brasileira e ao excesso de reverências
prestadas ao “Coronel Candinho”. Contudo, esta foi uma briga mais de teor polí�co que esté�co (Almeida,
1976).

Para Carlos Zílio (1997), os azulejos que Por�nari projetou para o Ministério da Educação e Saúde (Figura
23) alcançam, de fato, a compreensão do espaço moderno. Mereceu especial atenção a composição pós-
cubista das linhas diagonais, a superposição de planos que envolvem peixes, cavalos-marinhos e conchas, num
jogo de cores e formas imersas no espaço parietal.
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Figura 23. Cândido Por�nari. Mo�vos do Mar. 1941 – 1945. Azulejos,
Ministérios da Educação e Saúde, Rio de Janeiro – RJ.

Por influência da obra Guernica, houve na arte de Por�nari uma fase picassiana. Ela contribuiu para o
amadurecimento de manter soluções formais e espaciais. Como, geralmente, acontece com todo ar�sta, coube-
lhe “realizar experiências com as mais diversas linguagens, em fazer da criação um terreno de constantes
averiguações, que servem para confirmar a coerência de um projeto” mesmo que ele se mostre aparentemente
desigual (Fabris, 1996).

O painel Tiradentes (Figura 24) tem uma estrutura composi�va subdividida em seis cenas. Na figura,
destacam-se a leitura da sentença e o grupo de mulheres acorrentadas. A exposição naturalista das partes
do corpo do alferes e as montanhas de Minas Gerais compostas de linhas diagonais. O processo de
modernização de Por�nari é tão contraditório como o dos demais ar�stas brasileiros.

Figura 24. Cândido Por�nari. Detalhe. Tiradentes. 1948. Têmpera sobre tela,
309 cm x 1767 cm. Memorial da América La�na, São Paulo – SP.
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Saiba mais

O que ler

COHEN, Renato. Performance como Linguagem. Editora Perspec�va: São Paulo, 1989.

MELIM, Regina. Performance nas Artes Visuais. Editora Zahar: Rio de Janeiro, 2008.

O que ver

Décio Pignatari. Anos 30. Entre duas guerras, entre duas artes (vídeo) Ins�tuto Cultural Itaú, São
Paulo, 1992. (15 min).
Oswald de Andrade. O rei da vela (peça teatral), 1933.

Onde navegar

www.itaucultural.org.br.

O que ouvir

Ponteio n. 49. Camargo Guarnieri.

A década de 1940 também tem a marca do interesse pelo estudo do artesanato popular, da arte
folclórica e da chamada arte primi�va ou ingênua. Essa produção, durante muito tempo, foi analisada como
sendo realizada por ar�stas desprovidos de conceito intelectual sobre arte e natureza, que olham o mundo com
uma visão par�cularizada e singularizada. De acordo com Guimarães (2006) essa análise é

“um dos mecanismos de colonização e homogeneização, exclui ou se apropria das formas
orais e visuais dos dominados[...] Esses conceitos concorrem para situações de exclusão,
violência e anomalia. Lidos no papel e aplicados a determinadas produções, parecem
nomenclaturas inocentes, mas revelam as formas de opressão, de colonização. Situam-se
a margem. Dentro do popular ou da extensão do caráter “marginal”,

Realizando uma análise temá�ca da produção em questão, encontramos cenas do dia-a-dia, festas
populares e religiosas, paisagens rurais e suburbanas. Dá-se o devido destaque às obras de Djanira Da Mota e
Silva (1914–1979), José Antônio da Silva (1909–1996) e Geraldo Teles de Oliveira.

José Antônio da Silva viveu quarenta anos no meio rural paulista e foi descoberto pela crí�ca de arte em
1946. Em Colheita de algodão (Pesquise na Internet), as pessoas estão na lida da roça, a essência da sua criação
ar�s�ca. Observa-se a mobilidade das figuras, a derrubada das árvores pretas e o algodão branco, que
estabelecem um contraste entre vida e morte. As cores puras e a perspec�va visual são frutos de sua
observação pessoal.

Geraldo Teles de Oliveira (GTO) retrata também o �po de vida simples, vivida inicialmente na roça,
depois na cidade, entre um tratamento psiquiátrico e outro. Em Roda viva (Pesquise na Internet), vê-se o
círculo — elemento freqüente em suas obras — propiciando ao mesmo tempo unidade e mul�plicidade. Na
narra�va da cena, as figuras esquemá�cas estão dispostas em várias direções. As feições e os trajes idên�cos
são imagens que brotam dos sonhos, da fé cristã e dos seus conflitos mais ín�mos (Frota, 1975). A arte
primi�va contribuiu para a expansão da iconografia nacional.

Uma nova geração de ar�stas surgiu em São Paulo, filiados à exposição 19 Pintores, que ocorreu na
Galeria Prestes Maia, em 1947. Havia obras expressionistas de Marcelo Grassmann e Luís Sacilo�o,
abstracionismos líricos de Lothar Charoux e Maria Leon�na e o realismo fantás�co de Mário Gruber.

O ar�sta Marcelo Grassmann, do interior de São Paulo, seguiu uma trajetória individualizada, indiferente
aos postulados das poé�cas visuais modernistas. No desenho Sem �tulo (Pesquise na Internet), ele constrói um
universo fantás�co composto pelo cavaleiro em sua armadura de ferro, pelo animal híbrido e diabólico e pela
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donzela angelical. Há um contraste entre o claro e o escuro, isto é, guerra e amor, luzes e trevas, em um
ambiente medieval.

Na segunda metade da década de 1940, a arte moderna brasileira já estava implantada culturalmente.
Surgia, então, uma nova geração de ar�stas que discu�am nos museus recém-fundados — MAM, Museu de
Arte Moderna, em São Paulo e no Rio de Janeiro, e o MASP, Museu de Arte de São Paulo — as diversas
concepções de modernidade e o predomínio da pintura pós-cubista e/ou nacionalista. Deve-se pensar para ver
a relação existente entre a temá�ca nacionalista e a plas�cidade modernista.
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Problema�zando

Compare a obra Massacre dos Inocentes a Guernica. Como são as deformações corporais nas duas
obras? E os gestos? Encontre e grife as linhas diagonais:

Cândido Por�nari. Massacre dos inocentes. 1943. Têmpera sobre tela, 150
cm x 150 cm. Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand.

Pablo Picasso. Detlhes da obra Guernica. 1937. Óleo sobre tela, 350 cm x
782 cm. Museu do Prado, Madri.

Na Série Re�rantes (Figura 25), o ar�sta supera a influência de Picasso. Através da composição
piramidal, dos tons terrosos e cinzas, da deformação expressiva, Por�nari realça o caráter dramá�co
de um fato social. Será que estes re�rantes chegarão a algum lugar? Por que tantos corvos?
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Figura 25. Cândido Por�nari.Re�rantes. 1944. Óleo sobre tela, 190 cm x 180
cm. Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, São Paulo – SP.
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Saiba mais

O que ler

MELO, João Cabral de. Morte e Vida Severina, 1955 (poesia).

Aonde ir

Obras de Cândido Por�nari:

Na Igreja da Pampulha. Belo Horizonte – MG;
No prédio do Ministério da Educação e Saúde. Rio de Janeiro – RJ;
Na Capela Mayrink. Floresta da Tijuca. Rio de Janeiro – RJ;
No edi�cio da Rádio Tupi. Rio de Janeiro – RJ;
No Memorial da América La�na. São Paulo – SP;
Museu Cândido Por�nari. Brodósqui. São Paulo – SP;
Museu de Arte Contemporânea. São José do Rio Preto – SP (obras de José Antônio da Silva);
Museu Marcelo Grassmann. São Simão – SP;
Museu de Arte de São Paulo – MASP;
Museu de Arte de Brasília – MAB.

Onde navegar

www.itaucultural.org.br;

www.por�nari.org.br;

www.tarsiladoamaral.com.br;

www.victor.brecheret.nom.br.

Unidade 3: A Euforia da Arquitetura Moderna

3.1. Novos tempos: outras formas de olhar

É comum olhar, casualmente, para um conjunto de cartões postais à venda em uma banca de jornal. Vê-
se, então, que as vistas aéreas das médias e grandes cidades são semelhantes: poucas áreas verdes engolidas
por edi�cios em formato de “caixotões”, aparentemente iguais, iden�ficados como objetos arquitetônicos
“modernos” (Figuras 26 e 27). Mas, o que é arquitetura moderna? O que se espera de uma arquitetura atual?
Como se deve “olhar para ver” um objeto arquitetônico?
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Figura 26. Cartão postal. Primeiro plano, Monumento ao Candango. Brasília.

Figura 27. Cartão postal. Vista aérea do Rio de Janeiro.
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113A Revolução Industrial propiciou aos arquitetos o emprego de novas tecnologias, como o concreto
armado, por exemplo, que atendiam aos programas de construções decorrentes das necessidades da vida
moderna. Assim, puderam ser edificadas com rapidez agências bancárias, habitações cole�vas (edi�cios), clubes
de lazer, shopping centers etc.

O arquiteto Paulo Mendes da Rocha, em ar�go publicado no jornal Folha de S. Paulo (11 de março, 1998),
sinte�za as funções da arquitetura moderna. Ela é vista, usualmente, como instrumento para produzir obras
“belas”. Também se des�na a evitar o caos urbano. Atualmente, o grande desafio da arquitetura é organizar o
arcabouço técnico, estratégico e formal das construções dispostas à imprevisibilidade da vida de cada um e ser
capaz de contribuir para aquilo que é fundamental, como a qualidade de espaço e segurança. Isso cons�tui um
grande desafio. Como resolver o problema de trânsito das grandes metrópoles? As enchentes nas ruas? A
demanda habitacional?

Hoje, a proximidade dos edi�cios, muitas vezes, nos impede de “olhar para ver” cada objeto
arquitetônico isoladamente. Vê-los exige polissensorialidade — atenção às qualidades não-óp�cas dos objetos.
“Para ler totalmente a obra arquitetônica é preciso entrar dentro dela, escutar seus ecos; apalpar a textura
rugosa do cimento; percebê-la a uma distância ideal, isto é, a um ângulo de 18º, e sen�r no seu entorno o
cheiro do jardim” (Trevisan, 1990). Só assim se consegue uma experiência visual capaz de dis�nguir os encantos
de uma igreja colonial mineira dos de uma igreja moderna.

Relembrando, o ecle�smo foi uma arquitetura historicista que se apropriou de es�los passados, mas
mostrou, em certas ocasiões, novas técnicas e programas de extremo bom senso e gosto. Um exemplo é o
Palácio de Cristal (Figura 28), inaugurado pela Princesa Isabel e restaurado em 1998. Ele é todo estruturado em
ferro fundido e vedado externamente, com placas de cristal, importadas da Bélgica.

Figura 28. Palácio de Cristal. Petrópolis.

Sabe-se que, até a Semana de Arte Moderna, marco da nossa modernidade, as escolas de engenharia e
os cursos de aperfeiçoamento para engenheiros e arquitetos não contemplavam os postulados da arquitetura
moderna. A inicia�va de adesão a ela par�u do arquiteto Gregori Warchavichik (1896–1972), ao projetar uma
casa construída na rua Santa Cruz (1927–1928), em São Paulo, e outra, construída posteriormente na mesma
cidade, na rua Itápolis (1930), denominada Casa Modernista (Pesquise na Internet).

A técnica constru�va empregada foi a tradicional: paredes de alvenaria de �jolos e telhas de barro
comum. Na fachada, elementos da arquitetura moderna: lisa, composta por linhas retas ver�cais e horizontais,
em forma de cubos e planos, isto é, “despida” de adornos. Percebe-se que a parede interna é desprovida de
enfeites e o mobiliário prima pela funcionalidade e pelas formas re�líneas. O jardim foi projetado por Mira
Klabin (1896–1969), que valorizou as plantas “selvagens”, como as cactáceas.
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114O marco da arquitetura moderna no Brasil é o edi�cio do Ministério da Educação e Saúde, atual
Palácio Gustavo Capanema, na cidade do Rio de Janeiro, datado de 1937 (Figura 29). No governo de
Getúlio Vargas, o ministério contratou o diretor da Escola de Belas Artes, Lúcio Costa (1902–1998), para realizar
o projeto. Ele compôs uma equipe de jovens arquitetos orientados pelo suíço Le Corbusier (1887–1965),
considerado o precursor da arquitetura racionalista, que pregava a independência total entre estrutura e
parede.

Figura 29. Le Corbusier e Lúcio Costa (equipe). Ministério da Educação e
Saúde, 1937.

Em 1929, Le Corbusier promoveu conferências em São Paulo e no Rio de Janeiro e orientou essa equipe
brasileira. Por que esse edi�cio é moderno? Na Figura 28, observa-se o emprego de: concreto armado; pilo�s —
colunas expostas que sustentam o edi�cio no pavimento térreo; brise-soleil ou “quebra-sol” — elementos de
fachada que protegem o interior dos raios solares. Esse elemento propicia graça e audácia à fachada do edi�cio,
além do conforto interno.

A arquitetura moderna também tem a preocupação de conjugar diversas expressões plás�cas. O edi�cio
abriga a série de afrescos sobre os ciclos da vida econômica do país (Figura 30) e azulejos (Figura 22) de
Cândido Por�nari; esculturas de Bruno Giorgi (1903–1993) e Antônio Celso (1896–1984) e o paisagismo de
Roberto Burle Marx (1909–1994). Houve ainda a preocupação em se criar um mobiliário “novo” e “moderno”
para o ministério.
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Figura 30. Cândido Por�nari. Detalhe da obra Ferro, 1936-1944. Afresco,
280x 248 cm. Palácio Gustavo Capanema, Rio de Janeiro.

Nessa fase pioneira de eufóricas descobertas, muitos arquitetos dedicaram-se à arquitetura moderna,
destacando-se Afonso Eduardo Reidy (RJ), Luiz Nunes (PE), Oscar Niemeyer (RJ), Rino Levi (RJ), Álvaro Vital
Brazil (SP) e Irmãos Roberto (RJ). Porém, na década de 30, proliferavam nas ruas das cidades brasileiras os
edi�cios do es�lo art-déco — um es�lo arquitetônico que concilia formas curvas e linhas geométricas e
arrojadas, u�lizando métodos constru�vos tradicionais.

O Edi�cio Saldanha da Gama (Pequise na Internet), em São Paulo, projetado pelo arquiteto Elisiário
da Cunha, é um exemplo clássico desse es�lo. Destacam-se nele o jogo su�l de planos ver�cais das
paredes espessas da fachada e as curvaturas das paredes laterais, além dos adornos geometrizantes na
fachada. O prédio da loja maçônica da cidade de Pirenópolis – GO apresenta caracterís�cas similares ao edi�cio
de São Paulo (Pesquise na Internet ou visite o local).

O es�lo art-déco estendeu-se ao desenho publicitário, ao mobiliário (Pesquise na Internet móveis neste
es�lo) e à cerâmica. Seus adereços simbolizaram o conforto e a pra�cidade da vida moderna. Há até mesmo
túmulos com adornos es�lizados — colunas e volutas — valorizados pelo emprego de materiais diversos
(Pesquise na Internet).

Nem sempre edificações dotadas de “novos” elementos são modernas. É preciso pensar para ver
arquitetura moderna em sua complexidade técnica, funcional e esté�ca.
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Saiba mais

O que ler

UNDERWOOD, David. Oscar Niemeyer e o modernismo de formas livres no Brasil. São Paulo: Cosac e
Naif, 2002.
UNES, Wolney. A Iden�dade Art Déco de Goiânia. Goiânia: Editora UFG, 2003.

Aonde ir

Em Goiânia:

Catedral Metropolitana;
Teatro Goiânia;
Praça Cívica;
Palácio das Esmeraldas;
Avenida Goiás: Relógio do Canteiro Central;
Estação Ferroviária.

No Rio de Janeiro:

Palácio de Cristal, Petrópolis.
Palácio Gustavo Capanema, Rio de Janeiro.

Caminhar

Pelas ruas da sua cidade e iden�ficar elementos da arquitetura moderna: concreto armado, pilo�s e
brise-soleil.
Pelas ruas da sua cidade e iden�ficar elementos do es�lo art-déco.
Pelas calçadas da Avenida Copacabana (design de Burle Marx), Rio de Janeiro – RJ.

3.2. Uma Arquitetura Moderna e Brasileira

A moderna arquitetura brasileira entra na fase de reconhecimento nacional após a construção do
conjunto arquitetônico da Pampulha, na década de 1940, em Belo Horizonte. Juscelino Kubitschek, então
prefeito da cidade, encomendou aos arquitetos Lúcio Costa e Oscar Niemeyer um projeto urbanís�co para o
Lago da Pampulha.

Assim, foram edificados o Museu de Arte Moderna, o Iate Clube, o Pavilhão de Danças e a Igreja São
Francisco de Assis, circundados pelo paisagismo de Roberto Burle Marx e esculturas de Alfredo Ceschia�, José
Pedrosa e August Zamoyski. Foi um dos momentos de maior intensidade cria�va e ressonância esté�ca de Belo
Horizonte, contribuindo sobremaneira em seu processo de modernização, segundo Cris�na Ávila (Ribeiro, Silva,
1997).

No Museu de Arte Moderna (Figura 31), observa-se a liberdade no emprego de formas: a definição do
limite dos espaços internos e externos; a marquise — cobertura de projeção externa do edi�cio; a maneira de
explorar a flora regional, em grandes manchas de cores, compondo um vasto arabesco irregular de inspiração
barroca e criando, assim, a arquitetura paisagís�ca nacional.
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Figura 31. Oscar Niemeyer e Burle Marx. Museu de Arte da Pampulha, 1943.
Belo Horizonte – MG.

A Igreja de São Francisco de Assis (Figura 32) é a primeira igreja brasileira construída dentro dos
postulados da arquitetura moderna. Na parte externa, Oscar Niemeyer fez o concreto armado sujeitar-se,
plas�camente, às formas inesperadas — abóbadas com ritmos concêntricos. Os azulejos, por sua vez, cobrem
parte da estrutura arquitetônica, causando grande impacto visual. Para Cris�na Ávila, o discurso temá�co está
subme�do à forma. Este projeto foi execulado pela OSIARTE para Cândido Por�nari, em tons de azul e branco,
segundo a tradição da azulejaria portuguesa.

Figura 32. Oscar Niemeyer e Cândido Por�nari. Igreja de São Francisco de
Assis, Pampulha, 1944. Belo Horizonte – MG.

Na parte interna, aboliu-se o retábulo, subs�tuído por uma pintura muralista de inspiração cubista.
Por�nari faz uma releitura iconográfica tradicional da vida de São Francisco de Assis: o Santo, no centro da
composição, desfaz-se de suas vestes na Praça de Assis, abraça a pobreza e começa a sua missão. A
profundidade é sugerida pelas cores e pela sobreposição de planos que envolvem figuras, animais e formas
geométricas. O clero e a sociedade tradicional mineira rejeitaram a igreja por vários anos por causa de sua
ousadia técnica e plás�ca.

Para Mário Pedrosa (Amaral, 1981) o Conjunto Arquitetônico da Pampulha, fruto das condições polí�cas
excepcionais da época, torna-se um verdadeiro oásis em que os arquitetos propõem um objeto arquitetônico
moderno, acrescido de caracterís�cas peculiares brasileiras.
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O reconhecimento internacional da arquitetura brasileira advém da construção de Brasília, em 1960.
Sabe-se que a proposta de se construir uma nova capital para o país surgiu com a Proclamação da República
(1890) e o local ideal previsto foi o Planalto Central, nascente das três grandes bacias fluviais do Brasil — do
Amazonas, do Prata e a do São Francisco.

O projeto do plano-piloto de Brasília foi uma experiência rara para o arquiteto Lúcio Costa e inédita no
mundo atual. Ele teve oportunidade de projetá-lo com liberdade e independência, seguindo apenas o programa
das necessidades básicas de uma capital administra�va.

O plano urbanís�co de Brasília tem a forma de avião, o que estabelece uma visível hierarquia funcional
(Figura 33). Ali, estão instalados os edi�cios governamentais: Memorial JK, Esplanada dos Ministérios, Palácio
do Supremo Tribunal, Palácio do Planalto e Congresso Nacional. As asas do avião foram projetadas para
concentrar áreas de residência e de comércio, subdividas em superquadras.

Figura 33. Mapa da cidade de Brasília.

O projeto estrutural dos edi�cios públicos foi realizado pelo engenheiro Joaquim Cardoso (1897–
1978) e pelo arquitetônico por Oscar Niemeyer. No geral, eles têm caracterís�cas similares:

Monumentalidade — é notável a grande extensão de cada um dos ministérios, distribuídos paralela e
simetricamente nos dois lados da avenida (Figura 34);
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Figura 34. Palácio da Alvorada, Congresso Nacional e Ministério. Brasília –
DF.

Símbolismo do poder ins�tucional — os edi�cios ver�cais “sombreando” uma das cúpulas do Congresso
configuram-no como um centro de convergência de um espaço que chega a dominar o espírito de quem
observa (Figura 35);

Estruturação volumétrica es�lizada — mostra-se dotada de leveza e de uma dinâmica plás�ca arrojada.
Exemplifica bem isso o ritmo con�nuo das colunas do Palácio da Alvorada que parecem, simplesmente, pairar
sobre o chão (Figura 34) e a elegância estrutural da Catedral de Brasília (Figura 35);

Figura 35. Oscar Niemeyer. Catedral de Brasília.

Esculturas públicas monumentais — são compostas por figuras ou formas abstratas. Como exemplos
“Monumento do Candango” (Pesquise na Internet ou visite o local) e o “Meteoro” (Figura 36) do escultor Bruno
Giorgi; “Banhistas” (Pesquise na Internet ou visite o local) de Alfredo Ceschia� (1918–1989). Brasília
transforma-se em um referencial polêmico entre historiadores da arquitetura e das artes. Abriga propostas e
problemas de um urbanismo moderno. É vista como: “cidade eli�sta”, “peste de originalidade”, “cidade nova”,
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“cidade de ar��cio”, “síntese do polí�co”, “construída para carros”, “parque temá�co de polí�ca e negócios”,
enfim, é uma cidade que tem algo perturbador, vivo. É, na essência, uma obra de arte construída a par�r de
uma nova forma de organização espacial.

Figura 36. Bruno Giorgi. Meteoro. Mármore de Carrara. Palácio do
Itamaraty, Brasília.

A carreira profissional do carioca Oscar Niemeyer sempre esteve em permanente ascensão.
Realizou inúmeros projetos no exterior (França, Inglaterra, Itália, Argélia, Israel) e por todo o país. Os seus
projetos sujeitam-se a intenções plás�cas aparentemente independentes da técnica constru�va e esse es�lo
influenciou a formação dos arquitetos brasileiros. De seus numerosos projetos, destacam-se aqui: Parque
Ibirapuera, de São Paulo, Universidade de Brasília, Universidade de Cuiabá, Museu Antropológico de Belo
Horizonte, Memorial da América La�na, em São Paulo e Museu de Arte Contemporânea de Niterói.

As primeiras faculdades de arquitetura de São Paulo — o Ins�tuto Mackenzie (1946) e a Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (1948) — também ajudaram na solidificação do
pensamento da moderna arquitetura brasileira e paulista.

O arquiteto João Ba�sta Vilanova Ar�gas teve grande influência do arquiteto norte americano Frank Lloyd
Wright (1869–1959), considerado o pai da arquitetura orgânica, isto é, o edi�cio é concebido como um fato
orgânico, de tal modo que o espaço interior determina suas formas externas. A Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo (FAU) da USP (1969) foi concebida conforme essa concepção. Seu interior (Figura 37) contém seis
pavimentos ligados por amplas rampas em desníveis, que promovem a sensação de um só plano. O “grande
espaço” aumenta o grau de convivência. O exterior (Pesquise na Internet) mostra uma simplicidade orgânica,
valorizando o concreto aparente e a elevação dos pilo�s, que ar�culam a con�nuidade espacial entre o exterior
e o interior. “Pensei-o como a espacialização da democracia, sem portas de entrada, porque o queria como um
templo, onde todas as a�vidades são lícitas”. Estas foram as palavras do arquiteto Vilanova Ar�gas (Folha de S.
Paulo, 1998).
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Figura 37. Vilanova Ar�gas. Interior da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da USP. São Paulo.

Dos arquitetos estrangeiros radicados no Brasil, Lina Bo Bardi (1915–1992) foi um destaque. Em poucos,
porém, singulares projetos, revelou uma arquitetura cônscia das potencialidades dos materiais e técnicas de
construção.

O Museu de Arte de São Paulo (Figura 38) é de uma simplicidade monumental. Os seus setenta metros
de vão livre estão apoiados sobre quatro pilares, ligados por duas vigas de concreto aparente.

Figura 38. Lina Bo Bardi. Museu de Arte de São Paulo. Vista para a Av. 13 de
Maio. São Paulo – SP.

O SESC – Fábrica da Pompeia foi um projeto de padrão inglês, do século XIX, construído para ser
uma fábrica de tambores (Pesquise na Internet). Par�ndo do princípio da arquitetura pós-moderna, Lina
Bo Bardi recuperou os galpões, transformando-os em biblioteca, centro de lazer, pavilhão de exposições, espaço
de estar, teatro, ateliês e restaurante.
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O Conjunto Espor�vo (Figuras 39) é a parte recém-construída, composta por dois blocos que se
comunicam através de passarelas de concreto. O formato das janelas — “buracos” — sem vidros permite obter
uma ven�lação cruzada permanente no interior do edi�cio.

Figura 39. Lina Bo Bardi. Conjunto Espor�vo. SESC – Fábrica da Pompéia,
1977, São Paulo – SP.

Desde sua reforma, muitas pessoas freqüentam diariamente esse local de lazer que ficou abandonado
por anos. Com cria�vidade, boa vontade e recursos, pode-se recuperar espaços similares. Urge “pensar para
ver” a possibilidade de recuperação da arquitetura existente e dar a ela uma nova função condizente com a
realidade atual.

A moderna arquitetura e brasileira deixa sua marca registrada nos “pilo�s” e nas curvas sinuosas de
Oscar Niemeyer. Esses elementos são apropriados pela arquitetura vernácula, conforme se pode observar nas
curvas do teto do jazigo-capela (Pesquise na Internet).
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Saiba mais

O que ler

UNDERWOOD, David. Oscar Niemeyer e o modernismo de formas livres no Brasil. São Paulo: Cosac e
Naif, 2002.
BARDI, Lina Bo. Tempos de grossura: o design no impasse. São Paulo: Ins�tuto Lina Bo Bardi, 1994.

Aonde ir

Museu de Arte Contemporânea – MAC, de Niterói, de Belo Horizonte e de Brasília;
No SESC – Fábrica Pompéia, São Paulo-SP.

Em Brasília visite:

Eixo Monumental;
Congresso Nacional;
Palácio da Alvorada;
Palácio do Planalto;
Palácio Itamaraty;
Complexo Cultural da República;
Ponte Juscelino Kubitschek;
A Praça dos Três Poderes;
Catedral de Brasília;
Memorial JK;
Museu Nacional Hones�no Guimarães.

Em Goiânia:

Centro Cultural Oscar Niemeyer.

O que ver

Vieira, Jefferson A. Um século de história das Artes Plás�cas em Belo Horizonte (vídeo). Com Arte
Mul�mídia, 1997.
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Licenciatura em Artes visuais
Percurso 4

Eixo 4

Psicologia e Construção do
Conhecimento
Autores
Dra. Eliane Leão Apresento expressiva carreira desenvolvida nas áreas de Psicologia Organizacional com
Treinamento & Desenvolvimento e Recrutamento & Seleção, Psicologia Clínica no atendimento a crianças e
adolescentes e Educação Profissional, com significa�va trajetória há cerca de 20 anos. Neste período, atuei
como: - Coordenadora na área de Gestão de Pessoas (T&D e R&S) e Instrutora de treinamentos técnicos e
comportamentais voltados à capacitação e aperfeiçoamento dos profissionais; - Psicóloga Clínica na realização
de avaliação diagnós�ca para crianças e adolescentes com dificuldades de aprendizagem, como também
orientação aos pais, professores e demais envolvidos no processo educa�vo. Condução do processo de
Orientação Profissional; - Professora no Ensino Técnico em Administração de Recursos Humanos e na Educação
Superior, disciplinas voltadas à Psicologia Aplicada ao Trabalho; - Instrutora e Educadora no Programa Jovem
aprendiz, ministrando aulas e treinamentos com o obje�vo de desenvolver habilidades técnicas e
comportamentais para o desenvolvimento profissional dos jovens ao mercado de trabalho; - Consultora em
Desenvolvimento Organizacional, na prestação de serviços por meio de diagnós�cos, elaboração de projetos e
realização de programas de treinamentos.
Saiba mais

Apresentação

Prezados(as) alunos(as),

Vamos descobrir muitos conceitos novos nesta disciplina. Para estes, faremos verificações prá�cas
u�lizando exemplos de desenhos realizados por crianças de diferentes idades. A intenção é que fique claro para
você o significado de cada um e qual o nível de desenvolvimento daquele que o desenhou. Nossa proposta
envolve trabalhar com a leitura e a avaliação dos conceitos que você aprende à medida que os exemplos vão
sendo apresentados no texto. Faremos propostas de problemas para que você os resolva à medida que
avançamos.

Imagino que você já teve muitas oportunidades de ques�onar como o ser humano cria o novo — os
possíveis, como é o processo cria�vo do conhecimento e como o homem conhece o mundo e cria estruturas e
esquemas internos para que este mundo tenha sen�do. Provavelmente, você já deve ter discu�do como o
homem se desenvolve. Este texto tem o obje�vo de con�nuar provocando em você todas estas questões para
fazer com que procure, ao longo de sua prá�ca pedagógica do ensino da arte, ajudar seu aluno a criar o
conhecimento ar�s�co do mundo de maneira sa�sfatória, efe�va, agradável e transformadora. Afinal, sabemos
que a expressão ar�s�ca é uma necessidade humana, criada de um ser para o outro, numa dança que busca a
aproximação dos entendimentos, saberes, decisões e constatações das realidades.

Unidade 1: Discu�ndo o que é Aprendizagem e Desenvolvimento
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1.1. Que é aprendizagem?

Se o homem cria o conhecimento do mundo em que vive, o que cria o ajuda a entender este mesmo
mundo. Ele assimila, adapta e acomoda o novo, internamente. O que importa no estudo de como acontece o
desenvolvimento do homem é saber que dentro de cada um há um processo lento e cuidadoso de
internalização do que acontece ao redor, e ele progride em diferentes níveis. Para entender estes
acontecimentos, a habilidade cogni�va de cada um cria caminhos internos que possibilitam este entendimento.
Como professores de arte, temos que entender que conhecemos o mundo externo porque, ao longo de nosso
desenvolvimento, criamos uma maneira individual de iden�ficá-lo como tal. Temos que entender que somos
criadores internos das realidades externas (o que está fora é registrado dentro pelo sistema interno) e criadores
do novo (o que criamos dentro é reconhecido fora, através da comunicação do produto). Mas não deixamos de
aprender com a prá�ca e a vivência dos outros que nos rodeiam. E o que foi aprendido é sempre repensado.

Definir aprendizagem como o processo de adquirir conhecimento, adquirir conteúdo e adquirir a
erudição não sa�sfaz o pensador do século XXI. Esta definição é encontrada nos an�gos dicionários de
psicologia. Hoje, consideramos que é uma definição incompleta. Nós não adquirimos o conhecimento, mas o
construímos. É essencial o papel da criação no desenvolvimento. Para se desenvolver, a criança cria algo de
novo dentro de si mesma. Cria esquemas novos, estruturas mentais novas e preenche as lacunas internas (o
que não sabe ou não entende) todas as vezes que torna o impossível (aquilo que não percebe ou entende)
possível (aquilo que passa a compreender).

Você sabia?

Existem, na atualidade, três modelos de interação professor/aluno que levam à aprendizagem: 1) a
aprendizagem presencial, providenciada pelo contado do aluno com o professor na sala de aula; 2) a
aprendizagem à distância, providenciada pelo contato do aluno com o professor, via meio de comunicação
e outras tecnologias; e 3) a combinação dos dois meios, presencial e à distância: que é o modelo que
estamos vivenciando agora neste curso!

Não faz sen�do pensar que os pais colocam os filhos na escola para que os professores garantam que
adquirirão conhecimento e/ou conteúdo nas diferentes matérias importantes para a comunidade. De qualquer
maneira, o que se tem que garan�r é que a relação do professor/aluno tem que resultar na construção de
conhecimento de ambos e no desenvolvimento de ambos. Aos alunos que têm como desenvolver-se
cogni�vamente (isto é garan�do para aos que estão vivos e crescendo, pois o ser possui condições de se manter
em equilíbrio biologicamente e psicologicamente) é imprescindível a colaboração e atuação do professor como
intermediário, para garan�r meios e métodos, além de vivências que garante que a aprendizagem ocorra. Feita
a dis�nção entre desenvolvimento e aprendizagem, vamos comentar mais este conceito de aprendizagem

Agora, vamos falar de três concepções teóricas que explicam e servem de suporte para entendermos o
conceito de aprendizagem. A primeira é a INATISTA; a segunda, a AMBIENTALISTA e a terceira, a
INTERACIONISTA. Entenda estas concepções diferentes para saber como uma definição de aprendizagem pode
ser discu�da.
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Concepções teóricas de aprendizagem

1. Ina�sta: Afirmam que a herança gené�ca emerge com o nascimento da criança e que se deve
esperar que as qualidades desabrochem. Ex: “Filho de peixe peixinho é”.

2. Ambientalista: O meio ambiente é o principal responsável pelos processos de aprendizagem. É a
teoria do professor intervencionista.

3. Interacionista: Propõe que seja levado em conta o que a criança traz ao nascer e as condições
materiais de sua existência. O professor é o mediador que cria condições para que a criança aprenda
a par�r do que é...

Vimos que as definições de aprendizagem dependem das teorias de aprendizagem. Sabemos que essas
são esforços de estudiosos de codificar e sistema�zar as operações e hipóteses acerca dos mecanismos que
explicam as mudanças rela�vamente permanentes das respostas em potencial que o aluno pode dar numa
determinada a�vidade, ou em consequência dela. Como não existe uma teoria da aprendizagem única e, dadas
todas as variações das explicações que resultam do que são estas respostas potenciais, podemos dizer que
teorizar sobre a aprendizagem é um exercício de generalização que nos levará sempre às grandes polêmicas. A
tendência é que sejamos empíricos para entender e definir a aprendizagem. Isto significa que par�mos para
anotar o que as experiências sobre o tema nos demonstram. E através de nossa prá�ca pedagógica, vamos
definindo o que é aprendizagem e como aprendemos.

Para mostrar como este tema é complexo, podemos dizer que os estudiosos hoje estão discu�ndo
até como aprender a aprender ou, melhor dizendo, como aprender a resolver problemas que levarão ao
aprendizado. Interessante, não é?

Você sabia?

Em seu livro Psicologia do Desenvolvimento, David R. Shaffer apresenta uma discussão atual e
detalhada, do ponto de vista da psicologia, acerca do desenvolvimento. Ele discute o desenvolvimento
humano como uma nova ciência que deve ser estudada por todos os que pretendem lidar com crianças. O
livro é organizado por tópicos, enfa�zando os processos do desenvolvimento: Parte I – Teoria e Pesquisas
nas Ciências do Desenvolvimento; Parte II – Fundamentos do Desenvolvimento; Parte III – Desenvolvimentos
Cogni�vo, da Linguagem e da Aprendizagem; Parte IV – Desenvolvimentos Social e da Personalidade; Parte
V – A Ecologia do Desenvolvimento.

Dica

Vale a pena ler E o Aluno? Como Aprende?, do texto Aprendizes do futuro: as inovações, de Léa de
Cruz Fagundes (MEC). Abaixo, transcrevemos um trecho pra que você conheça e discuta o que e como o
aluno aprende na escola.
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E o aluno? Como aprende?

Mas como o aluno aprende? Como se pode garan�r a aprendizagem de conteúdos? A busca de
soluções para as questões que estão sempre surgindo num ambiente enriquecido configura a a�tude e a
conduta de verdadeiros pesquisadores. São levantadas as dúvidas daquele momento, mas quais são as
certezas que ficam? Em primeiro lugar, tratam-se de certezas provisórias porque o processo de construção
é um processo con�nuado e ocorre numa situação de con�nuidade alternada com a descon�nuidade. Uma
certeza permanece até que um elemento novo apareça para ser assimilado. Para que um novo
conhecimento possa ser construído, ou para que o conhecimento anterior seja melhorado, expandido,
aprofundado, é preciso que um processo de regulação comece a compensar as diferenças, ou as
insuficiências do sistema assimilador. Ora, se o sistema assimilador está perturbado é porque a certeza
“balançou”. Houve desequilíbrio. O processo de regulação se des�na a restaurar o equilíbrio, mas não o
anterior.

Na verdade, trata-se sempre de novo equilíbrio, pois o conhecimento melhora e aumenta! E,
justamente é novo, porque é um equilíbrio que resultou da assimilação de uma novidade e, portanto, da
ampliação do processo de assimilação do sujeito, que se torna mais competente para assimilar outros
novos objetos e resolver outros novos problemas.

Buscar a informação em si, não basta. É apenas parte do processo para desenvolver um aspecto dos
talentos necessários ao cidadão. Os alunos precisam estabelecer relações entre as informações e gerar
conhecimento. Não há interesse em registrar se o aluno retém ou não uma informação, aplicando um teste
ou uma “prova” obje�va, por exemplo; porque isso não mostra se ele desenvolveu um talento ou se
construiu um conhecimento que não possuía. O que interessa são as operações que o aprendiz possa
realizar com estas informações, as coordenações, as inferências possíveis, os argumentos, as
demonstrações. Pois, para construir conhecimento, é preciso reestruturar as significações anteriores,
produzindo boas diferenciações e integrando ao sistema as novas significações. Esta integração é resultado
da a�vidade de diferentes sistemas lógicos do sujeito, que interagem entre si e com os objetos a assimilar
ou com os problemas a resolver. Finalmente, o conhecimento novo é produto de a�vidade intencional,
intera�vidade cogni�va, interação entre os parceiros pensantes, trocas afe�vas, inves�mento de interesses
e valores.

A situação de projeto de aprendizagem pode favorecer especialmente a aprendizagem de
cooperação, com trocas recíprocas e respeito mútuo. Isto quer dizer que a prioridade não é o
conteúdo em si, formal e descontextualizado. A proposta é aprender conteúdos, por meio de
procedimentos que desenvolvam a própria capacidade de con�nuar aprendendo, num processo constru�vo
e simultâneo de ques�onar-se, encontrar certezas e reconstruí-las em novas certezas. Isto quer dizer:
formular problemas, encontrar soluções que suportem a formulação de novos e mais complexos
problemas. Ao mesmo tempo, este processo compreende o desenvolvimento con�nuado de novas
competências em níveis mais avançados, seja do quadro conceitual do sujeito, de seus sistemas lógicos,
seja de seus sistemas de valores e de suas condições de tomada de consciência.

Fonte: h�p://www.dominiopublico.gov.br; acesso em 06/03/2009.

http://www.dominiopublico.gov.br/
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Para refle�r

Como você explicaria que alguém “aprendeu tudo ou nada”? O que você acha que significa
“aprendizagem implícita? Dificuldade de aprendizagem”? Pode citar alguns exemplos? O que é
“aprendizagem acidental”? O que é “aprendizagem a par�r do caos”? E a “aprendizagem significa�va”? Há
também a “aprendizagem motora”, “a musical”, e a “aprendizagem latente”. A “aprendizagem percep�va”
também deve ser lembrada.

E o aprendizado dos alunos de arte? Você sabe o que os alunos aprendem quando desenham,
pintam ou constroem imagens tridimensionais, quando cantam e tocam, dançam ou drama�zam? O que
eles aprendem jus�fica a manutenção da arte no currículo? Pesquise mais aspectos e definições de
aprendizagem.

No texto Aprendizes do futuro: as inovações, de Léa de Cruz Fagundes (MEC). Sugiro que enriqueça
sua leitura sobre o tema e procure o significado deles no texto “Evolução do Pensamento Criador em
Situação Musical”, de Figueiredo, E. L. UNICAMP, São Paulo (h�p://libdigi.unicamp.br/document/?
code=vtls000115756, acesso em 06/03/2009). Depois que encontrar os significados, escreva um texto
relacionando todos estes conceitos e coloque para debate na rede.

Observe os conceitos encontrados: aprendizagem de conteúdos; ambiente enriquecido; o processo
de construção; o processo con�nuado; o elemento novo; o sistema assimilador; o desequilíbrio; o processo
de regulação; o novo equilíbrio; o conhecimento melhora e aumenta; o equilíbrio que resultou da
assimilação de uma novidade; resolver outros novos problemas; buscar a informação; as operações que o
aprendiz possa realizar; as demonstrações; construir conhecimento; reestruturar as significações
anteriores; integrando ao sistema as novas significações.

Para Célia Maria de Castro Almeida, em seu texto Concepções e Prá�cas Ar�s�cas na Escola (no livro O
Ensino das Artes — Construindo Caminhos, citado como referência no item 2.1. da Unidade 2), ao realizarem
a�vidades ar�s�cas, os alunos aprendem o processo de criar e que este requer tomada de decisões. Além de
métodos e técnicas novas, aprendem a fazer julgamentos em situações nas quais os modelos estão ausentes.
Aprendem a confiar em sua sensibilidade e percepção para determinar a adequação do que criam. Além disso,
aprendem conteúdos novos e habilidades específicas para lidar com materiais, ferramentas e equipamentos e
com os elementos cons�tu�vos de cada uma das artes. Segundo ela, os alunos aprendem a dizer mais e melhor
sobre si mesmos. Tornam-se mais flexíveis, crí�cos e demonstram mais capacidade de inicia�va se a eles são
providenciados métodos para melhor atender cada um, nas suas especificidades e respeitadas sua interação
com o mundo.

Segundo a autora, os alunos também aprendem que a alegria, o poder e a raiva podem ser
simbolizados pelas imagens, sons, gestos, movimentos e palavras que criam, pois o modo como o homem
expressa o que sabe, assim como o meio que escolhe para isso, influencia profundamente o conteúdo da
expressão. Cada vez mais, ele valoriza o poder da expressão através da arte. Em contato com as artes, os alunos
aprendem muito mais do que pretendemos. Aprendem a observar, pensar, decidir e tomar decisões, além de
valorizar o que fazem.

Nos estudos de Piaget, a aprendizagem é explicada pela teoria da equilibração. De uma maneira geral,
trata-se de um ponto de equilíbrio entre a assimilação e a acomodação. É considerada um mecanismo
autoregulador, necessário para assegurar à criança uma interação eficiente com o meio-ambiente. Nos estudos
de Vygotsky, o aprendizado não é desenvolvimento, pois, adequadamente organizado, resulta em
desenvolvimento mental e põe em movimento vários processos de desenvolvimento que seriam impossíveis de
acontecer de outra forma.

Embora haja discordâncias entre os estudiosos sobre como a criança aprende, podemos enumerar quatro
das categorias representa�vas dos es�los de aprendizagem:

visual: aprendizagem centrada na visualização;

http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000115756
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audi�va: centrada na audição;
leitura/escrita: aprendizagem através de textos;
a�va: aprendizagem através do fazer.

Saiba mais

...: que KRISHNAMURTI (1895–1986), no seu livro On Learning and Knowledge (Sobre aprendizagem
e Conhecimento), define o termo aprendizagem como movimento? E que ele considerava está�ca a
acumulação de conhecimento? O que você entende por estes conceitos apregoados por ele? Você acha que
as ideias da autora citada acima levam à aprendizagem como movimento ou ela é somente está�ca?

Problema�zando

Você acha que Piaget e Vigotsky partem da mesma perspec�va ao estudar como a criança aprende?
Será que não veem a mesma realidade baseados em pontos de vista diferentes, que levam a explicações
diferentes do mesmo fenômeno?

Dica de filme

Assista ao filme O Homem-Elefante. Ele nos mostra que devemos ir além das aparências para
descobrir as possibilidades do aluno e para explorar todo o seu potencial de aprendizagem.

Sobre esse filme, o escritor Eduardo Torelli comenta que o acesso aos meios culturais é, em úl�ma
instância, determinante para o modo como assimilamos o mundo — e, também, para o modo como o
mundo nos avalia. Ele entende que o personagem principal deste filme conquista cidadania ao revelar às
pessoas certas sua inclinação natural para a música e para a poesia aprisionadas em um exterior
monstruoso. Professor, como este aspecto do filme pode ajudar você a entender seus alunos nas suas
individualidades? Como providenciar o aprendizado a par�r de seus níveis de desenvolvimento?

Esse filme foi comentado no endereço abaixo, no site Educar para Crescer:
h�p://educarparacrescer.abril.uol.com.br/aprendizagem/homem-elefante412769.shtml, acesso em
10/03/2009.

Para refle�r

Depois de assis�r O Homem-Elefante, faça uma lista dos principais temas explorados pelo filme.
Reflita sobre as questões seguintes e discuta suas respostas com os colegas:

Qual a deficiência de John Merrick (John Hurt) que o dis�nguia dos outros?
Que �pos de dificuldade ele �nha? Era considerado normal?
Que aspectos de seu desenvolvimento foram considerados extraordinários?
Como você descreve a relação entre desenvolvimento e aprendizagem que fez dele uma pessoa
singular?
O que ele aprendeu com a vida que levou e como aprendeu?

1.2. O que é desenvolvimento?

http://educarparacrescer.abril.uol.com.br/aprendizagem/homem-elefante412769.shtml


Estudar o desenvolvimento infan�l é o mesmo que discu�r a Evolução do Pensamento Criador. O
movimento dos sistemas internos que leva às mudanças dos pensamentos, alargando-os e mantendo os já
adquiridos, é a evidência de que há o desenvolvimento da criança. Este desenvolvimento ocorre quando ela
exercita a construção do conhecimento acerca do mundo em que está inserida. A criança vive porque o seu
corpo exercita o equilíbrio biológico e porque sua mente exercita o equilíbrio psicológico. Ela muda de idade e
acresce ao seu mundo interno os conteúdos resultantes de suas relações em sociedade e as novidades que seu
sistema interno é capaz de gerar. A cada novo conhecimento construído, engendra uma nova relação com o
mundo que a rodeia, uma nova relação que leva à aprendizagem.

Leia a proposta de Projeto de Pesquisa abaixo (na figura) e tente imaginar o alcance e como seriam os
dados resultantes desta pesquisa. No item 3.1, mostraremos como entender os dados resultantes de um
projeto como este, para que você saiba como a criança muda através de níveis cada vez mais complexos de
desenvolvimento. Ela aperfeiçoa seus sistemas mentais (esquemas, estruturas). Se você �ver fôlego, e eu
gostaria que �vesse, faça esta pesquisa e a discuta com seus colegas:
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Desenvolvimento do pensamento criador

Colete dados para este projeto piloto para fazer uma primeira leitura da realidade que você quer
observar: o desenvolvimento de crianças. Procure e selecione crianças de 4 (quatro) a 13 (treze) anos. Pode
ser 4 crianças para cada idade. Se você conseguir esse número para cada faixa etária, terá 40 crianças para
observar. Você trabalhará individualmente com ela (uma criança não poderá ver o que as outras estão
fazendo!).

Vamos dividir esse projeto, que será nosso experimento, em 5 fases.

Fase 1: Escolher uma figura interessante onde existam vários detalhes diferentes (Testar umas 5
figuras, de diferentes es�los, para ver qual a que desperta mais interesse da criança, antes de começar o
experimento);

Escolhida a melhor figura, mostre-a a cada criança, individualmente (a entrevista é individual), longe
das distrações do meio e peça que nomeie o que vê na figura;

Anote para a criança, numa folha, a lista de objetos, efeitos e detalhes que ela es�ver vendo. Para
cada criança, uma folha de anotações. Ela não precisará escrever o que vê porque você o estará fazendo
por ela. O pesquisador (você) é que anota tudo. Anote na ordem exata o que a criança observa e diz.

Fase 2: Pedir que, olhando na lista de objetos citados e também consultando a figura (que será
sempre man�da para observação e/ou conferência), a criança escolha os objetos que mais gosta. Anotar e
manter a mesma ordem que ela estabelecer.

Fase 3: Pedir à criança que desenhe uma nova figura u�lizando os objetos para compor o tema de
seu desenho, na ordem escolhida na fase anterior. Leia para ela a lista e peça para compor mantendo a
mesma ordem.

Deixe-a gastar o tempo que for necessário para compor sua figura, que, segundo você, “é uma obra
de arte”! Tudo o que ela fizer é uma beleza! Es�mule-a com elogios, mas não interfira na criação. Ela só
pode usar os obje�vos para inseri-los no desenho mantendo a ordem que determinou anteriormente (esta
técnica se chama Relação Forçada).

Fase 4: Anote no seu caderno de observações cada elemento novo que ela introduziu para
“completar” as figuras e/ou objetos da lista que u�liza à medida que desenha. Essas variáveis da
intermediação e/ou complementação necessárias à composição que a criança vai construindo são
importantes para a sua coleta de dados, para a análise que você fará depois e para o entendimento dos
elementos do Produto Final (a obra de arte).

Fase 5: Peça a ela que dê um �tulo ao trabalho ar�s�co que acabou de realizar.

Obs.: Se ela quiser usar cores, pode! Essa seria uma variável (detalhe) a mais para a sua observação!

Para melhor compreender o que significa o �tulo deste projeto e sua relação com as concepções de
Piaget sobre o desenvolvimento infan�l, leia o capítulo III do trabalho Evolução do Pensamento Criador em
Situação Musical, em: h�p://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000115756, acesso em 10/03/2009, de
Figueiredo, citado anteriormente.

Imagine comigo o que conseguiremos pensar a par�r deste projeto:

1. Analisaremos os elementos que foram engendrados (criados como ideias novas) por cada criança. Estes
elementos surgiram do que lhes era familiar (as listas que observou na figura dada) e fluíram da
observação de cada criança. Ela par�u do que sabia e do lhe fora dado para criar o novo, em acréscimos
sucessivos. Aqui, você já poderá ver indícios do desenvolvimento da criança. A soma de todos os
desenvolvimentos, das diferentes idades e os movimentos das diferenças vão mostrar que o

http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000115756
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desenvolvimento é possível em todas as faixas etárias! A criança só consegue se desenvolver quando, a
par�r de sua observação dos elementos e sua inserção no contexto em que vive, cria o novo dentro de
seu sistema interno, nas diferentes fases de sua vida, à medida que resolve problemas que desafiam sua
mente.

2. Poderemos, assim, estudar como a criança cria a realidade interna através da observação em condições
obje�vas, subje�vas e contextuais, e como evolui na construção do conhecimento do mundo. Como
constrói a “leitura da realidade” em que está inserida, externando, através da percepção, a compreensão
ar�s�ca do mundo.

3. Também, o uso dos símbolos e sua organização individual num todo com sen�do (diferentes sen�dos ao
longo dos diferentes desenvolvimentos) refle�rá o que ela constrói como resultado de uma absorção
cultural e nos dará a noção do que são arte e significação do ponto de vista infan�l. Nada impedirá que,
observando a evolução do pensamento ar�s�co da criança, estejamos obtendo indicadores de como
evoluiu o pensamento criador da humanidade. Uma realidade pode refle�r a outra, por analogia.

Para refle�r

Pense no que já leu até aqui e veja que o estudo do pensamento criador é a oportunidade que temos
de observar e constatar o Desenvolvimento Infan�l. Lembre-se das crianças que conhece e como elas
demonstram que se desenvolvem à medida que mostram, a cada dia, em diferentes idades, como
constroem o conhecimento que têm do mundo. Às vezes, estando com a mesma idade, elas têm
desempenhos e conclusões inerentes ou não ao seu desenvolvimento. É por isso que temos crianças tão
diferentes na mesma faixa etária! Quando não conseguem ver ou fazer uma coisa em uma determinada
época, o fazem mais tarde. Seus desenvolvimentos se manifestam à medida que acrescentam uma
novidade a cada ação executada. Parece que a criança avança todos os dias para uma nova competência
não exercitada anteriormente.

Por exemplo: você já viu um bebê tentando colocar uma chave na fechadura da porta,
insistentemente, só parando quando consegue sa�sfazer sua curiosidade? Ele está pra�cando a construção
do conhecimento sobre o assunto e sobre a ação. Ele se sa�sfaz quando constrói, para si, o conhecimento
sobre como usar chaves. Neste momento, se dá um belo exemplo do que vem a ser o desenvolvimento
infan�l. E nós observamos e dizemos: Ele aprendeu!

1.3. Por que é determinante para o professor entender a construção do
conhecimento?

O professor também aprende e constrói seu conhecimento sobre o mundo e sobre as disciplinas que
leciona. Toda vez que precisa aprender, ele passa por processos de desenvolvimento individuais. Para que ele
seja cria�vo e fomente a cria�vidade em sala de aula, ele precisa ter compromisso com os procedimentos
cria�vos.

Este texto tem como obje�vo con�nuar provocando em você todas estas questões para fazer com que
procure, ao longo de sua prá�ca pedagógica do ensino da arte, ajudar seu aluno(a) a criar o conhecimento
ar�s�co do mundo de maneira sa�sfatória, efe�va, agradável e transformadora.

Se o homem cria o conhecimento do mundo em que vive, o que cria o ajuda a entender este mesmo
mundo. Ele assimila, adapta e acomoda o novo internamente. No estudo de como acontece o
desenvolvimento do homem, o que importa é saber que, dentro de cada um, há um processo lento e cuidadoso
de internalização do que acontece ao seu redor. Para entender estes acontecimentos, a habilidade cogni�va de
cada um cria caminhos internos que possibilitam este entendimento. Você, ao ensinar arte, tem que entender
que somos criadores internos das realidades externas o que está fora é registrado dentro, pelo sistema interno
— e criadores do novo —, o que criamos dentro é reconhecido fora, através da comunicação do produto.
Criamos pela ação, mas não deixamos de aprender com a prá�ca e a vivência dos outros que nos rodeiam. A
própria maneira de lecionar é uma invenção única. É sobre isso que falaremos agora.
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Alguns professores costumam colocar a responsabilidade por não serem cria�vos em coisas e fatos do
meio ambiente, fora de si mesmos, e tornam-se acomodados com o passar dos anos. É claro que existem na
sociedade, no meio ambiente e nos sistemas educacionais muitas forças que inibem a individualidade do
professor cria�vo e o leva à conformidade. Mas, neste texto, estamos falando sobre aprendizagem e
desenvolvimento, dois conceitos essenciais para o professor de arte. E ele só pode trabalhar bem entendendo
que a garan�a de seu sucesso é o emprego da cria�vidade, criando um clima e meio ambiente favoráveis para
que a aprendizagem e o desenvolvimento ocorram.

Analise as forças mais comuns que inibem a procura de nossa única invenção da melhor maneira
de lecionar. Leia e tente explicar como estas 10 variáveis abaixo nos inibem, prejudicam nossa
aprendizagem e dificultam tanto o nosso desenvolvimento quanto o do aluno. Depois que �ver discu�do com
seus colegas, veja, no final do texto, os comentários do autor sobre cada uma delas.

São inibidores do professor cria�vo:

Pensamento Aleatório versus Pensamento Centrado num Tema;
Falta de tempo para pensar e para sonhar;
Falta de hones�dade intelectual;
Mente despreparada;
Deixar de inves�gar e explorar;
Deixar de inves�gar coisas novas em profundidade;
Empobrecimento da reserva de imaginação;
Deixar de anotar ideias;
Medo da individualidade;
Deixar de ser você mesmo(a).

Problema�zando

O que significa cada um dos inibidores acima? Leia e analise as respostas no final desta Unidade.

Segundo Baldwin, Piaget divide o desenvolvimento da criança em quatro períodos principais: a infância, o
período pré-operacional, o período de operações concretas e o período de operações formais. À medida que
cresce, a criança vai se organizando organicamente e psicologicamente. Vai construindo o seu conhecimento,
ampliando cada vez mais suas conquistas, adquirindo novos esquemas sistemá�cos, organizando suas
estruturas mentais, preparando-se para a�vidades cada vez mais complexas. Ela pra�ca o pensamento
reversível (o seu sistema “lembra” do que já sabe) e mantém o que sabe; vivencia desequilíbrios e equilíbrios e
consegue uma eficiência comportamental através da ação e da consciência da ação. Seu sistema cogni�vo
funciona como uma espiral que se amplia e alcança outros níveis mais eficientes. Ela é atraída por problemas
que levam à equilibração, para, depois, avançar para outras conquistas. E ela cria o novo.

Neste mesmo texto, você verá a discussão de que não existe somente a teoria de Piaget para explicar o
desenvolvimento. Segundo o autor, são seis teorias diversificadas, mas que tem algo em comum: apregoam
que o desenvolvimento acontece através de vários níveis que se sucedem e garantem a construção do
conhecimento. O segundo nível assume o controle do primeiro e assim sucessivamente. Ele comenta, ainda,
que uma teoria confirma a outra e, no seu conjunto, são promessas de um estudo mais amplo sobre as
potencialidades da criança, ajudando os pesquisadores

*Teorias de Desenvolvimento da Criança

T.D.C* Comentários
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T.D.C* Comentários

Teoria
Es�mulo-
Resposta

Tem rigor operacional, parcimônia e verificação operacional.

Teoria de
Piaget

Considera a teoria acima (E-R) excessivamente passiva e mecânica. Trata do
funcionamento cogni�vo das crianças. A criança cria e/ou constrói o conhecimento do
mundo.

Teoria
Freudiana

Cri�ca todas as outras teorias psicológicas, pois elas não acentuam suficientemente os
impulsos como causas dos comportamentos.

Teoria de
Lewin

Respeita as intuições de Freud, mas destaca que faltava a ele linguagem mais cien�fica.
Não supõe que os acontecimentos da infância tenham influencia no comportamento
adulto.

Teoria de
werner

Vem da tradição da teoria de Gestalt e da teoria organís�ca. Destaca que a teoria E-R
era mecanís�ca. Volta-se para aquisições moleculares de novos comportamentos que se
acrescentam ao repertório já existente na criança.

Teoria de
Parsons

Incorpora a teoria psicanalí�ca integralmente à sua teoria de socialização. Acentua a
par�cipação da criança na família como um sistema social. Analisa o sistema social
como parte do processo de socialização.

Citada no quadro anterior, a teoria de Vygotsky apregoa que o aprendizado está relacionado ao
desenvolvimento. É ele que possibilita o despertar de processos internos de desenvolvimento que, não fosse o
contato do indivíduo com certo ambiente cultural, não ocorreriam. A criança depende das relações em
sociedade para adquirir informações do meio ambiente, das pessoas. O autor acredita na interdependência dos
indivíduos envolvidos no processo que inclui o aprendiz. Para ele, o desenvolvimento fica prejudicado quando
faltam situações propícias ao aprendizado. O papel do professor como intermediário se torna realçado pelo
autor.

Dicas

Este quadro foi inspirado no livro de Baldwin. Você pode acessar o site abaixo, onde pode ler o texto
O desenvolvimento humano na Teoria de Piaget, de Márcia Regina Terra (acesso em 10/02/2009). Pesquise
mais informações em:

h�p://www.unicamp.br/iel/site/alunos/publicacoes/textos/d00005.htm.

h�p://www.clubedoprofessor.com.br/recursos/teorias/index.html. O site ar�gos educacionais de
interesse nesta temá�ca do desenvolvimento e aprendizagem (acesso em 11/03/2009).

h�p://www.psicopedagogia.com.br/ar�gos/ar�go.asp?entrID=549 alguns textos sobre o estudioso
Vygotsky (acesso em 11/03/2009).

Anexo

http://www.unicamp.br/iel/site/alunos/publicacoes/textos/d00005.htm
http://www.clubedoprofessor.com.br/recursos/teorias/index.html
http://www.psicopedagogia.com.br/artigos/artigo.asp?entrID=549
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O que significam, segundo o autor

1) Pensamento
aleatório versus
pensamento
centrado num
tema

Quando você tenta ser o único inventor de sua maneira de lecionar, há horas em
que você tem que se concentrar completamente no problema. Algumas pessoas
incorretamente associam a invenção e a descoberta com o acaso, com o
comportamento aleatório. É verdade que muitas boas ideias parecem ocorrer
quando a pessoa está relaxada (naw banheira, nos serviços religiosos, no
clube...). Entretanto, estas ocorrências são SEMPRE precedidas de atenta
concentração durante a qual a mente se manteve ocupada com o problema em
questão, em outra oportunidade.

2) Falta de
tempo para
pensar e para
sonhar

O pensamento centrado num tema toma seu tempo. O relógio é um �rano e
muito se pode fazer para abrandar sua �rania. As a�vidades têm que ser
desenvolvidas com legi�midade. Não se apavore. Deixe uma parte de seu dia
sem tarefas, não tenha receio de sonhar ocasionalmente e não fique com
vergonha se alguém o surpreende fazendo ou demonstrando estar totalmente
fora da realidade, pensando e concentrando-se em alguma coisa de interesse só
seu.

3) Falta de
hones�dade
intelectual

Nós nunca somos sinceros conosco mesmos, fazendo coisas que realmente nos
interessam. Para você se tornar o criador de sua própria maneira de ensinar,
você tem que se libertar de todas as coberturas e máscaras que escondem você
dentro de seu próprio trabalho. Liberte-se de todas suas falsas crenças, de todas
as convenções e formas que estão ultrapassadas.

4) Mente
despreparada

Algumas pessoas acham que, quanto mais você sabe, menos é capaz de inventar
e descobrir. Isto é falso. As chances aumentam para as mentes preparadas. Mas
encontramos um paradoxo aí. Familiaridade com conhecimento existente é
necessário para conseguir mais conhecimento, no entanto, a existência de
conhecimento anterior acerca de um determinado problema pode se tornar um
entrave para a solução do mesmo. Pré-conceitos são acusados de atrapalhar as
descobertas.

5) Deixar de
inves�gar e
explorar

Nunca poderá haver para o professor um período sequer em que o processo de
experimentação e teste cesse.

6) Deixar de
inves�gar coisas
novas em
profundidade

Os alunos geralmente reclamam de estudar e repe�r certos tópicos. Acham que
a ênfase não os mo�va. Isto ocorre porque os alunos não dominaram a
habilidade de olhar para os assuntos abordados como coisas diferentes e em
grande profundidade. Dos estudos sobre a percepção, entretanto, é sabido que
o significado do objeto muda à medida que mudamos o ponto e a perspec�va
através da qual nós observamos. Detalhes previamente esquecidos podem, de
repente, tornarem-se extremamente importantes. Depois de mudarmos as
metas ou depois de obtermos informação adicional, o significado de alguma
coisa familiar também muda. Muitas são as invenções e descobertas através do
uso deliberado de métodos que tornavam o familiar estranho e o estranho
familiar.
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inibem o
professor
cria�vo

O que significam, segundo o autor

7)
Empobrecimento
da reserva de
imaginação

A pessoa terá dificuldade de pensar cria�vamente se ela não tem uma reserva
rica de imagens cerebrais. Uma reserva mental repleta de imagens será ú�l para
o professor cria�vo quando es�ver à procura de sua própria invenção. Uma
maneira de enriquecer a imaginação é através do desenvolvimento da
consciência do meio ambiente, conseguido pela experimentação detalhada. Isto
será possível vivenciando experiências sensoriais, através de experiências de
primeira mão, através da iden�ficação pessoal com outros profissionais, através
de envolvimento com a vida. Outra maneira eficaz é através da imersão na
literatura mundial.

8) Deixar de
anotar ideias

Nós nos sen�mos desprovidos de ideais até o dia em que decidimos anotá-las. Aí
nossa vida muda! Frequentemente nós deixamos de nos fixar nas próprias ideias
e falimos em capturá-las, mais porque elas ocorrem em lugares impróprios e
incomuns do que porque ocorrem onde gostaríamos que elas ocorressem.
Mesmo as crianças têm que ser orientadas sobre a importância de “segurar” as
ideias, anotando-as para serem usadas no futuro, ou para desenvolvê-las
quando a oportunidade chegar.

9) Medo da
individualidade

É di�cil libertarmos-nos da opinião que as pessoas têm de nós. Estamos sempre
tentando nos ajustar às expecta�vas de outrem, à recomendação de que não
devemos prejudicar ou ofender. Isto faz com que reduzamos severamente
nossas potencialidades. Foram muito poucas as pessoas cria�vas que
contribuíram magnificamente para a sociedade por serem populares ou bem
aceitas por todos. De fato, muitos deles foram odiados. A pessoa cria�va tem
sempre algumas coisas urgentes para dizer e, constantemente, procura novos
aspectos da verdade.

10) Deixe de ser
você mesmo(a)

Talvez o melhor conselho para ser dado ao professor que está querendo garan�r
que a aprendizagem ocorra em sua sala de aula, respeitando o desenvolvimento
cogni�vo de seus alunos e providenciando para que eles construam o
conhecimento do mundo, é invis�r na habilidade de ser cria�vo: 
“Seja você mesmo se deseja contribuir com qualquer coisa original e que
acredite que valha a pena”. Esse é um conselho di�cil de receber porque sempre
estamos impedidos pela nossa pretensão e/ou �midez, nossas dúvidas e
fraquezas além dos auto-conceitos confusos que alimentamos”. 
“Procure saber o valor de suas intuições. Trate-as com carinho e cul�ve as
condições para dar-lhes meios de florescerem. O processo de se tornar um
professor cria�vo é, finalmente, uma aventura excitante, que traz retornos
inesperados. Confie nos seus sonhos e faça deles a realidade. Use os processos e
meios cria�vos para garan�r a aprendizagem de seus alunos, para dar-lhes
oportunidades de se desenvolverem cogni�va-mente, no seu próprio ritmo e
passo.”

Unidade 2: Oportunidades do sujeito criar o novo

2.1. O desenvolvimento da aprendizagem cria�va
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Nesta unidade, trataremos da cria�vidade sob o enfoque constru�vista: a criança cria o seu
conhecimento do mundo e isto jus�fica sua individualidade. O professor tem que se informar acerca deste
enfoque para entender que a criança aprende porque há uma evolução de seu pensamento criador. Seu
sistema interno é capaz de criar e manter o conhecimento.

Após Piaget, talvez seja apropriado afirmar que o organismo é o ponto de par�da do indivíduo mental, e
que a parte cria�va do comportamento é o motor principal da evolução. Seus pressupostos teóricos explicam
como o sujeito constrói esse trajeto - o do adquirir conhecimento através do comportamento cria�vo. As
colocações de Piaget em suas obras Psicologia e Epistemologia: por uma Teoria do Conhecimento (1978),
Biologia e Conhecimento (1973), Inves�ga�ones sobre la Generalización (1984) e O Possível e o Necessário
(1985) servem de suporte teórico básico para os estudos acerca do processo cria�vo para aqueles que querem
ir além do estudo dos produtos cria�vos já existentes.

Ele afirma que o conhecimento não é um estado e, sim, um processo. Se todo conhecimento é sempre
um vir a ser e consiste em passar de um conhecimento menor para um estado mais completo e mais eficaz,
tanto a criança quanto o professor podem criar os seus conhecimentos e se desenvolverem.

Ele propôs que os sujeitos constroem o mundo a par�r dos elementos (experiências) e dos instrumentos
(operações mentais) disponíveis num dado momento de seu desenvolvimento. Assim posto, com seu exis�r
rela�vamente pouco diferençável do biológico, constrói o mundo de necessidades e sa�sfações baseado nas
condições inatas e nas experiências. O egocêntrico sujeito de 4 anos já constrói o mundo sendo não
conservador, interagindo com outras pessoas que convivem e com as quais troca experiências. O adolescente,
nos seus contatos com os outros, potencialmente entende a lógica dos princípios abstratos de um argumento
sem procurar recursos em algum fato e/ou caso para poder entender o que está sendo dito.

Ele sugere que estudemos os sujeitos de todas as idades (inclusive adulta) para saber como eles impõem
normas de criação de conhecimentos a si mesmos. Um exemplo deste estabelecimento natural de normas pelo
sujeito em desenvolvimento observado por Piaget foi dado quando ele constatou que a criança de 5-6 anos
ainda ignora a transi�vidade, pois reconhece a iden�dade qualita�va, mas rejeita a conservação quan�ta�va.
Depois, aos 7-8 anos, ao contrário, a criança considerará necessárias ao mesmo tempo a transi�vidade e a
conservação quan�ta�va. Com este exemplo, ele concluiu que o sujeito (independentemente do psicólogo)
reconhece normas.

Com o método de Piaget, surge o seguinte problema: como aumentam os (e não o) conhecimentos?
Podemos começar a responder esta pergunta estudando a psicologia da criança. Com suas descobertas, As
crianças têm que alcançar certos sistemas como reversibilidade, invariância, iden�dade. A ausência de
invariantes, tão caracterís�ca do pensamento da criança pequena, não é consequência da irreversibilidade
inicial do pensamento e da construção das primeiras noções de conservação. É, ao contrário, devida à
reversibilidade cons�tu�va das primeiras operações da mente. Para ele, na verdade, transformação e
iden�dade são sempre indissociáveis e é a possibilidade de compô-las entre si que cons�tui a obra própria da
razão, cons�tui o estudo gené�co da inteligência.

Para refle�r

Como ocorrem estas mudanças? O sujeito constrói — criando — para conhecer o mundo? Para
responder a estas perguntas, você não pode se basear unicamente nas teorias do desenvolvimento
intelectual. É necessário discu�r, igualmente, a evolução do conhecimento. Observar estas mudanças é
uma tarefa di�cil porque elas não ocorrem apenas dentro do sujeito ou são adquiridas apenas por simples
observação. Você tem interesse nestas discussões? Pensa que é importante saber como funciona a
cognição?

Para Piaget, estas mudanças são produtos da equilibração e da autorregulação. A equilibração pode ser
definida como uma constante a�vidade do organismo em busca de um estado de ponderação entre a
assimilação de uma informação que está em conflito com uma já existente e o ajustamento da nova
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informação. Chamamos esse processo de acomodação. Estes reguladores do desenvolvimento contêm a noção
de autorregulação — o próprio sistema do organismo é que dita o que é para ser assimilado e o que é que deve
ser acomodado.

Sabe-se que todos os sistemas feitos pelo sujeito são construções humanas e que o organismo não
assimila passivamente a informação ao construir seus sistemas de conhecimento. O sujeito constrói uma
representação mental do mundo, construindo a realidade. O pensamento criador não é somente resultado de
transformação e, sim, de aberturas nos esquemas que levariam à extrapolação e extensão de um processo
dado. Mas a iden�dade e a transformação estão ligadas ao conceito de conservação do pensamento e, de certa
forma, caracterizam uma mudança nos esquemas que não podem, de maneira alguma, ser deixados de lado
numa discussão como essa. Se a inteligência é ligada à criação humana — o homem constrói sua inteligência —
então não há como não aproximar as razões da inteligência as da cria�vidade. Piaget diz que o estudo gené�co
da inteligência fornece, a este respeito (transformação e iden�dade), um argumento decisivo. Para ele, nem a
iden�ficação e nem mesmo a semelhança precedem a organização da mudança ou da diferença. É
solidariamente que se cons�tuem os instrumentos operatórios aptos a coordenar uns e outros.

Na verdade, à medida que o problema aparece é que o sujeito se “instrumenta” para resolvê-lo. Aqui,
reside a construção de sistemas de ação que, envolvendo o ato inteligente e o cria�vo, são, possivelmente, o
resultado de aberturas nos esquemas já existentes.

Para refle�r

Você não acha que Piaget estava se referindo ao processo de pensar quando disse que o pensamento
completado é produto de longa construção? Até aqui, deu para você perceber como acontece o
desenvolvimento? Como a criança vai construindo o seu conhecimento do mundo?

O mundo não é dado para ser ingerido passivamente. Mais do que isso, ingere-se o mundo a�vamente,
alcançando-o e colocando-o dentro de si. É através de experiências captadas não isoladamente que se ingere o
mundo, e elas são organizadas em unidades chamadas esquemas.

Segundo Piaget, os esquemas são “unidades” ou “totalidades” de organizações da experiência que
servem como contexto para os novos conhecimentos poderem ser assimilados. Portanto, através das
assimilações e acomodações, os sujeitos constroem sua realidade, constroem o conhecimento que usam
atualmente e que con�nuarão a usar. Há uma conservação do conhecimento. A assimilação leva a alguma
acomodação. A nova acomodação cria um novo conceito ou esquema, que é assumido (conservado) até que
uma outra experiência o estenda, mas sempre conservando o esquema anterior. O novo e o velho levam a uma
nova síntese. Como o sujeito não tolera a contradição, porque tende ao equilíbrio, ele caminha sempre a
procura de soluções. Nesta procura, ele cria soluções e conhece melhor o mundo em torno de si. O organismo
vivo é capaz de antever, de antecipar... No mundo vivo, há toda sorte de antecipações.

Problema�zando

As antecipações repousam sobre informações anteriores, sem as quais não seriam inteligíveis; essas
informações são habitualmente ligadas a um esquema ou organizações suscep�veis de se transferirem de
uma situação para outra. Você pode dar um exemplo de antecipação no pensamento de uma criança?

Piaget notou que esta construção humana da realidade poderia ser observada e estudada através da
ação da criança. Ele ficou imediatamente interessado pela maneira como a criança raciocinava e pelas
dificuldades que ela sen�a; pelas faltas que come�a; as razões pelas quais ela as fazia; e pelos instrumentos
que ela u�lizava para chegar às soluções justas. Depois desse interesse inicial, ele começou e con�nuou fazendo
a análise qualita�va, ao invés de fazer esta�s�cas sobre as respostas justas ou falsas. Ele acreditava que,
exis�ndo uma interação entre o indivíduo e o objeto, isto era feito através de uma estrutura que não era dada
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anteriormente, como se es�vesse predeterminada no espírito humano. Ele concluiu que o indivíduo constrói
seus conhecimentos. Seu verdadeiro problema era explicar o que há de novo no conhecimento de uma fase à
outra do desenvolvimento. Como seria possível a�ngir o que há de novo?

Quando falou de cria�vidade na entrevista dada a Bringuier, ele se referiu a lacunas, ou contradições
possíveis, e disse que: “...a infância é a fase criadora por excelência, …nela devemos concentrar nossos estudos
de cria�vidade.” (Bringuier, 1978, p. 160)

O autor ensina que a criança cria o conhecimento quanto isso é possível, e que as possibilidades só se
abrem degrau por degrau. Esses são essencialmente funcionais (sem estruturas já construídas), sob forma de
um poder progressivo de coordenação. Piaget diz que as funções biológicas conduzem à manutenção da vida e
as cognosci�vas conduzem ao conhecimento e à compreensão. Nas funções cognosci�vas, temos a antecipação
como um dos caracteres gerais. Para ele, as antecipações intervêm desde a percepção, os condicionamentos e
os esquemas de hábitos. Estas antecipações cognosci�vas possibilitam ao sujeito buscar soluções diferentes e
até mesmo recorrer, extrapolar. O conhecimento consiste não apenas em adquirir e acumular informações,
mas, sobretudo, em organizá-las e regulá-las por sistemas de autocontrole. Esses sistemas são orientados no
sen�do das adaptações, ou seja: no sen�do da solução dos problemas. Se solucionar problemas é criar, então o
conhecimento consiste em adquirir informações para que, organizadas e reguladas levem o sujeito à criação.

A Evolução do Pensamento Criador, ou melhor, a construção do conhecimento, mostra que cada
nível de estrutura, e seus antecedentes e/ou consequentes revelam uma organização que reflete o
aparecimento da novidade na construção do conhecimento humano. O pensamento antecipado prevê
acontecimentos, deduz pelo espírito e providencia, através do equilíbrio orgânico, o aparecimento da novidade
no processo de conhecer o mundo. É o pensamento em ação que leva o organismo a criar, que leva à produção
circular de aberturas e fechamentos que engendram o espírito. Este pensamento possibilita o começo de novas
aberturas, de novas criações.

Aos conceitos de antecipação e conservação, Piaget adiciona o terceiro caráter notável da acomodação: o
de alças. Este permite a antecipação através da aplicação ou transferência do esquema a uma situação nova
antes de seu desenrolar temporal. Este caráter mostra que um esquema, inicialmente não antecipador, veio a
tornar-se por ter duas extensões: uma para frente e outra para trás, sendo, cada uma, suficiente, pois podem se
decompor em extrapolações e em recorrências na medida em que qualquer delas é esquema�zada. Se o
esquema se mantém por si mesmo, isso jus�fica o estudo da Evolução do Pensamento Criador, pois se o sujeito
conhece extrapolando, ele está criando e, se recorre, não há perda, pois está mantendo o conhecimento inicial.
Não há perda no ato de pensar criadoramente. O ato de pensar resulta em manutenção ou produção de
novidades.

Falando sobre o que cons�tui os dois grandes mistérios do conhecimento, Piaget escreve que a
organização do conhecimento engendra estruturas constantemente novas que não estão con�das nas iniciais.
Uma vez construídas, elas aparecem como o produto necessário das primeiras. Tal construção sempre se apóia
no que está em processo vindouro e, por conseguinte, no que ainda não está acabado, de uma maneira mais
frequente e quase constante do que o adquirido anteriormente.

Para refle�r

As crianças criam a novidade ao criarem os pensamentos sobre o mundo em que vivem?

Se o seu sistema (mecanismo) interno permite que elas criem, fica jus�ficado que elas podem se
desenvolver?

Se elas podem se desenvolver a cada momento que usam todos estas capacidades cogni�vas
internas, elas podem mostrar que são capazes de aprender, de serem aprendizes, de par�ciparem das
aprendizagens que nós, professores, tanto lutamos por promover?
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A cria�vidade é a ultrapassagem do sistema que observa, assimila, conserva e está aberto às mudanças.
Cons�tui-se de ação exterior ao objeto observado. Ela cria o novo e está além da simples observação das
propriedades do objeto. Só o sujeito extrapola, pois é cria�vo. A extrapolação é a mudança no esquema; a
generalização, a sua extensão a outros conteúdos ou sua extensão a uma rede mais organizada de esquemas e
conteúdos. A extrapolação é a compreensão das possibilidades nas relações novas e não só a constatação de
possibilidades nas relações observáveis (diferenciações e reintegrações). Ela engendra o novo e supera as
necessidades, ultrapassa a verdade atual para o organismo psicológico. A cria�vidade não é só um
enriquecimento complementar da extensão ou da compreensão do objeto e de suas relações: é a antecipação,
a organização do conhecimento e a extrapolação de situações, a resolução de problemas, a mudança dos
esquemas e a criação de estruturas mentais novas.

Agora, podemos afirmar que há um desenvolvimento do pensamento criador, e a criança cria a
novidade à medida que constrói seu conhecimento a respeito do mundo, à medida que aprende
espontaneamente a conhecer o mundo. E o melhor é que isto pode ser observado através de um problema
proposto através do desenho que, neste caso, não é nada mais que uma outra manifestação cogni�va da
criança como outra qualquer. Será que é possível observar a Evolução do Pensamento Criador pelos grafismos
(desenhos) de pessoas cria�vas quando criam? Esta é mais uma pergunta a ser respondida. Vejamos o que
pode ser observado no item 3.1., quando discu�remos alguns desenhos que coletamos de crianças.

2.2. Como podemos providenciar que o sujeito aprenda sendo cria�vo?

Para que o sujeito aprenda, devemos levar em conta o seu nível de desenvolvimento. Isso significa
respeitar o conhecimento adquirido até o momento, o contexto em que está inserido, o ritmo de seu
envolvimento na a�vidade, sua predisposição para a concentração e suas tenta�vas de entender o que é novo e
o que está sendo proposto. Crianças da mesma idade não necessariamente estão no mesmo nível de
desenvolvimento.

Para isso, temos que respeitar o movimento da criança nas a�vidades da qual faz parte. É preciso que
sejamos os intermediários entre a criança e o mundo (leia-se sala de aula e fora dela) para que se promova o
desenvolvimento. Respeitado o nível de desenvolvimento de cada criança, garante-se o meio propício para que
a aprendizagem ocorra. Qualquer que seja a matéria lecionada, estar-se-á respeitando as diferenças individuais,
as limitações e os talentos.

Problema�zando

Como garan�r que sejamos cria�vos para ensinarmos ao sujeito para que ele também o seja?
Quem é que está sendo capacitado para ser mais cria�vo?
Como criar condições para a expressividade infan�l?

Possíveis respostas para as questões acima envolvem saber que:

Cria�vidade é um processo, um trazer para ser, uma descoberta, um ato;
A cria�vidade aparece como uma solução inesperada e nova;
As habilidades do criador, usadas na criação, são universais;
As habilidades criadoras podem ser incen�vadas, desenvolvidas
e treinadas (processo de capacitação);
O talento e a cria�vidade não são medidos via teste de QI.

Nossa sociedade não dá credibilidade e apoio para a educação como recurso polí�co. Nos moldes como é
exercitada hoje no mundo acadêmico, as caracterís�cas intelectuais exercitadas não são as requisitadas pelo
mundo atual. Muitos alunos saem da faculdade sem noção dos desafios que a sociedade lhes reserva na sua
atuação prá�ca. Saem formados e sem preparo para transformar a realidade; não resolvem e não criam o novo
para resolverem os problemas postos pela co�dianidade. Convém observar que os jovens acharão as escolas
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mais fascinantes e interessantes se �verem a chance de tentar todas as possibilidades de raciocínio, criação e
improvisação; ao mesmo tempo em que es�verem aprendendo os conteúdos obrigatórios. Criar condições para
o desenvolvimento do pensamento criador abrange ações através da vivência da percepção em sala de aula
dando oportunidades para que a criança por meio da prá�ca ar�s�ca exercite a imaginação e a fantasia no ato
criador.

Unidade 3: A prá�ca docente na construção do conhecimento em
arte

3.1. Por que temos que saber qual é o nível de desenvolvimento de nossos alunos?

Imagine que você tem que preparar uma aula e não sabe quem são seus alunos. Não sabe como eles
aprendem e em que estágio ou nível de desenvolvimento eles se encontram. Existem várias maneiras de você
descobrir. Uma delas é observando o desenho e a evolução do desenho ao longo das diferentes idades.

Ana Mae ressalta que, em 1914, com a vinda do professor italiano Ugo Pizzoli para o Brasil, iniciou-se
estudos que indagavam sobre a natureza da criança e consideravam necessárias para o nosso país inves�gações
sobre as suas potencialidades orgânicas e funcionais. Entre os trabalhos publicados, Ana Mae comenta o de
Adalgiso Pereira, que usou a representação gráfica da criança como teste. Além de medir a memória visual, a
memória ciné�ca e a ap�dão para as artes visuais, ele media e classificava os �pos intelectuais. Iniciava-se,
nesta época, a noção de que o desenho infan�l pode providenciar índices de um processamento lógico-mental
e ser um meio para inves�gá-lo.

Olho-vivo

Vale a pena ler A Experimentação psicológica e o ensino do desenho. Liderança de São Paulo no
ensino primário e normal, Capítulo 6 do livro Série Debates: Educação (São Paulo: Perspec�va, 1978), de
Ana Mae Barbosa. Com ele, você pode notar que, já em 1978, a autora demonstrava ser a pioneira na
discussão e na defesa da arte infan�l para a criança. Ela faz uma retrospec�va do interesse dos educadores
e psicólogos pela expressão infan�l através do desenho e comenta os rumos que tomou o ensino do
desenho ao longo das décadas.

Com os posi�vistas, passou-se a definir desenho como um elemento que informava ao professor a
natureza psicológica, como se fosse um teste mental que mostrasse o estado da cultura, o valor, a extensão do
patrimônio idea�vo da criança. Em outras palavras, com o desenho, poderíamos dis�nguir as ideias das
crianças. Se a criança faz o desenho e expressa suas ideias a par�r de sua consciência do mundo ou a par�r de
solicitação de alguém, o que importava era inves�gar as a�vidades cerebrais usadas na ação de realizar o
grafismo. Era o começo da averiguação de como se inicia e como se desenvolve na mente da criança a
representação figurada das coisas mais comuns que a circundam.

Nos seus estudos, Pizzoli concluiu que a inexa�dão do conceito visual ou falta de lógica dos desenhos
infan�s foi devidos a: 1º – a deficiente educação da mão; 2º – a deficiência do espírito de observação, mola
impulsionadora da síntese mental; e 3º – ao cansaço fácil da atenção. Suas conclusões foram muito importantes
na época, mas penso que temos, nesta discussão, a oportunidade de perguntar:

As diferenças individuais seriam derivadas dos diferentes níveis de desenvolvimento?;
Os resultados das a�vidades propostas seria o que lhes era possível no dado momento da tarefa
desempenhada?;
Seriam os erros o reflexo do que eram capazes de fazer?
O resultado de sua expressão ar�s�ca, ou sensível ou expressiva era o resultado da construção do
conhecimento que era capaz de demonstrar no momento?;
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O “cansaço fácil da atenção” estaria refle�ndo a falta de interesse interno dado os mecanismos de
formação de esquemas, estruturas e às equilibrações entre adaptação (assimilação e acomodação)?

Problema�zando

Tente responder a cada uma destas perguntas. Você estará discu�ndo como a criança constrói o
conhecimento do mundo através de sua ação!

Você lembra que, no inicio da Unidade 1, eu propus discu�r conceitos novos sobre desenvolvimento e
que, para estes conceitos novos fossem aprendidos, faríamos verificações prá�cas, u�lizando exemplos de
desenhos realizados por alunos(as) de diferentes idades? A intenção é que você se inicie na busca pelos
significados presentes em cada um deles, que comece a entender sobre os conceitos de Piaget e sobre os níveis
de desenvolvimento da criança que desenhou algo. Como exemplo, apresento um dos desenhos (grafismos —
ver Figura) que integra a Análise 1. A proposta desta análise é comentar as evidências dos diferentes elementos
que demonstram o desenvolvimento das crianças a par�r de suas criações.

Dica

Para visualizar a imagem a seguir e conhecer as análises e os desenhos que compõem o projeto,
consulte o AVA da disciplina.

Figura. Desenho de Léo, 5 anos.

O sujeito mais novo não é capaz de pensar como o adulto porque ele ainda tem muito para evoluir. Ele
simplesmente não tem as estruturas lógicas, a organização do pensamento e os métodos de raciocínio que
poderiam ajudá-lo a lidar com os problemas propostos. Se o sujeito novo apresenta certa evolução que
surpreende, se está aprendendo precocemente, é porque ele tem as estruturas mentais e/ou mecanismos
citados. Ao invés de pesarmos somente em níveis como etapas do desenvolvimento, devemos conceber estes
níveis como parte de uma espiral con�nua, que cresce para patamares cada vez mais altos, sempre em
progressão. Cada curva leva ao crescimento se baseando no que a precedeu, direcionando ao que
imediatamente se segue. Com tudo isso, temos a possibilidade de observar as partes que o formam mais de
perto. Ou seja, podemos olhar os níveis e subníveis mais concretamente, para, por outro lado, termos a visão
mais aproximada de como e quanto esta espiral é um sistema equilibrado e integrado.

file:///Users/ciarufg/Documents/CIAR_producao/CIAR%20-%20Materiais/Graduacao/artes_visuais/e-book/artesvisuais-2017/modulo/4/imagens/psicologia_construcao_conhecimento/Img1.jpg
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A Evolução do Pensamento Criador é um bom exemplo de como a organização é inerente ao
funcionamento intelectual e impõe estruturas ao pensamento à medida que o próprio exercício do pensamento
cria as mais variadas estruturas. São essas que sustentam o sistema que leva o sujeito a conhecer o mundo.
Aqui, se pode afirmar, mais uma vez, que, como dizia Piaget, as estruturas que possibilitam o conhecimento não
são nem inatas nem inscritas a priori no sistema nervoso do sujeito, nem são criadas pela sociedade por
imposição do meio. Elas aparecem e evoluem das trocas ente o sujeito e outras pessoas, entre eles e o mundo
�sico no qual se desenvolvem.

O processo de equilibração se repete a cada nível do desenvolvimento, mostrando que as a�vidades
individuais do sujeito proporcionam a elucidação de que, conhecendo o mundo, o sujeito concretamente
vivencia e exercita a Evolução do Pensamento Criador à medida que traça o ciclo da própria progressão
intelectual. As estruturas do pensamento são mais ricas a cada nível, mais complexas e mais inclusivas. Nada se
perde. Quando o equilíbrio é estabelecido, o incansável organismo mental começa a explorar outras áreas.

Finalmente, o sujeito cria seu pensamento, evidenciando em sucessivos níveis uma ação que a
mente pra�ca sobre a realidade que a circunda ao tentar se preparar para conhecer o mundo. Neste
esforço, o sujeito cria sua própria capacidade de pensar, sua inteligência. Cada um no seu ritmo. A inteligência
cresce dentro do próprio sujeito, ela é a capacidade de mudança, a evolução, a passagem de um nível ao outro;
é a construção de um ciclo integrado que se movimenta através de aberturas, de possíveis primeiramente
concretos, depois abstratos, quaisquer; ultrapassando barreiras antes intransponíveis, vencendo pseudo-
necessidades e/ou pseudo-impossibilidades. O sujeito, de maneira concreta, no exercício da Evolução de seu
Pensamento Criador, cria e conserva, conserva e cria o pensamento. Isto pode ser uma explicação de como são
criadas as coisas novas, de como é engendrado o espírito.

3.2. Como construir propostas provoca�vas que levem a construção do
conhecimento, do novo e do original?

Nas minhas aulas de arte-educação, fui presenteada com o texto que relato a seguir. Leia com atenção e,
depois, vamos discu�r sobre o seu conteúdo:



O menininho

Autor desconhecido

...Era uma vez um menininho.

Ele era bastante pequeno. E ele estava numa grande escola.

Quando o menininho descobriu que podia ir à sua sala, caminhando através da porta da rua, ele ficou
feliz.

Uma manhã, quando o menininho estava na escola, a professora disse:

—‘Hoje nós iremos fazer um desenho’.

Que bom! ... , pensou o menininho.

Ele gostava de fazer desenhos. Ele podia fazê-los de todos os �pos: leões, �gres, galinhas, vacas,
trens e barcos; e ele pegou sua caixa de lápis. E começou a desenhar. Mas a professora disse:

—‘Esperem! Ainda não é hora de começar!’. E ela esperou até que todos es�vessem prontos.

—‘Agora — disse a professora — nós iremos desenhar flores’.

Que bom! ... , pensou o menininho! Ele gostava de desenhar flores. E ele começou a desenhar flores
com seu lápis rosa, o laranja e o azul.

Mas a professora disse:

—‘Esperem! Vou mostrar como fazer!’. E a flor era vermelha, com caule verde.

—‘Assim!’ — disse a professora.

–‘Agora, vocês podem começar!’.

O menino olhou para a flor da professora. Gostava mais da sua flor, mas não podia dizer isso a ela.

Ele virou o papel e desenhou uma flor igual à da professora. Era vermelha com o caule verde.

Num outro dia, quando o menininho estava em aula ao ar livre, a professora disse:

—‘Hoje iremos fazer alguma coisa com o barro’.

Que bom! ..., pensou o menininho. Ele gostava de barro. Mas a professora logo foi dizendo:

—‘Esperem! Não é hora de começar!’ E ela esperou até que todos es�vessem prontos para começar.

—‘Agora — disse a professora — nós iremos fazer um prato’.

Que bom! ... , pensou o menininho. Ele gostava de fazer pratos. E começou a fazer pratos de todas as
formas e tamanhos. A professora disse:

—‘Espere! Vou mostrar com se faz’. E ela mostrou como fazer um prato fundo.

—‘Assim — disse a professora — Agora vocês podem começar!’

O menino olhou para o prato da professora. Em seguida, olhou para os seus pratos. Ele gostava mais
dos seus pratos do que do da professora. Mas ele não podia dizer isso. Ele amassou os seus pratos numa
grande bola, novamente, e fez um prato igual ao da professora. Era um prato fundo. Só isso!
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E muito cedo o menininho aprendeu a esperar e a olhar, e a fazer as coisas exatamente como a
professora queria. E muito cedo, ele não fazia mais nada por inicia�va própria.

Nesta época, aconteceu que o menininho mudou-se para outra casa em outra cidade, e teve que
começar a estudar em outra escola. Esta escola era ainda maior do que a outra. E não havia porta da rua
para a sua sala. Ele �nha que subir grandes degraus até sua sala. E no primeiro dia, ele estava lá esperando
pela professora.

A professora começou a aula e disse:

—‘Hoje nós vamos fazer um desenho’.

Que bom! ... , pensou o menininho. E ele esperou que a professora dissesse o que fazer. Mas a
professora não disse nada! Ela apensas andava na sala, de um lado para o outro. Quando ela veio até o
menininho, perguntou:

—‘Você não sabe desenhar?’

—‘Sim!’ — disse o menininho — ‘O que é que nós vamos fazer? Como vamos fazer?’

—‘ Eu não sei, até que você o faça! — disse ela.

—‘Como eu posso fazê-lo?’ — perguntou o menininho.

—‘Da maneira que você gostar’ — respondeu a professora.

—‘E de que cor?

—‘Se todo mundo fizer o mesmo desenho e usar as mesmas cores, como eu posso saber quem fez o
quê? E qual o desenho de cada um?’

—‘Eu não sei!’ — falou o menininho.

E ele começou a desenhar uma flor vermelha com um caule verde!

Como você pode notar, o aluno par�cipou de vivências em que não foi garan�da a ele a
oportunidade construção do conhecimento, do novo e do original. A sua criação inicial não foi notada e/ou
respeitada pela professora. Ele aprendeu por imitação, mas não criou nada novo, apesar de ter assimilado,
adaptado e acomodado os conteúdos que a professora ministrou. Não houve chance de par�cipar de um
processo criador.

Para nós, o importante é o aluno vivenciar processos cria�vos para, depois, por necessidade interna,
poder agir para superar lacunas no seu sistema cogni�vo, deixando para trás os impossíveis e avançando à
procura de coisas possíveis de serem feitas, criadas. Ele tem que par�cipar de a�vidades de desequilíbrio e
poder procurar o equilíbrio desse sistema. Tem que ser proposto a ele problemas e a ele ser dada a
oportunidade de resolvê-los. Somente assim ele aprende conteúdos novos, a par�r de criações propostas pela
consciência da ação sobre os conteúdos anteriores, resgatados, u�lizados e man�dos pelo seu sistema.

O aluno aprende, mantém o aprendido, tem espaços internos para u�lizar o que já conhece e cria a par�r
das lacunas (o que está faltando e que ele ainda não entende) que seu sistema percebe. Assim ele cria,
desenvolve-se e aprende. E ele aprende, desenvolve e cria. O sistema é fechado e perfeito! Não haverá
aprendizagem sem desenvolvimento e não haverá desenvolvimento sem a aprendizagem que antecede o
equilíbrio e o preenchimento das lacunas. O novo é o que foi possível para ele entender e manipular, criando. O
aluno aprende modelos de ação, conteúdos, estratégias, habilidades e a�tudes somente porque tem à sua
disposição a potencialidade de aprender. Seu equilíbrio psicológico leva-o ao aprendizado através do
desenvolvimento e da construção do conhecimento do mundo que o rodeia,



140

Nesta parte, entrego-lhe propostas e ações para que você dê aos seus alunos a oportunidade de
aprender criando. Você deve levar em conta as diferenças individuais, sabendo que crianças com a mesma
idade poderão estar em níveis dis�ntos de desenvolvimento e que precisam ser olhadas como indivíduos que
aprendem de maneira diferenciada, dentro do seu próprio ritmo: o ritmo providenciado pelo seu nível de
desenvolvimento. O aluno não é o que você quer que ele seja. Ele é o que é capaz de ser!

Ações visando garan�r o desenvolvimento de seus alunos e levá-los à aprendizagem:

Faça arte com a criança deixando-a fazer arte!
Seja espontâneo e entusiasmado com a criança para que ela pra�que a cria�vidade!
Tenha, portanto, um relacionamento maravilhoso com a criança para que ela tenha oportunidade de
vivenciar o lúdico. O lúdico é fundamental para a cria�vidade e para o desenvolvimento da criança!
Brinque com a criança. O lúdico promove a cria�vidade e incrementa a qualidade do tempo que é
dedicado à criança!
Com a criança, pra�que fazer ligações entre coisas que não são relacionadas. A relação forçada ajuda o
avanço e o preenchimento de lacuna do sistema cogni�vo.
Pergunte sempre. Quanto mais surpreendente for a pergunta, melhor!
Deixe de lado o seu senso lógico de adulto quando es�ver trabalhando com a criança e esteja aberto
para suas respostas e soluções de problemas!
Fique a vontade e se movimente. Isto cria condições e meios propícios para a cria�vidade em sala de
aula.
Deixe a criança criar uma história e peça a ela para mudá-la. Deixe a criança fazer um desenho e peça a
ela para mudar o que já foi feito. Assim, você a estará guiando para contextos e conteúdos não antes
pensados e provocando novas possibilidades de pensar e fazer.
Peça para a criança criar novos jogos com os conteúdos e temas em questão.

Proposta: Agora que você leu sobre desenvolvimento, aprendizagem e sobre como ocorrem estas
mudanças no sistema de equilibração cogni�va do ser, leia o texto abaixo, de minha autoria, apresentado
no II Seminário de Educação Esté�ca, CEFET, Goiânia–GO, 2001. Ele fala do professor cria�vo e de como ele
pode se tornar mais cria�vo pela prá�ca.
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Tornando-se um professor cria�vo

A própria maneira de lecionar é uma invenção única. O processo de se tornar um professor cria�vo é
como o processo do pensar criadoramente. Se você contar com os cursos em educação, com aulas que você
já deu, com a contribuição de seus alunos, você se desapontará. Pode até aprender sobre a matéria a ser
dada, a natureza das crianças, o processo de aprendizagem, os métodos e materiais instrucionais. Nunca
tudo isso será o suficiente. Você poderá se informar sobre o que é estudante com altas habilidades, o
estudante com necessidades especiais. Ainda assim, você não terá descoberto tudo. Todos eles somados
não o capacitarão. Eles precisarão ser combinados com suas próprias habilidades e potencialidades,
somados às necessidades de seus estudantes, de uma maneira tal que levarão a criar sua única e própria
invenção — sua maneira de lecionar. Tem que levar em conta o seu desenvolvimento e o de seus alunos.
Você terá que visar a aprendizagem — a sua e a deles. Esta invenção única é tremendamente importante
para lecionar cria�vidade ou lecionar cria�vamente, levando os próprios estudantes à descoberta e ao uso
de suas potencialidades. A procura de alguma meta preestabelecida, a invenção de sua própria maneira de
ensinar emerge de seu próprio processo cria�vo.

Se falhar, você tomará consciência de suas deficiências (lacunas) internas, defeitos e saberá das
falhas existentes nas suas técnicas e estratégias; descobrirá os furos no seu repertório de conhecimentos
e/ou conteúdos. Você se baseará nas experiências vividas e procurará indica�vos para melhorar seu
desempenho nas próximas tenta�vas. Terá que ler muito. A par�r deste ponto, você estuda o que lê e suas
questões aumentarão cada vez mais. Passará a ver coisas que antes não se conscien�zara existentes. O que
era impossível passa a ser possível e você preenche suas lacunas na construção dos conhecimentos novos e
na elaboração de esquemas e estruturas mentais mais complexas. Você se desenvolve e aprende. Passará
assim a apostar, formular hipóteses, procurar soluções. Estará sendo cria�vo e solucionando problemas.
Estará, você mesmo, tentando ser um bom professor através da vivência da Metodologia da A�vidade
Criadora. Através das tenta�vas, dos êxtases nos acertos, das aceitações dos erros somados à exclusão dos
mesmos no processo, você estará vivificando a ocorrência de sua própria invenção — você sendo o
professor que gostaria de ser!

Paul Torrance já dizia que os seus próprios recursos de personalidade, suas necessidades, seus
recursos intelectuais e suas habilidades, as necessidades e as habilidades de seus alunos e as expecta�vas
da comunidade para as quais você está lecionando interagem para determinar os materiais e os métodos
mais efe�vos. É possível, entretanto, derivar da experiência e da pesquisa alguns princípios gerais que
aumentarão as chances de que seu ato de lecionar se incremente e fomente o potencial das crianças
talentosas. É possível criar métodos de ensino e materiais instrucionais que se basearão em princípios já
testados. É tarefa cria�va do professor, você, combiná-los para atender às necessidades e habilidades dos
estudantes, mantendo a harmonia com as necessidades e habilidades próprias.

Dica

Leia sobre Paul Torrance, no livro Cria�vidade: Medidas, Testes e Avaliações. Editora IBRASA. São
Paulo: 2009.



A�vidade

Faça um resumo do texto lido acima e elabore 4 (quatro) a�vidades a par�r do texto:

Escreva um Memorial que mostre detalhadamente a sua própria maneira de ensinar, defendendo se
é uma invenção única ou uma cópia de outros modelos aprendidos anteriormente;

Descreva uma experiência em que pôde observar que crianças de mesma idade apresentavam
desenvolvimento cogni�vo diferenciados. Procure argumentar o porquê das diferenças;

Faça um plano de curso, descreva os conteúdos e mostre como vai avaliar se houve aprendizagem
(aferição do conhecimento adquirido pelos alunos);

Descreva quais tópicos, conceitos e novidades deste curso que o surpreenderam. O que não sabia? O
que aprendeu? Foi di�cil o contato com os conceitos novos? Você �nha muitas lacunas acerca dos
assuntos/temas tratados aqui? Foi di�cil desenvolver competência à medida que lia e procurava entender?
O que era impossível aprender se tornou possível à medida que os conhecimentos novos foram acrescidos
aos an�gos? Como foi o seu desenvolvimento? Como foi a sua aprendizagem?

“Você percebeu quando criou conhecimentos novos para a sua a�vidade pedagógica? Percebeu quando
aprendeu e pra�cou a novidade? Foi ao tentar resolver os problemas? Como foi?”
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Licenciatura em Artes visuais
Percurso 4

Eixo 4

Pesquisa em Ensino de Arte
Autores
Dr. Fernando Hernández Atualmente sou catedrá�co da Universidad de Barcelona. Professor da Unidade de
Arte Educação da Faculdade de Bellas Artes. Durante quinze anos coordenou um Programa Experimental de
Formação de Professores de Arte para o Ensino Médio. Trabalho com a abordagem da Arte Educação como
Conhecimento Cultural, onde o desenvolvimento de processos de compreensão crí�ca tem um papel
fundamental. Também estou explorando junto com alguns sócios europeus, o uso da Telecomunicação para
melhorar a qualidade das capacidades profissionais de professores e estudantes. Sou coordenador de um
programa de doutorado interuniversitário sobre Arte-educação: Ensinando e Aprendendo através da Cultura
Visual , onde vários projetos realizados procuraram responder como estudantes e professores compreendem a
Arte Educação questoes e noçoes, par�cularmente em torno a Cultura Visual. Neste campo sou diretor de um
curso de Pós-Graduação em Estudos em Cultura Visual . Par�cipo em vários projetos europeus: como membro
do grupo que coordena os projetos Tempus Projects: Czech Republic: Informa�on Technology in Teacher
Educa�on, e Estonia Republic: Informa�on Technology in Teacher Educa�on; como membro do European
REFLECT Group on Reflec�on and distance learning (com as Universidadse de Utrecht, Exeter, Norwegian e
Barcelona; Par�cipei em um Projeto Erasmus sobre a reflexão na formação do professor (com as Unviersidades
de Utrecht, Bath e Barcelona). Assessor do Banco Mundial para a reforma na formação de professores na
República da Górgia. Fui Vice-Presidente da Divisão de Ciências Socias e Humanidades da Universidade de
Barcelona. Também mantenho uma próxima relação acadêmica com várias universidades das Américas do
Norte, Central e do Sul. Professor visitante na Ohio State University (Art Educa�on Department), Universidad
Tencológica de Sidney (Austrália), Universidad de São Paulo (Brasil) y Boston College (Estados Unidos). Professor
convidado nas universidades de Leon (Nicarágua), Buenos Aires (Argen�na), Santa Rosa (Argen�na), São Paulo
(Brasil), e Universidade Federal de Minas Gerais (Brasil). Desde 1995, sou membro do grupo de inves�gação
consolidado FINT (Formación, Innovación y Nuevas Tecnologías). Este grupo possui quatro linhas principias de
inves�gação: (a) Ensino e aprendizagem para compreensão na Sociedade da Informação (b) Aspectos
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Saiba mais

Apresentação

Caro estudante,

Escrever um texto, neste caso, entre Goiânia e Barcelona, implica levar em conta uma série de fatores,
como: experiências, contextos e formações. Além disso, uma escritura colabora�va supõe um desafio, já que
temos que levar em conta o outro e seus modos entre ser e saber, e segundo porque escrever um material com
este tema para um grupo de estudantes que já possui uma trajetória acadêmica significa�va nos levou a prestar
atenção no caminho já trilhado por vocês e na responsabilidade que temos em mãos, já que consideramos que
a base da formação de um futuro educador, nesse caso, de um arte-educador, é o ato de inves�gar.

Nosso primeiro encontro para a organização deste material nos levou a ficar atentos nas seguintes
questões: Do que estamos falando quando falamos em Pesquisa em Ensino de Arte? De pesquisa realizada
exclusivamente no/para o contexto escolar? Por quem? E para quem?

Mas antes que pudéssemos responder a essas questões ou então antes de nos aproximarmos de
conceitos, teorias e algum �po de filiação a certa linha de pensamento, ques�onamo-nos sobre que �po de
texto gostaríamos de construir. Nesse momento, perguntamo-nos: E o que de fato esta disciplina tem a ver com
a trajetória docente de cada um? Que possíveis cruzamentos poderíamos traçar entre modos de pesquisar e
nossas marcas autobiográficas, sem que a singularidade de cada experiência fosse apagada?

Levando em conta essas questões, propusemo-nos a organizar nosso ‘currículo’, de forma que nossas
relações/experiências com a temá�ca desta disciplina se tornassem visíveis para criar vínculos, diálogos e
implicações com o tema tratado para esta disciplina.

Esperamos que este texto possa contribuir na formação de jovens pesquisadores e que a escola possa ser
um espaço privilegiado para a prá�ca inves�ga�va.

Unidade 1: Um ponto de par�da

Tomando uso do �tulo do livro das autoras Cochran-Smith & Lytle (2002) que se in�tula “Dentro/Fuera:
enseñantes que inves�gan”, u�lizaremos a expressão Dentro/Fora, para pensarmos a pesquisa em ensino de
arte para além do contexto escolar, como possibilidade de ampliarmos nosso campo de atuação como arte-
educadores, experiência já vivenciada por todos na disciplina de Estágio Supervisionado III, quando o tema
girou em torno de prá�cas pedagógicas em arte a par�r de uma cidade educadora. Portanto, propomos pensar
em inves�gação não somente no espaço escolar formal e para ele, também não estamos de acordo com que
inves�gações devem ser realizadas exclusivamente por aqueles que se encontram nos espaços universitários e
nem mesmo com que inves�gações devem ser des�nadas somente à comunidade cien�fica onde foi realizada.
Queremos incen�var futuros professores e educadores a se tornarem inves�gadores de suas prá�cas, de suas
inquietudes; que possamos pensar as prá�cas a par�r de inves�gações e vice-versa, e que essas possam
conectar acontecimentos, co�diano para gerar um sen�do educa�vo.

Par�mos da ideia de que inves�gar é criar; e, com isso, inves�gação passa a ser um processo de criação,
em que “a originalidade da pesquisa [também] está na originalidade do olhar” (COSTA, 2007, p. 148). Nesta
disciplina, criaremos modos de aprender, compreender e nos relacionar com o que nos interessa inves�gar, a
par�r de uma perspec�va narra�va e baseada nas artes. Revisitaremos saberes, experiências, conceitos e
prá�cas vivenciadas durante seu percurso acadêmico para apontar possíveis caminhos para futuras
inves�gações.

Nossa intenção é que este texto possa provocar novos olhares, incen�var (re)descobertas,
desconstruir ideias e conceitos já preestabelecidos a respeito do que é uma inves�gação e que, acima de
tudo, possa contribuir para a formação de arte-educadores crí�cos e comprome�dos com um ensino de arte de
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qualidade e significa�vo para aqueles que estão envolvidos no processo, permi�ndo-nos, como sugere
Contreras e Perez Lara no livro “Inves�gar a experiência educa�va”,

“falar do que não se costuma falar, expressar o que não se costuma dizer, fazer visível o
su�l, mais substancial do que sustenta a relação educa�va, do que nos permite
[principalmente] encontrar o nosso local nos espaços e relacionamentos educa�vos, do
que nos permite reconhecer o outro ou a outra; mas também, nos abrir ao que nos
ques�ona, explorar o que não é facilmente explorável quando falha o mecanismo básico
da inves�gação mais convencional”. (CONTRERAS & PEREZ DE LARA, 2010, p. 17)

Apesar da variedade de abordagens e métodos hoje existentes no campo da pesquisa social e
educacional, decidimos focar nossas discussões em duas perspec�vas que, há alguns anos, vêm ganhando
destaque como ferramenta e/ou enfoque de inves�gação por contribuir para o processo reflexivo quando o
tema gira em torno da experiência: a inves�gação narra�va e a inves�gação baseada nas artes. Já que os modos
de inves�gação narra�va conectam especialmente com os modos de inves�gação ar�s�co, como afirma
Pardiñas (2005), esses dois enfoques vêm propor um modo qualita�vo de se relacionar com o inves�gado,
abrindo, nesse caso, espaço para a construção de formas de representações alterna�vas e reflexivas para que a
inves�gação se converta em uma experiência de aprender e conhecer a si mesmo.

Proposta de a�vidade

Na disciplina de “Pensamento e Inves�gação”, escrita pelo Prof. Dr. Raimundo Mar�ns, vocês
puderam vivenciar um exercício de pesquisa etnográfico no campo de estágio (escola formal), conhecendo
elementos e prá�cas de pesquisa em ensino de arte, indo a campo para conhecer e interagir com o espaço
escolhido por vocês para ser analisado e explorado.

Nesta disciplina, nosso foco será a construção de relatos autobiográficos a par�r da construção de
histórias de aprendizagens. O que queremos propor não é simplesmente inves�gar experiências educa�vas,
senão olhar a educação enquanto própria experiência, reforçando, com isso, o que diz Hannah Arendt, que
não é possível pensar sem experiência pessoal, já que é a experiência “que coloca em marcha o processo de
pensamento” (CONTRERAS & PEREZ DE LARA, 2010, p. 22).

Para isso é importante rever imagens, retomar conceitos, paradigmas e experiências/prá�cas
trabalhadas e vivenciadas durante o curso, ques�onando-se como sua visão/concepção de ensino de arte
foi sendo modificada/transformada, à medida que as disciplinas avançavam, e em que trânsitos vocês
podem-se situar ao observar o caminho já trilhado.

1.1. O professor como pesquisador na educação das artes e da cultura visual

Pela relevância das histórias que se contam, leem-se ou se escutam, como lugar no qual aprendemos
nosso sen�do de ser e de interpretar o mundo e por que as histórias são importantes para compreender quem
somos e o que queremos ser, vamos começar esse texto sobre o professor como pesquisador contando uma
história.

1.1.1. O professor pesquisador como utopia e possibilidade de mudança

Era 1985, antes que, na Espanha, o Par�do Socialista adotasse o constru�vismo, a aprendizagem
significa�va e a teoria da elaboração como eixos da reforma curricular aprovada em 1990 — e que mais tarde o
governo brasileiro adotou nos Parâmetros Curriculares —, �ve oportunidade de viver, de outra maneira, a
possibilidade de uma mudança na educação.
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Essa concepção procedia da Inglaterra e foi inaugurada pelo professor Lawrence Stenhouse no final dos
anos 70 do século passado. Refiro-me ao pressuposto do currículo baseado na escola (na sua história,
concepções e decisões) e na figura do professor como pesquisador, que seria o autor, a par�r da reflexão sobre
a prá�ca e nela (aqui a influência da noção de prá�co reflexivo de Donald Schön é chave), mediante, por
exemplo, um processo de pesquisa-ação. Nessa tarefa, a posição do docente como pesquisador, que, sozinho
ou acompanhado, indaga, interroga e ques�ona o que acontece no marco da relação pedagógica que se dá em
aula ou na escola.

Nesse contexto, fiz parte de um grupo e, com o apoio dos Ins�tutos de Educação das Universidades de
Barcelona e Autônoma de Barcelona, realizamos pesquisas sobre o que acontecia nos contextos escolares e
contribuímos, como professores, para ajudar-lhes a desenvolver um papel como pesquisadores.

Minha ideia agora e então era que, com essa perspec�va, podia-se contribuir e equilibrar
as relações de poder que configuram as posições dos que transitam nos ambientes
escolares: entre os que pensam e os que atuam; entre quem pesquisa e dita como há de
ser a realidade e os que seguem, supõe-se, o que os pesquisadores lhes dizem o que
devem fazer. Por isso, não me surpreendi no dia em que um colega da universidade me
ques�onou sobre a tarefa de formação que realizávamos para promover a figura do
professor como pesquisador: “Nós, na universidade, somos os que estão autorizados a
fazer pesquisa. O que os docentes farão é ensinar de acordo com o que se deduz dos
resultados das nossas pesquisas”.

Por Fernando Hernandez

Essa história foi narrada para que quem se aproxime desse texto assuma o que implica — em termos de
desafios e rupturas com uma ordem hegemônica — um plano de formação como o deste curso e seja
convidado a desenvolver uma a�tude de indagação — e dar conta dela — a par�r do que acontece na sala de
aula e na escola sobre a educação das artes visuais e da cultura visual, já que o papel da pesquisa não é dizer o
que o professor da escola deve nela fazer.

“a inves�gação realizada por docentes em suas próprias escolas e classes representa um
desafio radical aos supostos tradicionais sobre a forma em que o professorado aprende y
sobre como eles cons�tuem seupróprio conhecimento pedagógico”. (PARDIÑAS, 2002, p.
26)

Unidade 2: Inves�gação na/sobre a prá�ca da educação das Artes
Visuais e da Cultura Visual

A e�mologia da palavra inves�gar provém do la�m ves�gium, que significa “ir em busca de alguma
pista”. Para Cochran-Smith & Lytle (2002) inves�gar significa não só olhar de forma penetrante para algo que
pretendemos desvelar/descobrir, mas também significa seguir ves�gios/pistas daquilo que nos inquieta, chama-
nos a atenção.

Atualmente, o termo pesquisa tem um valor polissêmico. A criança pesquisa quando brinca; o
cozinheiro tem uma oficina de pesquisa para preparar suas novas receitas; o ator pesquisa para construir
seu personagem; o ar�sta pesquisa em seu laboratório e o reflete, por exemplo, nas suas produções; o escritor
pesquisa para preparar sua publicação; o cien�sta pesquisa no laboratório; o estudante pesquisa quando realiza
uma busca no Google, ao final da escola secundária. A função da universidade é favorecer a pesquisa; nos
governos, existe um departamento ou secretaria de pesquisa.

Para Marin, inves�gar em Ensino de Arte implica, basicamente duas tarefas complementárias. A primeira,
explica o autor, é de �po mais teórico; para ele, “tem que conhecer, saber interpretar e valorizar as
inves�gações que se fazem atualmente neste campo do conhecimento” (2005, p. 225). A segunda tarefa,
conforme Marin, é de �po mais prá�co, já que temos que saber u�lizar corretamente as teorias, métodos,
normas e hábitos de trabalho da comunidade profissional inves�gadora em que atuamos/a que pertencemos.
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Pesquisa, portanto, se associa a qualquer a�vidade que medeie entre uma posição de
início (que pode responder a diferentes mo�vações e que parte de diferentes posições) e
um resultado.

Isso significa que a expressão ‘pesquisa’ faz parte da linguagem co�diana do mesmo modo que, nos
úl�mos anos, veio a ser a noção de cria�vidade ou de inovação. O dicionário ideológico da língua espanhola de
Julio Casares apresenta 44 termos associados à noção de pesquisa e mais do dobro à de pesquisar. Imaginamos
que o mesmo aconteça em um dicionário ideológico da Língua Portuguesa. Convidamo-lo a realizar uma busca
e corroborar com a nossa intuição. Entrar em cada uma dessas acepções é algo que ultrapassa a finalidade
desses materiais, mas pode ser uma a�vidade que nos permita a aprender se nos perguntarmos:

A que nos referimos quando falamos de pesquisa em diferentes contextos e acepções?

2.1. Um zoom histórico para delimitar um sen�do de pesquisa

Desde que primeiro o empirismo e o posi�vismo, mais tarde, estabeleceram as bases do denominado
método cien�fico, estabeleceu-se um vínculo de caráter unívoco entre pesquisa cien�fica e pesquisa. A
pesquisa cien�fica é aquela que de uma maneira ou outra se baseia na observação de um fenômeno e,
mediante a aplicação de uma série de mecanismos de controle (experimental) e confiabilidade (esta�s�ca),
trata de que as condições da pesquisa e seus resultados possam ser reproduzíveis, verificáveis, extrapoláveis e
generalizáveis.

Essa visão da pesquisa se situava dentro da corrente dualista que marcou, durante quase trezentos anos,
o pensamento ocidental e que significou a separação entre o sujeito que observa e pesquisa e o objeto
observado. Posição que, além disso, sustentou que tanto o processo como os resultados das pesquisas �nham
que ser matema�zados, isto é, reduzidos a termos numéricos. As condições adequadas para que se realizasse
essa pesquisa eram as que se davam em laboratórios. Isso levou a sustentar, sem dúvida, que apenas realizam
pesquisas os cien�stas vinculados às Ciências da Natureza e estabelecem uma visão/posição hierárquica desses
em relação, por exemplo, aos cien�stas sociais.

Em todo caso, a racionalidade presente nas Ciências Experimentais se estendeu a outros âmbitos
do conhecimento humano e, no início do século XX, começou-se a falar de Ciências da Educação, Ciências
da Linguagem, Ciências Humanas, Ciências Sociais, tratando de estabelecer um processo de legi�mação
mediante a incorporação da noção de Ciência a qualquer outro campo. Portanto, um âmbito do conhecimento
humano se torna legí�mo quando acrescenta o substan�vo Ciência, e a Ciência tem sua razão de ser quando
realiza pesquisa, seguindo as condições estabelecidas pelo método cien�fico. Porém, depois da crise do
posi�vismo e do cien�ficismo, assim como de todos seus pressupostos, o campo da pesquisa e a forma de
abordá-la foram-se ampliando e estendendo além da limitada noção de pesquisa cien�fica, que não permite o
estudo de fenômenos complexos e mutáveis, como são aqueles que têm a ver com atuações e o sen�do das
experiências dos seres humanos.

Os pressupostos aos quais nos referimos, e que é importante que quem leia este texto se lembre deles,
partem do distanciamento da epistemologia realista (o que a pesquisa descreve é o que acontece na realidade);
do representacionismo, segundo o qual se assume que podemos representar o mundo de maneira obje�va por
meio da linguagem (os números seriam uma forma de linguagem simbólica) e do método cien�fico; e o
nominalismo, que sustenta que um fenômeno ‘exista’ pelo mero feito de nomeá-lo.

Dessa maneira, as crí�cas que se levantam desde as ciências sociais aos modos posi�vistas de pesquisa e
a sua epistemologia realista ques�onam:

A regularidade do objeto, que ques�ona o axioma da estabilidade do que se observa;
O realismo ontológico, que ques�ona a posição na qual o objeto ou fenômeno observado existe
independentemente da mente do observador;
O o�mismo epistemológico, que revisa a crença de que através do método adequado se pode chegar a
conhecer o objeto de maneira obje�va;
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O representacionismo, que se fundamenta, como foi indicado, no pressuposto de que podemos
representar de maneira adequada e estável o mundo através da linguagem. Na realidade, o que o
inves�gador geralmente constrói são relatos do que quer ver.

Nesse ponto, Denzin e Lincoln (2000), na introdução ao Handobook of qualita�ve research, ao
constatarem que vivemos em um período no qual “as fronteiras entre as ciências sociais e as humanidades se
tornaram difusas” (p.17), indicam uma série de autores pioneiros no campo da educação, como Greene, Eisner,
Pinar, Connelly e Clandinin, que começaram a promover, dentro do contexto educa�vo a u�lização de formas de
pesquisa autobiográfica narra�va, literária e visual, assim como a pesquisa baseada nas artes.

Atualmente, considera-se — por exemplo, Elliot Eisner (1998) — que a pesquisa cien�fica é um �po de
pesquisa, mas não pode ser considerada como a única forma de pesquisa. Sobretudo, trata-se de inves�gar
fenômenos relacionados com comportamentos humanos, relações sociais ou representações simbólicas. É por
isso que atualmente se fala de pesquisa etnográfica, histórica, narra�va,... uma pesquisa que há de aspirar à
hones�dade (a não dizer men�ras) e a verossimilhança desde sua ficcionalidade, mais que uma impossível
obje�vidade.

Saiba mais

No texto “Uma agenda para jovens pesquisadores” a autora Marisa Vorraber Costa no livro
“Caminhos Inves�ga�vos II — Outros modos de pensar e fazer pesquisa em Educação” apresenta 12 pontos
necessários sobre os quais a autora entende ser a a�vidade de pesquisa hoje:

1. Pesquisar é uma aventura; seja um bom dete�ve e esteja atento a suas intuições!
2. Achados e resultados de pesquisa são parciais e provisórios. Não tenha a pretensão de contar a

verdade total e defini�va.
3. Pesquisar é um processo de criação e não de mera constatação.
4. O mundo não é de um único jeito. Desconfie de todos discursos que se pretendem representa�vos

da “realidade obje�va”.
5. O novo não é necessariamente melhor do que o velho. Não deixe o mito de o progresso perturbar

sua pesquisa.
6. O mundo con�nua mudando. Não cristalize seu pensamento. Ponha suas ideias em discussão,

dialogue, cri�que, exponha-se.
7. A neutralidade da pesquisa é uma quimera. Pergunte-se, permanentemente, a quem interessa o que

você está pesquisando.
8. Ciência e é�ca são indissociáveis. Lembre sempre que não se pode fazer qualquer coisa em nome da

ciência.
9. Pesquisa é uma a�vidade que exige reflexão, rigor, método e ousadia. Lembre sempre que nem toda

a a�vidade intelectual é cien�fica.
10. Pesquisar é uma tarefa social. Divulgue sua pesquisa e procure conhecer as dos outros.
11. A verdade e as verdades são deste mundo. Lembre sempre que a humildade é uma virtude, e não

transforme seu saber em autoridade.
12. Os resultados de sua pesquisa são importantes. Seja um pesquisador engajado.

Unidade 3: Da pesquisa ar�s�ca à pesquisa em e sobre as artes

A necessidade dos professores do campo da prá�ca ar�s�ca de apresentar projetos às chamadas para
concursos de pesquisa fez produzir-se certo deslocamento entre a crença inabalável de que toda prá�ca
ar�s�ca tem que ser considerada como pesquisa e a crença dos que pensam que a pesquisa, para ser
considerada como tal no âmbito acadêmico, tem que cumprir uma série de requisitos que não se contempla na
prá�ca ar�s�ca individual do laboratório.
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Isso significa, por exemplo, que a prá�ca ar�s�ca, em determinadas condições, pode ser objeto de
pesquisa. Por outro lado, a incorporação das tecnologias vinculadas ao computador fez a prá�ca ar�s�ca
mediada por tecnologias informá�cas adquirir um status de pesquisa (sobretudo no campo da net-arte), que
ainda precisa se aprofundar em alguns aspectos, como o do processo de indagação, está fazendo o “meio” se
converter na garan�a da pesquisa.

Nesse ponto, se �véssemos que optar por uma definição do que se pode considerar como pesquisa,
tomaríamos a que nos presenteou o já mencionado Lawrence Stenhouse:

Pesquisa é um processo de indagação que se torna público.

Essa definição põe ênfase na necessidade de tornar público o processo que se desenvolve quando se
trata de responder a um problema. Essa posição exclui a aplicação da noção de pesquisa àqueles produtos
sobre os que não se mostra o processo que se seguiu para consegui-los. Amplamente, exclui considerar, por
exemplo, que um quadro é o resultado de uma pesquisa se não faz evidente o processo seguido para realizá-lo.

Também assume que a pesquisa é um processo transparente, o que faz possível que outros
inves�gadores possam contrastar e aprender do processo seguido. Algo que não ocorre se apenas se
apresente um resultado.

Para essa mudança, contribuiu de maneira notável o denominado ‘percurso narra�vo na pesquisa em
Ciências Sociais e Humanidades’.

3.1. O percurso narra�vo e as narra�vas do eu

No final dos anos sessenta do século passado, começou-se a aceitar um �po de pesquisa denominada
‘narra�va’, que, em um sen�do amplo se baseava em narra�vas que descreviam a ação humana (Casey, 1995-
96). Começou-se, então, a u�lizar o termo ‘pesquisa narra�va’, como uma categoria, como um referencial
ar�culador, no qual se incluía uma variedade de prá�cas de pesquisas emergentes e que se ar�culavam no que
Denzin (1997) denonimou como as narra�vas do eu.

Nessa concepção, a experiência singular das pessoas, na sua dimensão temporal, cons�tui o núcleo da
tema�zação das narra�vas, que podem adotar diferentes formatos em função de sua finalidade e da ênfase que
se ponha ou no processo de pesquisa (grafia), na cultura (etno) ou no sujeito (auto). O que acontece, na prá�ca,
é que os pesquisadores ar�culam esses três eixos em um con�nuo que adquire formas de indagação
diferenciadas e que Larraín (2010) organizou em: biografias, autobiografias, Bildungsroman, relatos pessoais,
narra�vas pessoais, documentos pessoais, documentos de vida, relatos de vida, histórias de vida, história oral e
etno história, auto etnografia, etnopsicologia, etno drama, memória popular e testemunhos la�no-americanos.

Essa orientação foi originada por Connelly e Clandinin (1995) em um texto fundador publicado no
Educacional Research, no qual destacam uma dupla influência derivada do ques�onamento — por sua
insuficiência — do paradigma posi�vista/realista, no momento de captar as experiências de vida dos seres
humanos, e o caminho que adota a pesquisa nas ciências sociais para uma metodologia narra�va, na qual
confluem as diferentes correntes crí�cas que surgem diante desse fluxo ques�onador já sinalizado e que torna
evidente, sobretudo, na psicologia social, na antropologia, teoria literária e na narratologia.

Para Connelly e Clandinin (1995), a narra�va pode ser tanto o fenômeno que se inves�ga como o método
da inves�gação. Autores, como Bolívar (2001), explicam que a inves�gação narra�va pode ser compreendida
como uma subárea dentro do grande campo da inves�gação qualita�va “mas especificamente como
inves�gação experiencial” (2001, p. 19). Normalmente, seguindo ainda as ideias de Bolívar,

“este �po de inves�gação começa com a coleta de relatos (auto)biográficos, em uma
situação de diálogo intera�vo, em que se representa o curso de uma vida individual, em
algumas dimensões, a requerimento do inves�gador, e, posteriormente, é analisada de
acordo com certos procedimentos específicos — para dar significado ao relato” (2001, p.
19)
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Em relação a que �pos de dados que se pode coletar em uma inves�gação narra�va, Connelly e Clandinin
(1995), no texto “Relatos de Experiência e inves�gação narra�va”, apresentam- nos seis �pos de dados: as notas
de campo, que são para eles uma das principais ferramentas de trabalho da inves�gação narra�va, as
anotações de diário, que, no caso de uma inves�gação colabora�va, inclui tanto de inves�gadores como de
par�cipantes como sujeitos da/na inves�gação, as entrevistas, contar histórias, que se refere ao uso de história
de vidas individuais como fonte de dados, a escritura de cartas, definida pelos autores como uma das maneiras
de escrever diálogos entre o inves�gador e os par�cipantes e, por fim, os escritos autobiográficos e biográficos.
Esses dados, explicam os autores, aparecem geralmente nos relatos que contam os professores.

A metodologia da inves�gação narra�va, segundo descrevem Connelly e Clandinin, inicia com um
processo de colaboração “que implica contar historias e (re)contaras pelos par�cipantes em um processo
de inves�gação” (apud Bolívar, 2001, p. 150), surgindo, com isso, um novo modo de relação entre inves�gador e
inves�gado. Por parte do inves�gador, é importante que, além de formular questões coerentes referentes ao
tema inves�gado, quando se trata de entrevistas ou a exposição de relatos, é preciso também manter uma
escuta sensível, deixando espaço para o não dito.

Bolívar nomeia inves�gação biográfico-narra�vo, dizendo que é uma potente ferramenta para conhecer
as experiências vividas de quem se inves�ga. Para o autor, o enfoque biográfico-narra�vo, vai além de uma
simples metodologia de coleta de dados/análise de dados, cons�tuindo-se como uma perspec�va própria. Por
sua vez, diz também que nem sempre a inves�gação biográfica se iden�fica com a inves�gação narra�va, já que
há estudos biográficos desde uma metodologia quan�ta�va, mas uma parte substancial dos estudos biográficos
adota uma metodologia narra�va. Como assinala Paul Dickinsonita (2005, p. 145), a “narra�va não é o único
modo de organizar ou dar conta da experiência, embora seja um dos modos mais penetrantes e importantes do
fazer. A narra�va é um gênero relevante para representar e falar da ação na vida quo�diana”.

Para Bruner (2006), a autobiografia é uma perspec�va que sugere uma reconstrução biográfica através de
um jogo de intersubje�vidades que emerge essencialmente da pessoa e de seu testemunho, podendo ser oral
ou escrito. Para o autor, “o narrador não está falando do passado, mesmo que quase sempre se refere em
tempo passado, senão decidindo que sen�do narra�vo pode dar ao passado no momento em que está
contando” (1990, p. 119). Narrar fatos, acontecimentos pessoais significa considerar que o “eu” “não é uma
coisa está�ca ou uma substância, senão uma configuração de acontecimentos pessoais em uma unidade
histórica, que inclui não só que um tem sido senão também previsões do que um vai ser” (Hornebergite em
Bruner, 2006, p. 114)

O relato autobiográfico é um reconstrução de acontecimentos e supõe a sua conexão com outros
acontecimentos passados e presentes, assim como também com respeito a possíveis eventos do futuro.

3.2. A pesquisa baseada nas artes

A vida, a reflexão e a pesquisa sobre o que se dá na Escola e/ou afeta a profissão docente, geralmente se
mostra através de formas de escrita que, ainda ricas em ma�zes, nem sempre permitem ‘ver’ o que se dá ou o
vivenciado em todas as suas dimensões. A tradição do que se tem considerado ‘pesquisa cien�fica’ tem
impedido, com frequência, considerar a experiência que se dá na Escola e como é vivenciada pelos atores, não
apenas u�lizando textos, mas, também, outras formas de comunicação, como imagens, atuações...

Para dar resposta a essa carência, há mais de uma década existe uma tendência que trata de explicar o
que acontece na educação através de formas de pesquisa e narração próximas às que u�lizam as artes (visuais,
narra�vas, performá�cas). Um exemplo do seu reconhecimento: Arts based Educa�onal Research, que conta
com um grupo de interesse na AERA (American Educa�onal Research Associa�on).

Para argumentar essa proposta, Eisner (1988) levanta, na tradição de Dewey (1949), que o
conhecimento pode derivar também da experiência. E uma forma genuína de experiência é a ar�s�ca.
Esse reconhecimento da experiência ar�s�ca levou Sullivan (2004) a propor um enfoque de pesquisa que
permite teorizar a prá�ca das artes visuais, situando-a em relação a três paradigmas: o interpreta�vo, o
empirista e o crí�co. Sullivan sustenta que as teorias explica�vas e transforma�vas da aprendizagem humana
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podem ser encontradas na experiência que se dá no laboratório de arte. Em seu livro, sugere que “a prá�ca da
arte pode ser reconhecida como uma forma legí�ma de pesquisa e que a indagação pode ser localizada na
experiência do laboratório” (p. 109).

Uma vez que delimitamos os sen�dos aos quais nos referimos ao falar de pesquisa, vamos passar essa
práxis aos âmbitos escolar e da aula, nos quais desenvolvemos experiências de aprendizagem em torno da
educação de artes visuais e da cultura visual.

3.3. O professor como pesquisador a par�r da pesquisa baseada das artes

Aprender e ensinar implica relações de poder, e, dessa perspec�va, o saber docente adquire também um
significado profundamente polí�co. O que Goodson (2004) define como saber pessoal do professor se aplica ao
ato público do ensinamento. Quando professores e alunos aprendemos ou ensinamos, fazemo-lo com nossas
emoções, com nossos medos, com nossa paixão, com nosso corpo inteiro; por isso, a experiência biográfica de
um docente pode cons�tuir um instrumento privilegiado de reflexão.

1

A noção de saber pessoal toma como fundamento as derivações de Dewey sobre a experiência e as
aprendizagens significa�vas. Seguindo essa linha, as aprendizagens importantes são as descobertas e
apropriadas por si mesmo. Aprendizagens que são mais significa�vas quanto maior é a importância que se dá à
pessoa, à educação pessoal, ao interesse, à par�cipação, à a�vidade e aos sen�mentos, além dos aspectos
cogni�vos. O saber pessoal se cons�tui então como resultado dessas experiências pessoais significa�vas e da
reflexão sobre as mesmas, à medida que nos tornamos conscientes do que há de valioso.

Dar lugar ao seu relato, resgatar sua trajetória e sua vivência diante das mudanças, implica reconhecer
essa voz como tom e linguagem de um conhecimento que se dá a par�r de uma experiência, de um contexto e
uma história par�cular. O docente é um adulto que aprende, e essa afirmação supõe aceitar que ele ou ela
possui um saber ar�culado e elaborado sobre sua prá�ca, seu estar no mundo, que, por sua vez, cristaliza-se
em crenças, a�tudes e prá�cas educa�vas. Ao romper a hierarquia entre o saber teórico (que poucos detêm) e
o saber pessoal, com sua carga emo�va, ín�ma, emocional, as narra�vas biográficas manifestam também um
desejo de emancipação.

A narra�va como possibilidade de emancipação se recupera no ar�go de Bu�, Raymond e Yamagishi
(1988). Segundo esses autores, o potencial emancipador de um estudo colabora�vo onde se destaca o
conhecimento profissional e pessoal dos indivíduos pode ajudar o professorado a transcender sua situação de
opressão (de ser narrado por outros) e tomar o controle de suas narra�vas. O tema das relações de poder entre
sujeito e pesquisador e sujeito colaborador nesse contexto exige maior relevância. Como afirmam Bu�,
Raymond e Yamagishi (1988),

“do ponto de vista pessoal de cada professor e professora, colocar a docência no centro
da prá�ca da reforma e da pesquisa é uma questão existencial. Do ponto de vista do
professorado em geral, a representação de seu saber cole�vo como um corpo de
conhecimento legí�mo e valioso é uma questão polí�ca. Estabelecer relações entre ‘os de
dentro’ e ‘os de fora’ em um projeto de aprendizagem horizontal e colabora�va é uma
questão de poder. Devemos considerar o distanciamento das prá�cas alienantes
existentes e a aproximação aos enfoques centrados no docente e na escola como uma
questão de emancipação do professorado”.

Dessa definição percebe-se, por obra de Barone e Eisner (2006), a seguinte caracterização da IBA
(inves�gação baseada nas artes):

U�liza elementos ar�s�cos e esté�cos. Enquanto a maioria da pesquisa em Humanidades, Ciências
Sociais e Educação u�liza elementos linguís�cos e numéricos, a IBA emprega elementos não linguís�cos,
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relacionados com as artes visuais ou performá�cas.
Busca outras maneiras de olhar e representar a experiência. Diferentemente de outras perspec�vas de
pesquisa, a IBA não persegue a certeza, e sim o realce de perspec�va, da sinalização de ma�zes e lugares
não explorados. Por isso, não procura oferecer explicações sólidas nem realizar predições ‘confiáveis’, e
sim busca outras formas de ver os fenômenos para os quais se dirija o interesse do estudo.
Trata de desvelar aquilo de que não se fala. Tampouco pretende oferecer alterna�vas e soluções que
fundamentem as decisões da polí�ca educa�va, cultural ou social, e sim inaugura um diálogo mais amplo
e profundo sobre as polí�cas e as prá�cas tratando aquilo que geralmente se dá por feito e se naturaliza.

É preciso reconhecer que esses propósitos não são exclusivos da IBA. Existem perspec�vas pós-modernas
de pesquisa — baseadas em textos — que têm uma proposta similar, como seria o caso dos diferentes �pos de
pesquisa biográfica (Bolívar, 1998); mas, na opinião de Barone e Eisner (2006), essas pesquisas não possibilitam
a transformação dos sen�mentos, pensamentos e imagens em uma forma esté�ca.

O desafio da IBA é poder ver as experiências e os fenômenos para os quais dirige sua atenção de outros
pontos de vista e lançar questões que outras maneiras de fazer pesquisa não levantam. De certa forma, o que
pretende a IBA é sugerir mais perguntas que oferecer respostas.

Quando pensamos na IBA, geralmente, fazemo-lo considerando a u�lização das imagens ou
representações ar�s�cas visuais ou performá�cas como elemento essencial da representação das experiências
dos sujeitos. De qualquer maneira, o componente esté�co não se refere somente a essas representações
visuais. Vincula-se também à u�lização de textos que permitam, devido à forma escolhida — literária, poé�ca,
ficcional —, conseguir a�ngir o propósito heurís�co que essa perspec�va possibilita. Textos que permitam aos
leitores levantarem-se questões relevantes e olhar para as mesmas como em espelhos que os interrogam.

3.4. O que a pesquisa baseada nas artes possibilita ao docente de artes visuais?

Chegados nesse ponto, é necessário fazer um balanço do percurso, perguntando-nos o que a IBA dá ao
que seria um projeto de repensar o sen�do e finalidade da pesquisa. Segundo Weber e Mitchell (2004), as
contribuições da IBA seriam as seguintes:

Reflexividade: Conecta as distâncias entre o eu e o nós, atuando como um espelho. Por sua própria
natureza, a autoexpressão ar�s�ca penetra e revela aspectos do eu e nos põe em relação com o modo
com o qual realmente nos sen�mos, vemos e agimos, podendo nos levar a um maior aprofundamento do
estudo de si. De maneira paradoxal, tais atos em modo de autofotografias ou desenhos do pesquisador e pelo
pesquisador, no momento em que nos põe em uma situação de performance autobiográfica, também nos
levam a dar um passo para trás e a olhar de novas perspec�vas vinculadas aos próprios meios de
pesquisa/representação que u�lizamos, incrementando o potencial do que seria uma análise mais profunda do
eu.

Como sinaliza Alexander (2006, p. 67), isso produz uma intensa reflexividade, à medida que se dá um
processo no qual o autor torna públicos os mecanismos de seu próprio trabalho em um con�nuo
descobrimento ou desvelamento, que supõe, por sua vez, um esforço acadêmico e uma performance cultural.
Essa posição reflexiva é a que se encontra ausente em algumas propostas que dizem se basear na IBA, porém
que seguem transitando através da proposta modernista que considera que as obras ar�s�cas e as
representações visuais ‘falam por si mesmas’.

Pode ser u�lizada para capturar o inefável, o que é di�cil de pôr em palavras. Os levantamentos de Eisner
(1995, p.1) em relação à esté�ca, como algo inerente a nossa necessidade de dar sen�do à experiência, e seus
argumentos em relação ao que as formas visuais nos permitem revelar aquilo que seria di�cil compreender
através somente da linguagem sequencial e dos números. Os métodos de indagação baseados nas artes podem
nos ajudar a ter acesso àquilo que é elusivo de pôr sem palavras, como o são os aspectos relacionados ao nosso
conhecimento prá�co, que, de outra maneira, permaneceriam ocultos, inclusive para nós.
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É memorável, não pode ser facilmente ignorada – demanda nossa atenção sensorial, emocional e
intelectual. A arte é uma experiência, que, de maneira simultânea, atrai nossos sen�dos, emoções e intelecto. A
razão pela qual necessitamos e criamos arte tem a ver com a sua capacidade de nos fazer sen�r vivos e de
descobrir o que não sabíamos que sabemos ou com o que vemos que não havíamos nos dado conta antes,
inclusive quando está presente à nossa frente. Devido ao visual e o ar�s�co obterem uma resposta tanto
mul�ssensorial e emocional como intelectual, podem ser mais memoráveis que muitos textos escritos e,
portanto, ter uma influência maior. As imagens ou experiências que têm uma referência emocional
permanecem conosco talvez ocultas em nosso inconsciente, para aparecer e provocar uma resposta mais tarde.
A u�lização de formas ar�s�cas de representação incrementam a probabilidade de encontrar uma voz ou de ter
um impacto (seja posi�vo ou nega�vo) no leitor/expectador/comunidade e, é claro, em nós mesmos.

Podem ser u�lizados para comunicar de uma maneira mais holís�ca, combinando, por sua vez, a
totalidade e a parte do que vemos. Aquilo de colocamos em um outdoor ou em uma revista de desenho nos
mostra que é possível transmi�r um monte de coisas (ideias, reações, iden�ficações) em uma imagem. Por
exemplo, em uma pesquisa que está sendo realizada na Universidade de Barcelona sobre geografias
iden�tárias, as representações que os estudantes constroem sobre seus i�nerários em relação às artes, para
depois construir um relato visual que relaciona diferentes imagens em uma única tela, permite, de uma forma
holís�ca, formas de compreensão que não seriam possíveis de maneira escrita.

Através de um detalhe e um contexto visual, mostra-se a nós por que e como estudar o que uma
pessoa pode repercu�r na vida de muitos. A representação ar�s�ca opera, facilitando-nos a empa�a ou
nos permi�ndo ver através do olhar do pesquisador-ar�sta. Ouvindo, vendo e sen�ndo os detalhes de uma
experiência vivida, suas texturas e formas, ajuda-nos a tornar a representação mais confiável ou credível e nos
permite ver como a experiência do pesquisador-ar�sta se mostra próxima, assim como os caminhos que nos
difere com as nossas próprias experiências. Tal como escreveu Eisner (1995, p. 3), a obra elaborada de maneira
ar�s�ca produz um paradoxo, pois mostra o que é universal mediante o reconhecimento em detalhe do
par�cular.

Quanto mais visualmente detalhado facilite-se-nos o contexto da experiência e interpretações do
pesquisador, melhor permite à audiência classificar como pode ou não aplicá-lo à sua experiência; e quanto
mais confiável a obra pareça, melhor permite ao expectador decidir ou ‘ver’ por si mesmo.

Por meio de metáforas e símbolos, pode-se mediar teoria de maneira elegante e eloquente. As
possibilidades do visual em u�lizar códigos culturais para fazer declarações teóricas efe�vas e cuidadosas são
pouco valorizadas na Educação, exceto para os estadistas que u�lizam gráficos de maneira efe�va. A indústria
da publicidade e cartunistas polí�cos parecem estar diante dos educadores em questão. Algumas
manifestações visuais são deliberadamente mais ambíguas ou ma�zadas, como os gráficos de Escher ou a
representação de Magri�e do desenho de uma pipa com o texto “isto não é uma pipa”. Em tais manifestações
ar�s�cas, converge-se uma mul�plicidade de significados que se pode u�lizar para evocar a complexidade de
nosso trabalho e as contradições que leva consigo.

Faz o ordinário parecer extraordinário, à medida que provoca, inova e quebra resistências, levando-nos a
considerar novas maneiras de ver ou fazer coisas. Como observa Grumet (1988, p. 88), “o esté�co se dis�ngue
do fluir da experiência diária, das conversas por telefone, do passeio à loja da esquina, apenas pela intensidade,
pela ‘completude’ e pela unidade de seus elementos e por uma forma que requer um nível de percepção que é,
em si mesmo, sa�sfatório”. Nesse sen�do, não havia nada de extraordinário em torno de uma lata de sopa
Campbell, até que Warhol a levou até nós, engrandecendo-a. Dar uma nova perspec�va simbólica a coisas
ordinárias funciona porque não temos quem nos proteja diante do trivial. Isso torna-a uma arma poderosa para
quebrar nossas percepções diárias. Por conseguinte, as instalações, as performa�vidades, os ensaios
fotográficos permitem mostrar, de uma maneira diferente, esses objetos co�dianos que nos rodeiam, por
exemplo, na Escola, atribuindo-lhes novos significados.

Envolve a incorporação e provoca respostas incorporadas. Se os educadores reconhecem a importância
do corpo para facilitar a aprendizagem, torna-se relevante reconhecer que o próprio estudo, como qualquer
outro �po de pesquisa, é uma empresa incorporada. Não somos ideias, e sim seres de carne e osso que
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aprendemos através de nossos sen�dos. Os métodos visuais ajudam os pesquisadores a levarem em conta seus
corpos e os dos estudantes e a tratarem de elaborar análises e teorizações mais elaboradas, que considerem a
aprendizagem e a didá�ca como experiências incorporadas.

Pode ser mais acessível que muitas formas de discurso acadêmico. De acordo com Williams e
Bendelow (1998), as formas ar�s�cas de representação nos lançam um desafio refrescante e necessário
frente às formas predominantes do discurso acadêmico. A u�lização de códigos culturais amplamente
divulgados e de imagens populares faz algumas expressões visuais serem mais acessíveis do que oferece a
habitual linguagem acadêmica. À medida que a finalidade da academia é provocar discussões e fazer pensar,
além de comunicar a pesquisa a uma audiência mais ampla (inclusive dentro da academia), a u�lização das
artes visuais abre novas possibilidades ao debate e ao fazer pensar.

Torna o pessoal social e o privado público. Ao ir até o público, permite aos inves�gadores assumir uma
posição mais a�vista. Florence Krall (1988, p. 199) nos sugere que “o caminho interior se converte em um
processo con�nuado que leva a uma compreensão mais completa da condição humana. A autocompreensão é
somente a reflexão de que não somos mais do que somos em relação com o mundo”.

Assim, quando o propósito da arte é quebrar a consciência convencional e ro�neira, as representações
ar�s�cas se tornam o meio para as mensagens que precisamos escutar e mostrar aos outros para quebrar as
narra�vas e visões hegemônicas.

Finalmente, poderíamos afirmar que a pesquisa baseada nas artes, a par�r de relatos nos quais os
docentes contam suas experiências e as de seus estudantes, pode permi�r a nós e a eles compreendermos
aquilo que o raciocínio lógico formal deixa à margem: a experiência humana em suas ações e intenções. Ao
contrário dos fatos anunciados, as proposições abstratas da especulação empírica, a narra�va se aproxima da
dimensão emo�va, complexa da experiência. Permite-nos, como afirma Bolívar (1998), captar a riqueza dos
significados dos assuntos humanos: os desejos, sen�mentos, as crenças, os valores que compar�lhamos e
negociamos na comunidade de aprendizagem onde nos construímos como sujeitos. Desse modo, os relatos
sobre a experiência a par�r das propostas da pesquisa baseada nas artes podem vir a ser um mediador crí�co
para nos ajudar a elaborar um novo olhar aos docentes como agentes a�vos em um complexo contexto social.
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