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INTRODUÇÃO: SINAIS DE ANOMALIA
[...] O passado traz consigo um índice misterioso, que o impele
à redenção. Pois não somos tocados por um sopro do ar que foi
respirado antes? [...]
Walter Benjamin, 1940

Circulava entre os intelectuais brasileiros do final do século XIX uma noção estética
hierárquica bastante significativa, dada a pensar pelo crítico de arte Carlo Parlagreco, ao
propor, em 1895, que a arte fosse reconhecida em seus “graus de potência e expansão”. Para
Parlagreco, a primeira condição na medida de valor da obra de arte está em seu fundo
psicológico que não se refere à psicologia individual. A hierarquia das obras cresce de acordo
com as “penetrações” realizadas na psyche, isto é, quanto mais alto o grau ocupado, mais
funda estaria a obra na “alma dos povos”. Nas cinco gradações formuladas, a escala de valor
da obra “sobe do regionalismo e de um restrito limite de tempo e de gosto até a
universalidade” (Parlagreco, 1895, p. 26).
Seguindo a hierarquia de Parlagreco (1985, p. 17), encontraríamos o menor grau sendo
ocupado pelo que chamou “arte que exprime um caráter exterior de pequeno número de
indivíduos, ou certas anomalias grotescas que podem interessar a um círculo de indivíduos
restrito no tempo e no espaço”. Deste nível passamos a outro, onde figura a arte que expressa
costumes particulares de uma época. Seu valor varia, se regional ou nacional, antecedendo a
um terceiro, onde figura a arte que exprime a maneira especial de sentir e de imaginar de uma
época. Esta última, “menos superficial que as outras”, começa a entrar nos “substratos da
psique”, como é notável na literatura e na arte do romantismo e do classicismo do início do
século XIX. O penúltimo grau forma-se com a arte que “exprime o caráter e as potências
essenciais de uma raça”, quando os artistas penetram no fundo da alma de um povo, a
exemplo das artes antigas e modernas de Píndaro, Sófocles, Horácio, Petrarca, Rafael,
Rembrandt, Rubens, Da Vinci, Ticiano, Racine, Balzac, entre outros. Por fim, o grau mais
alto seria ocupado por “alguns solitários, cuja alma eminentemente compreensiva pôde
sintetizar as maiores potências do intelecto da humanidade”, nas figuras notáveis de Homero,
Ésquilo, Dante, Michelangelo, Shakespeare, Goethe, Bellini e Beethoven.
Carlo Parlagreco era italiano de nascença. Chegando ao Brasil na segunda metade do
século XIX, dedicou-se aos estudos estéticos e à crítica de arte na Escola Nacional de BelasArtes, não perdendo o contato com a terra natal, onde proferia conferências e publicava seus
livros. Seu opúsculo Questões de arte (1895) é uma coletânea de palestras ministradas no
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Brasil, sendo considerado a primeira publicação de Filosofia da Arte escrita no país.
Conforme José Tobias (1967, p. 44), por meio de influências taineanas, bem como do
evolucionismo, “Carlos Parlagreco simboliza adequadamente bem o movimento histórico da
filosofia da arte no Brasil, em fins do século XIX”.
Não deixa de chamar a atenção a presença, em seus escritos, do vocabulário médico
designando como “louco” ou “delinqüente” aquele que não entendesse minimamente de arte,
ou ao contestar os alienistas dizendo que o gênio não é conseqüência de uma “psicose
degenerante”. Noutra passagem, Parlagreco (1895, p. 40) afirma sofrer a inteligência do final
do século XIX de um “estado mórbido”; a mocidade nasce “com a tendência para a
monomania”, e, aos trinta anos, “morre de anemia cerebral”. Conhecia também os hospícios
de alienados e seus “gabinetes de patologia”, lugar destinado àquelas obras que considerava
“anomalias grotescas”.
Esse vestígio, deixado pelo esteta italiano, sugere-nos a existência de objetos até então
silenciados pelo discurso erudito, abrindo uma brecha nas formulações artísticas de seu
tempo. Esquivando-nos da autoridade da designação tão marcante de “anomalias grotescas”,
esse sinal revela obras de não-arte, justamente porque surgidas no enunciado de Parlagreco
como aquilo que se aproxima da arte, ao mesmo tempo em que deve ser negado. 1 Diante
disso, demarcamos um ponto de partida e um eixo para nossa pesquisa; perseguir a partir do
final do século XIX o aparecimento das obras de não-arte em seu horizonte histórico, nas
relações geradas particularmente no campo das artes visuais no Brasil. Assim procedendo,
poder-se-á perceber não apenas as ditas “anomalias”, mas também outras designações
dirigidas às produções plásticas provenientes de pessoas humildes – não-artistas –, todas elas
sugerindo-nos as “margens do campo artístico”. 2
Com essas palavras, assumimos o objetivo de historiar a margem do campo artístico
brasileiro, revelando as obras e seus criadores, permitindo minimamente ouvir a linguagem
silenciosa dali ressonante. A partir dos debates e pronunciamentos sobre tais obras, dos
1

Ivan Gaskell (1992), em face do caráter restritivo daquilo que se reconhece como arte, dependente de
hierarquias e interpretações discriminatórias dos objetos, propõe a designação de “material visual”. Optamos
pela designação genérica “obras de não-arte” (Frayze-Pereira, 1995, p. 109) porque se evidencia a relação com o
campo artístico. Utilizaremos também expressões como “produções plásticas”, ou, sem referência a Dubuffet,
“obras brutas”. Note-se também a formulação “o outro da arte”, do francês l’autre de l’art, utilizada por Daniel
Fabre e Claude Macherel em seu seminário na École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris (2003).

2
Não consideramos a priori um sujeito da pesquisa equivalente à figura do “artista marginal”, dada a
impropriedade dessa designação no campo artístico; por outro lado, não se poderá negar que todo membro de
classes populares dedicado à expressão plástica é “marginal” ao campo artístico. Foi Maria Helena Patto, em
nosso Exame Geral de Qualificação (set. 2004), quem nos alertou para uma “miséria de posição”, ao lembrar de
Bourdieu em seu A miséria do mundo. Nas palavras da professora, “são condições que só podem ser entendidas
quando remetidas à estrutura social de classes, que só pode ser entendida, por sua vez, no marco das relações de
poder (da dimensão política, portanto)”.

Arley Andriolo. Traços primitivos: histórias do outro lado da arte no século XX. Dutorado IP/USP, 2004 - 3

fragmentos biográficos e imagéticos, ensaiaremos a construção de uma narrativa histórica da
não-arte; história esta flexionada no plural, e por isso “histórias do outro lado da arte”. Nesse
sentido, inclusão e recepção das obras são fundamentais, uma vez que elas somente são
percebidas a partir do discurso que as interpreta e define seu lugar.
A sociologia da cultura – de autores como Pierre Bourdieu (1992), Néstor García
Canclini (1979) e Sergio Miceli (1992) – adverte-nos sobre o fenômeno de ocultação dos
processos sociais na consagração de objetos realizada pelas instituições e grupos sociais. Em
síntese, o reconhecimento de algo como “de arte” é um arbitrário social que, ao mesmo tempo
em que se impõe como verdade, oculta seu processo histórico e conflituoso de formação. Tal
processo é alinhavado pelo discurso competente, tido como um instrumento imparcial, como
definiu Marilena Chaui (1981, pp. 7 e 11):
O discurso competente é o discurso instituído. É aquele no qual a linguagem sofre
uma restrição que poderia ser assim resumida: não é qualquer um que pode dizer a
qualquer outro qualquer coisa em qualquer lugar e em qualquer circunstância. [...]
[...]
A condição para o prestígio e para a eficácia do discurso da competência como
discurso do conhecimento depende da afirmação tácita e da aceitação da
incompetência dos homens enquanto sujeitos sociais e políticos. [...] (grifo no
original). 3

O estudo da marginalidade artística depara-se, dessa maneira, com o problema do
reconhecimento das obras como “de arte”. Um exemplo dessa problemática aparece nas
críticas de Bourdieu aos estudiosos de Art Naïf ou de Art Brut – esta última formulação, como
veremos, surgida na década de 1940, na inversão feita por Jean Dubuffet ao julgamento
negativo de “grotescas” nos termos positivos de uma “arte bruta”. Para a teoria do habitus, a
localização dos criadores ingênuos ou brutos se dá tão-somente no olho educado do crítico
que os “descobre”. Nesse sentido, seria inapropriado falar-se em “arte popular”, “arte
ingênua” ou “arte bruta”, porque elas não representariam senão uma determinação exterior.
Numa passagem de seu As regras da arte, Bourdieu (1996) mirou diretamente a Art
Brut e seus teóricos, notadamente Michel Thévoz e Roger Cardinal. O sociólogo considerava

3
Conforme João Frayze-Pereira (1985, p. 94): “A figura do especialista tem lugar no mundo contemporâneo em
um quadro de especialização crescente e, portanto, de fragmentação do conhecimento e do real, por onde são
estabelecidas áreas de competência e de especificidade. Dado o processo de planificação e organização do
trabalho nas sociedades contemporâneas [...], o especialista é aquele que é autorizado a proferir de determinado
posto hierárquico um discurso impessoal, neutro, pois fundado numa suposta racionalidade dos próprios
fatos.[...]” (Frayze-Pereira, 1985, p. 94).
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tais obras “uma espécie de arte natural que só existe como tal por um decreto arbitrário dos
mais refinados”, e, para concluir, escreveu:

[...] por uma espécie de contra-senso absoluto, senão porque ignoram que elas só
podem aparecer como tais para um olho produzido, como o deles, pelo campo
artístico, logo, habitado pela lógica desse campo: é toda a história do campo artístico
que determina (ou torna possível) a tentativa essencialmente contraditória e
necessariamente condenada ao fracasso pela qual visam constituir artistas contra a
definição histórica do artista (Bourdieu, 1996, p. 277; grifo no original).

Michel Thévoz (1997, p. 7), em resposta ao ataque frontal, indaga se não seria o
argumento do sociólogo ele próprio tautológico, dizendo:
La logique formel ne trahit jamais mieux son incongruité qu’appliquée à l’art. La
preuve du pudding, disait Engels, c’est qu’on le mange; la preuve de l’Art Brut, c’est
qu’il se voit, preuve aussi que la contradiction est au principe de la création
symbolique. On avait cru compreendre que, d’un point de vue éthique ou politique,
Pierre Bourdieu stigmatisait la transmission héréditaire du capital culturel...

Ora, esse debate nos coloca no centro de uma ambigüidade fundamental. A linguagem
de criadores estranhos ao meio artístico oficial somente nos é acessível por intermédio do
discurso que as reconhece, seja como estereótipo negativo de “anomalia”, seja no positivo
representado, por exemplo, pela idéia de uma “arte bruta”. Como escrever uma história da
não-arte se a própria percepção desse objeto é cruzada por uma historicidade marcante do
observador?
A percepção do sujeito que pensa a história, conforme notou Jean-François Lyotard
(1986, p. 87), é dotada de uma ambigüidade de fundo, a qual, porém, não impede sua
apreensão crítica da história. Nesse momento, basta retermos desta formulação
fenomenológica sua noção de história como “rede de intencionalidades”, na qual o campo de
presença do historiador prolonga-se em dois horizontes: um de retenções e outro de
protensões. Ou seja, o sujeito encontra-se no centro de uma rede formada pelos vestígios do
que já foi cruzado por aquilo que pode ser. Em síntese, para Lyotard (1986, p. 94):

A ruína, o monumento, a narrativa, remetem o historiador, cada um a seu modo, para
um horizonte cultural onde se esboça o universo coletivo de que é testemunha. Esta
captação do ser histórico dos sinais só é possível porque há uma historicidade do
historiador.
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Em todas as concepções destinadas à não-arte, fica patente o problema da historicidade
em que se mescla a análise do material histórico – das obras e de seus criadores – com a
intencionalidade dos sujeitos que escrevem. Essa constatação nos conduz ao problema do
objetivismo na ciência, tal como explorado por João Frayze-Pereira (1984, p. 116): “As coisas
não são fatos objetivos, exteriores àquele que as percebe, nem tampouco produtos ideados por
uma subjetividade constituinte. Para haver percepção, é preciso que o sujeito se encontre
corporalmente situado no mundo”.
À ambigüidade do sujeito, pois, acrescente-se a do objeto da história da não-arte, ela
própria uma idéia histórica e polêmica que nos lança outra questão essencial: essas obras
existem como algo em si, ou trata-se da invenção do olhar educado do historiador que as vê
“grotescas”, “brutas” ou “ingênuas”?
Diante disso, para introduzirmo-nos na problemática cuja designação “anomalias
grotescas” não representa senão um ponto de partida, a narrativa deverá cuidadosamente
evitar qualquer definição a priori do que seja tal manifestação e desconfiar, particularmente,
do seu reconhecimento como “de arte”. Esse procedimento de fundo visa a um trabalho
menos ilusionista, por meio do qual, ao mesmo tempo em que não se evita o debate
sociológico acima evidenciado, esquiva-se do idealismo tão marcante nos amantes da nãoarte, notável mesmo nas palavras de Jean Dubuffet (1999, p. 91), ao acreditar que a
“verdadeira arte está sempre lá onde não se espera. Lá onde ninguém pensa nela nem
pronuncia seu nome”. Uma tal afirmação seria uma contradição em termos, pois sendo “arte”
uma instituição social, ela não poderia existir fora do seu campo. Ora, ao projetar a mais
importante formulação visando aos criadores desconhecidos do campo artístico oficial no
século XX, Dubuffet teria dito que o fato de uma coisa ser inominável não quer dizer que ela
não exista (cf. Peiry, 1997, p. 62).
É disso que tratam estas páginas: do inominável. Algo que está lá, aberto à nossa
experiência estética, mas que se transforma ao ser nomeado, manipulado, deslocado. Desse
modo, embora nossa própria condição nos faça devedores das noções de Art Brut, de
Dubuffet, e de Arte Incomum, de Walter Zanini, não as deixamos de perceber como fórmulas,
também elas, históricas, de uma história da qual participa este que escreve. Para o exercício
da crítica às categorias, não estranhe o leitor o concurso de criadores mantidos alheios aos
debates da não-arte, particularmente alguns representantes do campo dos chamados naïfs.
Avessa às generalizações, no sentido da crítica dirigida por Maurice Merleau-Ponty
(1989, p. 47) ao “olhar de sobrevôo” – contida na célebre frase “A ciência manipula as coisas
e renuncia a habitá-las” –, esta história pautou-se em indícios, dentre os quais o principal é a
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idéia de “primitivo”. Bem entendida, tal escolha não se deve à crença do autor no “primitivo”,
tampouco na admissão da autoridade dos críticos que o inventaram; nosso objeto nos impôs
essa tarefa. O índice do “primitivo” surgiu como principal fio condutor a partir do exame das
fontes primárias, em intérpretes e criadores, fornecendo o sentido histórico das conexões
esboçadas na produção e na recepção daquelas obras. “Primitivo” é termo prenhe de
ambigüidades. Admiti-lo como indicativo não significa tomá-lo como algo em si, mas como
um campo de sentidos que se multiplica em conexões várias e em derivativos igualmente
importantes. Por um lado, remete-nos à questão das origens, do arcaico, da regressão, do
inconsciente; por outro, conduz-nos ao atavismo, à degenerescência, à selvageria, ao bruto.
Essa abordagem indiciária nos aproxima, evidentemente, da análise micro-histórica, a
qual cultivou também o interesse por histórias de pessoas comuns. Essa tradição
historiográfica fora introduzida por abordagens marxistas críticas às ideologias das histórias
de elite, na chamada “história vista de baixo”, em oposição ao que seria a “história vista de
cima”. 4 A formulação precisa da expressão, conforme Jim Sharpe (1992, p. 40), foi lançada
no artigo de Edward Thompson, “The history from below” (The Times Litterary Supplement,
7 abr. 1966, pp. 279-80), completada alguns anos depois pela coletânea de ensaios intitulada
History from below (1985), na qual uma série de artigos constrói histórias que Eric
Hobsbawm, no primeiro artigo, nomeia “história da gente comum”. 5
Como lembrou Giovanni Levi (1992, p. 135), da Universidade de Veneza, o fato de os
intelectuais que aderiram à micro-história terem suas raízes no marxismo ou em orientações
políticas de esquerda colaborou para “ancorar firmemente esses historiadores à idéia de que a
pesquisa histórica não é uma atividade puramente retórica e estética”. O método
microanalítico expandiu-se, sobretudo, a partir dos estudos de Carlo Ginzburg, 6 podendo ser
sintetizado da seguinte maneira:
4

No inglês, history from below e history from above; e no francês, histoire vue d’un haut e histoire vue d’un bas
(Burke, 1992, p. 13).

5

Para o historiador inglês, a emergência dos estudos da história popular veio acompanhada de antolhos,
sobretudo quando se considerou não o homem comum em sua variedade, mas aqueles que seriam os ancestrais
do movimento – sindicalistas, militantes, cartistas –, os quais vêm sendo superados apenas nas últimas décadas
(Hobsbawm, 1990, p. 20). O filme de Marcelo Masagão, Nós que aqui estamos por vós esperamos, espelha bem
esse interesse pela história das pessoas comuns. Tendo Hobsbawm como uma das fontes, enuncia na introdução:
“O historiador é o rei; Freud é a rainha. // Pequenos personagens; grandes histórias”.
6
Tais como I benandanti: stregoneria e culti agrari (1966) e Il formaggio e i verme. Il cosmo di un mugnaio
del’500 (1976). Respectivamente traduzidos para o português como Os andarilhos do bem: feitiçaria e cultos
agrários nos séculos XVI e XVII, São Paulo, Companhia das Letras, 1988, e O queijo e os vermes: o quotidiano e
as idéias de um moleiro perseguido pela Inquisição, São Paulo, Companhia das Letras, 1988. O texto
considerado inaugural dessa metodologia foi C. Ginzburg e C. Poni, “Il nome e il come: scambio ineguale e
mercato storiografico”, Quaderni Storici, 14, pp. 181-90, 1979; na tradução para o português, “O nome e o
como: troca desigual e mercado historiográfico”, em Ginzburg (1991).
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[...] a redução da escala, o debate sobre a racionalidade, a pequena indicação como
um paradigma científico, o papel do particular (não, entretanto, em oposição ao
social), a atenção à capacidade receptiva e à narrativa, uma definição específica do
contexto e a rejeição do relativismo (Levi, 1992, p. 159).

Embora seja algo rara e recente a aplicação da microanálise à história da arte, não se
poderá esquecer seu vínculo com uma tradição historiográfica marcada por Aby Warburg (e
Anton Springer), ao voltar-se a elementos particulares ao mesmo tempo em que se indagava:
“how images were used, what religious, political and psychological functions they served”
(Podro, 1982, p. 158). No entanto, foi também Ginzburg quem empregou o método
microanalítico nos estudos de arte, conhecidos dos brasileiros nas traduções de seu
Indagações sobre Piero (1989; original de 1981) e sua “História da arte italiana” (1991;
original de 1979). Nesta última, vislumbramos a possibilidade de análise de longos períodos
com base em índices fornecidos pelas fontes, representados, nesse caso, na relação entre
“centro e periferia” no campo artístico italiano. Também a construção da gênese pictórica de
Piero della Francesca, um pintor europeu do século XVI, sugere questões de método à história
de nossos não-artistas, já que são escassos os dados biográficos e dificílimos os caminhos da
decifração simbólica.
Tanto quanto a designação, a decifração dos significados íntimos da obra bruta é um
verdadeiro enigma ao pesquisador, assim como são também as explicações iconológicas nos
estudos de cultura camponesa, preponderantemente oral, sobretudo nas sociedades préindustriais, encontradiços na cultura popular brasileira dos séculos XIX e XX. 7 Perante esse
problema crucial, Carlo Ginzburg (1989a, p. 23) nos sugere:

A saída não é a eliminação, mais ou menos tácita, da exigência do controle
documentário, mas sim a elaboração de instrumentos de controle adequados. Com o
que não se quer (sejamos bem claros) reduzir a atividade do intérprete à identificação
dos significados explícitos atribuídos à obra pelo pintor ou pelo cliente.

Por essa análise crítica, a pesquisa é conduzida em duas frentes, primeiro lançando luz
sobre a clientela, e, segundo, sobre a iconografia, compondo duas séries de dados extraestilísticos que, conectados, protegem o pesquisador de análises equivocadas. No entanto, se

7
Esse é um dos motivos da micro-história apoiar-se nas análises densas dos antropólogos, a exemplo de LéviStrauss e Geertz. No que concerne à cultura popular, notemos a contribuição de Daniel Fabre (1993) em seu
estudo “Le berger des signes”.
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estamos diante de obras de não-arte, não há clientela, e, como tal, seus significados mais
íntimos não remetem ao público, mas exclusivamente ao seu criador. Não poderíamos deixar
de lembrar aqui a frase provocativa de Ernst Gombrich (1996, p. 3), na introdução de seu Arte
e ilusão: “Se a arte fosse apenas, ou principalmente, a expressão de uma visão pessoal, não
poderia haver história da arte”.
Uma vez mais, não podemos nos furtar à ambigüidade desse objeto. Observamos não se
tratar nossa narrativa de uma “história”, tal como concebida no século XIX – linear, evolutiva
e positiva –, mas de histórias particulares, as quais, no entanto, se desdobram numa rede de
intencionalidades a partir de traços no horizonte cultural, onde se esboça o universo coletivo
do qual o historiador é testemunha.
Em resposta à indagação de Gombrich, esclarecemos que o traço ou o índice –
“primitivo” – esboça a conexão entre o indivíduo e a sociedade, entre uma leitura altamente
pessoal do mundo e suas relações com as transformações culturais e históricas de seu tempo. 8
É ele que faz da obra algo único e, ao mesmo tempo, algo que diz respeito a todos nós,
sintetizando a alteridade da obra, o que será, em última instância, revelado pela recepção do
público. Fica patente que toda a iconologia emergente das obras de não-arte resguarda uma
relação espaço-temporal precisa, embora não filiada de maneira direta às tradições
propriamente definidas pelo campo artístico.
Se Ginzburg falara das séries de dados sobre os comitentes como uma forma de controle
externo à leitura crítica da arte, em contrapartida Dubuffet dissera que as obras brutas surgem
para deleite dos seus criadores, sem intervenção ou referência a um espectador que não seja o
próprio autor. Assim, a princípio, não seria possível um tal controle metodológico, abrindo a
leitura tanto para indagações plausíveis quanto para selvagerias. 9 Ao contrário, concebendo-se
a pesquisa em História da Arte como o estudo da rede de relações por meio de uma prática
interdisciplinar (Fabris, 1995), admitir-se-á o percurso da obra para além de seu criador,
independentemente de tê-la assim idealizado. Assim, do campo da produção, a obra de arte
consagra-se num vasto campo de recepção, dentro do qual o público é apenas um grupo.
8

O método que comporta índices temáticos foi estudado por Jean-Paul Weber, em seu Psychologie de l’art
(1972). Esse método abandona qualquer pressuposto. Por exemplo, não se procura um registro do Complexo de
Édipo nas obras, ainda que se o admita quando revelado pelo exame minucioso. “[...] Mais l’on cherchera à
retrouver la signification du symbolisme de chaque artiste à partir de son oeuvre, au niveau de celle-ci, et en
faisant abstraction de toutes les symboliques, de tous les vocabulaires, de tous les langages propres à d’autres
artistes, et par là même impropres à nous faire compreendre, en général, ceux de l’artiste analysé” (p. 84).

9

Conforme Ginzburg (1989a, p. 23), tal pesquisa é conduzida em duas frentes: primeiro lançando luz sobre a
clientela, e, segundo, a iconografia, na sugestão de Gombrich (em Simbolic images), a “partir da análise das
instituições ou dos gêneros, ao invés dos símbolos, para evitar os escorregões daquela que poderíamos definir
como a iconologia selvagem. [...]”. Leitura, aliás, encontradiça em leituras psicológicas da arte há muito
criticada por Frayze-Pereira em seus estudos e palestras como uma “psicanálise selvagem”.
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Com esse procedimento, retomamos a sociologia acima referida, não como um meio de
explicação da especificidade da obra bruta, o que seria uma contradição, mas como um
instrumento de controle metodológico, a partir do qual não se abandonam as lutas sociais e
institucionais do campo artístico. Relembrando Pierre Bourdieu (1992, p. 173):

Ao ignorar os sistemas de relações sociais nos quais foram produzidos e utilizados os
sistemas simbólicos submetidos à análise, e ao dissociar as estruturas das funções
sociais passadas ou presentes para as quais e pelas quais tais estruturas foram
produzidas e reproduzidas, a interpretação estritamente interna corre o risco, no
melhor dos casos, de assumir uma função ideológica ao dar crédito à ideologia
propriamente intelectual da neutralidade ideológica do intelectual e de suas
produções. [...]

Desse modo, conferimos à recepção um papel decisivo na história da arte, sobretudo
como foi anunciada por Hans Jauss (1978, p. 92) em sua crítica aos modelos tradicionais,
românticos e positivistas, geradores de três ilusões: 1) série fechada, por meio da qual se
esquece da incompletude do conhecimento histórico; 2) começo e fim, baseados numa noção
de evolução alheia aos fenômenos artísticos; 3) imagem objetiva do passado, pela qual se
supõe uma reconstrução integral da história. Não se pode resgatar dos fenômenos artísticos
nenhuma ligação objetiva entre as obras que não seja estabelecida pelos sujeitos da produção
e da recepção. É nesse “caráter intersubjetivo da continuidade” que reside, conforme Jauss, a
diferença entre a historicidade própria da arte e os fatos objetivos da história geral.
A recepção, pois, não trata tão-somente do público de museus e galerias, mas também
de toda uma série de intermediários que forneceram um sentido à história. Observada seja na
leitura dos intérpretes dessas obras, seja nos raros registros da recepção do público das
exposições, a série de recepção pode convergir ou não, servindo como mais um meio de
controle contra equívocos do exame iconológico, além de configurar-se em si como parte do
processo de significação das obras.
A partir daí começam a desfilar diante de nós as ligações, sutis ou explícitas, entre uma
série de criadores de obras limítrofes ao campo artístico, dentre os quais os denominados
pintores de domingo; os primitivos; os arcaicos; os loucos; os ingênuos; os instintivos; os
degenerados; os mestres populares da realidade; os artistas do povo; os brutos; os caipiras; os
virgens; os autodidatas; os inatos; os ínsitos; os autênticos; os singulares; os liminares; os
incomuns; os gênios ordinários; os visionários; os inventivos; etc.
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O percurso de um século não privou os pesquisadores das dificuldades de designação,
conduzindo, por exemplo, o filósofo Christian Delacampagne (1989, p. 11) a reclamar a
pouca importância desses nomes:

Lorsque je parlerai d’autodidactes, je n’entendrai pas seulement des artistes issus du
peuple, auxquels la possibilité d’effectuer des études artistiques aurait refusée, mais
de façon plus précise des individus qui, pour créer, ont dû lutter à la fois contre
l’hostilité de leur propre milieu social et contre l’indifférence des artistes reconnus,
bref contre la société entière, et qui sont morts sans savoir eu la certitude que leur
oeuvre serait un jour pleinement légitimée.

Esse filósofo, sem vínculo direto com os historiadores de arte ou com o campo da Art
Brut, pôde sugerir o ano de 1879 como um marco inicial da história da “arte marginal”. Foi
nesse ano que o carteiro Ferdinand Cheval decidiu seguir sua empreitada de construção do
que seria o seu Palácio Ideal, no vilarejo de Hauterives (França), demarcando o ingresso de
um “proletário” na história da arte. Ainda que marginalizados do campo artístico, o carteiro
Cheval e o abade Fouré – escultor das pedras de Rothéneuf – representam, para
Delacampagne (1989, p. 8), a “irrupção dos excluídos sobre o cenário da arte”.
A todos eles chamaremos, sem compromisso, “criadores populares”, esperando que ao
percorrer as páginas seguintes o leitor tenha elucidado a única ligação inconteste entre eles:
sua vontade incontrolável de expressão plástica e sua procedência das classes populares. A
essa observação geral desses dois traços comuns impôs-se, ao longo do século passado, uma
noção acerca do “isolamento” da criação, marca distintiva, por exemplo, de “ingênuos” que
trabalham sobre as técnicas tradicionais – notadamente a pintura – e de “brutos” que, na
concepção dubuffetiana, desconheceriam mesmo a existência da história da arte, inventando
sua própria linguagem e sua própria técnica.
O espaço entre esses dois pólos revela-nos uma história interessantíssima e complexa,
notável desde a organização de uma série biográfica, em grande parte fragmentária e
estereotipada. 10 Assim delimitado o campo, resta o problema do olhar competente sobre a
obra do outro, cuja solução somente se esboça ao pesquisador quando este admite, com
humildade, sua incompreensão diante desse tipo de manifestação para além dos conceitos e
métodos existentes no cipoal de interpretações e conexões impostas aos espectadores. Se, por
um lado, procuramos nos orientar através das ambigüidades dos discursos, os quais ora
10

Os estudiosos do tema não notarão aqui muitas novidades em nomes de criadores, sobretudo porque nos
guiamos pelo sentido de conjunto dessas histórias, fato que não impedirá o encontro com alguns nomes
estranhos.
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denigrem, ora enaltecem o outro, por outro lado não deixamos de notar a força marcante de
suas idéias, sua visão de mundo, a nós acessíveis por meio de suas obras, todas elas muito
eloqüentes ainda que socialmente negadas.
Admitir a obra do outro como conhecimento primeiramente nos remete à “estética
fenomenológica” de Pareyson (1984), também à “filosofia da percepção” de Merleau-Ponty
(1989) e à “psicologia social da arte” de Frayze-Pereira (1999), para deixar falar a obra,
crendo na força da sua linguagem expressa em imagens: o método que se esboça deve abrigar
não apenas o discurso da recepção (passado ou presente), mas, também, de alguma forma, o
discurso exalado pelas obras ou seus vestígios. Admitir a obra do outro como linguagem é o
primeiro passo a tomar na tentativa de minimizar a distância radical que nos separa dela.
Nesse sentido, decidimos acatar a contradição arriscada de compor uma história que, ao
mesmo tempo em que mostra a formação do significado das obras e dos artistas no olho
educado, verifica a linguagem particular de cada conjunto de obras. Provenientes do exame da
produção desses criadores, as figurações hegemônicas ou as imagens únicas permitem
conectar os índices, revelando a complexa relação de interioridade e exterioridade dessas
obras em nós e nos outros.
Finalmente, queremos esclarecer que do cruzamento dessas três séries de informações –
biografias, recepção e imagens – procuramos construir campos microanalíticos, mais ou
menos delimitados no tempo e no espaço. E, de modo geral, são esses campos que estão
circunscritos nos oito capítulos que compõem este volume, os quais, por sua vez, foram
organizados em três partes, compreendendo três recortes temporais mais largos: “Distensões”
– 1880-1930; “Distinções” – 1940-1960; e “Diluições” – 1970-1990.
Historiar essas obras, seus criadores e intérpretes, obrigatoriamente compreende uma
multiplicidade de relações não esgotável em uma única pesquisa, sobretudo porque, ao
optarmos pelo itinerário de um século, admitimos de antemão as brechas e as possibilidades
que deixamos abertas. Por outro lado, esse procedimento nos oferece alguma garantia para a
análise de nossas hipóteses acerca das retenções históricas determinantes na recepção das
obras de não-arte, e da necessidade de projetarmos no horizonte sociocultural brasileiro
nossas interpretações.
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PARTE 1. DISTENSÕES
CAPÍTULO 1. O VALOR DAS OBRAS POPULARES
Não se aprende a ingenuidade. A ingenuidade vem do coração, não do cérebro.
Champfleury, 1886

Dentre as idéias pertinentes à primeira metade do século XX, o “primitivismo” é, se não
a mais, uma das mais importantes no campo das artes visuais. Na famosa tela Les demoiselles
d’Avignon, de Pablo Picasso (1907), a imagem de duas máscaras de feição africana oculta a
face de duas das cinco mulheres representadas, podendo rebater no próprio tratamento das
faces retratadas por meio da estilização de narizes e de olhos. Tal obra ocupa o centro dessa
idéia. As narrativas recorrentes sobre Les demoiselles lembram sempre de Maurice de
Vlaminck, que, depois de um dia dedicado à pintura em Argenteuil, no verão de 1906, foi
restabelecer-se num pequeno bistrô da vila. Enquanto bebia, notou três objetos africanos
dispostos sobre uma estante de zinco, sendo duas esculturas pintadas iorubas, vindas do
Daomé, e uma outra não pintada, vinda da Costa do Marfim. Vlaminck as comprou do dono
do bar, e, pouco depois, conversando com André Derain, decidiu por dá-las a Picasso (Severi,
2002, p. 20).
Nos anos 1920 e 1930, o “caráter primitivo” da arte moderna já ocupava muitos
intelectuais, dentre os quais Gonçalo Lafora (1927), Osório Cesar (1934), Meyer Schapiro
(1937) e Mário de Andrade (1938). De modo concreto, foi a publicação, em 1938, do livro de
Robert Goldwater, Primitivism in modern art, que marcou a noção de primitivismo na história
da arte. Nessa obra, o autor afirmava que Paul Gauguin e outros de sua geração foram os
precursores do primitivismo, anteriores à tela de Picasso, esboçando, assim, um sentido
histórico para a presença de elementos “primitivos” na arte. O pressuposto subjacente à tese
de Goldwater, conforme Gill Perry (1983, p. 3), diz respeito a uma tendência “primitiva”
interna à arte moderna, que deveria se tornar um aspecto distintivo do “moderno”, marcando
mesmo a auto-imagem do artista como responsável por uma atividade expressiva mais pura.
Décadas depois, o livro de Jean Laude, La peinture française et “l’art nègre” (1905-1914), de
1968, e a exposição no Museum of Modern Art, organizada por William Rubin e intitulada
Primitivism in XXth century art , em 1984, completaram os fundamentos do primitivismo para
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a arte daquele início de século. Nesse contexto, o “primitivo” é resignificado na História da
Arte, ampliando sua acepção corrente que referia as obras flamengas e italianas dos séculos
XIV e XV, ditas pré-renascentistas, ou as produções pré-colombianas e de antigas culturas
como a egípcia, a persa, a japonesa, entre outras, consideradas menos sofisticadas que as da
civilização européia. No final do século XIX, é este último sentido que conduz a observação
das obras provenientes de regiões colonizadas pelos países europeus como “primitivas” em
relação àquelas dos países colonizadores.
Para Perry, o primitivismo é uma complexa rede de discursos sociológicos, ideológicos,
estéticos, científicos, antropológicos, políticos e legais, a qual, conforme a abordagem de
Michel Foucault, envolve relações de poder:

Por volta da virada do século, aquilo que era descrito como primitivo abrangia com
freqüência os produtos de um país recém-colonizado. Dito de forma muito simples,
uma leitura de Les demoiselles inspirada pela teoria dos discursos reduziria os
significados associados com o estilo e as intenções do artista e com a superfície
pintada, porque eles seriam vistos basicamente como efeitos dos discursos políticos
mais gerais do colonialismo, inclusive os discursos ocidentais contemporâneos sobre
a África, que estão inscritos na pintura (Perry, 1998, p. 4).

Através dessa análise de Perry e de outros estudiosos do final do século XX (Rhodes,
1997; Dagen, 1998), evidenciou-se o eurocentrismo daquele momento que produziu a
ideologia do primitivismo como parte do processo político e econômico do imperialismo,
provocando repercussões em idéias estéticas correntes como “arte primitiva”; “arte negra”;
“arte tribal”; etc.
O funcionamento social da idéia de “primitivo” tem sua base psicológica no que a
psicologia social chamou de estereótipo e que o historiador Sander Gilman (1985, p. 15) fez
observar como uma construção histórica, em relação à ansiedade e ao ajustamento da figura
mental das pessoas e dos objetos segundo categorias de “bom” e “mau”, num ato de proteção.
A imagem ilusória que criamos do mundo divide-o, assim, em bem e mal, respectivamente
nós e os outros, podendo mesmo oscilar do medo à glorificação do “outro”. No mesmo
processo, se, por um lado, a ciência referia-se ao “primitivo” como menos evoluído, numa
leitura social do darwinismo, por outro, intelectuais críticos à sua própria cultura
representavam-no como símbolo de pureza, de ideal social.
Neste último caso, o primitivismo dos artistas representa uma atitude oposta à do
cientificismo, revelando uma prática artística muitas vezes subversiva no contato com o outro.
A alteridade da arte, nas primeiras décadas do século XX, conduziu os artistas a lugares
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distantes, como Gauguin na Oceania, ou a lugares escondidos, como os manicômios visitados
por Max Ernst; Lasar Segall, antes de instalar-se no Brasil, visitou o sanatório de Dresden
onde desenhou a face de pacientes nos moldes de máscaras africanas. Aqueles artistas eram
“primitivistas”, no dizer de Colin Rhodes (1997, p. 20), porque convertiam o estereótipo
negativo em positivo, pois para eles o “primitivo” era aquele que não tinha limites de
convenções artísticas: “Autrement dit, pour le primitiviste, l’état primitif lui-même doit être
évalué comme une perte regrettable, plutôt que comme un simple point de départ” (Rhodes,
1997, p. 20).
Ora, embora reunidos sob a noção generalista do primitivismo, há uma distância muito
grande entre os internos de hospitais psiquiátricos e os habitantes da Oceania; mais ainda, ao
observarmos os ateliês daqueles artistas vemos obras diversas, notáveis desde as estampas
japonesas trazidas à baila com os impressionistas. No caso de Picasso, além de máscaras
africanas, na coleção do museu dedicado ao artista, em Paris, note-se uma escultura do interno
Auguste Forestier, fotografada por Brassaï em 1944 (Art Brut: collection de L’Aracine, 1997),
ou ainda o Portrait de femme de Henri Rousseau (1895), comprado por Picasso em 1908
(Delacampagne, 1989, p. 40). A esse propósito, André Lhote (1950, p. 315), que se dizia um
dos primeiros a colecionar obras de Rousseau, possuía também máscaras africanas, e, ao lado
destas em seu ateliê, estavam três rostos formados a partir de conchas por Pascal-Désir
Maisonneuve (ABCD, 2000, p. 301). O poeta Apollinaire foi fotografado, em 1910, ao lado de
uma estatueta tiki das ilhas Marquesas (Rubin, 1987, p. 282), Matisse reunia esculturas em
madeira, dentre as quais uma originária do Congo (Idem, p. 141), o mesmo para Braque,
fotografado em 1914 (Idem, p. 143), Max Ernst, com uma escultura Kachina Zuñi do Arizona
ou do Novo México, em 1942 (Idem, p. 562). Ernst, como se sabe, colecionou também obras
de asilo, na década de 1910, recolhidas no hospital psiquiátrico de Bonn, com as quais
pretendia organizar um livro. As decorações dos ateliês feitas pelo Die Brücke, por volta de
1909, provinham da Índia do século VI, como as pinturas budistas de Ajanta vistas numa obra
de Heckel (Rhodes, 1997, p. 98). São ainda ídolos orientais, calvários bretões, imagens de
Épinal, esculturas e pinturas provenientes de hospitais psiquiátricos, entre tantos outros
objetos que denunciam a multiplicidade do “primitivo”.
Cabe, pois, considerar que “primitivo” não tratava apenas de povos aborígines, embora
a tônica dos estudos do primitivismo tenha privilegiado esta posição. Com os escritos de Perry
(1998) e de Rodhes (1997), podemos entrever aquilo que a observação dos ateliês de artistas
nos confirma sobre os múltiplos outros da cultura erudita européia. Em especial, há pelo
menos três formas de pensar o “primitivo” na ótica do artista europeu daquela virada de
século: o “primitivo-popular”, o “primitivo-selvagem” e o “primitivo-mental”. Essas noções
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foram acompanhadas pelo ingresso, como vimos naqueles ateliês, de obras até então estranhas
ao meio artístico oficial, obras de não-arte portanto, as quais anteriormente não eram vistas
como “de arte”; um movimento que modificou as relações e a condição das obras no campo
das artes visuais ao longo de todo o século XX.

* * *

A gênese da noção de “primitivo-popular” pode ser encontrada no processo histórico de
reconhecimento dos objetos produzidos pelas classes populares como obras de valor artístico,
particularmente notável a partir da segunda metade do século XIX: trata-se da idéia francesa
de naïveté, ou ingenuidade. Por certo, as origens desse valor remontam à noção de “bom
selvagem” de Jean-Jacques Rousseau, às tradições pastoris da arte e da literatura, bem como à
filosofia romântica, como demonstrou Gill Perry (1998, p. 6). Renato Ortiz (1985), citando
Natalie Davis (1965), mostra que a coleta de costumes populares e camponeses ocupava um
lugar secundário na Europa moderna, uma vez que o interesse maior voltava-se aos temas
celtas, astecas e africanos.
No entanto, desde o século XVII, sobretudo através da pena de sacerdotes, veio a lume
títulos como o Traité de superstitions, de Jean-Baptiste Thiers (1679), e Antiquities of
common people, de Henry Bourne (1725). No dizer de Ortiz (1985, p. 3), “[...] Tais escritos
tinham por finalidade apontar os erros e as superstições das classes subalternas e se
encontravam em consonância com o espírito da época que buscava a moralização, quando não
a extinção, das manifestações populares [...]”. O livro Observations on popular antiquities, de
John Brand (1777), de acordo com Ortiz, assume uma posição mais branda que a dos clérigos,
tornando-se a principal referência dos folcloristas no século seguinte. A prática da coleta de
costumes populares pelos antiquários deu origem a grupos de interessados, dentre os quais
poder-se-ia citar a Sociedade de Antiquários (Inglaterra, 1718); a Academia Céltica (França,
1817), depois tornada Sociedade dos Antiquários da França; a Sociedade Céltica (Edimburgo,
1820), da qual foi presidente sir Walter Scott.
Embora raro, o hábito de reunir obras plásticas foi cultivado por alguns intelectuais
europeus, particularmente interessados na coleção de imagens populares, observando-as como
registros de eventos passados. Um exemplo dessa prática está representado no abade Marolles
e sua coleção de estampas, datada de cerca de 1660, uma das formadoras do Cabinet des
Estampes da Biblioteca Nacional da França (Adhemar, 1957, p. 386).
Com o Romantismo, converteu-se a predisposição negativa em relação à cultura popular
em estereótipo positivo para sua apreensão. Ainda seguindo o argumento de Ortiz (1985, p.
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10), além da oposição à racionalidade do Iluminismo, o Romantismo esboça um historicismo
através da “descoberta” da Idade Média, em seus romances de cavalaria e do gosto pela
arquitetura chamada gótica. Tal interesse desenvolve-se na bizarria de amores passionais e
suicidas, e também no olhar exótico sobre paisagens e habitantes de países estrangeiros. Daí a
associação estreita desses intelectuais com viagens, dirigidas tanto para o exterior de suas
nações quanto para o interior, no encontro do exotismo da cultura camponesa. Foi nesse
momento que, segundo Peter Burke, o conceito de cultura popular foi inventado.
Dentre os vários autores localizados nesse processo, são notáveis George Sand, sir
Walter Scott, o alemão Herder e os irmãos Grimm. Sobretudo na Alemanha, onde não havia
uma unidade política, as idéias iluministas francesas eram vistas com desconfiança entre
alguns intelectuais. A intelligentsia alemã encontrou na cultura popular um laço nacional,
particularmente legível nos escritos de Herder. No ano de 1770, o ensaio deste escritor,
intitulado “Sobre os efeitos da poesia nos costumes e na moral das nações antigas e
modernas”, recebeu o prêmio da Academia da Bavária; oito anos depois, o escritor lança seu
livro Canções folclóricas. Nesses textos, pela primeira vez, as canções, as poesias e as
linguagens populares são defendidas como a quintessência da cultura, como expressão
orgânica e espontânea do caráter nacional, da qual é exemplo cabal a poesia do Niebelungen
(Ortiz, 1985, p. 11). Herder introduziu uma distinção entre poesia da natureza e poesia de
cultura, sendo a primeira de caráter intuitivo e desvinculada do saber formal, enquanto a
segunda seria de caráter reflexivo e individual. É na poesia da natureza que reconhece a
dimensão intuitiva do povo, nos mitos, nas lendas e nas canções populares, também notável
em poetas como Homero e Shakespeare.
Essa concepção influenciou também os irmãos Jacob e Wilhelm Grimm; ambos, no
entanto, restringiram o significado da poesia da natureza, sublinhando o anonimato das
produções populares. De modo polêmico, no interior do Romantismo, negava-se a
individualidade das grandes criações artísticas. Para os irmãos Grimm, a epopéia é a poesia
popular por excelência, “porque é a poesia de todo um povo”. Os irmãos Grimm publicaram
seu livro de contos em 1812 e 1814, sendo o de lendas de 1816. Para o sociólogo Renato Ortiz
(1985, p. 13): “[...] ao se conceber o povo como transmissor fidedigno da tradição nacional, os
autores colocam em prática uma metodologia até então desconhecida dos antiquários ou dos
literatos românticos”. Eles coletavam as narrativas diretamente junto aos camponeses, sobre
as quais aplicavam pequenas alterações estilísticas para atender ao seu público. Numa
polêmica com Achim von Arnim, Jacob Grimm defendeu a distinção teórica entre contos
“populares” e “artísticos”, estes últimos sustentando as marcas da elaboração individual, ao
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contrário dos contos populares, que subsistem na tradição oral, na alma do povo, exigindo do
compilador a mais estrita fidelidade (Mazzari, 2001, p. 19). 11
Foi em meio ao realismo francês que o valor das obras populares ganhou força crucial,
ingressando no discurso desse grupo de intelectuais na metade do século XIX, dentre os quais
são particularmente notáveis o escritor Jules-François-Félix Husson, conhecido por
Champfleury, e o pintor Gustave Courbet.
Os críticos em geral escarneceram as obras de Courbet, pelo que nelas notavam de
popular, de grosseiro e de ingênuo, criticavam-lhes a rigidez das figuras e seu “primitivismo”.
Meyer Schapiro, ao contrário, em seu célebre artigo “Courbet and popular imagery”, para o
Journal of the Warburg and Courtauld Institutes (1941), procurou mostrar que os elementos
dessa mesma crítica foram convertidos em suas qualidades, sobretudo no que diz respeito à
ingenuidade. Nas palavras de Schapiro (1996, p. 93):

Mas ao caracterizar sua obra como ingênua, os críticos avessos a Courbet finalmente
concordaram com seus apreciadores. Seu maior defensor, Champfleury, encontrou
nessa mesma ingenuidade uma das grandes qualidades da pintura de Courbet. Ele
comparou o Enterrement à Ornans, em sua simplicidade e força, à arte do imagier
popular.

Para este historiador da arte, Courbet não procurou reviver as convenções do imaginário
popular, mas trabalhar com formas mais “primitivas”, através de “seu colorismo e toda a
riqueza de pigmentos, com o avançado uso de tons para construir o todo, seus arranjos são
geralmente simplificados, com uma clareza de agrupamento determinada pelo interesse pelos
objetos individuais. [...]” (Schapiro, 1996, p. 93). O Enterrement aparece como uma releitura
das xilogravuras populares, utilizadas pela população para registrar a morte de um ente
próximo, dependurando-as nas paredes da casa. Schapiro pôde notar especialmente as
relações entre a pintura do realista francês com uma imagem popular produzida em
Montbéliard (1830), a alguns quilômetros de Ornans.
Faziam parte do grupo de Courbet três jovens escritores – Buchon, Dupont e
Champfleury –, todos eles interessados na vida e na cultura das classes populares. Max
Buchon era amigo de infância de Courbet, da Escola de Besançon, e seus escritos descrevem
camponeses e paisagens de sua região natal, o Franco Condado, onde coletou contos e
canções populares. Pierre Dupont foi amigo de Courbet a partir de 1846, e era o principal
11
A ressonância dos contos reunidos pelos irmãos Grimm, conforme Marcus Mazzari (2001), pode ser sentida na
literatura do século XX: como exemplo, o cavalo falante do conto “A moça dos gansos” aparece em Brecht
(1931), em textos de Thomas Mann e em vários romances de Günter Grass.
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escritor de canções populares versando sobre a vida no campo. Tal como as pinturas do
amigo, as canções de Dupont eram consideradas rústicas e criticadas por seu caráter canhestro
e realista. O terceiro amigo era Champfleury, um líder dentre os jovens literatos realistas de
1850, que conhecera o pintor no ano de 1848 (Schapiro, 1996, pp. 106 e 107).
Champfleury escreveu nada menos que a primeira história das imagens populares.
Nascido em Laon, o escritor fixou-se em Paris, onde se dedicava ao aprendizado do
jornalismo; lá se envolveu com o movimento realista, através do qual reencontrou sua
experiência na província natal e despertou o gosto para as obras populares. Esse interesse
aparece em 1849, num artigo para l’Evénement intitulado “Le bonhomme misère”, tema que
recupera em textos posteriores. Datado de 1851 é um conjunto de artigos redigidos para Le
National (19 set., 16-17 out., 24-25 out.), sob o título sugestivo “Les arts populaires”.
Deve-se considerar, como lembrou Meyer Schapiro (1996, p. 110), que outros
intelectuais, à mesma época, voltavam-se para esses temas: Nisard, com sua Histoires des
livres populaires (1854); Magnin, por meio de uma história de marionetes, em segunda edição
de 1862; em algumas passagens de Balzac; ou, de modo bastante significativo, no escritor
Rodolphe Töepffer, interessado em desenhos infantis e “selvagens”. Não obstante, como se
disse, a Histoire de l’imagerie populaire, publicada em Paris no ano de 1869, é a primeira no
gênero, e, além disso, “O mais importante para nós na História do imaginário popular de
Champfleury é o fato de ele atribuir um valor artístico absoluto às gravuras ingênuas
produzidas para camponeses e aldeões” (Schapiro, 1996, p. 110).
No prefácio à segunda edição, Champfleury (1886, p. XII) considera que as imagens
populares, cuja técnica se desenvolvera em Troyes, Chartres e Orleans, permitem estabelecer
os liames entre as gravuras da Renascença e as imagens pias de Épinal. Gravuras humildes,
utilizadas pela população para decorar as paredes das casas com cenas de batalha, de
imperadores, entre outras. A imaginária popular desvela a natureza do povo, suas crenças
religiosas e políticas, o espírito gaulês, seu sentimento amoroso. Delas emergem, enfim,
ensinamentos históricos. Essas obras, para o escritor francês, assim como a dos “selvagens”,
guardam mais de valor artístico que muitas das obras contemporâneas: “J’entends qu’une
idole taillé dans un tronc d’arbre par des sauvages est plus près du Moïse de Michel-Ange que
bon nombre de statue des Salons annuels”. Continuando, afirma Champfleury (1886, p. XI):

Chez le sauvage et l’homme de génie se remarquent des audaces, des ruptures avec
toutes les règles qui font qu’ils s’assortissent; mais il faut pénétrer profondément
dans ces embryons rudimentaires, et laisser de côté les adresses et les habilités de
tant d’ouvriers à la journée qui s’intitulent artistes (grifos no original).
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Por meio dessa noção, do valor artístico nas obras de povos ditos “selvagens”, o escritor
pôde formular sua proposição acerca da naïveté, justamente em oposição à modernidade e
crítico às tradições da história da arte:

La naïveté, cette délicate qui semble si difficile à cueillir dans les temps modernes,
se dégagera un jour de la barbarie, de l’archaïsme et du convenu. Nos artistes savent
trop, ils ne savent pas assez. Tant d’oeuvres du passé sont sans cesse mises sous
leurs yeux qu’ils ne voient plus le présent. Si on excepte les paysagistes, vivant en
pleine nature, ceux qui peignent l’homme moderne semblent ne le voir qu’à travers
les lunettes de l’antiquité, du moyen âge, de la Renaissance, du dix-huitième siècle
(Champfleury, 1886, p. XLVI).

Nos detemos no caso francês porque foi o fundador da noção de ingenuidade,
constituindo a idéia articuladora da valorização das obras populares. A centralização cultural
da França, iniciada no século XIX, promoveu a padronização das culturas consideradas
rústicas, a partir de determinações provindas de Paris. Vigorava, então, uma idéia de
progresso, através da qual a zona rural era associada ao atraso, devendo ser civilizada, os
hábitos rudes e selvagens deveriam ser educados e polidos (Ortiz, 1985, p. 24). Após a
Revolução de 1789, houve esforços para acabar com os dialetos, os costumes e as crenças,
restando poucos elementos tradicionais nas montanhas e na Bretanha. Ao mesmo tempo, o
campo desenvolvia-se com a circulação de mercadorias e o aumento do consumo de produtos
industrializados, atenuando a clivagem cidade/campo, tanto na língua quanto nos costumes. É
nesse momento que surge, conforme Raymond Humbert (1988, p. 20), uma “arte
popularizada”, como imposição político-econômica que nada tinha a ver com as obras
populares tradicionais.
A idéia de uma “arte ingênua” ergue-se, nesse contexto, como elemento de uma posição
crítica de grupos de intelectuais franceses, nos quais encontramos Remy de Gourmond e
Alfred Jarry. Gourmond, poeta e ensaísta, foi um dos promotores do simbolismo francês,
freqüentou grupos espiritualistas e ocultistas na virada de século, além de ser defensor das
tradições populares, em especial da literatura medieval. Jarry, embora pouco conhecido em
vida, foi, para o filósofo Christian Delacampagne (1989, p. 21), o primeiro escritor
“moderno” no sentido que o termo adquiriu com Joyce: “Il est en tout cas le premier à prendre
acte du fait que son époque est entrée en pleine crise de la représentation” (grifo no original).
Dez anos antes que Apollinaire, Alfred Jarry cumpriu importante papel de esclarecimento da
pintura moderna, além de travar amizade com Bonnard e Sérusier, que ilustraram para seu
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primeiro Ubu roi, e também era amigo de Gauguin e de Filiger, com os quais esteve em PontAven, em 1894, e do pintor popular Henri Rousseau, que conhecera em 1893.
Conforme notou Delacampagne (1989, p. 22):

On pourrait résumer le rôle de Jarry en disant qu’il a été le fondateur d’une nouvelle
tradition esthétique – celle-là même dont se réclameront les surréalistes puis Jen
Dubuffet – qui consiste à faire de l’ingénuité la pierre de touche de la qualité d’une
peinture. C’est cette ingénuité qui l’attire d’une part vers l’art populaire, de l’autre
vers Gauguin, Filiger e Rousseau, c’est-à-dire vers ceux qui, parmi les artistes de son
temps, se réclament le plus nettement de cet art populaire et lui semblent à ce titre
porteurs de la modernité la plus aiguë.

Pois bem, juntos, Gourmond e Jarry fundaram a revista L’Ymagier, em 1894, dedicada à
reprodução de imagens populares. L’Ymagier apresentou gravuras de Dürer, entalhes da
Cochinchina emprestados a Jarry pelo poeta Paul Fort, imagens de Épinal do gravador
François Georgin, desenhos do próprio Jarry realizados “à partir de modèles de pains d’épices
moulés de la fabrique de Dinant” (Delacampagne, 1989, p. 22). Também foi divulgadora da
pintura La guerre, de Henri Rousseau (n. 2, jan. 1895). Jarry, porém, abandonou o projeto
dois anos depois, para fundar sozinho o periódico Perhiderion (“perdão” ou “peregrinação”
em língua bretã); uma revista cuja vida foi curta.
Não foi coincidência que, em 6 de julho de 1886, o pintor Paul Gauguin realizava sua
primeira estada em Pont-Aven, na Bretanha. Como lembrou Humbert (1988, p. 14), “Le
calvaire de Nizon, la statue du Christ en croix de l’église de Tremelo, sont le point de départ
de ses nouvelles peintures. [...] Il va poursuivre cette quête de symbolisme primitif à travers
toute son existence d’Arles à Tahiti”. Na verdade, Gauguin é um dos que, no grupo de artistas
e intelectuais no final daquele século, buscavam modos de vida mais rústicos, tais como
Bernard, Denis, Séguin e Sérusier.
A esse respeito, escreveu o historiador Gill Perry (1998, p. 27):

Na obra bretã de Gauguin e de alguns de seus contemporâneos os discursos do
“primitivismo” podem ser entendidos como funcionando em vários níveis interrelacionados. Primeiramente vimos que a arte e os escritos de Gauguin participam da
reconstrução da cultura bretã como essencialmente atrasada, selvagem, como o
“outro” da sofisticada Paris urbana (uma cultura do “bretonisme”). Em segundo
lugar, há um outro nível de significado na adoção por Gauguin de certos artifícios
técnicos. Ele envolve a idéia do potencial expressivo superior das formas distorcidas
e simplificadas, e a idéia relacionada de que os artistas modernos de vanguarda se
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distinguiam por sua capacidade criativa para produzir essas distorções nãonaturalistas, para recapturar de algum modo uma essência ou modo de expressão
“primitivos”. [...]

Também na Alemanha o mito da pureza da vida no campo inspirava artistas e
intelectuais no final do século XIX, os quais se evadiam das grandes cidades para trabalhar
em comunidades rurais. Ali, as idéias de ingenuidade e de “primitivo” associaram-se ao culto
do Volk, termo que designa o camponês nativo. Foram mais de dezoito agrupamentos
artísticos nas aldeias alemãs, dentre os quais destacam-se Worpswede, perto de Bremen, e
Nau-Dachau, perto de Munique. Noutros países encontram-se ainda referências à vila de
Sakagen, na Dinamarca, e Abramtsevo, na Rússia (Perry, 1998, p. 34; Rhodes, 1997, p. 32).
Com a transformação econômica na Alemanha da “era Guilhermina” (1871-1914),
havia um movimento antiurbano crescente, notável no livro de Georg Simmel acerca da
“metrópole e a vida mental” (1903), bem como em Langbehn, que tratou da
“desespiritualização” da vida nas cidades. A crítica ao urbano era acompanhada da exaltação
de comunidades camponesas nativas, compondo os dois aspectos da Kulturkritik (crítica
cultural), surgida em 1890, oriunda de fontes diversas, como Nietzsche e o anarquista Eric
Mühsam. Em seu livro Rembrandt como educador, Langbehn apresenta sua política direitista
oposta ao liberalismo burguês, propondo um retorno aos valores espirituais não corrompidos
do Volk ou do camponês Niederdeutscher (o baixo campesinato alemão que, nesse contexto,
abrangia os Países Baixos), exemplificados na arte de Rembrandt. Por meio desses dados,
Perry (1998, p. 35) mostra que a obra de Langbehn era lida pelos artistas interessados na
kunstpolitik (arte-política) junto com Assim falava Zaratustra, porém, em última instância, o
livro de Langbehn forneceu elementos para a ideologia nazista das décadas seguintes.
Se, por um lado, o discurso que trazia as obras populares para o campo artístico
provinha de intelectuais críticos e, em certo sentido, “marginais” a esse próprio campo, nos
exemplos de Champfleury e Jarry, por outro lado, tais obras inseriam-se como parte
importante do coro de intelectuais conservadores, particularmente na formação do campo do
folclore. A criação do termo folk-lore é atribuída a William John Thoms, 12 quando o utilizou
num artigo do Athenaeum de Londres, em 1846. Thoms o propôs como expressão técnica ao
estudo das lendas, das tradições e da literatura populares, as quais, num período de intensa
industrialização, corriam sérios riscos de desaparecer. Em suas palavras:

12

Thoms foi fellow da Sociedade dos Antiquários em 1838, secretário da Camden Society de 1838 a1872, e
presidente da Folklore Society até 1885. Fundou um departamento dedicado ao folclore na revista Athenauem e,
em 1849, editou sua própria revista, Notes and Queries (Ortiz, 1985, p. 5).
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[...] o interesse pelo que na Inglaterra chamamos Antiguidades Populares ou
Literatura Popular (embora seja mais um saber do que uma literatura, e seria mais
apropriado descrevê-los por uma boa combinação, Folk-Lore, o saber do povo) que
não é sem esperança que lhes peço [leitores] ajuda para cultivar as poucas espigas
que existem dispersas no campo... (citado por Ortiz, 1985, p. 5).

A terminologia alemã correspondeu ao inglês, com Volkslehre e Volkskunde. Seu
sentido era o equivalente a traditions populaires, tradizione popolare e Volksüberliefcrungen.
Não dispondo as línguas latinas de grande plasticidade para neologismos, como afirmou João
Ribeiro, os intelectuais brasileiros encontraram no grego os termos para palavra equivalente,
de onde surge a demologia, ou mesmo folk-lore, como aparece grafado nos primeiros escritos
sobre o tema no Brasil. João Ribeiro (1969, p. 24), professor do primeiro curso de folclore no
Brasil, ocorrido em 1913, escreveu: “Estas tradições constituem o material do Volkskunde que
se preza de ciência histórico-comparativa”. Continuando: “Folclore ou Volkslehre ou
Volkskunde significa mais ou menos a ciência ou o saber popular”. Assim, corresponderiam
ao estudo de documentos oriundos da literatura popular, obtidos na tradição oral, estendida a
registros literários, nos contos de fadas, apólogos, superstições, poesias, provérbios, mitos,
etc. A partir daí, a área de estudos sobre as classes subalternas expandiu-se a todos os fazeres
referentes a esses grupos, além das lendas, dos contos e dos mitos, atingindo a culinária, a
organização do trabalho e a produção de objetos, dentre os quais um pequeno grupo
reconhecido como “obras de arte”, ainda que tidas como “arte menor” diante da arte erudita.
A mesma Bretanha, onde se formou o grupo de pintores de Pont-Aven, foi o lugar no
qual Paul Sébillot, membro da Associação de Jornalistas Republicanos e secretário-geral da
Société des Traditions Populaires, coletou uma série de contos populares, por volta de 1860,
publicados posteriormente na forma de coletâneas e em novelas dedicadas a “temas
provinciais ou rústicos”, tais como o artigo “L’imagerie bretonne” para a Revue des
Traditions Populaires, em 1883 (Sébillot, 1913, p. 2). Sébillot foi também o responsável pela
síntese feita sobre o Congresso Internacional de Tradições Populares, realizado na cidade de
Paris entre 29 de julho e 2 de agosto de 1889, como parte da Exposição Universal
Internacional, sob os auspícios do Ministério do Comércio, da Indústria e das Colônias. O
presidente da Société des Traditions Populaires era, então, o senhor Charles Ploix,
responsável pela sessão de abertura realizada no Palácio do Trocadero.
O tema da organização de coleções e museus, elemento central na valorização das obras
produzidas no seio das classes populares, foi abordado por A. Certeaux em sua comunicação
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do dia 31 de julho. Em suas palavras, transcritas na publicação do congresso (Congrès
International des Traditions Populaires, 1889, p. 9):

Les objets populaires qui se rattachent aux coustumes disparaissent actuellement
avec rapidité. Il n’est que temps de recueillir ceux que l’on peut encore trouver et de
leur donner place dans des musées spéciaux, ou de leur consacrer un coin dans les
musées déjà existants. [...] M. Paul Sébillot et A. Landrin, nos collègues, ont déjà
esquissé les principaux points sur lesquels devront se porter les recherches.

Naquele momento, as peças estavam expostas no Campo de Marte e propunha-se a sua
instalação, junto com a da Société des Traditions Populaires, numa das salas do Trocadero.
Um museu seria apropriado, não apenas pelo seu valor documental, mas também por seu
valor como obras de “arte popular”, tal como defendia Émile Blémont noutra conferência:
“[...] c’est surtout par sa valeur esthétique qu’elle influe sur l’évolution des sociétés humaines.
Le peuple est la grande et intarissable source du Beau. [...]” (Congrès International des
Traditions Populaires, 1889, p. 13). 13
Dois anos depois, o congresso dos folcloristas teria lugar em Londres, sob os auspícios
da Folklore Society. Esta instituição fora fundada na Inglaterra, em 1878, entre outros, por
Andrew Lang, George Gomme, Alfred Nutt e Edwin Sidney Hartland, sendo ela a
responsável pela publicação da Folk-Lore Record, referência importante nos estudos da
cultura popular. As instituições dedicadas ao folclore tinham por objetivo tornar científico o
estudo da cultura popular, cabendo a hegemonia desse processo à sociedade inglesa. Como
lembra Ortiz (1985, p. 17), a palavra escolhida por intelectuais do mundo todo para nomear a
nova ciência deriva, sobretudo, daquela usada entre os ingleses. 14

* * *
Em terras brasileiras, as primeiras observações sobre o valor artístico das obras plásticas
produzidas por membros das classes populares foram, também elas, cortadas pela noção de
ingenuidade. Ao historiar o interesse pelos ex-votos, Márcia de Moura e Castro notou um
13
Um ano depois, Blémont publicou um livro intitulado Esthétique de la tradition, prefácio de Henry Carnoy,
Paris, J. Maisonneuve, 1890.
14
Conforme Ortiz (1985, p. 18): “Pitrè que já vinha desenvolvendo seu trabalho de publicação da cultura popular
siciliana desde 1870, e que possuía toda uma teoria que ele definia como “demopsicologia”, no final do século, a
contragosto, passa a incorporar o termo folklore. O primeiro número da revista Mélusine, que é de 1878, não faz
menção à palavra, mas o segundo, que só é publicado anos depois, em 1885, aceita-a sem maiores dificuldades
em substituição ao termo francês, tradições populares. A revista realça ainda o exemplo inglês, sua seriedade e
espírito científico na promoção do folclore; o mesmo tipo de admiração e respeito pode ser encontrado na Revue
des Traditions Populaires, fundada por Sébillot em 1886”.

Arley Andriolo. Traços primitivos: histórias do outro lado da arte no século XX. Dutorado IP/USP, 2004 - 24

registro significativo nas palavras de Olavo Bilac, quando, em sua estada em Minas Gerais
(1893-1894), impressionara-se pelos pequenos quadros que documentavam a arte e a religião:
“Quem visita os templos das velhas cidades mineiras encontra, forrando as paredes, desenhos
toscos, engraçadíssimas telas, quadros adoráveis de ingenuidade” (citado por Castro, 1998, p.
340). Também visitando as montanhas mineiras, por volta do ano de 1904, o teatrólogo e
poeta Artur de Azevedo se encantou pelos ex-votos, particularmente aqueles pendurados
numa dependência lateral da igreja Nossa Senhora do Carmo, dizendo: “Essas pinturas são
todas de uma ingenuidade teratológica – alguma coisa entre os manuscritos persas do século
XVI e os calungas dos anúncios que a Municipalidade complacente deixa escandalizarem o
bom gosto das ruas da capital” (citado por Castro, 1998, p. 340).
Outro intelectual citado por Márcia Castro, Djalma Andrade, cronista dedicado à defesa
dos valores de sua terra, demonstrou grande interesse pelas tábuas votivas de Congonhas do
Campo, 15 assim descrevendo-as na década de 1920:

Nesse departamento estão representados, as mais das vezes em telas toscas, os
grandes prodígios operados pelo Senhor Bom Jesus em todo o Brasil.
Não há arte nessas pinturas feitas pela mão agradecida dos crentes no ardor da fé.
Esses quadros não deixam, entretanto, de impressionar o visitante. No pincel que os
fez desculpa-se a falta de arte, para se admirar a grandeza da fé e o extraordinário do
milagre (citado por Castro, 1998, p. 341) .

O rigor de tais julgamentos nos mostra o ingresso no Brasil, a princípio, da vertente
conservadora que reconhece a arte popular por suas características rudimentares, neste último
autor hesitando mesmo em tê-las como obras de arte. No entanto, essa vertente foi
acompanhada de perto por intelectuais que, com base na tradição, esboçaram transformações
para o campo artístico brasileiro.
A folclorista Laura Della Mônica (1986) reuniu as falas históricas que deram sentido à
noção de folclore entre nós, iniciando tal percurso pelo sergipano Sílvio Romero, em 1888,
seguido de Rodrigues Carvalho (1903), Pereira da Costa (1908), Lindolfo Gomes (1915), etc.
Tais estudos reuniam relatos de festas, jogos infantis, folguedos, entre outras manifestações
das comunidades. Os primeiros textos parecem referir aquilo que hoje se denomina “cultura

15
Como notou Lélia Frota (1981, p. 24), os ex-votos mineiros dos séculos XVIII e XIX são pintados a têmpera
sobre madeira ou, mais raramente, sobre folha de flandres, com dimensões variáveis entre 10 e 50 centímetros,
de largura e comprimento. Para a pesquisadora, a pintura de tábuas votivas no Brasil expandiu-se no Setecentos,
no contexto do catolicismo, “com características composicionais, técnicas e lingüísticas de prototipia portuguesa,
sendo popularmente denominado de milagre em Portugal, devido à fórmula inicial de sua legenda: ’Milagre que
fez...’”.
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imaterial”, mais dedicada ao saber que propriamente aos resíduos materiais. Daí os estudos
sobre o cancioneiro, a poesia oral, entre outros.
Na primeira edição da sua História da literatura brasileira, de 1888, Romero afirmava:

O nacionalismo não há de, pois, ser uma tese objetiva na literatura, a caçada de um
título; deve-se antes estudar o nosso povo atual em suas origens, em suas produções
anônimas, definindo a sua intimidade emocional, a sua visualidade artística.
Deve-se proceder ao estudo de nossa poesia e crenças populares, com a convicção do
valor dessa contribuição etnológica, desse subsídio anônimo para a compreensão do
espírito da nação.
Um dos fenômenos mais interessantes no estudo das criações populares é o que se
poderia chamar o mestiçamento de todas elas nos países de formação colonial
(citado por Della Mônica, 1986, p. 17).

No seu Cancioneiro do Norte, de 1903, Rodrigues Carvalho diria: “O folclore vem
através das idades revelando as condições emocionais de cada raça, de cada povo, de cada
civilização; e do mesmo modo que o amálgama etnológico vai transformando a humanidade,
a tradição se transfunde”. No livro Folclore e tradições do Brasil, de 1915, Lindolfo Gomes
propugnava que “o folclore constituísse uma cogitação ininterrupta ao menos por parte de
seus estudiosos cultivadores” (citados por Della Mônica, 1986, pp. 10-20).
Em 1919, vem a público o livro intitulado O folclore, no qual João Ribeiro reunia seus
apontamentos publicados nos Annaes da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e conferências
proferidas ao longo do ano de 1913. Estas últimas foram dedicadas ao método de pesquisa
folclórica, à literatura popular, às fábulas sobre animais, aos mitos e crendices. Sua trajetória
no sentido do folclore, diz Vicente Salles (1969) na apresentação da segunda edição, é o da
História do Brasil e o da Filologia, para atingir uma certa antropologia. Na verdade,
inaugurava uma interpretação baseada na psicologia, com influência do germanismo que
marcou época entre intelectuais brasileiros e, particularmente, sergipanos como Tobias
Barreto e Sílvio Romero. A “demopsicologia”, versão portuguesa da corrente alemã
Völkerpsychologie, aparece como fundamento do método proposto por Ribeiro (1969, p. 25):
“Todos os povos, desde os mais incapazes, têm ciência, arte e literatura, como têm direito ou
religião. São coisas e funções humanas, em qualquer grau”. E continua, dizendo que “essa
psicologia coletiva ou étnica, alma do grupo, da raça, é o fundo comum e a camada
primigênia que explica e define o caráter especial de cada povo, no seu tríplice aspecto,
psíquico, antropológico e histórico”.
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É impossível prescindir, para Ribeiro, do concurso da doutrina da alma coletiva,
formulada desde Lazarus e Steinthal até Wundt. Todas as formações sociais “começam, como
continuam, sendo sempre produto mutual da alma coletiva e acabam por criar em todo curso
da cultura um fundamento e um substratum antigo tornado inconsciente e instintivo”. Nessa
concepção, a psicologia do indivíduo somente tem sentido no conjunto do povo ou da
sociedade: “[...] O que é verdadeiro, porém, é o Volksgeist, o espírito social, que nos dá a
exegese de todas as coisas do espírito” (Ribeiro, 1969, p. 27). Para analisar o material
proveniente das pesquisas folclóricas, Ribeiro propõe a realização de uma psicologia étnica, à
qual se somam elementos da teoria das Elementargedanke de Adolfo Bastian. Em síntese: “O
folclore é, pois, uma pesquisa psicológica dos povos, das suas idéias e seus sentimentos
comuns, do seu inconsciente, feito e refeito secularmente e que constitui a fonte viva donde
saem os gênios e as individualidades de escol” (p. 29).
Como se pode inferir, a noção de povo contida no discurso de João Ribeiro não abriga o
valor do indivíduo que o constitui, da pessoa comum, uma vez que o discurso conservador do
folclore vê o povo como uma coesão que daria sentido a uma abstração maior, a nação. Não
há sentido específico para o indivíduo nesse entendimento:

O homem médio e comum vale apenas por esse perspírito [sic] que o rodeia e que
lhe dá o nível da sua energia pessoal. Daí a impossibilidade há muito exemplificada
de nascer um Beethoven ou Darwin numa tribo selvagem. O gênio é uma
virtualidade da cultura respectiva do seu povo e depende do nível comum que ela
alcançou pela formação da alma coletiva (Ribeiro, 1969, p. 27).

O termo “arte rústica” do povo apareceu inscrito como mais uma das manifestações do
folclore no livro de Gustavo Dobt Barroso, intitulado Através dos folclores (1927, p. 6), onde
escreveu:

O folk-lore abraça vastíssimo quadro da vida popular. Pode-se mesmo dizer que é
toda ela: construções aldeãs, marcas de propriedade em coisas e bichos, objetos
úteis, arte rústica, psicologia das gentes, costumes, ornatos, vestes, alimentos,
cerimônias, regras jurídicas, jogos, folguedos, brinquedos infantis, instrumentos,
religião, mitos, lendas, superstições, medicina, canções, provérbios, inscrições,
músicas,

danças,

autos,

pastorais,

contos,

facécias,

anedotas,

linguajar,

denominações de toda espécie. [...]

No início de 1930, a preservação do patrimônio cultural no Brasil passou a ser
conduzida por Gustavo Barroso, então na chefia do Museu Histórico Nacional, à qual filiava-
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se a Inspetoria dos Monumentos Nacionais, lugar onde se localizava, no dizer de Cavalcanti
(1995, p. 138), a “principal tendência concorrente aos ‘modernos’”. Quando Gustavo
Capanema assumiu seu cargo de ministro, tendo Carlos Drummond de Andrade como chefe
de gabinete, não houve verbas significativas para o funcionamento da Inspetoria, e tampouco
Barroso participou das articulações na criação do Serviço do Patrimônio, a ser dirigido por
Rodrigo Melo Franco Andrade. 16
Com a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 30 de
novembro de 1937 (Decreto-lei n. 25), deu-se início a uma fase que ficou conhecida, pelas
palavras de Luís Saia, como “heróica” da preservação patrimonial, quando as principais
atividades concentraram-se em “não deixar que as edificações civis e religiosas, semiabandonadas,

ou deficientemente usadas, desabassem,

desaparecessem por ruína”

(MEC/SPHAN/Pró-Memória, 1980, p. 31). As atividades da Inspetoria acabaram por ser
silenciadas como parte da consolidação dos modernistas junto às instâncias governamentais. 17
A formação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional guarda uma
problemática essencial ao valor da arte popular. Como se sabe, o pesquisador Mário de
Andrade foi o elaborador de um dos projetos para um organismo de preservação da cultura
pretérita no país. A despeito de outros projetos para a criação de uma tal instituição, como o
de José Mariano Filho – a Inspetoria dos Monumentos Públicos de Arte – e a Inspetoria de
Gustavo Barroso, os principais questionamentos permaneceram em torno do projeto que
Mário de Andrade realizou para a preservação de bens culturais de sua cidade, através do
Departamento de Cultura do Município de São Paulo, surgido em 1935, na administração do
prefeito Fábio Prado e do governo Armando Sales de Oliveira. O texto do projeto, dirigido
por Mário a Gustavo Capanema, seria implementado em nível federal, não fosse seu
engavetamento dando lugar a outra proposta. O pesquisador Dalton Sala (1988, p. 60) acredita
que Mário de Andrade foi “apanhado em fogo cruzado” numa disputa entre, de um lado, o
projeto paulista para o Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, “cujas características
essenciais eram a atenção à arte popular e às formas imateriais de cultura, pluralista como o
projeto federativo do Partido Democrático”, e, de outro, o projeto federal da política de
Getúlio Vargas, “totalizante e centralizador como o Estado Novo”.

16
A Inspetoria dos Monumentos Nacionais foi criada pelo Decreto n. 24.735, de 12 de julho de 1934, quando era
ministro da educação Washington Pires, extinguindo-se efetivamente em 1938.
17
A citada “fase” foi assim chamada por Luís Saia em seu artigo “Até aos 35 anos, a fase heróica”, C.J.
Arquitetura, nº 17, 1977. Ela corresponde principalmente à gestão de Rodrigo Melo Franco Andrade (1937 a
1967), como diretor do órgão. Para uma síntese das relações entre os dois órgãos e das práticas de preservação
do período, ver Andriolo (1999, p. 58).
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Convém lembrar que tanto o projeto levado a cabo pelo SPHAN como o de Mário e o
de Barroso eram calcados em discursos nacionalistas. A diferença sensível no pensamento de
Mário de Andrade é sua visão de “povo brasileiro”, distinta do projeto vitorioso do SPHAN,
e, sobretudo, do integralismo de Gustavo Barroso. A definição andradina de patrimônio
resguardaria “todas as obras de arte pura ou de arte aplicada, popular ou erudita, nacional ou
estrangeira”. 18 Entre outros elementos, sua proposta contemplava peças arqueológicas e
etnografia ameríndia (na qual constavam objetos e folclore ameríndios) e arte popular,
reunindo fetiches, cerâmica em geral, indumentária, arquitetura popular, cruzeiros, capelas e
cruzes mortuárias de beira de estrada, jardins, lugares agenciados pela indústria popular,
músicas, contos, lendas, superstições, medicina, receitas, danças, etc.
A primeira questão decorre do novo órgão de preservação reservar valor de patrimônio
apenas aos monumentos selecionados como “grande arte” – edifícios religiosos, conjuntos
arquitetônicos, como são exemplares as atividades implementadas na cidade de Ouro Preto.
Uma segunda questão diz respeito à construção da memória brasileira a partir de resíduos
anteriores ao final do século XVIII, reconhecidos como os fundadores da nação brasileira.
Sob esse duplo aspecto, a obra popular ocupava um não-lugar na cultura oficial brasileira,
ainda que o discurso erudito fomentasse sua coleta. Grande parte das obras mais antigas havia
se perdido, pela própria função social que ocupavam, assim como as produções recentes do
século XIX e início do XX não apareciam como dignas de salvaguarda.
O sociólogo Sergio Miceli (1987, p. 44) foi contundente ao afirmar que esse momento
teve como principal resultado a “amnésia da experiência dos grupos populares, das
populações negras e dos povos indígenas”, expressões estas da cultura que constavam no
projeto de Mário de Andrade. Consagrando-se os bens de “pedra e cal”, foram relegados
diversos outros bens culturais como as festas populares, a documentação dos arquivos e,
mesmo, no campo da arquitetura, as demais técnicas construtivas e obras do século XIX.
Continua Miceli, dizendo: “Essa orientação se associa sem dúvida ao fato de terem sido os
arquitetos os principais mentores na fixação de prioridades da política preservacionista”. Tal
constatação não nos impede, porém, de verificar arquitetos dedicados a considerar, naqueles
anos, sobre a importância das obras populares, como será o caso exemplar de Luís Saia.
Nesse sentido, para a década de 1930, a defesa do folclore ocupava um campo distinto
do formado pelas práticas do SPHAN e pelos estudos divulgados em sua revista
especializada. Mesmo assim, ainda em consonância com o programa nacionalista de Vargas,
18
Uma reprodução fac-similar do projeto de Mário de Andrade (24 mar. 1936) pode ser lida na Revista do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, n. 30, 2002. Volume organizado por Marta Rossetti Batista, inclui
também uma coletânea de artigos analisando os trabalhos e idéias de Mário de Andrade.
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pode-se notar a continuidade da criação de valores para as manifestações populares, como nas
idéias veiculadas pelo professor da seção de artes da Escola Técnica Secundária da prefeitura
do Rio de Janeiro, Ariosto Espinheira, em um livro dedicado à Arte popular e educação
(1938). O texto era, como adverte o próprio autor, um resumo das observações apresentadas
no Bureau Internacional do Trabalho, publicadas em 1935, ao qual acresceu dados obtidos em
seus estudos sobre o Brasil. Para o professor, “arte é a realização de uma concepção destinada
a despertar o sentimento de belo”. Naquela ocasião, distingue o “belo” do “útil”, o primeiro
proporcionando prazer altruístico, enquanto o segundo implica egoísmo: “da concepção do
útil nasceu a indústria; da preocupação do belo surgiu a arte” (Espinheira, 1938, p. 15; grifos
no original).
Dessa distinção surge sua noção de arte popular, estendendo-se desde as produções
indígenas até as tradições herdadas dos colonos portugueses, passando pelas obras de escravos
africanos. Em suas palavras:

As artes industriais ou populares no nosso país têm seus mais destacados exemplares
entre os trabalhos de penas, miçangas e rendas, vasos e louças, os mais variados;
trabalhos em couro e madeira, peles de cobras e jacarés, e outras manifestações
artísticas como a dança, a música e o canto populares, que vão do “coco” amazônico
à “rancheira” dos pampas (Espinheira, 1938, p. 17).

A arte popular definia-se por meio do “anonimato de suas criações, espontaneidade,
tradicionalismo que marca seu desenvolvimento, traços que, nitidamente, a separam da
‘grande Arte’, de caráter consciente e individualista”. Ainda que tratada com pouca atenção
no Brasil, inspirado nos projetos educacionais de Fernando Azevedo, Ariosto afirma que a
arte popular configura-se num “poderoso meio de educação”. 19
Voltemos a Mário de Andrade. Inquieto diante das possibilidades de estudo da cultura
brasileira, durante sua gestão do Departamento de Cultura de São Paulo (1936-1937) funda a
Sociedade de Etnologia e Folclore de São Paulo, ocupando o cargo de presidente, além de
realizar um curso de folclore sob a responsabilidade de Dina Lévi-Strauss. O antropólogo
Claude Lévi-Strauss desembarcara no Brasil em 1935, para lecionar na recém-criada
Universidade de São Paulo, quando conheceu Mário de Andrade. Relembrando esse
19
Espinheira (1938, p. 165) nota algumas escolas: os Liceus de Artes e Ofícios; a “escola Doméstica”,
instituição pública de Natal (RN) criada para “a propagação das artes populares domésticas”; no Rio de Janeiro a
“Escola Bezerra de Menezes”, de natureza particular. Atividades às quais o professor reúne a introdução da
música nas escolas, por intermédio do maestro Villa-Lobos, além de cursos e competições sobre temas
brasileiros, a cultivar nossas lendas, tradições, estilizações da flora e fauna, organizar associações, realizar
propagandas, enfim, promover excursões aos lugares onde tais manifestações ainda subsistem.
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momento, Lévi-Strauss (1997) diz que as autoridades brasileiras da época não se
preocupavam muito com a cultura, enquanto o Departamento de Cultura constituía-se numa
alternativa à nova universidade: “[...] fundada por grandes notáveis, para a qual eu ali estava.
Enquanto estes eram liberais, mas conservadores, o Departamento da Cultura representava a
vanguarda”. Juntos, o antropólogo francês e o intelectual paulista fundaram aquela Sociedade
que contribuiu, junto às subvenções do Departamento de Cultura, na realização de duas
expedições de Lévi-Strauss, ao Mato Grosso e à Amazônia, das quais resultou o livro Tristes
trópicos. Enquanto a esposa do antropólogo francês, Dina, foi secretária do Boletim publicado
pela Sociedade, a partir de 1937, Lévi-Strauss forneceu diversas contribuições aos artigos,
dentre as quais um texto dedicado às bonecas karajá, fabricadas para as filhas dos índios da
região do Araguaia, “que faziam pensar nos objetos proto-históricos do Oriente Médio, tipo
deusa-mãe” (Lévi-Strauss, 1997, p. 3).
A vanguarda da qual falava Lévi-Strauss encarnava-se na obra e na pessoa de Mário de
Andrade e opunha-se aos folcloristas, aos filólogos e a outros “eruditos poeirentos e
provincianos”. Nas palavras do professor francês:

[...] ele era muito diferente das elites intelectuais de São Paulo, tradicionalmente
voltadas para a Europa e os Estados Unidos. Ele, ao contrário, encarava o Brasil, e
foi ele quem deu status de nobreza às artes e tradições, à vida popular brasileira. Ele
realizou essa tarefa com uma combinação extremamente bem-sucedida de retorno às
origens e futurismo.
[...]
Ter aberto os olhos de seus concidadãos, sobretudo os da elite intelectual, para um
certo número de verdades que eles preferiam ignorar: os índios, os camponeses
pobres, as mestiçagens, a cultura popular, o Brasil profundo. Ele colocou a questão
da identidade brasileira (Lévi-Strauss, 1997, p. 3).

A defesa empreendida por Mário de Andrade da arte tradicional brasileira emerge em
sua primeira viagem a Minas Gerais, realizada em 1919 e registrada no ano seguinte na
Revista do Brasil, quando fornece sua contribuição na construção do mito do Aleijadinho,
escrevendo: “Antônio Francisco Lisboa é o único artista brasileiro que eu considero genial,
em toda a eficácia do termo” (Andrade, 1920, p. 105). Mário descortina numa figura do povo,
segundo a memória social marcada pela doença e pela pecha de bastardo, um verdadeiro
artista. Por meio desse artista mineiro eleva toda uma geração de trabalhadores braçais, como
registrou poucos anos depois no artigo de 1928: “É curioso observar que todos estes mulatos
aparecem brilhando principalmente nas artes plásticas e na música. Mostram assim o que
tinham de fortemente negro neles. [...]” (Andrade, 1965, p. 18).
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Deixando de lado o extenso debate sobre o mestre Aleijadinho, Mário de Andrade não
tinha dúvidas de que o gênio artístico nacional era mulato. Na elaboração mítica do artista,
porém, tanto em Mário quanto noutros intelectuais que se ocuparam do tema, Aleijadinho é
visto como um representante do restrito rol dos criadores de obras de arte, não como mais um
dentre os muitos artífices empregados nas oficinas do século XVIII. Em conformidade com
uma série de explicações, obras daquele século e anteriores são percebidas como integrantes
legítimas do campo artístico, ainda que elaboradas num sistema de produção distinto daquele
do início do século XX. O artista é concebido como uma entidade autônoma, genial e
criadora, não importando a época de sua produção. Não nos deteremos nesse problema que há
muito ocupa os historiados da arte; 20 apenas ressalte-se que foi nesse contexto que se forjou
no Brasil a oposição entre “arte popular” e “arte erudita”, divisão que permitia o movimento
de reconhecimento das obras populares como anônimas e “menores”, ao mesmo tempo em
que se selecionavam os artistas reconhecidos da “grande arte”.
Como se sabe, a maioria dos artífices do século XVIII era formada de pessoas do povo,
de classes subalternas na hierarquia social da exploração econômica da América portuguesa;
no entanto, o povo não se fazia representar diretamente nas obras – salvo algumas estratégias
simbólicas de elementos ritualísticos africanos inscritos, por exemplo, na talha de um altar –:
a lógica das imagens era determinada pela cultura erudita ibérica metropolitana e pelas
confrarias de artífices, também elas segundo o modelo europeu. Ali, pois, não havia o “povo”
como categoria representada na arte, e portanto não havia uma “arte popular” propriamente
dita. Por outro lado, a distinção entre popular e erudito para aquela arte também parece não
servir, uma vez que as atividades artísticas eram realizadas, em grande parte, por membros de
classes populares. Mais ainda, a produção de obras plásticas modestas remanescentes daquele
tempo, não obstante seu valor estético sob nossos olhos contemporâneos, não se reconhecia
como obras de arte. A maioria dos ex-votos, a palha trançada do forro das residências, certas
imagens religiosas de oratórios domésticos, entre tantos outros exemplos, somente no início
do século XX abrigaram os elementos daquilo que se chamou arte popular, objetos que
representariam a manutenção de práticas oriundas da América portuguesa. São sobre esses
fragmentos que os modernistas, a partir da famosa viagem de 1924, produziram a elevação da
arte popular, num sentido paralelo ao dos estudos de História da Arte que localizavam na
colônia a origem de “nossa arte” (Andriolo, 2002).

20
O debate sobre Aleijadinho é exemplar da dubiedade da figura do artista na intelectualidade brasileira, por um
lado sendo reconhecido como gênio, a exemplo de Mário de Andrade, por outro tendo sua própria existência
questionada, como fez Augusto de Lima Júnior. Sobre essa polêmica, reservamos uma parte de nosso
Desvelando o barroco mineiro (Ed. Hedra, no prelo).
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Na direção do Departamento de Cultura do município de São Paulo, Mário de Andrade
implementou também o projeto da Discoteca Pública Municipal, convidando Oneyde
Alvarenga para sua chefia. Foi então que coordenou a Missão Folclórica de 1938, tendo por
objetivo principal reunir as informações e os objetos relacionados à música popular. Na sua
realização, no entanto, os objetos coletados foram além desse domínio; sob a chefia de Luís
Saia, a Missão recolheu vários objetos produzidos por grupos populares do Nordeste do país.
Não obstante o interesse de Saia pelos elementos de arquitetura, naquela viagem investigaria
qualquer tipo de “coisa popular de valor artístico ou documentário” (Saia, 1944, p. 9). Em
fevereiro daquele ano, Luís Saia, Martin Brauwieser (maestro austríaco), Antonio Ladeira
(auxiliar geral) e Benedito Pacheco (técnico de som) desembarcaram em Pernambuco, para
percorrer durante oito meses os estados da Paraíba, Maranhão, Pará, Ceará e Piauí. 21
Desse universo aberto aos pesquisadores resultou uma tese de Luís Saia, versando sobre
a complexidade cultural da “arte mestiça” produzida naquela região. Tal constatação baseouse na confecção dos milagres que representavam corpos inteiros, partes do corpo como
cabeças (a maior quantidade), braços e pernas, ou, mais raramente, órgãos internos. Quase
nada se sabia, então, sobre tais peças. O primeiro contato de Saia com uma dessas peças foi
em Meirim, no sertão pernambucano, quando averiguava uma capelinha e encontrou atrás do
altar uma cabeça de madeira. Julgando tratar-se da cabeça de um santo de roca, foi corrigido
pelo guia que lhe informou ser um milagre. Este e outros que encontrou pelo caminho foram
recolhidos, seja num “cruzeiro de acontecido”, 22 em Tacaratú (PE), onde coletou algumas
peças, seja no interior da Paraíba, onde reuniu mais de uma centena; e também em Itabaiana,
Patos, Areias, Alagoa Grande, etc.
Da observação desse material visual, acrescido posteriormente de obras enviadas da
Bahia, Luís Saia começa a traçar suas primeiras hipóteses. Sendo a capela do Pobre-Diabo de
Manaus freqüentada, sobretudo, por migrantes nordestinos, um local onde se depositam
muitos milagres, seria plausível supor que tais objetos originaram-se culturalmente no
Nordeste do país. Uma zona “marginal da cultura nordestina”, na qual se guardaram soluções

21
A expedição gravou vinte horas de música, recolheu 7 mil páginas de letras de melodias, filmou uma hora de
danças, registrou mil fotografias e coletou mais de seiscentos “objetos folclóricos”. Ver a respeito o
documentário A Missão de Pesquisas Folclóricas, direção de Luis Adriano Prieto Damiello, co-produção TV
Cultura, Fundo Nacional de Incentivo à Cultura e Produtora Trombeta, 1996. Documentário baseado na
dissertação de mestrado de Álvaro Carlini (1991).
22

Nome dado no Nordeste às cruzes que marcam o local de uma morte, em geral trágica, por acidente ou
assassinato. De acordo com Saia (1944, p. 10), diferentemente daqueles erigidos no centenário das cidades, estes
localizam-se em locais de difícil acesso, morros, lapas, etc. Como exemplo, cita o Cruzeiro da Menina, em Patos
(PB), que teria sido instalado no local onde uma menina aleijada fora assassinada pela própria mãe.
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plásticas mais puras e tradicionais. 23 Daí surge a idéia do “morto-daimônio” para explicar as
particularidades desses objetos, distintos dos ex-votos originados da cultura ibérica. Na região
nordestina, marcada pela mestiçagem, a crença na função dos daimônios subsistiu sob a
vestimenta da iconografia católica, observável na prática do candomblé, na qual imagens de
santos abrigam simbolicamente os orixás, tais como um Omulum sob a veste de são
Sebastião, uma Iemanjá sob Nossa Senhora, ou em expressões como “amarração do santo”.
Saia chegou a encontrar uma imagem do Menino Jesus “convertido” em Xangô, apenas por
meio de uma faixa vermelha pintada no ventre.
A ausência, ou pouca presença, desses milagres em outras partes do país indicaria uma
menor sobrevivência das “tradições primitivas” no contato com a cultura católica, mas,
sobretudo, a não afluência de escravos diretamente da África para tais regiões. A intervenção
marcante das culturas africanas ou ameríndias na produção dos ex-votos estava, para Luís
Saia, na concepção de doença nutrida por esses grupos, baseada na noção de doença como um
ser estranho introduzido no corpo do doente por magia, donde sobrevém a cura pela expulsão
desse ser fixando o daimônio no objeto. Quando perguntado por que depositavam o milagre
no Cruzeiro de Tacaratú, um morador local respondeu: “Porque o cruzeiro guarda o milagre,
senão a doença fica por aí” (Saia, 1944, p. 15).
Tendo em vista que o ameríndio das terras do atual Brasil não cultivou a técnica da
escultura em madeira, e que a escultura católica trabalha com uma concepção totalmente
distinta desses objetos, conclui Saia: “[...] não me parece restar a menor dúvida de que a
tradição, ainda viva do Nordeste, da escultura popular em madeira é de origem afronegra”
(Saia, 1944, p. 16).
Para a comprovação dessa tese, impõe-se a análise da prática da escultura na África,
realizada por Saia por meio de P. Guillaume e T. Munro, em La sculpture nègre primitive. Os
milagres eram realizados em madeira, sobretudo de umburana, mas há casos em cera de
abelha na Bahia. Os autores são “carapinas”, os quais deixam nas peças as marcas de seus
instrumentos: formão, serrote, grosa, goiva, etc. Para Saia, nem todas as peças encontradas
podem ser incluídas na coleção como “tradicionais”, uma vez que demonstram uma técnica
vacilante, com apenas alguns detalhes da tradição; portanto, são obras “para-tradicionais”
(Saia, 1944, p. 16).

23
Seu olhar aqui é antropológico, e parte de leituras como Frazer, Le rameau d’or; Freud, Totem e tabu; ou Lévy
Bruhl, L’experience mystique et les symboles chez les primitifs e Les fonctions mentales dans les sociétés
inférieurs. Em seguida, percorre autores como Schneider-Legyel, Die welt der maske, e Gregor, Die maske der
erde.
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Enquanto na escultura católica tradicional a concepção é baseada na representação de
um conjunto orgânico, necessariamente completo, na arte “primitiva” ou “neoprimitiva” só
interessaria a indicação plástica daqueles símbolos das partes do corpo, desconsiderando o
antropomorfismo naturalista. A forma da escultura católica, mesmo estilizada, é sempre
naturalista. Aquela abre mão do naturalismo em prol da funcionalidade da obra, usando o
esquema representativo com liberdade plástica. Embora o esquema simbólico seja fixo, a sua
interpretação é variada. Para Saia, o resultado das soluções plásticas são o corte africano, o
nariz-eixo, o “cubismo” – expressão arriscada, que visa mostrar a solução dos problemas
plásticos através da simplificação dos símbolos –, o olho em baixo-relevo, a fixação
ideográfica de detalhes – como olhos, orelhas, sobrancelhas, etc. –, a pintura de caráter
ideográfico não naturalista.
Por fim, conclui Saia (1944, p. 19):

Embora esteja o milagre, do ponto de vista cultural, inserido na tradição católica, de
modo nenhum se poderá classificá-lo como caso de arte religiosa e muito menos de
arte católica; o seu estudo, entretanto, permite concluir que se trata de uma escultura
mágica pelo funcionamento, autenticamente mestiço como fenômeno de arte e de
tradição técnica afronegra pela origem (grifo no original).

Decorre da tese de Saia o reconhecimento da conjugação do “popular” e do “primitivo”
nas obras oriundas das classes populares no Brasil. Uma tal constatação deveria conduzir a
intelectualidade brasileira da primeira metade do século XX à revisão da noção de “primitivo”
emergente nos discursos europeus, uma vez que, em terras brasileiras, aquilo que se
acreditava distante nos escritos franceses, alemães e ingleses estava muito próximo, por vezes
interior à própria formação dos estudiosos. No entanto, uma tal constatação colocaria em
questão a própria posição social dos intelectuais em relação às classes populares, então
representadas como uma massa disforme a ser ordenada pela ciência positiva.
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CAPÍTULO 2. AMBIGÜIDADES DO “PRIMITIVO”
Artista que não seja bom artesão, não é que não possa ser
artista: simplesmente, ele não é artista bom.
Mário de Andrade, 1938

As palavras que servem de epígrafe a este capítulo foram proferidas por Mário de
Andrade na aula inaugural de seu “Curso de Filosofia e História da Arte”, ministrado na
extinta Universidade do Distrito Federal, em 1938. Lembrava-se, então, das obras que
colecionara ao longo da vida, especialmente dizendo:

Eu tenho em minha casa uma coleção bem regular de cabeças esculpidas. São
cabeças talhadas em madeira por índios civilizados de Pernambuco, são ex-votos
surrupiados de igrejas antigas, são cerâmicas colhidas em cemitérios de escravos, são
bronzes de escultores eruditos ou modelagens infantis. Uma feita um escultor, em
visita, separou um busto em madeira vindo da Meirim pernambucana, e uma cabeça
de barro cozido encontrada num cemitério de Campinas (Andrade, 1955, p. 15). 24

Discorria, então, sobre a presença do artesão subjacente ao trabalho de todo artista,
reivindicando a essência humana da arte: “se não pela sua finalidade, pelo menos ‘pela sua
maneira de operar’”. Nesse sentido, escreve Mário de Andrade (1955, p. 1):

[...] Artista que não seja ao mesmo tempo artesão, quero dizer, artista que não
conheça perfeitamente os processos, as exigências, os segredos do material que vai
mover, não é que não possa ser artista (psicologicamente pode), mas não pode fazer
obras de arte dignas deste nome. Artista que não seja bom artesão, não é que não
possa ser artista: simplesmente, ele não é artista bom. [...]

São três as etapas básicas concebidas pelo intelectual paulista sobre a técnica de fazer
obras de arte: 1) artesanato, “o aprendizado do material”; 2) virtuosidade, “o conhecimento e
prática das diversas técnicas históricas da arte”; 3) talento, “a solução pessoal do artista no
fazer a obra de arte”. Esta última, de todas as regiões da técnica, é a mais sutil, a mais trágica,
“porque ao mesmo tempo imprescindível e inensinável” (Andrade, 1955, p. 3). Para
expressar-se com legitimidade, o artista deverá procurar e achar sua técnica pessoal. A
técnica, assim, “é um fenômeno de relação entre o artista e a matéria que ele move. E se o
24

Texto mimeografado, sem número de páginas, Biblioteca FAU-USP. A paginação é nossa.
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espírito não tem limites na criação, a matéria o limita na criatura” (p. 12). Diante disso, Mário
não admite que o “caoticismo” da arte contemporânea seja devido à variabilidade da técnica
pessoal, mas à ausência de uma atitude filosófica.
Lançada a polêmica, na continuidade do curso volta-se para as “origens da arte” e às
“noções sobre o primitivo”. Este último, por ser “mais primário que qualquer civilizado; e
também mais complexo que este”, possibilita compreender os elementos essenciais das
origens da arte. Mário de Andrade estava consciente do eurocentrismo da noção de
“primitivo”, bem como da formação dos brasileiros nos moldes da civilização européia, o que
gerava uma incompreensão profunda das obras de outras civilizações, como a chinesa, a
japonesa, e mesmo a indígena, referindo-se aos Aparaí do Brasil.

O ser primitivo – pondera Mário de Andrade – não tomou uma atitude mental
diferente, ele está num momento preliminar inicial, da mentalidade. Ou melhor: num
estágio mental diferente. Essa diferença se demonstra pela observação técnica dos
seres “primitivos” que ainda existem (selvagens, a criança), ou pelas obras dos que já
não existem (o homem pré-histórico) (Andrade, 1955, p. 21).

O pensamento do “primitivo” é concebido aqui não como “pré-lógico”, da noção de
Lévy-Bruhl, e sim como “para-lógico”, uma vez que diferente do nosso processo de pensar
baseado na relação de causa e efeito, no entanto sem propriamente antecedê-lo. “Ao primitivo
freqüentes vezes um efeito não deriva da sua causa real. Ele atribuirá esse efeito a causas
absolutamente outras da verdadeira que para nós, lógico, são absolutamente imprevisíveis. Ao
primitivo, aliás, todas as explicações podem vir juntas e, em princípio, são certas” (Andrade,
1955, p. 22). Ele poderá aceitar que queimou seu dedo porque o fogo queima, ao mesmo
tempo em que atribui a queimadura a um daimônio.
A palavra “primitivo” pode designar manifestações diversas do ser: homem préhistórico; homem natural; criança; relação de antecedência na história; escolha estética. Todas
essas noções são passíveis de confusão, e por isso Mário de Andrade (1955, p. 30) as critica e
esboça suas escolhas. Desautoriza, por exemplo, o uso de “primitivo” relativo a histórico,
porque cada gênio realiza a total possibilidade de sua expressão e de sua concepção estética;
não há inferioridade nessa relação de diferença, tampouco ordem cronológica.
A associação da criança ao primitivo lhe parece razoável porque compartilha da idéia
pela qual cada ser realiza o ciclo evolutivo total da humanidade, base das teses que naquelas
décadas aproximavam a filogênese da ontogênese. No entanto, se paralelismos existem entre a
criança e o homem pré-histórico, eles não refletem identidade. Essa constatação de Mário
permitiu-lhe rever as associações indébitas da arte das crianças pré-escolares com a de
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gerações pregressas da história da humanidade. O escritor observara desenhos infantis em
várias ocasiões, dentre as quais acompanhando as aulas de Anita Malfatti, como ele mesmo dá
conta no artigo “Sobre desenhos de crianças alunas de Anita” (Diário Nacional, 23 nov.
1930). Ao examinar a coleção de desenhos infantis de Mário de Andrade, Rejane Coutinho
(2002, p. 180) conclui pela crítica do escritor a qualquer comparação da criança com os
primitivos.
Para ele, essas crianças não fazem arte. Primeiro, porque suas atividades se confundem
num mesmo gasto de energia, no mesmo jogo. Segundo, porque o desenhar na criança “é
apenas manifestação de poder representar figuras, imitar sons, ou gestos coreográficos”,
portanto, é comunicação. Mário constatara que não há prazer artístico da criança em relação a
suas obras, ela não pesquisa uma técnica, nem o artesanato, não se detêm numa realização
estética ótima ou péssima, ela esquematiza, mas não estiliza a representação. O homem do
Paleolítico Superior, estudado na seção dedicada ao homem pré-histórico, ao contrário da
criança apresenta em suas produções verdadeiras obras de arte, porque há nele pesquisa
estética, técnica escolhida e estilo consciente. A criança inverte a ordem da criação nos seus
desenhos, bem como a ordem temporal dos povos pré-históricos. Nesse sentido, os desenhos
infantis não possuem caracteres técnicos, estilísticos, estéticos, inerentes à arte; no entanto, o
fato de a produção infantil não se configurar como obra de arte não significa negar à criança
sensibilidade estética. 25 Assim procedendo, o professor opunha-se à visão romântica sobre a
arte infantil, como notou Coutinho (2002, p. 180), porque calcado numa estética realista; ele
não buscava nos traços infantis sua originalidade, tampouco uma inocência perdida.
Se, por um lado, a formação do pensamento de Mário era erudita e livresca em primeira
instância, lecionando História da Arte, História da Música e Estética no Conservatório de São
Paulo, além de publicar uma série de ensaios reveladores da arte brasileira, por outro lado
existe algo de viajante e de etnográfico no seu olhar. Sua iniciação fora os caminhos de Minas
Gerais, em 1919 e 1924, mas sua realização dar-se-ia no Amazonas, em 1927, e no Nordeste,
em 1928 e 1929. Deste último ano é a publicação de Macunaíma, o herói sem nenhum
caráter. Quando, em 1933, a revista Rumo publicou uma série de livros sobre o Brasil, de
acordo com a preferência dos intelectuais, Mário respondeu citando, entre outros, Amadeu
Amaral, Dialeto caipira, Nina Rodrigues, Os africanos no Brasil, Sílvio Romero, Contos e

25
Em seu curso, Mário de Andrade dialoga com H. Luquet sobre as manifestações artísticas nas crianças. Este
último pesquisador havia escrito, entre outros, Les dessins d’un enfant (Paris, 1913) e L’art primitif (Paris,
1930). A fase do desenho infantil que Luquet designou “realismo intelectual”, para Mário de Andrade seria uma
atitude de “idealismo” que é sobreposta e superada pela atitude “realista” (8 a 9 anos). Além disso, Luquet dizia
que a criança realiza, por sua experiência, o nascimento da arte; Mário rebate dizendo que ela “realiza o
nascimento do poder de representação de figuras”. Uma representação de natureza lingüística.
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cantos do Brasil, e Pereira da Costa, Folk-lore pernambucano (Rumo, n. 3, jul. 1933). Como
se sabe, entre 1935 e 1938 Mário de Andrade trabalhou duramente em prol do patrimônio
brasileiro que acreditava reunir a cultura “popular” e “primitiva”, e exemplo disso é a
Sociedade de Etnografia e de Folclore, como vimos, fundada por ele e por Lévi-Strauss em
1936.
Não obstante ser conhecedor das artes mais eruditas e suas manifestações
contemporâneas, não se ilude perante a cultura brasileira e as condições particulares de
criação artística nestas terras. No ano de 1938, quando ministrou o “Curso de Filosofia e
História da Arte” e Luís Saia elaborou sua tese sobre a mestiçagem nas cabeças esculpidas do
Nordeste, Mário de Andrade já estava de posse de sua consciência sobre a necessidade de
escrever uma história da arte brasileira que abrigasse as distinções próprias da sociedade
brasileira, levada às últimas conseqüências no estudo enaltecedor da figura do mestre
Aleijadinho.
A passagem do “popular” ao “primitivo”, para esboçar o brasileiro mestiço no
pensamento de Mário, o distingue tanto de seus conterrâneos quanto dos intelectuais europeus
que vacilavam na relação entre o interior e o exterior de suas culturas. Um livro-chave da
epistemologia dos folcloristas é Primitive culture, de Tylor, publicado originalmente em
1871. Observa-se ali uma confusão marcante entre aquilo que a cultura européia acreditava
ser o seu outro próximo e distante, ou interior e exterior. Nas palavras de Tylor (citado por
Ortiz, 1985, p. 21):

[...] olhe para o moderno camponês europeu usando sua machadinha ou sua enxada...
se considerarmos que as coisas foram assim e não se alteraram ao longo de vários
séculos, pode-se estabelecer um quadro em que existem poucas diferenças entre um
lavrador inglês e um negro da África Central.

Apoiando-se nos antropólogos, dedicados ao estudo dos “primitivos”, os folcloristas
baseavam-se na distinção entre áreas civilizadas e não civilizadas, como aludiu Renato Ortiz:
“[...] Quando a revista Folklore Record promove uma série de debates para se tentar definir a
ciência do Folclore, todos os artigos enfatizam o aspecto de ‘selvageria’ da cultura popular.
[...]” (1985, p. 22). Para além das divergências pontuais, os estudiosos do folclore pareciam
concordar com o “primitivismo” da cultura popular.
Ortiz nota que, ao contrário da perspectiva rousseauniana do bon sauvage, durante o
século XIX europeu, as classes trabalhadoras são assimiladas à noção de classes perigosas,
através da idéia de “selvagem”. Uma vez mais o caso da França é exemplar, onde, em 1863,
cerca de um quarto da sua população não falava o francês: “[...] Para o habitante das cidades,
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assim como para a ideologia dominante, o camponês vivia como um troglodita, em cabanas
selvagens, perpetuando costumes que o colocava à margem da sociedade; o que o
caracterizava era a falta de civilização. [...]” (Ortiz, 1985, p. 24). No entanto, seguindo o
argumento de Tylor, vê-se que os pobres e proletários das grandes cidades não poderiam ser
comparados com os habitantes da Nova Caledônia, por exemplo. Mendigos e ladrões não são
selvagens, mas frutos de civilização decadente, como dizia Tylor: “Em minha opinião frases
como selvagens da cidade ou árabes de rua parecem comparar uma casa arruinada a um pátio
bem cuidado” (citado em Ortiz, 1985, p. 26). Tal noção nos aproxima da oposição
estabelecida por Herder entre a canalha e o povo, mostrando, segundo Ortiz, um movimento
ideológico que refaz laços com idéias anteriores ao Romantismo. Mais ainda, de um lado,
abria-se a possibilidade para que “selvagem” fosse um estereótipo positivo, porque repositório
de relíquias de um passado idealizado; de outro lado, excluía-se aqueles cujo comportamento
social era inadequado; estes, “selvagens” no sentido negativo, seriam os loucos, os
visionários, os operários e os pobres das grandes cidades. Não raro, no alvorecer do século
XX, revistas de entretenimento divulgaram as obras dos loucos, ao lado de obras populares. 26

* * *

A pesquisa sobre o “primitivo”, no sentido evocado anteriormente como original em
relação ao fazer artístico, encontrou dois caminhos profícuos nas terras brasileiras. O primeiro
era fornecido pela etnografia, baseada em grupamentos humanos ainda viventes no início do
século XX, dentre os quais estavam herdeiros de índios autóctones e afro-descendentes,
enquanto o segundo seguia os estudos de pré-história, valendo-se de fragmentos
arqueológicos, dos quais o Brasil detinha importantes depósitos. No percurso ideológico do
interesse etnográfico europeu sobre as raças não-européias, existem pelo menos duas
formulações acerca do índio brasileiro. A primeira delas, já bastante conhecida, fruto de
estereótipos românticos sobre o “bom selvagem” e idealizações literárias como as de José de
Alencar. Outra, mais científica para a época, fundava-se no positivismo e no evolucionismo, e
identificava nas nações indígenas etapas primitivas da história da humanidade. Nesta última
trilha, o Brasil tornou-se objeto caro aos pesquisadores europeus, numa idéia de exotismo
muito duradoura. Os objetos produzidos por esses povos tornam-se, nesse contexto
intelectual, documentos de história das sociedades humanas e, também, de história da arte.

26

Como exemplo, a revista Variétés, de Bruxelas, reuniu em 1929 uma série de imagens da arte de loucos,
dispostas junto com as de folclore e arte popular (cf. Weber, 2001, p. 100).
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A Exposição Universal de Paris de 1889 procurou apresentar ao público europeu uma
síntese dos povos considerados “primitivos” sob o olhar europeu. No Campo de Marte foram
instaladas “vilas indígenas”, nas quais o visitante era convidado a ver representantes daqueles
povos entregues a atividades cotidianas e vestidos em vestes tradicionais (Rhodes, 1997, p.
91). Esse tipo de espetáculo tornou-se comum nas exposições temáticas sobre as possessões
coloniais organizadas na Inglaterra, na França, na Áustria e na Alemanha, ocupando lugares
variados, como o zoológico de Dresden, às quais acresciam-se apresentações de danças
africanas e indígenas, tornando-se verdadeiros espetáculos exóticos oferecidos ao espectador
do europeu.
A posição ocupada pelo Brasil nesse cenário é ambígua. Para a Exposição Universal de
Paris de 1889, Santa-Anna Nery organizou um conjunto de artigos de intelectuais brasileiros
explanando sobre vários aspectos da cultura, da sociedade e da economia do país. O capítulo
XVIII, dedicado à arte, foi redigido por Eduardo da Silva Prado e fornece uma medida
importante sobre a idéia de arte brasileira no início da República, passando a ser referência
importante e sendo citado, por exemplo, por Mário de Andrade em 1920.
Com as seguintes palavras Silva Prado (1889, p. 519) iniciou seu texto:

L’art portugais, destiné à dépérir après avoir produit les grands monuments
d’Alcobaça, de Batalha, de Thomar et de Belem, les tableaux du Gran Vasco et le
fameux ciboire des Jeronymos, n’a pas été transporté au Brésil par les conquérants
venus du Portugal. Dans une nouvelle colonie, où la conquête et le défrichement des
terres s’imposent à ceux qui arrivent, les beaux-arts n’ont pas leur place et nous ne
ferons que mentioner l’art rudimentaire qu’on rencontrait chez les indiens du Brésil.

Descobertas recentes mostravam cerâmicas produzidas na Amazônia em períodos
remotos, nas quais Silva Prado observa uma “arte particular de ornamentação” e um certo
desenvolvimento marcado na “beleza de formas”, que sugerem a passagem de tribos
avançadas, ao menos em relação à técnica industrial dos atuais habitantes. Dos primeiros anos
da conquista portuguesa, a “arte plumária” foi talvez a única, conforme o autor, que mereceu
atenção dos cronistas, reconhecendo mesmo esta forma de ornamentação como um indício do
começo de civilização. Penas provenientes de várias espécies de pássaros eram reunidas em
grandes diademas e mantos por meio da ligação feita por fibras de tucum e grudadas por
resinas extraídas da floresta. Essa prática sobrevivia em regiões do Alto Amazonas, onde
“sabem fazer as mais belas oposições e gradações de cores, com o vermelho do fogo
resplandecendo, o amarelo de um rico matiz junquilho e o azul mais bonito” (Prado, 1889, p.
520).
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O interesse suscitado por essa “arte rudimentar” sombreia, no texto de Silva Prado, as
obras construídas pelos colonos portugueses e mesmo alguns comentários sobre a pintura e a
escultura dos séculos XVI ao XVIII. Não deixa, porém, de passear pelas cidades de Salvador
e Rio de Janeiro, para notar ali belas igrejas de rica decoração, as esculturas de um certo
Aleijadinho, em Minas Gerais, ou de José Joaquim da Rocha e de Chagas, respectivamente
pintor e escultor da Bahia, entre outros nomes. O que se afirmava era o isolamento desses
artistas, dos quais pouquíssimos conheceram a Europa, motivo pelo qual “suas obras devem
ser consideradas como aquelas dos primitivos” (Prado, 1889, p. 528). O estabelecimento da
família real, no Rio de Janeiro, e a Missão Artística Francesa propiciaram à colônia, depois
país, produzir obras mais afinadas com a cultura européia. Em paralelo, no Brasil do final do
século XIX produziam-se obras num tipo de “indústria regional” que, como quer Silva Prado,
entram para o domínio da arte. Trata-se de rendas e bordados do Nordeste, da selaria do Rio
Grande do Sul, de vasos e cuias, de flores e ornamentos confeccionados com plumas.
Para concluir, Silva Prado refere-se à cerâmica. Para ele, a produção de vasos e outros
utensílios de barro não progrediu nos últimos duzentos anos; no entanto, as peças
arqueológicas, particularmente as obtidas na ilha de Marajó, são reconhecidamente obras de
valor artístico, porque cumprem as três condições eternas do belo: ordem, proporção e
harmonia; as mulheres é que deixam as marcas de seus dedos nas peças, sendo, portanto,
verdadeiras artistas (Prado, 1889, p. 542).
Não obstante o pequeno valor atual dessas peças, uma vez que a fabricação antiga se
altera e as formas características são desprezadas, pondera Silva Prado, os colecionadores do
futuro saberão apreciá-las, e, quando a cerâmica começar a se desenvolver no Brasil,
retornarão a essas velhas formas sobre as quais “nous n’avons pas voulu omettre la mention
de l’art naïf et la merveilleuse simplicité” (Prado, 1889, p. 545). Essa constatação, que aponta
para o futuro, forneceu às palavras do autor um sentido para a história da arte brasileira,
iniciada com os “selvagens”, depois nas sociedades coloniais, onde surgiram manifestações
das mais simples e ingênuas através de um povo que se formava sob influxos diversos.
Parece-lhe que, diante dessa trajetória, não se pode negar a capacidade artística do brasileiro,
ainda que colonizado por um povo que nunca figurou na arte européia, desenvolvendo a
preocupação com a beleza: “[...] le sauvage, des ornements voyants, des plumes éclatantes; les
métis et les premiers descendants des Portugais, avaient enfin le goût des riches ornements
d’églises, des parures coûteuses et des bijoux” (Prado, 1889, p. 556).
Contemporânea da síntese de Eduardo Prado é uma tese arrojada proposta por Carlos
Frederico Hartt nos Arquivos do Museu Nacional do Rio de Janeiro, em 1885. Desenvolvido
em terras brasileiras, no Amazonas, o estudo de Hartt coloca-se entre aqueles de pensadores
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que encontraram nos remanescentes de artefatos dos povos amazônicos marco importante na
história do fazer artístico humano. Mais do que isso, o pesquisador, na parte do artigo
intitulada “A origem da arte ou a evolução da ornamentação”, propõe mesmo a identificação
de grupos indígenas desaparecidos da América do Sul como o início da história da arte de
acordo com o sistema classificatório-evolutivo europeu.
Sua viagem ao Amazonas ocorreu em 1870, quando encontrou uma série de objetos em
terracota depositados em túmulos da ilha do Pacoval, no Pará. A ornamentação geométrica
das peças o fez pensar na relação existente entre os diversos povos do planeta que elaboram
formas semelhantes sem nunca terem se encontrado. Em resumo, Hartt (1885, p. 95) propôs:

Continuando as minhas investigações, descobri que estes mesmos ornatos acham-se
distribuídos por todo o mundo, mesmo entre povos d’uma cultura muito baixa, e que
formam parte da arte primitiva. Lembrei-me de que o homem em todo o mundo,
tendo a mesma organização física e estando em contato com a mesma natureza,
desenvolve-se segundo as mesmas leis, e que, armas, invenções, modos de pensar,
regras da construção das línguas, até mitos e idéias religiosas facilmente se
desenvolvem independentemente entre os povos longínquos. As necessidades do
homem primitivo em todos os países são as mesmas, e é perfeitamente natural
empregar independentemente métodos idênticos de satisfazê-las.

Nessa concepção metodológica, a partir do objeto poder-se-ia trilhar um caminho
contrário para julgar a evolução de um povo. Em várias partes do mundo, e em especial no
Brasil, muitos grupamentos humanos viviam em estágios primordiais, produzindo seus
objetos tais como naqueles tempos remotos. Embora o estudo de Hartt se valesse de peças
arqueológicas, suas idéias ingressavam no conjunto das ideologias que vinham afirmando a
inferioridade desses povos, viventes e marginais aos novos modos de produção do final do
século XIX.
Por intermédio de discursos como o de Hartt, a “arte primitiva” acomoda-se ao lado das
categorias propriamente artísticas, mas, desde então, como produção inferior, oriunda de seres
estranhos à cultura moderna. Diferentemente do europeu que teorizava sobre povos distantes,
os brasileiros estavam muito próximos do outro imaginado no Velho Continente; tanto o índio
quanto o negro transitavam mais ou menos visíveis diante dos pensadores da cultura
brasileira.
Nina Rodrigues, em sua vasta produção que percorria da fisiologia à evolução dos
povos do Brasil, dedicou-se ao estudo das obras produzidas por negros, numa tentativa de
incluí-las ao campo das artes. O processo de inclusão do que até então era não-arte, das
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produções plásticas oriundas de culturas africanas e confeccionadas por ex-escravos,
representa, ao mesmo tempo, a delimitação de um lugar no conjunto das classificações
produzidas no pensamento científico do início do século XX.
Para este médico, tais objetos são, sim, “obras de arte”, os quais foram privados de
compreensão pelo desprezo que lhes dirigiram os “dominadores”, bloqueando a “estimativa
imparcial das qualidades e virtudes dos povos submetidos”. O preconceito afirmou que os
escravos negros “pertenciam todos aos povos africanos mais estúpidos e boçais”. “As
manifestações de sua capacidade artística na pintura e na escultura – as mais intelectuais das
Belas-Artes – melhor o atestarão agora do que o puderam fazer a música e a dança”
(Rodrigues, 1904).
Para Nina Rodrigues, na “escultura negra” encontramos “a capacidade artística dos
negros”. Esta capacidade é evidente, sobretudo em se abandonando a rigidez do modelo das
belas-artes, como mencionou:

Mandam as regras de uma boa crítica desprezarmos as imperfeições, o tosco da
execução, dando o devido desconto à falta de escolas organizadas, da correção de
mestres hábeis e experimentados, de instrumentos adequados, em resumo, da
segurança e destreza manuais, como a educação precisa na reprodução do natural
(Rodrigues, 1904).

Os temas mais retratados em suas obras são os relativos aos cultos e aos deuses,
agregando-se outros sobre a caça e a guerra. A dificuldade de encontrar a significação dessas
peças, conforme Rodrigues, decorre de elas não serem ídolos como o têm afirmado muitos
cientistas e missionários; os negros da Costa dos Escravos, sejam os de língua yorubana ou
nagô, sejam os de língua gêge, tshi ou gá, não são idólatras. E continua o médico: “Entram em
uma fase muito curiosa do animismo em que as divindades já partilham as qualidades
antropomórficas das divindades politeístas, mas ainda conservam as formas exteriores do
feitichismo primitivo. [...]”.
Não sendo ídolos, tais peças seriam reproduções dos sacerdotes possuídos por orixás,
“revelando na atitude e nos gestos as qualidades privativas das divindades que os possuem”.
São ainda emblemas, enfeites, peças de utilidade prática, cadeiras, tronos uns, altares outros.
A maioria feita em madeira, algumas em bronze. Nina Rodrigues conclui, então, sua tese
sobre a relação evolutiva entre as artes nesses povos: “Aqui a concepção artística do escultor
negro pode com vantagem suportar confronto com a concepção similar de uma pintura branca
do século V da era cristã...”.
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A coleção de Nina Rodrigues foi a primeira no Brasil a reservar um lugar privilegiado
aos objetos oriundos das práticas mágicas afro-brasileiras, provavelmente coletadas desde
1890, a ela somando-se, a partir de 1927, a coleção de Arthur Ramos. 27 Este intelectual
dedicou-se às questões antropológicas e psicológicas do brasileiro, num conjunto de
proposições que marcou a interseção dessas duas disciplinas, chamada à época de
demopsicologia. Importa ressaltar que Ramos não era propriamente um estudioso das artes
visuais, porquanto as pesquisas concernentes às obras de descendentes de africanos ou
indígenas não se constituíam, ainda, em obras de arte. Por essa razão a posição de Mário de
Andrade é seminal, sobretudo com a dominância da idéia defendida por Nina Rodrigues, na
qual a produção dessas pessoas remetia ao século V da história da arte européia, numa
concepção evolucionista unicista de história do “espírito humano”.
Mesmo diante de tais coleções, os remanescentes iconográficos das culturas africanas
aportadas no Brasil durante o período colonial não estavam disponíveis à maioria dos
intelectuais e artistas brasileiros. Por esse motivo, décadas depois, Clarival do Prado
Valladares (1969, p. 40) focaria seus estudos em formas sincretizadas:

Poucas vezes verifica-se esculturas originais africanas em uso nos cultos do
candomblé. Mais raro tem sido o encontro de esculturas já realizadas no Brasil,
reconhecíveis pela diferenciação da madeira, nas características e no teor de
habilitação artesanal, da imaginária religiosa africana. A suposição da total
impossibilidade de manufatura de ídolos e objetos para o ritual, por proibição da
Igreja Católica e por incapacidade do escravo em aprender o artesanato e dispor do
tempo livre para exercê-lo, pelo menos nos dois primeiros séculos da colonização e
nas áreas geográficas mais consumidoras do seu trabalho braçal, convence-nos de
outra fatalidade que foi a substituição do ícone original pelas formas substitutivas
simbólicas em materiais e atos permitidos. [...]

A partir da segunda década do século XX, a recrudescência da perseguição policial às
práticas religiosas afro-brasileiras pôde ser notada, sobretudo, nos estados do Norte e do
Nordeste até os anos 1930 (Valladares, 1969, p. 43). Os candomblés eram invadidos pelas
forças armadas, inclusive pela cavalaria, em repressões violentas com apreensão do material

27
Como informou Mariano Carneiro da Cunha (1983, p. 996), parte das obras coletadas por Nina Rodrigues e as
reunidas por Ramos formam a coleção Arthur Ramos, da Universidade Federal do Ceará. Há indicações também
sobre um conjunto de peças apreendidas pela polícia de Alagoas entre 1910 e 1912, analisado por Clarival
Valladares (1969), além das peças do Museu Nacional do Rio de Janeiro, três peças constantes na coleção Mário
de Andrade, IEB-USP, sete peças de ferro da coleção do MAE-USP. O Instituto Histórico e Geográfico da Bahia
possui peças apreendidas pela polícia do candomblé de Pulquéria (Gantois), parte da qual está no Museu Estácio
de Lima, do Instituto Médico-Legal Nina Rodrigues, em Salvador.
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destinados ao culto. Em 1934, quando o psiquiatra Ulysses Pernambucano e o sociólogo
Gilberto Freyre organizaram o I Congresso Afro-Brasileiro no Recife, incrementou-se o
interesse acadêmico sobre aqueles remanescentes (materiais e imateriais) e arrefeceram-se as
perseguições. Como acontecia com os objetos do culto popular católico, também o
instrumental dos cultos afro-brasileiros passou a ser substituído por produtos industrializados
nas primeiras décadas do século XX, os quais, para Valladares (1969, p. 46), representam uma
“iconografia substitutiva” às práticas tradicionais.
Em 1938, quando Arthur Ramos publicou seu artigo sobre o “folclore negro”, 28 Roger
Bastide aportava no Brasil, dando início a seu intenso trabalho sobre a cultura brasileira. A
passagem de professores franceses pela Universidade de São Paulo reforçaria, de maneira
geral, a concepção estética eurocêntrica; no entanto, em alguns casos particulares, o contato
do intelectual europeu com a terra brasileira seria mesmo revelador. Dentre estes últimos, a
presença de Roger Bastide é fundamental na contribuição para o ingresso de outras obras no
campo das interpretações artísticas. Gilda de Mello e Souza observou que tanto o professor
Jean Maugüé como Claude Lévi-Strauss eram essencialmente europeus, assim se mantendo
apesar da permanência no Brasil. Roger Bastide, ao contrário, poderia ser considerado “um
brasileiro potencial”, informando-se exaustivamente sobre a realidade brasileira na leitura de
viajantes, historiadores, sociólogos e literatos. Traduziu Casa-grande & senzala, de Gilberto
Freyre, escreveu críticas literárias, estudos sobre folclore, poesia popular, religiosidade afrobrasileira, barroco, etc. (Souza, 1978, p. 16).
Morando no Brasil entre 1938 e 1954, Bastide ministrou vários cursos na Universidade
de São Paulo, dentre os quais destaca-se aquele reunido no livro Arte e sociedade (primeira
edição 1945). Outro curso, dedicado ao barroco, foi ministrado no segundo semestre de 1940,
sendo divulgado em artigos de jornal e em capítulos de seu Psicanálise do cafuné e estudos de
sociologia estética brasileira (1941). No primeiro, entre outros temas, defendeu os estudos
pré-históricos como os mais precisos na identificação do problema das origens da arte em
relação aos dados etnográficos. 29

28
O artigo intitulado “O negro e o folclore cristão no Brasil”, Revista do Arquivo Municipal, 1938, analisa o
sincretismo religioso, particularmente o afro-brasileiro. Uma década depois, Ramos publicou o artigo “Arte
negra no Brasil”, Cultura, 1949.
29
Bastide (1979, p. 46), assim afirmou: “A maior parte dos estetas procura fundamentar suas teorias em bases
etnográficas. Existem, na verdade, ou existiram, há alguns anos, povos que ainda se encontravam na época da
pedra lascada. O estudo de suas atividades estéticas parecia oferecer a chave das origens. Mas é preciso observar
que esses povos tinham atrás de si um passado tão longo quanto o nosso. Seria curioso, portanto, que em nada se
tivessem modificado através das idades e que sua arte fosse exatamente a que tivesse sido outrora. Pessoalmente
sempre nos pareceu que quando se quisesse descobrir as verdadeiras origens, era aos dados da pré-história que se
deveria dirigir, porque então havia probabilidade de se remontar a autênticos primitivos”.
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Um exemplo marcante da visão desenvolvida por Bastide no sentido de uma estética
aplicada à cultura brasileira é o conjunto de seis artigos publicados no jornal O Estado de S.
Paulo, entre o final de 1947 e o início de 1948, sob o título geral de “Ensaio sobre uma
estética afro-brasileira”. Conforme Mello e Souza (1978, p. 24), a idéia central do professor
francês conferia ao pensamento místico uma estrutura dualística básica, encontrada em
religiões diversas, da mitologia grega ao pensamento afro-brasileiro, cuja bipolaridade afirmase como um impulso estético-religioso.
Interessante notar, no desenvolvimento das idéias de Bastide, seu reconhecimento da
mentalidade popular brasileira, a qual seria depositária de estruturas místicas praticadas na
África e trazidas ao Brasil por intermédio dos escravos. Os intelectuais franceses citados por
Gilda de Mello e Souza, Maugüé e Lévi-Strauss, no período em que habitaram o Brasil, têm
como referencial exclusivo a Europa, sobretudo na estética da representação e no prestígio da
razão, centrada na pintura através da qual supõem uma hierarquia das artes e um ideal
absoluto de beleza. Roger Bastide preferiu voltar a sua atenção para as culturas chamadas
“primitivas”, as manifestações estético-religiosas e os problemas de mestiçagem artística. Na
década de 1950, encontraremos este francês adentrando os portões do Hospital de Juquery
para examinar as produções artísticas de seus internos, indo ainda mais fundo, no seu
mergulho sobre uma outra arte. Por isso, devemos considerar a importância de Bastide de
acordo com as palavras de Mello e Souza (1978, p. 30):

[...] na extrema mocidade Bastide passou pelo crivo do dadaísmo e do surrealismo,
pelas experiências radicais que questionaram, para toda a posteridade, os valores
eternos da obra de arte. Era natural que, chegando a um país sem grande tradição
cultural, se tivesse dedicado à elaboração de uma estética pobre – usando o termo
em analogia com o que hoje se costuma designar por arte pobre – isto é, uma
estética que, voltando as costas para os grandes períodos e os grandes períodos e as
grandes manifestações artísticas, fosse desentranhar o fenômeno estético do
cotidiano, dos fatos insignificantes e sem foros de grandeza, que compõe, no entanto,
o tecido de nossa vida. Uma estética, enfim, que não se preocupando com a obra de
arte – muito menos com a obra prima –, tentasse surpreender de que modo se
revelava, através de certas categorias, como o pensamento místico, uma das formas
mais válidas e mais altas do conhecimento.

* * *

O reconhecimento dessas obras, indígenas ou de descendentes das culturas africanas,
como obras de arte, e sua organização em coleções, não representava um movimento fechado

[bfm1] Comentário: Verificar a citação:
"na estrema [da] mocidade" OU "na extrema
mocidade".
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em si, ou aos etnógrafos e arqueólogos. 30 Ao situar tais obras como parte da história da arte,
abriu-se a possibilidade aos estudos estéticos, a exemplo do livro de Karl Einstein (1915),
dedicado à “arte negra”, 31 escrito após sua estada em Paris. Como lembrou Iracy Carise (s. d.,
p. 67), dirigindo às obras uma abordagem semelhante à dos críticos de arte, Einstein pôde
encontrar sua originalidade e sua “cultura notável”, inspirando artistas como Brancusi e
Modigliani, ainda que sua teoria sobre o cubismo fosse questionável. Outro autor de destaque
é Vladimir Ivanovich Marvei – assinava-se V. Makov –, autor de um livro escrito em 1913 e
publicado seis anos depois em São Petersburgo, no qual desenvolveu uma tese acerca do
trabalho do artista africano que não procurava retratar a realidade, mas, outrossim, com a
justaposição de volumes e com originalidade singular.
Às publicações acerca das produções plásticas provenientes do continente africano
vinham se juntar as aquisições feitas pelos artistas nos mercados de pulgas, onde
encontravam, também, estampas do Oriente e pinturas populares. Como mencionamos, a
observação dos ateliês denuncia a multiplicidade do “primitivo”. Se, por um lado, os
membros do Die Brüke freqüentavam o Museu Etnográfico de Dresden, onde figuravam peças
africanas e da Oceania, por outro os “neoprimitivistas” russos – Mikhail Larionov e Natalia
Gontcharova – emulavam os ícones, os lubki, os pratos e os tecidos do Oriente. Kandinsky e
Franz Marc publicaram o Almanaque do Cavaleiro Azul (1912), dispondo em suas páginas
pinturas de artistas como Cézanne e Picasso, ao lado de obras aborígines, orientais, medievais,
gravuras populares, pinturas naïfs e desenhos infantis. Paul Klee e Max Ernst, por sua vez,
voltaram-se para as obras de internos de hospitais psiquiátricos. Todos eles em busca do
primordial; todos eles representantes do primitivismo artístico. 32
Vale notar que o deslocamento do olhar do artista para tais obras abriga uma
historicidade própria, uma vez que tal olhar movimenta-se mesmo no ritmo do colonialismo
cuja primeira fase fora o “etnocídio”, seguida da colonização propriamente dita, para uma
integração sob novo significado. Conforme Michel Thévoz (1990, p. 102):

30
Os estudos da “arte africana” formam-se no campo da ciência etnográfica em coleções como a do Museu do
Trocadero, em Paris, nas coleções etnográficas de Dresden, e em autores como R. Anfree, num estudo sobre as
“Máscaras africanas” (1866), Leo Frobenius, com “Sociedades secretas e esculturas da África” (1897-98), e P.
German, que estudou esculturas em madeira dos Camarões (1911).
31

32

Negerplastik, Munique, Kurt Wolff Verlag, 1915.

Análises sobre o primitivismo artístico podem ser encontradas nos seguintes autores: Willian Rubin (dir.), Le
primitivisme dans l’art du 20e siècle: les artistes modernes devant l’art tribal, Paris, 1987; Colin Rhodes, Le
primitivisme et l’art moderne, Paris, 1997; Gill Perry, O primitivismo e o moderno, in Primitivismo, Cubismo,
Abstração: começo do século XX, São Paulo, 1998; Philipe Dagen, Le peintre, le poète, le sauvage: les voies du
primitivisme dans l’art français, Paris, 1998.
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[...] pour ce qui concerne les productions symboliques des peuples colonisés, on a
passé de la destruction au pillage, c’est-à-dire à une phase cumularde. [...] Puis on les
a exploités comme une sorce brute d’inspiration propre à régénérer l’art civilisé. On
tend même à les investir comme une alternative radicale ou comme le retour d’un
refoulé anthropo-culturel. La réception des productions des enfants, des malades
mentaux ou des médiums spirites a passé par des étapes analogues.

Desse ângulo, o “Curso de Filosofia e História da Arte” de Mário de Andrade ocupa um
lugar central. Para ele, inicialmente, o primitivismo é notado como um “fenômeno de
hipercultura”, fruto de fadiga que lança a procura do novo, por exemplo, na relação entre o
cubismo e a “arte negra”. Depois, como “pragmatismo nacionalista”, o “primitivo” é
observável na busca de fontes nacionais e populares: a experiência de Raul Lino com a
arquitetura nacional portuguesa; o “selvagem” em Villa-Lobos; o colorido dos baús em
Tarsila; a arquitetura neocolonial americana. Ao final, enfatizou: “O conceito de ‘primitivo’
estético será recusado no curso” (Andrade, 1955, p. 30).
Esta afirmação de Mário data do mesmo ano em que Goldwater publicou seu
Primitivism in modern art (1938). Ao contrário do intelectual brasileiro que refutava o
conceito de “primitivo” para a arte de seu tempo, Goldwater pleiteava construir um sentido
histórico, encontrando em Gauguin um de seus precursores, numa trajetória que chegava a
Picasso. O Primitivismo na arte moderna formulava o pressuposto acerca da inovação técnica
e do “primitivo”, operando internamente ao moderno para se tornar seu distintivo (Perry,
1998, p. 3). No centro desta idéia estava a tela Les demoiselles d’Avignon, de Picasso (1907),
que dizia ter feito seu quadro antes de sua visita ao Museu do Trocadero, reforçando a crônica
sobre o presente de Vlaminck. Na margem da história globalizante da arte, mas no centro da
questão, estava a afirmação de Mário de Andrade, proferida num contexto contraditório, em
que o grupo modernista assumia o SPHAN eximindo-se da preservação da cultura popular, a
qual ficaria a cargo de folcloristas, ambos distantes das produções plásticas contemporâneas
de pessoas de classes populares. Mário indagava sobre o sentido da prática e da idéia de
primitivismo artístico no Brasil.
Forçoso notar, com Colin Rhodes (1997), que o primitivismo artístico abrigou o mito do
“artista marginal”, desenvolvendo uma série de representações não apenas dos outros
estranhos à Europa, mas também de camponeses, ciganos, loucos, prostitutas, criminosos,
artistas de circo, ou seja, sobre o outro do interior de sua própria cultura. No entanto, a
representação tão-somente desses grupos “marginais” não se configura como expressão de
primitivismo. Tal expressão consiste em um desejo de redescobrir modos de vida complexos
ou em nostalgia com o natural, o que permite aproximar sinonimicamente “primitivo” de
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“natural”; por isso esta visão funda-se na crença da originalidade dos grupos que não teriam
sido tocados pelo processo de aprendizagem do Ocidente “civilizado”. Nesse sentido, as
mulheres e as crianças, no início do século XX, eram também concebidas como mais
próximas da natureza que os homens. Os “artistas primitivistas” seriam aqueles que, baseados
nessa noção, inverteram seu sentido hegemônico, fazendo de um estereótipo negativo uma
aspiração para homens e mulheres. No plano da técnica e da observação das obras produzidas
por aqueles grupos, o primitivismo operava também na transformação do modo de fazer arte,
no qual estilo e assunto possuem uma relação dinâmica, um “primitivismo estilístico”, prática
claramente distinta das representações de “selvagens” do Novo Mundo, ou do orientalismo da
academia do século XIX (Rhodes, 1997, pp. 59, 67 e 74).
Não interessará, pois, a essas análises as representações de grupos considerados nãocivilizados por artistas participantes da esfera de influência da academia, porque aquilo que
consideravam o outro é visto apenas por fora, sem a interioridade necessária ao primitivismo
artístico que subverte a própria produção da obra.
Surge dessa constatação uma questão crucial: qual o lugar do Brasil no contexto cultural
do primitivismo artístico? Muitos de nossos artistas bebiam nas fontes vanguardistas, mas, ao
mesmo tempo, eram oriundos de uma região que abrigava também o outro da civilização
européia. Seria, no entanto, demasiado simplista imaginar que por aqui os vários “primitivos”
do imaginário europeu foram reduzidos a um só, a uma só classe social, uma vez que
descendentes de africanos, loucos, camponeses, entre outros, eram membros da classe social
mais pobre de nossa sociedade, e que a maioria dos artistas do grupo modernista e os
intelectuais que manipularam essas obras, antropólogos, psiquiatras, críticos de arte, etc.,
eram representantes, se não das elites, de grupos que conviviam com as elites brasileiras.
Aqueles artistas europeus eram atraídos por peças do Gabão, do Benin, do Congo, da Costa
do Marfim, da Oceania, de índios da América do Norte, egípcias, pré-colombianas (astecas,
incas e maias) e até da pintura indiana budista; no entanto, obras de aborígines da colônia
portuguesa na América e do Brasil independente, ainda que enviadas por viajantes e
representadas por pintores, não aparecem diretamente diante do primitivismo do início do
século XX, mesmo sabendo-se que Manet e Gauguin passaram por aqui.
A primeira manifestação de primitivismo artístico no Brasil, no sentido acima descrito,
talvez seja a série de pinturas realizadas por Vicente do Rego Monteiro nos primeiros anos da
década de 1920. Especialmente suas ilustrações para Légendes, croyances et talismans des
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indiens de l’Amazonie, publicado em Paris em 1923, 33 e desenhos de máscaras e costumes
para o balé Legendes indiennes de l'Amazonie, dançado por Malkowsky no Teatro Femina da
capital francesa. Certa vez, indagado sobre suas influências, Rego Monteiro respondeu: “O
Futurismo, a estampa japonesa, a arte negra, a Escola de Paris, nosso Barroco, e sobretudo a
arte do nosso ameríndio da ilha de Marajó” (citado em Arte no Brasil, 1979, p. 686). Em 1911
o pintor estava em Paris, onde freqüentou a Academia Julian, podendo participar três anos
depois do Salão dos Independentes, quando tinha catorze anos. De volta à sua cidade natal, o
Recife, em 1917, dois anos depois realizou sua primeira individual. Sua participação na
Semana de Arte Moderna contou, entre as dez telas, com a exibição de duas Lendas
brasileiras. Mais uma vez em Paris, foi reconhecido pela crítica de Maurice Raynal por meio
das seguintes palavras: “Em vez de se dedicar comodamente à caligrafia acadêmica, Rego
Monteiro repudiou essa tradição latina, que sufoca geralmente os artistas do seu país, para
ressuscitar a influência da tradição indígena, que devia ser a primeira a provocar e inspirar
todo artista brasileiro” (citado em Arte no Brasil, 1979, p. 686).
Caberá indagar, diante dessa frase, o que se entendia por “tradição indígena”. Ao que
parece seria mais uma “tradição indianista” derivada do surto romântico e nacionalista sobre
os grupos sociais do interior do país. A série de aquarelas expostas no Rio de Janeiro, em
1921, dentre as quais Mani Oca, o nascimento de Mani e A noite sai da noz de Tucumã,
reconta mitos indígenas brasileiros numa pintura que indica seu afastamento das regras
acadêmicas. Em Atirador de arco (1925), a ruptura da técnica está constituída, contribuindo
para sustentar os mitos indígenas. Esta técnica, todavia, não diz respeito à vida indígena; ela
lhe serve para realizar obras de temas bíblicos, ou da mitologia grega, valendo-se de uma
linguagem pictórica desenvolvida a partir do convívio com os colegas franceses,
particularmente na estilização do desenho, na volumetria das formas e no movimento da
composição. Assim, seu primitivismo não lhe permite habitar o ser indígena, tampouco
converter sua obra através da influência da obra do outro.
Na Semana Santa de 1924, um grupo formado por Mário de Andrade, Oswald de
Andrade e seu filho Nonê, Tarsila do Amaral, Olívia Guedes Penteado, René Thiollier, Blaise
Cendrars e Godofredo da Silva Telles saiu de São Paulo em direção a Minas Gerais.
Propunha-se “redescobrir o Brasil”. Os elementos populares dos remanescentes artísticos
daquele estado foram marcantes nas pinturas de Tarsila do Amaral do período, recém-chegada
da França, onde aprendera a cultivar a arte tradicional como parte do projeto moderno
33
Vicente do Rego Monteiro (ilustrador), Légendes, croyances et talismans des indiens de l’Amazonie, Paris,
Tolmer, 1923, adaptação de P. L. Duchartre. Exemplar da coleção de Ruy Souza e Silva, exposto na mostra
Modernismo, FAAP, São Paulo, janeiro de 2003.
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(Amaral, 1975, p. 95). Tarsila do Amaral, desde sua viagem à França em 1923, demonstrava
preocupação em utilizar os remanescentes da arte colonial brasileira como elemento de suas
obras. Na opinião de Aracy Amaral, Tarsila, como a pioneira de uma pintura brasileira, foi
grandemente influenciada por aquela viagem a Minas, sobretudo nas formas do casario por
ela representadas em suas obras. Para essa pesquisadora, as pinturas e os desenhos de Tarsila
desse momento são como documentos sobre a viagem, imagem visual que muito contribuiu
nas representações futuras das “cidades históricas”. Trata-se de um retorno “à tradição e à
simplicidade”, por meio do qual Tarsila observava o colorido do casario mineiro e sua
distinção daquele que conhecia nas casas do interior paulista: “Casinhas azuis, verdes,
amarelas, rosa, e ia indicando nos desenhos as cores observadas. Seus quadros mais lindos da
fase pau-brasil procedem de esboços anotados durante a viagem…” (Amaral, 1997, p. 70).
Relembrando esses momentos de sua pintura pau-brasil, a pintora escreveu:

Impregnada de cubismo, teórica e praticamente, só enxergando Léger, Glaizes,
Lhote, meus mestres em Paris; depois de diversas entrevistas sobre o movimento
cubista, dadas a vários jornais brasileiros, senti, recém-chegada da Europa, um
deslumbramento diante das decorações populares das casas de moradia de São João
del Rei, Tiradentes, Mariana, Congonhas do Campo, Sabará, Ouro Preto e outras
pequenas cidades de Minas, cheias de poesia popular. Retorno à tradição, à
simplicidade (Amaral, 1939).

Sua pintura, liberta de cânones convencionais e conservadores, desenvolveu-se a partir
da observação das coisas simples e da herança popular dos artífices mineiros, conforme
discorreu a própria Tarsila:

As decorações murais de um modesto corredor de hotel; o forro das salas, feito de
taquarinhas coloridas e trançadas; as pinturas das igrejas, simples e comoventes,
executadas com amor e devoção por artistas anônimos; o Aleijadinho, nas suas
estátuas e nas linhas geniais da sua arquitetura religiosa, tudo era motivo para nossas
exclamações admirativas. Encontrei em Minas as cores que adorava em criança.
Ensinaram-me depois que eram feias e caipiras… (Amaral, 1939).

Como notou Carlos Zílio (1993), as cores ocuparam um lugar importante na formação
da imagem pictórica do Brasil. As cores das habitações e as decorações das casas populares e
remanescentes do século XVIII seriam, para os modernistas, expressão do vínculo com a
tradição cromática comprometida com a visualidade brasileira. “Para Tarsila, as cores
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industriais de Léger são o modelo do moderno a serem transformadas através de uma ótica
contra-aculturativa” (Zílio, 1993, p. 43). No entanto, alude o autor:

[...] Seu objetivo não é o de representar o Brasil, mas a apreensão de um novo
“clima” marcado pela convivência entre a industrialização recente e a sociedade
rural, presente e passado são articulados por um olhar ingênuo e afetivo. De fato, a
função específica da cor é, na verdade, muito limitada neste sistema, constituindo-se
mesmo no seu elemento formal mais convencional. A pontuação azul e rosa não é
suficiente para eliminar uma concepção cromática ainda muito vinculada à
representação. Fica evidente a pouca eficácia da manobra contra-aculturativa na
diferença da concepção cromática mais autônoma em Léger para uma mais retórica
de Tarsila (Zílio, 1993, p. 43).

Mesmo em sua fase antropofágica, continua Carlos Zílio, o esforço de superação no
interior de uma cultura provinciana não permite que a pintora consiga constituir um sistema
moderno coerente, ainda que aponte essa possibilidade.
Essa ambigüidade do primitivismo brasileiro demanda, obviamente, uma pesquisa mais
apurada. Não obstante, se num primeiro momento seu caráter dúbio nos forneceria uma
realidade opaca, porque vista com lentes européias para miopia, num segundo momento
possibilitava o surgimento do olhar crítico para a diversidade da arte brasileira. Daí a posição
central de um intelectual marginal à cultura européia, Mário de Andrade. Nesse sentido,
encontra-se também a obra de Osvaldo Goeldi.
De volta ao Brasil, em 1919, Goeldi falou que “sentia-se mais ou menos como Gauguin
na ilha” (citado por Zílio, 1997, p. 45). Nascido no Rio de Janeiro (1895), Osvaldo passou os
primeiros anos da infância em Belém do Pará, onde seu pai dirigia o Museu Paraense, antes
de transferir-se com a família, aos seis anos de idade, para Berna, na Suíça. A confluência de
Kubin, Gauguin e Munch na obra de Goeldi fora observada por José Roberto Teixeira Leite,
que enfatiza a evocação através das cores de seu universo infantil ao ser convidado para
ilustrar o poema Cobra Norato, de Raul Bopp, em 1937 (Arte no Brasil, 1979, p. 706). A
realização artística de Osvaldo Goeldi deveu-se, em grande parte, à sua atenção para as
pessoas dos subúrbios, vagabundos e para as comunidades de pescadores. Diferentemente de
Tarsila, seu processo pessoal não obedeceu a um movimento contra-aculturativo em busca da
síntese antropofágica, uma vez que promove um questionamento renovador no interior do
expressionismo, utilizando aquilo que Zílio chamou de um “dispositivo de descentramento”,
ou seja, “situar as questões trazidas do centro a partir de um ponto de vista da margem” (Zílio,
1997, p. 45). Para Carlos Zílio, então: “Goeldi busca a alteridade, a dimensão brasileira ainda
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não envolvida com uma ideologia por ele identificada como opressora”. Nesse sentido, Goeldi
estar no Brasil equivaleria a Gauguin estar no Taiti.
Não faltou, entre os artistas brasileiros, o interesse pela loucura, ainda que não
adquirisse por aqui as dimensões atingidas em artistas suíços e alemães. Foi em 1933 que, sob
os auspícios do CAM (Clube de Artistas Modernos), Flávio de Carvalho organizou a “Semana
dos loucos e das crianças”, contando com exposição de obras e palestras. Conforme anunciava
a revista Rumo (n. 4, ago. 1933, p.16):

Desenhos da turma do hospício de Juquery e da garotada de todos os lugares. A arte
solta, a imaginação alucinante, sem freio na boca, sem algemas, sem ferraduras.
Desabalada. Nas crianças e nos loucos, o mesmo desejo de conseguir todas as coisas
sem respeitar convenções ignoradas ou esquecidas. Desprezadas.

Ao final da exposição, o periódico informou (Rumo, n. 5-6, set. 1933, p. 29):

Essa exposição durou um mês, que foi chamado “o mês dos alienados e das
crianças”, bonita aproximação porque reúne as duas classes de pessoas que vivem na
libertação mais completa: uma porque já se livrou da escravatura, outra porque ainda
não foi na onda.

Não se tem dúvida da radicalidade de Flávio de Carvalho encabeçando um tal projeto.
Para a historiadora da arte Annateresa Fabris, a exposição de 1933 constituiu-se em “o ataque
frontal aos métodos e à estética da Escola Nacional de Belas-Artes”, bem como em uma
crítica ao “medíocre gosto da classe média, que, centrado em cenas de amor/procriação,
repele o ‘anormal’ por colocar em crise seu sistema de valores, por revelar o que há de mais
profundo no homem e na natureza” (Fabris, 1981, p. 19). No dizer de Maria Cecília Lourenço
(1995, p. 55), Flávio de Carvalho deu continuidade à antropofagia oswaldiana, entre os anos
de 1930 e 1938, sustentando um ideal de transformação social. Além de rever os pressupostos
do fazer artístico, o artista vislumbra a interioridade do homem – “sangue, angústia sofredora
e morte” – numa via aberta pelo expressionismo e pelo fauvismo, mas sobretudo consolidada
na idéia de inconsciente aplicada pelo surrealismo (Lourenço, 1995, p. 57).
Conforme sintetiza Loureço (1995, p. 59), a proposta de Flávio:

Abre caminho para aceitar o rude, o instintivo e o não-intelectualizado e, assim,
desabrocha em fendas necessárias à aceitação de manifestações singulares, entre as
quais as dos artistas autodidatas. Para estes, a arte não passou por uma sedimentada
cultura, mas aflora com toda a vitalidade e sem os freios decorrentes da erudição. As
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explicações traçadas acerca dos “ismos” vanguardistas visa à transformação humana,
a matriz primaz de qualquer modificação social.

Se a ambigüidade do primitivismo não está aparente na empreitada de Flávio de
Carvalho rumo à obra dos asilos é porque as categorias etnográficas e psiquiátricas estavam
definidas a partir de um saber hegemônico. Atentando às palavras de Flávio, vemos que sua
crítica social não escapa ao valor diagnóstico conferido às obras dos internos quando afirmou:
“Os desenhos dos alienados indicam o caminho para encontrar a gênesis da tortura imensa
que sacode a alma do louco” (Rumo, n. 5-6, set. 1933, p. 29). Note-se também sua
consideração sobre as crianças, dizendo que elas “trazem à nossa meditação todo o drama
anímico dos homens das cavernas” (Idem). A realização de conferências proferidas durante a
exposição por psiquiatras confirma a problemática, dentre as quais encontramos palestrantes
como Osório Cesar – “Estudo comparativo entre a arte de vanguarda e a arte dos alienados”;
Pedro de Alcântara – “Interpretações dos desenhos de crianças e o seu valor pedagógico”;
Durval Marcondes – “Psicanálise dos desenhos dos psicopatas”; A. C. Pacheco – “A arte e a
psiquiatria

através

dos

tempos”;

Neves

Manta

–

“Marcel

Proust

literária

e

psicanaliticamente”; Fausto Guener – “O louco sob o ponto de vista da psicologia geral”; e
José Kliass – “A música nos alienados”.
Embora não aparente, a ambigüidade nesse caso abriga a contradição das teorias gerais
da psiquiatria aplicadas no Brasil do início do século XX em debates calorosos sobre a
“loucura na raça negra” e sobre os “alienados mestiços”. A ideologia racial neste país
classificava os indivíduos não-brancos conforme aparência física e posição social (Costa,
1976, p. 105). Além disso, tanto os descendentes de índios e de negros quanto os imigrantes
pobres ocuparam lugar de destaque no debate da psiquiatria social. Isso conduz às noções de
“primitivo” que contemplaram, desde o romantismo de Herder e dos folcloristas, uma idéia
em que “povo” era diferente da “ralé” – esta não canta, mas grita, dizia-se no século XIX. Tal
distinção, como bem notou Renato Ortiz (1985), não colocava em questão o elemento
socioeconômico nas definições do que seria popular, reconhecido como um grupo
homogêneo, com hábitos mentais similares, depositórios de um passado esplêndido, não os
representantes da rudeza da vida social e econômica do país. Assim, sendo o popular no Brasil
mestiço, o “primitivo ideal” não serviria à nossa cultura; sendo o pobre urbano excluído das
tradições, sua obra não seria “de arte”.
A idealização acerca do “primitivo” imaginava-o vinculado à natureza selvagem ou às
tradições do campo distante. Nas cidades, porém, o “primitivo” ameaça. Daí deriva a noção
de mestiçagem do negro brasileiro, notável no professor de medicina legal Nina Rodrigues,
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para quem o personagem “Lucas da Feira” serviu de exemplo para defender a tese da
degenerescência da mestiçagem no Brasil, como se observa em seu artigo “Métissage,
degenerescence et crime”, publicado nos Archives d’Anthropologie Criminal de Lyon (1899).
Conforme Maria Clementina Cunha, o espaço urbano, ao mesmo tempo em que fascina,
atemoriza seus habitantes, é lugar de multidões; “pessoas sem rosto e sem destino, de cujo
interior brota uma anônima ameaça”.

Certamente, tais figurações do imaginário social referem-se ao fato de que,
transformada pela industrialização, a cidade tornara-se um espaço físico e um espaço
social totalmente diferentes. A concentração de massas despossuídas que ela [a
cidade] enseja gera uma modificação radical na forma de percepção da pobreza que,
de virtuosa e “próxima de Deus” – como havia sido entendida até a idade clássica –
torna-se, uma vez concentrada no espaço urbano, ameaçadora e perigosa (Cunha,
1986, p. 23).

Esse ambiente urbano novo permite a aparição de formas não convencionais de trabalho
ou de aquisição de renda; mais do que isso, “às margens da sociedade do trabalho, cresce toda
uma fauna urbana empenhada em fraudar e resistir às disciplinas, e que logo se torna objeto
de saber específico, como de formas de intervenção inicialmente oscilantes entre a
criminologia e o alienismo” (Cunha, 1986, p. 24). Diante desse quadro, a história da não-arte
nos conduzirá inevitavelmente para o interior dos asilos, em cujos pátios a criação dos nãoartistas obriga a refletir sobre as palavras de Flávio de Carvalho: “A única arte que presta é a
arte anormal” (Diário de São Paulo, 24 set. 1936).
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CAPÍTULO 3. MANIFESTAÇÕES PRIMITIVAS NOS ALIENADOS
A imagem foi construída com o ouro mais puro da mina que
encontrei no terreiro e ela possui a virtude de espalhar a
felicidade entre os homens.
T., c. 1925

“Sem o controle da razão as manifestações artísticas nos alienados não podem ter um
valor estético verdadeiro.” Estas palavras constam da tese de conclusão de curso escrita por
Sílvio Moura, da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, em 1923. Se não possuíam valor
“estético verdadeiro”, por que designá-las como “manifestações artísticas”? A resposta a essa
questão apareceria dois anos depois, quando outro jovem médico intitulou um artigo nos
seguintes termos: “A arte primitiva dos alienados”. Assim, embora não fossem verdadeiras,
sob o julgo dos críticos contemporâneos, seu conteúdo regressivo abria-se ao olhar
competente dos psiquiatras, que nelas encontrariam uma manifestação artística de outro
tempo.
A tese de Sílvio Moura talvez seja o primeiro registro textual sobre a matéria no Brasil,
mas desde o início da década de 1920 ouviam-se notícias acerca das obras de internos em
nosso país, sobretudo as ligadas à figura do médico Ulisses Pernambucano, num momento em
que o discurso médico adquiria importância fundamental na organização da vida social e
cultural brasileiras. São famosas as “ligas” médicas dedicando-se aos “problemas sociais”,
intervindo diretamente em ações públicas, como é exemplar o caso da chamada Revolta da
Vacina (1904), quando a medicina revestiu-se de poder militar para a implantação de seus
projetos sanitaristas no Rio de Janeiro. Isso para não repetir as descrições dos procedimentos
de internação operantes naquele momento, registrados à época, por exemplo, nas obras
literárias de Machado de Assis e Lima Barreto. 34
Naquela mesma cidade onde se discutia a figura de “povo brasileiro”, desnudava-se
diante dos olhos competentes um lugar de vícios, de vagabundagem, de jogo, de prostituição,
de crime e de loucura. Um processo de degradação social, tratado teoricamente por
intelectuais ligados ao governo e à medicina legal com base na leitura de Morel, em seu
tratado sobre a degenerescência, ou em Lombroso, sobre a tipologia física e mental dos
criminosos. Para além do campo das políticas públicas, o campo médico destaca-se por sua
34
Para o estudo das relações da medicina com a ordem social no Brasil, tomamos como base o capítulo 1 de
Cunha (1986, pp. 21-54), “Os mil rostos da desordem”; a parte 3 de Machado (1978, pp. 375-492), “A medicina
do comportamento”; o opúsculo de Costa (1976), sobre a Liga Brasileira de Higiene Mental.
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capacidade estruturante, no sentido terminológico fornecido por Pierre Bourdieu (1989). Seus
enunciados estruturam outros campos e possibilitam a elaboração de idéias e julgamentos em
áreas diversas, como será o das teorias das artes visuais. Enquanto a noção de atavismo
proveniente da teoria da degenerescência dominava o pensamento médico na virada de século,
a utilização do termo “primitivo” ganhou novo significado, possibilitando explicar a
existência, em cada indivíduo, de um ser selvagem e perigoso.
Na massa de habitantes pobres das grandes cidades, os alienistas encontraram os tipos
mais representativos das patologias mentais, de onde surgem falas como as de Franco da
Rocha, primeiro diretor do Hospício de Juquery, quando afirmava, em 1901:

[...] entre os imigrantes abundam os desequilibrados, sonhadores de riquezas, que
imaginam com os olhos na América rica, um infinito de prosperidade e fortuna. Aqui
chegados, vendo em pouco tempo desfeitas suas ilusões, esbarrando com a dura
realidade da luta pela vida, longe da terra em que nasceram, oprimidos pela saudade,
recorrendo ao álcool, como consolo, lá vão a caminho do hospício, aumentar os
detritos da sociedade recolhidos àquela casa (citado por Cunha, 1986, p. 31).

Aos negros e ex-escravos, os psiquiatras reservavam as designações mais inferiores de
degenerescência, aproximando-os de estágios “primitivos” da humanidade. Às prostitutas era
reservado um tipo de “loucura moral”; aos revolucionários políticos, a “paranóia”. Em suma,
os habitantes dos asilos, naquele início de século, eram os desajustados da cidade,
improdutivos perante o mercado de trabalho urbano, pessoas senis, débeis mentais, além de
portadores de deformidades congênitas de várias espécies. Dentre eles figuravam operários,
caixeiros, copeiros, cozinheiras, barbeiros, alfaiates, soldados, guarda-livros, etc. Embora a
maioria dessas pessoas fosse pobre, elas não representam a totalidade dos moradores dos
hospícios. Havia alguns filhos da burguesia e das classes médias, dentre os quais artistas e
intelectuais, tratados como “degenerados superiores” (Cunha, 1986, pp. 51 e 53). Nos
alojamentos dos pensionistas, onde predominavam os “loucos morais”, “degenerados
superiores” e “histéricas”, estavam professores, negociantes, advogados, militares, mulheres
solteiras “de família”, donas-de-casa, entre outros que, devido à sua condição social distinta,
recebiam um tratamento bastante diferenciado.
Manuseando os prontuários, a historiadora Maria Clementina Cunha (1989, p. 141)
sintetiza o perfil da maioria dos habitantes do asilo:

[...] gente com poucas raízes, migrantes ou em constante deslocamento entre
diferentes cidades até que a capital os atraía; gente com uma experiência de trabalho
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muito ampla – da agricultura para a fábrica, para os serviços domésticos, de volta
para a fábrica, para o balcão da venda e assim por diante. Trabalhadores braçais, a
maioria sem qualificação profissional. Imigrantes, um grande número deles, sem
domínio da língua portuguesa, com sonhos e esperanças frustrados, depois de anos
de trabalho duro na América. Ex-escravos com toda sua história de degradação
social. Pessoas de vida obscura e difícil, num meio novo e hostil...

* * *

As obras surgidas das mãos daquelas pessoas, dentro ou fora dos muros do hospício,
não poderiam ser outra coisa senão traços das categorias patológicas vigentes, no exato oposto
da idealização das obras populares remanescentes do século anterior. Uma história
controversa é assinalada, então, em face do evento dos discursos psiquiátricos acerca da “arte
dos loucos”.
O surgimento do interesse médico pela produção plástica de internos teve lugar na
segunda metade do século XIX europeu. Conforme nos informa Sander Gilman, o psiquiatra
Pliny Earle, um dos fundadores da organização que se tornou a American Psychiatric
Association, publicou um ensaio sobre a produção artística de insanos em 1845, no qual
apresentou, pela primeira vez, o desenvolvimento teórico da medicina no sentido da estética e
da loucura. Pouco depois, o alienista britânico Forbes Winslow continua esse argumento no
artigo “On the insanity of men of genius” (Journal of Psychological Medicine, 1848), em que
nota semelhanças entre pintores doentes mentais, a partir de obras coletadas em vários asilos
britânicos por mais de vinte anos (Gilman, 1985, p. 221).
Desde então, principia entre os alienistas, psiquiatras e médicos a organização de
coleções, como é exemplar a de Cesar Lombroso. Dedicado especialmente à medicina legal,
Lombroso, que considerava o gênio uma manifestação doentia, reunira, em 1889, “produções
artísticas” de 107 doentes mentais que começaram a pintar ou esculpir depois da moléstia.
Dispondo as peças provenientes dos internos ao lado de outras originárias de regiões do
planeta consideradas primitivas, Lombroso pôde esboçar, em primeira mão, uma aplicação do
método comparativo para considerar que os alienados realizavam uma espécie de retorno à
infância da humanidade (Cesar, 1955, p. 125).
Na França, o psiquiatra Abroise Tardieu, em seu Études medico-légale sur la folie, de
1872, atraiu a atenção para a pintura de doentes mentais. Escrevia então: “Bien que l’attention
n’ait été fixée jusqu’ici que sur les écrits des aliénés, je ne crains pas de dire que l’on
rencontrera souvent un intérêt réel à examiner les dessins et les peintures faites par les fous”
(citado por Volmat, 1955, p. 29). Quatro anos mais tarde, em 1876, Max Simon, médico junto
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ao asilo de Blois e chefe do serviço asilar de Bron, assina um artigo intitulado “L’imagination
dans la folie: étude sur les dessins, plans, descriptions et costumes des aliénés” (Annales
Médico-Psychologiques, 1876), 35 em que dedicou atenção especial às obras plásticas de
internos. Max Simon introduziu, no dizer de Marielène Weber (1984, p. 20), o ponto de vista
diagnóstico sobre as obras.
A partir de então, a obra produzida por internos de hospitais psiquiátricos é elevada à
condição de registro sintomático, observada como documento clínico. Através dela, o olhar
médico poderia delimitar o tipo de delírio e, sobretudo, diagnosticar seus pacientes. Daí a
aparição corrente do termo “arte patológica”. Nesse sentido nosográfico, próprio de seu
tempo, o dr. Simon elaborou a correspondência entre as formas artísticas e as principais
categorias psiquiátricas do final do século XIX: “delírios crônicos”, “demências”, “paralisia
geral do louco”, “histerias” e “imbecilidade”.
Com a ampliação do interesse pelas produções plásticas dos asilos no início do século
XX,

36

conforme observou Françoise Will-Levaillant (1980, p. 27), uma constatação

primordial se impõe: “Tous les dessins présentés sont étudiés dans le cadre de l’asile, les
malades sont déjà là comme tels, c’est-à-dire avec le type de folie qui les designe” (grifos no
original). Assim, entre as imagens que os internos desenhavam e a sua loucura, os médicos
viam uma espécie de “reflexo”:

Les critères pour juger de l’existence et du degré de la folie à partir d’un dessin
s’énoncent en quelques mots: la bizarrerie, la prétention, l’obscénité et l’érotisme, la
rapidité, l’incohérence (dans les allégories), la sptéréotipie et le griffonnage; à quoi
s’ajoute, dans le cas du bricolage d’un meuble par exemple, l’absence du sens de
l’utile. Au niveau clinique, l’approche est assez peu précise malgré les apparences
scientifiques... (Will-Levaillant, 1980, p. 27).

35
Alguns anos depois, o mesmo tema é tratado por Simon em “Les écrits et les dessins des aliénés”, Archives
d’anthropologie criminelle et des sciences pénales, 3, 1888, pp. 318-355.
36
Na virada de século, os escritos sobre a matéria se multiplicam. Do final do século XIX, é conhecido o artigo
de Regis, “Les aliénes peints par eux-mêmes” (L’Encéphale, 2, 1882 e 1883), e a monografia de Júlio Dantas
sobre as produções dos doentes do Hospício de Rilhafolles (Lisboa, 1900). August Marie, médico francês em
Villejuif, abre, por volta de 1905, um pequeno museu expondo obras de seus pacientes; o chamado Musée de la
Folie. O periódico L’Encéphale divulga os artigos de Pailhas, propondo um “Projet de creation d’un musée
reservé aux manifestations artistiques des alienés” (1908), e o de Trepsat, sobre os “Dessin et escrits d’un
dément précoce” (1913). Em língua alemã, é notável o trabalho do psiquiatra Fritz Mohr, que escreveu “Über
zeichmungen von Geisteskranken und ihre diagnostistiche verwertarkeit” (Jahrbuch der Psychologie und
Neurologie, 1906). Até a década de 1920, outros se debruçariam sobre a obra de internos: Jean Vinchon, em seu
livro intitulado L’art et la folie (Paris, 1924), e, na Suíça, o famoso trabalho do dr. Charles Ladame, “A propos
des manifestations artistiques chez aliénés” (Archiv. Für Neurol. Und Psychiatrie, 1920).
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Tais critérios de julgamento das obras estavam submetidos aos da tradição estética
dominante, tais como a capacidade de reprodução da natureza; o respeito às proporções; a
coerência na representação; e o sentimento de beleza. No entanto, embora ligadas à noção de
obra como documento clínico, as interpretações variavam segundo algumas correntes básicas.
Enquanto a leitura do dr. Simon derivava de Esquirol (1838) e Magnan (1875) e da noção de
“delírios crônicos”, o estudo de Joseph Rogues de Fursac, Les écrits et les dessins dans
maladies mentales et nerveuses, publicado em Paris em 1905, filia-se à Escola de Charcot,
combinada com a de Kraepelin, introduzindo desde então a noção de “automatismo”. A
distinção entre automatismo “mental” ou “psíquico” não aparece nos escritos de Fursac, o que
testemunha, no dizer de Will-Levaillant (1980, p. 28), “un curieux amalgame entre la doctrine
strictement médicale (l’automatisme mental de Clérambault par exemple) et la conception de
l’automatisme psychologique de P. Janet”.
No correr do novo século não seria menor o interesse sobre as produções dos alienados,
entretanto o “olhar diagnóstico” deixou de ser o único. Análises seguindo outras
possibilidades teóricas podem ser encontradas, muitas delas coexistindo com a leitura
patológica, das quais são importantes as oriundas da psicanálise, no exame dos conteúdos
simbólicos das obras, e as identificadas com o desenvolvimento formal das imagens, com
base em referências da Gestalt. Surgem, ainda, sutis menções sobre um certo “talento”
aparente nas obras, especialmente nas palavras dos doutores Marie e Pailhas, como mostrou
Will-Levaillant (1980, p. 28), em termos como “original”, “hábil”, “notável”. Tal
possibilidade de uma leitura estética dessas imagens é marcante nos estudos de Marcel Réja,
publicados em 1901 e 1907. 37 Seu livro de 1907, editado por Mercure de France, é uma
ampliação do artigo de 1901, estendendo-se sobre a prosa e a poesia, arte das crianças e
primitivos. O uso de pseudônimo – o nome deste médico era Paul Meunier – e desta editora o
desviava do registro médico para o estético, permitindo-lhe um exame dessas obras em seus
valores estéticos, ainda que de maneira muito discreta (Thévoz, 1990, p. 77).
No campo psiquiátrico francês, a noção de “automatismo” psíquico ou mental vinha se
desenvolvendo desde as últimas décadas do século XIX, para atingir sua “idade de ouro”, no
dizer de Will-Levaillant (1980, p. 24), em 1927, ano do “Congresso de Médicos Alienistas e
Neurologistas da França e Países de Língua Francesa”, em Blois (entre 25 e 30 julho), quando
“automatismo mental” foi o tema principal. O livro de Pierre Janet, L’automatisme
psychologique. Essai de psychologie expérimentale sur les formes inférieures de l’activité
humaine, publicado em 1889, definia o automatismo como manifestações subconscientes,
37

“L’art malade: dessins de fous”, La Revue Universelle, Paris, 1901; e L’art chez les fous, Paris, 1907.
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sugeridas ou naturais, considerado uma atividade de repetição e conservação que toma um
desenvolvimento excessivo quando a atividade superior de síntese diminui. Essa atividade
seria capaz de promover movimentos involuntários nas mãos, podendo estar relacionados a
alucinações, sendo a impulsão a condição para o “desenho automático” (cf. Will-Levaillant,
1980, pp. 28 e 36). Com essa compreensão, Janet opunha-se às correntes que propunham um
automatismo puramente mecânico e sem consciência, ou seja, fisiológico.
Mesmo diante dos trabalhos de Fursac e Marie, no que diz respeito à França, a grande
parte dos estudos sobre a criação nos alienados era voltada aos escritos. O difícil acesso às
obras contribuiu, naquele país, para o impacto provocado por um livro vindo da Alemanha,
assinado pelo dr. Hans Prinzhorn (1922). Essa publicação marcou sua entrada no território
francês, podendo mesmo eclipsar o estudo de Rogues de Fursac, no qual, como se viu, apenas
uma pequena parte era dedicada às obras plásticas. Conforme Will-Levaillant (1980, p. 29), a
reformulação do modelo francês na análise dos desenhos dos alienados veio através dos
estudos de língua germânica, sobretudo nos domínios da “esquizofrenia”, nomeada por
Bleuler (1911), uma vez que na França a “demência precoce” ocupava lugar privilegiado
entre os psiquiatras. 38
A década de 1920 foi particularmente importante na formação do campo da
psicopatologia da arte, momento em que circulam os escritos de Morgenthaler (1921),
Prinzhorn (1922), Delgado (1922), Moura (1923), Vinchon (1925), Cesar (1925 e 1929), entre
outros. A começar pelo jovem médico suíço Walter Morgenthaler, responsável por um livro
dedicado a “um artista alienado”, 39 por meio do qual referiu-se, pela primeira vez, a um
interno de asilo como “artista”. O ensaio versava sobre Adolf Wölfli, paciente do hospital
psiquiátrico de Waldau, próximo de Berna (Suíça), ali internado em 1895 após a prisão por
acusação de crime sexual, e onde permaneceu até sua morte, em 1930. Antes de se preocupar
com os aspectos patológicos da sua vasta produção de textos, desenhos e colagens,

38

Parte do interesse sobre a arte dos loucos no findar do Oitocentos é devida à mudança na definição de doença
mental, até então definida sobretudo pela “paralisia geral”. A loucura era percebida mais como uma alteração da
mente que das emoções, adequada facilmente aos modelos de doença mental que dominavam a psiquiatria no
século XIX; uma doença do cérebro, como dizia Wilhelm Griesinger, deão da psicologia biológica na época.
Com Jean Martin Charcot, em Paris, e Sigmund Freud, em Viena, porém, essa visão começa a mudar na direção
das emoções. Por volta de 1890 a doença que começa a se tornar central é a “demência precoce”, termo cunhado
pelo psiquiatra francês Bénédict-Augustin Morel em 1856, revitalizado por Kraepelin em 1896. No dizer do
historiador Sander Gilman (1985, p. 224): “In 1911 the Swiss psychiatrist Eugen Bleuler restructured what for
Kraepelin had been a static concept (dementia praecox), a disease having an inevitably negative outcome, into a
more dynamic category (schizophrenia), a category that has been the focus of twentieth-century
psychopathology. [...]”. Caberia uma menção, ainda, à criação do teste de Rorschach, em 1913.
39

Ein Geisteskranker als Künstler, Berne & Leipizig, Ed. Ersnt Bircher, 1921.
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Morgenthaler buscou identificar seu “estilo artístico”, compondo assim uma monografia
própria aos estudos de arte.
No ano seguinte veio a lume o longo ensaio de Hans Prinzhorn, intelectual formado em
filosofia e história da arte em 1904, com tese de 1908 na Universidade de Munique sobre o
arquiteto Gottfried Semper (1803-1879). Entre 1913 e 1917 estuda e forma-se em psiquiatria,
indo trabalhar junto a Karl Wilmanns na clínica psiquiátrica universitária de Heidelberg, em
1919 (Weber, 1984, p. 5). Nessa instituição, em dois anos e meio organizou uma coleção de
mais de 5 mil peças, reunindo obras provenientes de vários asilos europeus, com as quais
realizou um amplo estudo da produção artística de internos.
Seu livro, lançado em 1922, foi intitulado Bildnerei der Geisteskranken, traduzido para
o inglês como Artistry of the mentally Ill (1972) e para o francês como Expressions de la folie
(1984); Mário Pedrosa se referiu ao título como Imaginária dos doentes mentais (1996, p.
205). Prinzhorn explicou tal designação afirmando seu descontentamento diante das
designações corriqueiras de “arte dos loucos”, “arte dos doentes mentais”, “arte patológica”,
fato que o conduzia a esquivar-se de julgamentos de valor para enfrentar uma problemática
psicológica, parecendo-lhe pertinente sustentar o termo que seria muito rico de sentidos, ainda
que pouco corrente: Bildnerei 40 (Prinzhorn, 1984, p. 53).
A inspiração teórica de Prinzhorn foi, em toda a sua carreira, o filósofo Ludwig Klages.
Do ponto de vista metodológico, como se viu, propõe uma fenomenologia de maneira ampla,
sem relação direta com Husserl, examinando também as obras sob proposições formalistas.
Nesse ponto Prinzhorn lembra que está consciente das simplificações apresentadas para sua
formulação de Gestaltung, e nesse momento procurou evitar o debate das pesquisas
psicológicas com Witasek, Koffka, Wertheimer, Khöler, entre outros. Sua utilização do
conceito de Gestaltung artística ao longo da obra encontrará, do ponto de vista cultural e
estético, um núcleo comum a todos os homens (Prinzhorn, 1984, p. 50).
Dos internos da Clínica de Heidelberg, vários autores de obras plásticas tornaram-se
conhecidos pela divulgação que receberam no livro de Prinzhorn, dentre os quais poder-se-ia
citar Karl Brendel, August Klotz, Peter Moog, August Neter, Johan Knüpfer, Viktor Orth,
Hermann Beil, Heinrich Welz, Joseph Sell e Franz Pohl. Nomes raros, num momento em que
o uso de siglas ou apelidos era a regra nas referências médicas aos internos. Assim,
reconhecendo e nomeando essas pessoas como individualidades, Morgenthaler e Prinzhorn

40

“[...] Étant donné que les oeuvres dont nous traitons de même que les problèmes qu’elles nous amènent à
aborder ne sont pas matière à un jugement de valeur, mais sont envisagés d’un point de vue psychologique , il
nous semble pertinent de retenir le terme très riche de sens, bien que pas courant, de ‘Bildnerei’ pour un domaine
presque encore inconnu en dehors de la psychiatrie.”
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são considerados os primeiros médicos a tratarem a produção de internos de hospitais
psiquiátricos como obras de arte (Peiry, 1997, p. 22).
A doutrina de Freud aparecia, então, como mais uma corrente de pensamento capaz de
fornecer um exame particular da produção plástica. Dentre os intelectuais que voltaram suas
reflexões ao modelo psicanalítico sobre a questão estética, nas décadas iniciais do século XX,
são notáveis as posições de Oscar Pfister, Charles Baudouin, Ernst Jones e Ernst Kris. Como
se sabe, as análises de Freud sobre Grandiva de Jensen (1907) e acerca das lembranças
infantis na obra de Leonardo da Vinci (1910) tornaram-se os textos de referência para as
pesquisas psicanalíticas no campo da estética. 41 De modo bastante sintético, naquele momento
a compreensão freudiana da criação artística entendia a obra de arte no mesmo sentido que os
sonhos e os mitos, e “exprime symboliquement quelque complexe refoulé, caché dans les
replis de l’inconscient”, como sintetizou Jean-Paul Weber (1972, p. 72). Assim, a criação da
obra de arte cumpre a função de “compensação” dos recalques inconscientes, como nos
sonhos (O. Pfister), ou a função de “integração” na busca de equilíbrio das energias psíquicas
em conflito (E. Kris).
Em maio de 1936, Ernst Kris leu um ensaio para a Associação Acadêmica de Psicologia
de Viena, publicado no mesmo ano na revista Imago, cujo objeto era a contribuição da análise
do símbolo na “arte psicótica” em relação à psicologia do “ego psicanalítico”. Ainda que
munido das imagens fornecidas pelo livro de Prinzhorn, sua análise rejeita as proposições
daquele psiquiatra, que na obra de 1922 ainda não havia se aproximado de Freud, alegando
que ele teria se dedicado não à “explicação psicológica”, mas à “intuição intelectual”, por
meio da qual quereria defender uma tese estética acerca do expressionismo alemão. Sobre
essa questão escreveu Kris (1968, p. 76):

[...] Afastando-nos de Prinzhorn não apenas na orientação teórica e no método de
investigação, como na abstenção de especulações externas. O estudo da arte
psicótica, em nossa opinião, não encoraja uma resposta adequada aos problemas
ligados à origem da necessidade criadora do homem, nem explica a natureza das
figurações primitivas, sugeridas pela comparação entre a arte dos psicóticos, a arte
das crianças e a arte de certas sociedades primitivas. [...]

Na América Latina, discutiam-se as idéias promovidas no campo psiquiátrico europeu, a
exemplo do artigo de Nombela y Campos, “El arte en los alienados” (Archivos de
41
O reconhecimento do artigo “O Moisés de Michelangelo” (1914), inicialmente publicado anonimamente em
Imago, como principal estudo em estética formulado por Freud é muito posterior. Ver a respeito Frayze-Pereira
(1995, p. 97).
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Criminologia, Medicina Legal y Psiquiatria, Buenos Aires,1909). Consta em Volmat (1956)
que o dr. Honório Delgado teria organizado uma coleção de obras de seus pacientes no
Hospital V. Larco Herrera, em Lima, no ano de 1922, iniciando seus estudos sobre “El dibujo
de los psicopatos” (1922), posteriormente desenvolvido em La produccion artistica de los
esquizofrenicos (1941). Não se conhecem, porém, precisamente as relações que esses médicos
latino-americanos mantiveram com seus colegas brasileiros. Sabe-se, porém, que o filósofo
argentino José Ingenieros, autor de livros dedicados à psicologia e à psiquiatria, era
considerado “o maior filósofo da América do Sul” pelo médico brasileiro Osório Cesar em
sua dedicatória do livro de 1919.

* * *

Em terras brasileiras, as primeiras apreciações da arte de internos oscilaram entre a
leitura puramente patológica e, sobretudo, as interpretações psicanalistas. Naquele início de
século, houve em alguns médicos o acompanhamento direto do desenvolvimento das idéias
européias. O primeiro a traçar observações sobre as relações entre arte e loucura
provavelmente foi Ulysses Pernambucano, psiquiatra que trabalhou no Hospital Nacional,
para depois, munido de material coletado no Hospital Tamarineira, em Pernambuco, elaborar
alguns estudos proferidos na forma de conferências sobre o que chamava a “arte nos
alienados”.
Tal interesse é notado por volta do início da década de 1920. No entanto, desde então,
evidencia-se um problema à historiografia que se volta para essas manifestações, primeiro
porque a maior parte das obras produzidas por internos desse momento desapareceu;
conhecemo-las, quando possível, de modo relativo por meio de algumas fotografias
registradas em periódicos médicos. Segundo, os dado que nos restam acerca dos seus
criadores são delimitados pelos discursos médicos, também registrados nos prontuários e na
literatura especializada, fato que redunda em uma perda irreparável de informações. Ambas as
indagações indicam, uma vez mais, a importância de a análise seguir os indícios na história,
particularmente como propuseram Ginzburg e Poni (1979). 42
42

A comunicação no congresso de Roma sobre “Le Annales e la storiografia italiana”, intitulada “O nome e o
como”, é um marco introdutório da micro-história. Alertando para a relatividade das análises generalistas, os
dois historiadores reivindicavam uma análise microanalítica que, passando pela pesquisa de campo da
antropologia, completaria a unilateralidade dos arquivos, nesse caso apreendendo a pesquisa onomástica – o
“nome” – como uma possibilidade de historiar a vida de pessoas comuns (Ginzburg, 1991, p. 176); é também
exemplar a biografia de Menochio, o moleiro de O queijo e os vermes. Evidentemente, a opção pelas conexões
na duração do último século não privilegiou a pesquisa dos nomes desses desconhecidos criadores, deixando
aberto o campo das pesquisas de cada criador, como vem sendo feita com Bispo do Rosario.
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Tributino dos Santos está entre os pacientes psiquiátricos que marcaram esse início da
visada médica sobre a arte no Brasil, cuja obra foi registrada em uma tese médica de 1923.
Filho de um ourives de nome Benedito José de Sant’Anna, Tributino foi paciente do dr.
Pernambucano, registrado no prontuário médico como “preto, casado, natural de Serinhãem,
estado de Pernambuco”; trabalhou como “carreiro” e “mestre do açúcar”, para se tornar um
grande “fazedor de anéis”. Era de estatura média, musculoso, falador e analfabeto. Quando
internado, em 1908, foi diagnosticado como “alcoolista”, e posteriormente foi classificado
como um tipo “síndrome paranóide”. Suas obras datam de 1915, e eram anéis e medalhas
feitos de pedaços de vidros, botões descartados, caquinhos de espelho e rolhas obtidas em
frascos de loção que ele próprio usava e colecionava. Nas palavras do médico:

Tributino é de uma modéstia a toda prova, a força porém de ser modesto vai
deixando transparecer que diz aquilo tudo à cata de elogios. É no entanto um artista:
faz anéis e faz medalhas e a todos eles e a todas elas usa.
[...]
Usa-os nos dedos quase imóveis de tanta arte. Usa-as na sua blusa de hospital,
coberta de comendas.
[...]
Conversando-o vê-se apesar da sua mal simulada modéstia que ele é imensamente
prestimoso, que sem ele não poderia ser bem-feito o serviço da cozinha nem o
trabalho da chácara (Moura, 1923, pp. 72 e 77; grifos no original).

O fato de adornar-se com essas peças, num exercício de auto-estima, para o olhar
competente da psiquiatria representava um sintoma a mais a lhe conferir o diagnóstico
complementar de “megalomaníaco”. Convém lembrar, através do exame do Juquery feito por
Cunha (1986, p. 83) na primeira metade do século XX, que a reação dos internos em face da
desindividualização provocada pelo asilo, enfeitando seus uniformes com flores e adereços,
apegando-se a velhos objetos que conservam como bibelôs, na criação de trejeitos tornados
sua marca inconfundível, enfim, na busca de algo que lhe fosse próprio, era registrada nos
prontuários como sinais da doença.
A tese que divulgou as fotografias dos anéis de Tributino, bem como a imagem do
próprio paciente, foi apresentada por Sílvio Moura na Faculdade de Medicina do Rio de
Janeiro, em 1923. De acordo com o autor, a origem do interesse pela “arte dos alienados”
apareceu no conjunto de palestras ocorrido nas Comemorações do I Centenário da
Independência, dentre as quais uma delas, intitulada “Manifestações artísticas nos alienados”,
provavelmente pronunciada pelo dr. Ulysses Pernambucano. Aparentemente, está-se diante do
primeiro registro escrito sobre o tema no Brasil, um texto que, se por um lado fornece um
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panorama precioso sobre alguns internos criadores, por outro foi realizado sem grandes
pretensões, como aliás alerta seu autor: “É um simples trabalho, que só aparece assim com
este feitio por necessário à obtenção do título” (Moura, 1923, p. 15). Optou por uma descrição
das produções encontradas em alguns hospitais brasileiros, dentre os quais o Hospital da
Tamarineira, o Hospital Nacional e o Hospital de Juquery. Sua tese permaneceu inédita e seu
nome não é encontrado posteriormente entre os ensaios sobre o tema. Seu trabalho contou
ainda com observações emprestadas de outros médicos, como o próprio Ulysses
Pernambucano e Pacheco e Silva, bem como da aplicação de testes em crianças de escolas
públicas por dona Esther Rodrigues Pereira, Consuelo Pinheiro, Odila Girão e Judith Rocha.
Ao final da tese, depois de descritos vários casos, no capítulo intitulado “Manifestações
artísticas nos alienados”, Sílvio Moura desenvolve algumas considerações teóricas sobre a
matéria. A principal delas dizia respeito à relação entre “razão” e “estética”. Para ele, “Sem o
controle da razão as manifestações artísticas nos alienados não podem ter um valor estético
verdadeiro” (Moura, 1923, p. 97). Nesse sentido, arte e artístico têm um significado um tanto
difuso e ambíguo, ora grafadas em itálico, dando a entender sua relatividade, ora no sentido
genérico de “saber fazer”, destreza, por exemplo, na perfeita representação de uma mulher,
ou, no caso contrário, os anéis de Tributino, “que são feitos sem nenhuma arte, mas com certa
habilidade…” (Moura, 1923, p. 72). Como as obras provenientes dos asilos oscilam entre o
belo e o ridículo, o termo “verdadeiro” serviu-lhe para distinguir as duas formas de arte; a
referência aos trabalhos de Tributino e de outros como arte usa o recurso do itálico para
relativizar a afirmação. Essa mesma dualidade é transposta para a noção de genialidade e
morbidez, representadas nessas obras: “É verdade que o homem de gênio dá quase sempre à
consciência pública a impressão de um louco, e um louco muitas vezes pode ser tomado como
um homem verdadeiramente genial” (Moura, 1923, p. 97).
Para evitar a confusão dos dois termos, afirma que a “verdadeira arte” não deveria ser
de modo algum comparada com o fruto da patologia, ainda que esta última nos convidasse a
isso. Moura compartilhava de uma idéia francesa sobre a criação nos internos, segundo a qual
o processo doentio ativava a expressão plástica, tal como a excitação provocada pela
intoxicação por álcool, cocaína, éter ou morfina, a qual, porém não se sustenta no espírito do
doente. Nas palavras de Moura (1923, p. 98):

As produções verdadeiramente artísticas não se podem e não se devem confundir
com as criações às vezes deslumbrantes de artistas medíocres ou de indivíduos
alheios à arte, tocados pelas perturbações mentais, que, no seu começo, ativam
camartelos, lápis, penas, buris e pinceis, antes do escurecer completo da razão.
[...]
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Nos indivíduos que eram antes da loucura profanos em relação à arte, as
manifestações artísticas só aparecem no começo de seu processo patológico que
antes de lhes embotar as faculdades mentais as excita.

Diante de tal julgamento, as obras são elevadas à condição de documentos clínicos,
porque, para o psiquiatra, as imagens e as idéias ou os instintos e os sentimentos espelhados
em sua prosa, suas produções poéticas e suas manifestações quaisquer de arte são tidos como
“reflexos exatos do estado mental do autor”. Seu valor em psiquiatria seria tamanho que,
através delas, “sem conhecer o autor, [pode-se] fazer o seu diagnóstico mental” (Moura, 1923,
p. 99).
Assim entendida, a arte dos internos é denúncia e prova de sua alienação. Um exjornalista mestiço de 45 anos, designado como J. L., 43 por exemplo, foi internado em
setembro de 1905 com o diagnóstico de “loucura maníaca depressiva”. No ano de sua
internação, os Archivos Brasileiros de Psychiatria publicaram um de seus poemas; depois, em
1921, redigiu e vendeu ele mesmo seus próprios poemas. J. L., segundo o dr. Moura, ao
tomar o dito por verdade, traía sua soberbia, exagero que “qualquer pessoa que compreenda
um bocadinho de psiquiatria, não poderá deixar de ver na soberbia, na superioridade e no
valor do poeta o reflexo de sua síndrome paranóica” (Moura, 1923, p. 100). Num poeta
“normal”, as imagens criadas seriam apenas o fato em derredor do qual são traçados seus
poemas, enquanto, num poeta “anormal”, as referidas imagens perderiam essa forma porque
tudo para ele representa a realidade: “o sonho do normal é convicção no anormal” (Moura,
1923, p. 101).
Ainda que sob a espessa lente da psiquiatria brasileira do início do século, pode-se
vislumbrar alguns internos cujas obras formaram as primeiras coleções asilares no Brasil. A
grande maioria dos casos apresentados por Moura constituiu-se em obras escritas,
primeiramente as prosas, e, em seguida, as poesias. Apresentados estes casos, a tese de Moura
conduz-se aos “desenhos e objetos”, em menor quantidade, mas não menos interessantes.
Dentre eles as produções de uma senhora “branca, 47 anos, viúva, brasileira”, descrita como
L. B. do L., transferida da Santa Casa para a seção Esquirol do Hospital Nacional em 25 de
junho de 1923. Primeiro diagnóstico: “delírio episódico” (Moura, 1923, p. 90). Seus pais
haviam morrido, assim como todos os seus filhos, à exceção de L. B. do L. Aos 34 anos foi
acometida pela doença: “dores de cabeça, vômitos sanguinolentos, febre e tumefação das
articulações”. Segundo Moura: “Mulher de estatura mediana, complexão regular. O seu fácies
é tristonho, deixa entrever um certo desânimo” (p. 91).
43

Neste e noutros casos, a abreviatura reproduz o original.
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Um dos médicos que a examinou assim descreveu seu trabalho:

Para usar sobre a pele. Deve ser de filó fino, duplo ou grosso ou ainda de qualquer
fazenda que o tecido seja fino e forte.
Tem duas costuras em cada frente de um a dois centímetros de largura.
Tem três costuras mais principiando perto das “casas” ou dos botões nas frentes à
distância de 2 a 3 centímetros uma da outra, para fazer a separação perfeita dos seios
e uma “pence” também na frente da “cava” todas estas costuras concorrendo para
formar o “bojo” dos seios (citado por Moura, 1923, p. 93).

A interna trabalhava com costura desde os 28 anos; para ela, a peça chamada de
“soutien gorge” fora criação sua; dizia que a “patente foi roubada pela casa Sloper”. Com as
seguintes palavras L. B. do L. defendia sua criação:
A diferença que existe dos comuns é o “rendado” do “pont à jour” com a fazenda
contornando o “pont à jour” todas as costuras. […] Mais ou menos costuras não
importa, depende do busto e do gosto da freguesa. Os de “laise” ficam muito bonitos.
[…] Os suportes podem ser de fita ou da mesma fazenda. Para remate uma renda
toda em volta do “soutien”. Esta é a minha bela confecção (citado por Moura, 1923,
p. 93; grifos no original).

Afora os anéis de Tributino e os sutiãs de L. B. do L., as outras obras plásticas trazidas à
tona pela tese de Moura eram provenientes do Hospital de Juquery. Nas décadas de 1910 e
1920, o Hospital de Juquery havia se tornado um centro de estudos psiquiátricos e também
psicanalíticos, sobretudo notável com seu primeiro diretor, Franco da Rocha. Para Sílvio
Moura, essa instituição era “o mais perfeito de nossos hospitais, que se encontra hoje sob a
sábia direção do jovem e consagrado alienista dr. Antonio Carlos Pacheco e Silva” (Moura,
1923, p. 77).
Ali, estava internado A. de C. P., o construtor da “Juquery Railway”. Procedente da
cidade de Tietê, este “brasileiro, branco, 30 anos, solteiro” fora internado em 9 de dezembro
de 1897, e examinado pelo dr. Franco da Rocha. Segundo os registros médicos, A. de C. P.
tivera um irmão louco, sendo ele mesmo “fraco de espírito”, mas “bom trabalhador” e
marceneiro. Desejoso de casar-se, ao que parece motivado por um sonho, não foi
correspondido pela pretendida de doze anos. Sua insistência obsessiva levou o pai da moça a
pedir a sua internação; no entanto, não havendo motivo constatado para a seqüestração, foi
solto em 26 de dezembro de 1897. O diagnóstico então asseverava “degenerado”, “delírio” ou
“síndrome paranóide”. No dia 3 de dezembro de 1908, A. de C. P. foi reconduzido ao
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hospital, quando observaram algo que não se revelara antes: os “estigmas físicos da
degeneração muito acentuados”. Conta-se que esteve preso várias vezes, tanto em Tietê
quanto na capital do estado (Moura, 1923, p. 78).
Na segunda entrada no Hospital de Juquery, foi notado que cumpria as ordens, não
delirava, às vezes tinha raptos agressivos momentâneos. Quadro clínico de uma “síndrome
melancolico mitis”. O último diagnóstico, antes de sua morte em 25 de outubro de 1923,
elaborado pelo dr. E. Vampré, inferia: “Imbecilidade, com crise de excitação e depressão e
síndrome paranóide” (Moura, 1923, p. 79). 44
A. de C. P. foi registrado como o construtor da “Juquery Railway” porque se deteve
longamente nas obras de uma estação que ele próprio assim designou. Segundo um relato
transcrito por Moura (1923, p. 81), o interno o fizera “em forte impulsão do seu delírio de
grandeza”. Gastou até o que não tinha em sua experiência contrariada no amor; ao final,
construiu a dita estação e mais uma locomotiva, “julgando-se engenheiro”.
Embora não explícito, parece que o tema do amor jazia sob a obra arquitetônica. Esse
tema, em geral, versará sobre uma paixão carnal, proibida pela realidade exterior, ao asilo ou
à pessoa, mas poderá também tratar do amor à terra natal, ou simplesmente o amor em
conduzir-se livremente, seja num trem, num barco, a pé, etc.
Antes mesmo de descobrir a paixão, com seus doze anos, L. F. de M. já sofria de
ataques epiléticos, durante os quais machucava seu corpo até perder os sentidos. Desenhista
hábil, trabalhou para o dr. Alfredo Pujol quando tinha quinze anos. Aos 34 anos era homem
casado, também interno do Hospital de Juquery. A catamnese indicava a manifestação de seu
mal “por formas as mais extravagantes”: “A célebre apaixonada de outros tempos, com quem
se casou depois e de quem vive separado hoje, aparece-lhe quando a crise se inicia”. Na
descrição das imagens pelo dr. Moura, cercada de flores aproxima-se dele e lhe faz carinhos, e
segue o desvanecimento da figura feminina em nuvem:

Apesar da habilidade demonstrada na arte de pintar, encerram esses desenhos um
enorme valor psiquiátrico:
L. F. de M. é epiléptico. Amou em sua mocidade uma senhora por quem teve grande
paixão e com quem se veio a casar.

44

“É apático indiferente: vive sentado pelos cantos com a cabeça coberta pelo “paletot”, apresentando na
enfermaria entrave na associação de idéias, languidez da atividade psicomotora. // [...] // É pueril, aparvalhado,
fraco de espírito; fora da enfermaria, quando o examinamos, é conservador e deixa transparecer a falta completa
do julgamento e juízo crítico, que é nota predominante de sua rudimentar mentalidade. // Em resumo: o doente é
um imbecil que tem crises de excitação, que atualmente está em depressão, sendo as crises maníacas
acompanhadas de episódios delirantes” (Moura, 1923, p. 79).
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Teve com ela dois filhos e sempre a trouxe em verdadeiro culto de dedicação,
altruísmo e afeto do seu amor impulsivo e exagerado.
A conselho médico deixou de ter relações sexuais.
[...]
O seu amor assim tolhido e limitado tornou-se então maior, dilatou-se, cresceu e veio
explodir em uma combinação de desejo e sexualidade mal contidos, determinando
complexos recalcados que explodiram posteriormente através dos equivalentes
psicológicos da sua epilepsia, representados hoje pelas suas repetidas e rigorosas
crises comiciais (Moura, 1923, pp. 84 e 89; grifos no original).

No conjunto de suas palavras, o dr. Moura evitou analisar as imagens evocadas. Uma
exceção é feita em suas notas a este desenhista, em cujo simbolismo sexual a teoria freudiana
encaixava-se perfeitamente. Não obstante, trata-se de uma análise psicanalista bastante
rudimentar neste caso específico, talvez sob o influxo das idéias emergentes no Hospital de
Juquery, onde Franco da Rocha publicara seu Pansexualismo na doutrina de Freud. Sílvio
Moura propõe, então, pela primeira vez em seu texto, a observação de uma teoria, não porque
esta lhe servisse ao longo de suas observações, mas porque diante deste caso particular as
palavras do dr. Freud fizessem algum sentido, e pela explicação que lhe fora fornecida no
próprio Hospital de Juquery. Nesse aspecto, considera os desenhos pela aparição de uma
“aura visual”, “uma mulher muito alta, muito forte, muito bonita, cercada de flores, lábios
grossos, colo basto, braços nus convidando-o a ir a um mundo estranho…”. O doente acedeu
ao convite, a Terra representada na grande bola; a “aura cenestésica” é a mulher das rosas. Ela
o aperta nos braços (aura luxuriosa) até a perda dos sentidos. Dá-se a queda e o doente entra
em convulsões (Moura, 1923, p. 89).
No ano da apresentação da tese de Sílvio Moura, ingressou no Hospital de Juquery o
estudante de medicina Osório Cesar. Quando formado anatomopatologista, em 1925, na
Faculdade de Medicina da Praia Vermelha, assume definitivamente o cargo de médico
daquela instituição (Ferraz, 1998, p. 45). Sua vasta biblioteca e seus vários escritos, entre
artigos de jornais e revistas, bem como livros, desde seu primeiro opúsculo de 1919, nos
permitem seguir o rastro de um conjunto de idéias que reuniu o exame de categorias
patológicas ao instrumental proveniente da psicanálise (Andriolo, 2003). O primeiro texto
sobre o tema foi divulgado pelo periódico Memórias do Hospital de Juquery, em 1925, sendo
intitulado “A arte primitiva nos alienados”. 45 Quatro anos depois, em 1929, Cesar leva a

45
Este artigo foi enviado por Osório Cesar a Sigmund Freud, cuja resposta data de 10 de janeiro de 1927. O
original desta carta está no Museu Osório Cesar, Hospital de Juquery, Franco da Rocha, SP. A transcrição e a
tradução podem ser lidas na Biblioteca desta instituição, assim como no livro de Heloísa Ferraz (1998).
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público seu livro A expressão artística nos alienados (contribuição para o estudo dos
symbolos na arte), publicado pelas Oficinas Gráficas do Hospital. 46
Diferentemente da tese de Moura, este livro procura desenvolver uma metodologia para
o exame das obras dos internos, sendo ocasião para aprimorar o método esboçado em 1925.
Cria assim um sistema classificatório das obras, que será citado ao lado daquele de Prinzhorn
na breve história do pensamento sobre a arte na psiquiatria, escrito por Robert Volmat (1955).
A primeira parte do livro foi dedicada à construção de seu método, ao mesmo tempo
comparativo e psicanalítico. Trata da “loucura e arte dos loucos”, realizando um breve resumo
das análises médicas da “arte nos alienados”, apresenta seu quadro de classificação das obras,
o valor dos símbolos nas manifestações artísticas e a interpretação psicanalítica. A segunda
parte (a partir do capítulo 3) realiza correspondências entre algumas doenças mentais e sua
manifestação artística característica.
Primeiramente, seu método comparativo estende uma linha de estudos que procurava
pensar a loucura e suas manifestações plásticas comparando-as com outras de grupos
humanos distintos, tais como as crianças e os povos tidos como “primitivos”. Um exercício
inicial desse procedimento fora realizado por Cesar Lombroso, Marcel Réja, Hanz Prinzhorn
e Sílvio Moura, entre outros. Dessa abordagem resulta a explicação da manifestação artística
nos doentes mentais como expressão de mentalidade primitiva ou infantil, reduzindo os
primeiros aos segundos. Para validar esse procedimento, recorria-se à chave teórica da
degenerescência, notável no próprio Lombroso. 47
À idéia de degeneração, Osório Cesar acrescentou a tese da filogênese que, entre outros,
fora trabalhada por Freud em Totem e tabu. A indagação crucial sobre a presença, em
indivíduos diferentes, de imagens que significam coisas similares e da transmissão de
conteúdos psíquicos inconscientes foi respondida por Freud pela filogênese, chave teórica
que, conforme Renato Mezan (1985, pp. 544 e 548), permitia-lhe compreender aquilo que não
era devido à experiência individual. A aproximação da filogênese com a ontogênese pregava a
evolução das espécies no mesmo sentido que a evolução do indivíduo; cada indivíduo
repetiria em estética e em fisiologia o desenvolvimento da espécie (Cesar, 1929, p. 44),
46
Segundo Paulo Fraletti (1954), este livro de 1929 receberia impressão na França, com uma versão atualizada,
tendo sido classificado em segundo lugar no Prêmio Fábio Prado. Fraletti o tem como a principal obra de Cesar,
não obstante o médico ter recebido a medalha de ouro com seu livro Misticismo e loucura, pela Academia
Nacional de Medicina (1949).
47

A teoria da degeneração, como se sabe, surgiu em 1840, na França, criada por B. A. Morel. Depois de
disseminada pela Europa, tornou-se dominante até cerca de 1913, quando contestada pela tese de G. GenilPerrim. O gênio, para muitos intelectuais do século XIX, era uma neurose originária do mesmo terreno que a
loucura. Magnan, por exemplo, dizia que este era o domínio da degeneração, no qual o gênio seria um
“degenerado superior” (Postel & Quétel, 1987, pp. 353 e 356).
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motivo pelo qual haveria uma “infância da humanidade” e os povos “primitivos” seriam seus
maiores representantes. O problema aparecia na interpretação do que Freud considerava ser
regressão como sendo degeneração, fato que atribuía à doença mental a capacidade de
conduzir o louco a um estado mental semelhante ao do “primitivo”. A base ideológica dessa
afirmação, autorizada pela etnografia da época, era o evolucionismo científico e o
imperialismo político e econômico da Europa praticados no final do século XIX, por meio da
qual o não-civilizado era constituído pelos povos exteriores à cultura européia.
Para ter uma idéia do funcionamento do modelo classificatório e comparativo em
Osório Cesar (1929, pp. 48-51), relacionava-se uma confecção de bonecas de trapos velhos e
papel na seção feminina do hospital com a feitura de bonecas entre os índios Karajá. A prática
da tatuagem nos presidiários, por sua vez, serviu de comparação com a dos Coroados. A
música, muito comum entre os Botocudos e os Parecis, também era considerada por ser muito
encontrada entre os alienados. 48
Avançando em seu livro, aprofunda-se em seu intento de relacionar as obras com as
categorias psiquiátricas. Nesse sentido, as produções que Cesar chama de “arte do primitivo”
se assemelharia à dos “imbecis” e às das crianças de quatro a seis anos. O indivíduo
acometido pela “demência precoce catatônica” perde a inteligência adquirida, restando-lhe
apenas a “do primitivo”, instintiva e filogeneticamente transmitida, daí sua correspondência
com crianças e homens das cavernas. Já a chamada “arte primitiva” (obras de Bizâncio do
século XII, gótica, japonesa, dos africanos e dos futuristas) pôde evocar a de um “demente”,
particularmente na representação de animais, assim como as dos “dementes precoces
paranóides” (Cesar, 1929, p. 161). No que tange à “arte nos vanguardistas”, tema lançado em
1925 e desenvolvido mais detidamente em 1934, considera que os maneirismos
estereotipados, confusos, quase indecifráveis constituintes deste grupo são interessantes aos
olhos da psicanálise, afirmando mesmo que a arte futurista é uma arte esquizofrênica, embora
os futuristas não sejam alienados (Cesar, 1929, pp. 27 e 74).
Em segundo lugar, a filogênese indicava o caminho para explicar o simbolismo
manifestado na obra dos internos. Das obras de Sigmund Freud, a principal referência em arte
de Osório Cesar é uma tradução espanhola de Leonardo da Vinci e uma lembrança de sua
infância, citada em 1925. O autor opera com a noção de inspiração poética em relação ao

48

O psiquiatra considerava que a prática musical se conserva mais entre os alienados que as artes plásticas, como
no exemplo de um esquizofrênico: “[...] um preto, com instrução primária rudimentar, músico, e que apresentava
uma associação extravagante de idéias, maneirismo acentuado, sem noção do meio e do tempo, cujo diagnóstico
feito foi o de demência precoce catatônica e, no entretanto, conservava ótima memória musical e executava
regularmente vários trechos de músicas de sua lavra, no clarinete – instrumento seu predileto –, observando as
nuanças que a natureza da música exigia” (Cesar, 1929, p. 52).
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funcionamento das fantasias infantis e dos sonhos, ou seja, para ele arte é compensação,
realização na fantasia daquilo que o real negou. Para além dos textos de Freud, trabalha com
idéias provenientes de Oskar Pfister e Otto Rank, referindo-se especialmente a Charles
Baudouin (Paris, 1929) e Gonzalo Lafora (Madri, 1922). Do primeiro retém o modelo
bipartite, considerando a obra por seu “conteúdo manifesto” e por sua “significação latente”;
do segundo, os dois fatores que lançam o paciente ao fazer artístico: um interno, devido à
psicose, e outro externo, provocado pela clausura do ambiente asilar.
Desse modo, sua proposta diante das obras era a de uma “análise retrospectiva da
gênese emotiva na criação da obra de arte” (Cesar, 1944, p. 4). O exame simbólico da obra
dos internos revelava, para ele, o caráter regressivo das imagens, confirmando a hipótese de
atavismo (Cesar, 1929, p. 32), idéia contida, por exemplo, nas palavras do dr. August Marie. 49
Com os elementos emprestados da psicanálise, observou que as idéias sexuais dominam a
vida afetiva e o simbolismo da arte é o mesmo observado nos sonhos. Assim sendo, os órgãos
genitais masculinos seriam, por exemplo, representados em bengalas, limas, serpentes,
punhais, revólveres, torneiras, dirigíveis zepelim, peixes, etc. Os órgãos femininos teriam sua
representação em vasos, caixas, cofres, portas, frutos, casas, etc. Em síntese, afirmou Cesar
(1944, p. 4):

Tudo o que de oculto o interessa lança o artista simbolicamente na sua obra,
tornando-a assim uma estilização suma, chegando por vezes até a mais elevada
abstração não compreensível pelo público em geral porque é representação
inteiramente individual de suas emoções interiores, de seus recalques.
Essa arte subjetiva é completamente independente da realidade humana coletiva. [...]

Num escultor do Juquery, designado como T. (c. 1887-?), Osório Cesar encontrará a
representação perfeita de suas idéias. Tanto no seu primeiro artigo, de 1925, quanto nos dois
livros de 1929 e 1934, T. é reivindicado para sustentar a análise do psiquiatra. Negro, católico
e soldado de polícia, o paciente fora internado no Juquery em 2 de julho de 1919, proveniente
da Cadeia Pública, onde cumpria pena acusado do assassinato da esposa. O psiquiatra
sustentava uma leitura da obra que partisse do objeto, nesse caso um grupo de esculturas em
barro, modeladas espontaneamente, sobre as quais T. depositava toda a sua visão de mundo.
Numa delas, São Jacinto (barro esculpido, 21 cm, localização desconhecida), seu autor dizia
49

Em 1905, o dr. A. Marie afirmou: “[...] Elle [a obra dos alienados] passe par tous les essais des premiers âges
de l’humanité et fait, sous nos yeux, renaître des atavismes que l’on croyait abolis. On y retrouve la marche lente
de l’homme ver le progrès, depuis les âges lointain du silex; certains de ces dessins ressemblent étrangement à
ceux découverts sur les parois de caveaux préhistoriques. D’autres rappellent à s’y méprendre les arts exotiques
de l’ancien Mexique ou du vieux Japon” (Marie, 1905/1990, p. 178).
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tê-la construído com “o ouro mais puro da mina que encontrei no terreiro”, possuindo a
escultura a virtude de “espalhar felicidade entre os homens” (citado por Cesar, 1925, p. 115).
A cabeça da imagem estava coberta por um boné, tendo no alto uma cruz, os olhos
empapuçados; o nariz desajeitado e chato cruza em diagonal sobre a boca semi-aberta. Uma
longa barba cobre o queixo até o abdômen. Não são vistos os braços e as mãos, enquanto as
pernas são curtas e desengonçadas. Outra peça, nomeada Santo Antônio da Rocha (barro
esculpido, 31 cm, localização desconhecida), é dotada de uma face geométrica e disforme,
tem as mãos apoiadas uma sobre a outra em meio ao panejamento da veste, encimando um
objeto redondo marcado por uma cruz.
A dificuldade de realização da interpretação proposta pelo psiquiatra aparece no
momento em que, partindo da observação do material, tem como pressuposto a tese do
atavismo, fato que fecha e conduz a análise para um único resultado. Observando o Santo
Antônio, Cesar afirma que “sentimos dentro dela palpitar a mentalidade do primitivo,
representando uma idéia religiosa sob a forma plástica de beleza” (Cesar, 1925, p. 116). Ele
não tem dúvida do caráter atávico das imagens, as quais são tidas como “feitiços”, com base
numa suposição acerca da sobrevivência filogenética da cultura africana no criador 50. Assim
procedendo, Cesar determinava sua interpretação a partir da raça de T., imaginando que todo
negro fosse portador da cultura africana, cuja manifestação fosse garantida pela regressão
devida à sua condição de internado. Os únicos elementos que permitiam a análise no sentido
do atavismo são ambos externos à obra examinada. A nomeação das peças pelo próprio T.,
seguindo a hagiografia católica, não interessou a Cesar, também não aprofundou o caminho
por ele aberto na semelhança das imagens com os grotescos das igrejas européias (citadas em
Ruskin e Charcot). A mesma limitação está na investigação das mãos do santo, segundo
Cesar, o fato de serem bem moldadas indicaria o hábito do onanismo na vida pregressa de T.,
porque se admitia outro pressuposto; o simbolismo sexual manifesto com a doença.
As análises de Osório Cesar tiveram uma importância ímpar na recepção das obras dos
asilos no Brasil, difundidas sobretudo entre as décadas de 1920 e 1950. Tal como era
praticada, a sua leitura freudiana conduzia a interpretação das obras segundo categorias gerais
50
Uma resenha escrita pelo médico francês Jean Vinchon para a revista Le Progrès Médical (1930),
apresentando A expressão artística nos alienados, de Osório Cesar, traz estampadas duas imagens das esculturas
de T., as quais dividiam o espaço com uma escultura em madeira de um esquizofrênico, extraída de Prinzhorn,
uma pintura de Wölfli, do livro de Morghentaler, e um “desenho espontâneo de um demente precoce delinqüente
do Hospital do Juquery”, num estilo “oriental primitivo”. É interessante destacar desse artigo a recepção do leitor
europeu, que considerava: “[...] Les analogies, les similitudes pressenties par des prédécesseurs deviennet sous sa
plume des certitudes. Il emprunte à Freud avec mesure, mais sans quitter les bornes de l’orthodoxie
psychanalytique. La mesure, le goût, le sentiment de la beauté même quand il la rencontre sur le terrain de la
pathologie attachent le lecteur, qui pardonne aisément certaines lacunes et s’il est Français, se réjouit de
retrouver, dans le livre de M. Osório Cesar, les caractères de cet âme latine qui se maintient malgré les
influences que certaine propagande a multipliées pendant les années d’après-guerre” (Vinchon, 1930, p. 52).
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e exteriores à própria confecção das obras, tais categorias eram pré-determinadas pela
aplicação sistemática dos pressupostos da psicanálise à cultura brasileira. Esse procedimento,
no entanto, não era exclusividade do psiquiatra do Juquery; no ano de 1928, o periódico
Memórias do Hospital de Juquery publicou um artigo em que Cesar dividia suas análises com
Durval Marcondes, então psiquiatra da Inspeção Médico Escolar de São Paulo.
Este artigo fora apresentado no ano anterior à Sociedade de Medicina de São Paulo e
intitulado “Sobre dois casos de estereotipia gráfica com simbolismo sexual”. Os dois médicos
trabalham a noção freudiana da representação mascarada dos órgãos genitais, por meio de
símbolos oníricos, tais como bengalas, limas, serpentes, dirigíveis Zepelins, árvores, peixes,
revólveres, torneiras, entre outros, para representar os órgãos masculinos. A hipótese é
confirmada apenas com o relato de dois casos do Hospital de Juqeury. O primeiro, de um
jovem pedreiro branco, provavelmente de nome Manoel de J. Pereira (M.J.P.), diagnosticado
como “demência precoce catatônica”, não proferira uma palavra desde a internação, mas
realizava desenhos esparsos sobre folhas brancas na forma de portas, vasos, pássaros, frutos,
entre outros. O segundo, designado S., italiano de 48 anos, trata-se do realizador da imagem
cuja reprodução apareceu na resenha de Vinchon (1930). Seus desenhos elaboram uma
decoração intrincada, em meio à qual vê-se limas, mãos, facas, folhas e outros elementos
entrelaçados.
A importância de Durval Marcondes para a formação do campo das análises
psicológicas da arte no Brasil é de suma importância, tendo em vista que, já em 1926, levou a
público um opúsculo chamado O simbolismo estético na literatura, onde examinou a
contribuição da escola psicanalítica para a crítica literária 51. Em suas páginas, o estudo de
Marcondes reforça a idéia de dependência entre a satisfação do prazer com o caráter biológico
primitivo, peculiar à psicologia infantil, satisfação que se adapta às condições de civilização
no decorrer do desenvolvimento individual – ontogênese –, reproduzindo, de modo abreviado,
o desenvolvimento da espécie – filogênese; pressuposto teórico para a tese da regressão. Em
suas palavras: “A fantasia é, pois, um mecanismo psíquico que, na dolorosa transição do
princípio do prazer para o da realidade, garante um substitutivo à satisfação instintiva
denegada” (Marcondes, 1926, p. 5).
Seguindo este fio condutor, pôde afirmar que a excessiva imaginação manifesta-se em
crianças e homens de épocas remotas, concentrada nos sonhos noturnos do “homem civilizado

51
No prefácio, afirmava o dr. Franco da Rocha que o artista se liberta da carga afetiva recalcada em sua obra de
arte, senão seria levado à neurose: “Toda obra literária espelha em toda a sua estrutura a profundeza da alma em
que nasceu e revela o complexo ou complexos que do fundo do inconsciente dirigiram a mão do artista”.
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adulto” ou na alienação do doente mental. O processo de elaboração simbólica trazido por
Marcondes é, basicamente, o mesmo que Cesar aplicará em seus estudos:

A elaboração onírica, isto é, a transformação das idéias latentes do sonho em seu
conteúdo manifesto, constitui-se de dois processos principais: a condensação e o
deslocamento. A condensação sintetiza num único símbolo a representação de vários
fatos da mesma natureza sentimental. O deslocamento transfere a carga afetiva para
um objeto sem importância da figuração onírica... (Marcondes, 1926, p. 10).

A crítica, para Durval Marcondes, não deverá ater-se ao talento do artista, tampouco se
a obra é ou não bela; sua proposta é “sondar a gênese psicológica dessa beleza”. Para tanto,
considerava Marcondes (1926, p. 12):

A transferência afetiva tem sua suprema significação na arte. Como as outras formas
de pensamento simbólico, a arte constitui uma satisfação regressiva das tendências
inconscientes. [...]
O estudo analítico do simbolismo estético tem o mesmo valor psicológico da
interpretação onírica. Permite descer à profundeza da alma do artista e desvendar o
mecanismo íntimo da criação da obra de arte.

No artigo de 1928, escrito em conjunto por Marcondes e Cesar, aparece uma menção
bastante discreta a Carl Jung, particularmente o livro denominado Der Inhalt der Psychose
(1908). Cesar, embora possuísse em sua biblioteca obras deste intelectual, não se valeu dos
escritos da Escola de Zurique em sua interpretação das obras de arte (Andriolo, 2003). Como
vimos, para ele, a “arte subjetiva é completamente independente da realidade humana
coletiva” (Cesar, 1944, p. 4). Isso nos faz crer que a aparição de Jung naquele artigo, repetida
por ocasião da inserção desse texto no livro de 1929, não se deve diretamente a Cesar, mas a
Marcondes. O interesse deste último pela psicologia de Jung se colocou na conferência
realizada em 1933, em meio às atividades desenvolvidas na exposição das crianças e loucos,
organizada por Flávio de Carvalho.
A psicanálise dos desenhos dos psicopatas foi, então, tratada por Marcondes sob a
conjugação das idéias de Freud e Jung. Sem contestar as proposições freudianas, considera
serem os trabalhos da Escola de Zurique os responsáveis pela abertura deste campo, por meio
da análise de manifestações sintomáticas da esquizofrenia. Dentre as conclusões que
interessaram o psiquiatra brasileiro está a noção da possibilidade de compreensão dos
sintomas mentais quando observados sob o ponto de vista da história do indivíduo e a idéia de
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expressão de desejos insatisfeitos. Ambas as formulações contrapunham-se à idéia de loucura
como manifestação caótica ininteligível às pessoas.
As produções psicopatológicas apresentariam, para o médico, três caracteres comuns às
manifestações estéticas. Em primeiro lugar, a realização de desejos, identifica que em ambas
há “uma satisfação vicariante de impulsos instintivos rejeitados pelas instâncias superiores do
psiquismo. Esses impulsos, cuja significação original permanece inconsciente, derivam sua
carga energética através dos sintomas, no caso do enfermo, e da criação estética, no caso do
artista” (Marcondes, 1933, p. 176). Em segundo lugar, o autismo, diz respeito à renúncia tanto
do artista quanto do enfermo à satisfação desses impulsos no mundo exterior, de modo que
ambos mergulham no mundo interno da fantasia. “[...] Sintoma e obra de arte são criações
imaginárias, que compensam até certo ponto, as restrições da vida real”. Por fim, têm em
comum o “arcaísmo” e o “primitivismo”: “[...] Os processos que permitem seu desafogo na
arte e no sintoma são de feição acentuadamente arcaica, peculiares à região do aparelho
psíquico em que se desenvolvem, isto é, o inconsciente. Ambas as criações oferecem,
portanto, um refúgio no qual o homem civilizado encontra um pouco da antiga liberdade
natural que as necessidades da vida coletiva vieram sufocar”. A moléstia e a arte, no entanto,
distinguem-se, para o médico, “enquanto a moléstia é uma criação inútil do ponto de vista
social, o artista faz de sua obra uma fonte de prazer para os demais”. O prazer que o artista
promove aos indivíduos decorre de um “consolo” às suas privações inconscientes.
Remetendo-se ao livro O Inconsciente (na trad. espanhola, 1927), de Jung, Marcondes
traz a distinção junguiana das duas espécies de inconsciente – um individual (pessoal) e outro
coletivo (impessoal). Referindo-se às “imagens primordiais”, não deixa de contrapô-la às
idéias de Ernst Jones, contrárias ao que chamava de simbolismo antropológico do intelectual
de Zurique. Em suma, teríamos a significação de um determinado símbolo em larga difusão e,
além de encontrar-se nos sonhos, na arte e na psicopatologia, ela apareceria ainda nas
manifestações do “inconsciente popular”, em mitos, lendas, etc. (Marcondes, 1933, p. 179).
Conclui que vários símbolos acabam por representar um número reduzido de idéias, sobretudo
aquelas que se prendem aos interesses mais primitivos da espécie humana, daí a grande parte
relativa à sexualidade. A título de exemplo, Marcondes apresenta um caso que fora concedido
pelo dr. Vampré acerca de um esquizofrênico de vinte anos, autor de uma novela ricamente
ilustrada e colorida. Em uma das figuras, chamada pelo doente de Catedral dos assombros
(reprodução em Marcondes, 1933, p. 179), representa um edifício formado como um corpo
humano, como, aliás, pregava a psicanálise na imagem onírica da casa como símbolo do
corpo, em particular, a mulher e a mãe (p. 180).
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Para os leitores de Freud no Brasil daqueles anos, dada a liberdade com a qual
aplicavam a psicanálise a assuntos diversos, o livro foi também instrumento de
reconhecimento de obras estranhas ao meio artístico oficial, justamente porque, na análise de
Marcondes, procurava a gênese psicológica da criação e não propriamente o julgamento
estético tal como se praticava no campo artístico. Não obstante sua publicação por meio da
gráfica do Juquery, segundo Heloísa Ferraz (1998, p. 48), o livro de Cesar (1929) teve relativa
circulação entre os intelectuais brasileiros, a exemplo de Mário de Andrade, Sérgio Milliet,
Rebolo, Flávio Motta e Mário Barata, assim como um exemplar aparece na biblioteca na Casa
Modernista de Warchavchik, na rua Itápolis, em São Paulo.
Além das publicações médicas institucionais, periódicos e teses, entre as décadas de
1920 e 1930, foram levados ao público leitor textos formadores, tanto sobre as matérias
psicanalíticas como sobre as criações dos asilos. 52 A editora Flores & Mano, sediada no Rio
de Janeiro, por exemplo, lançou uma coleção dirigida pelo médico Inaldo de Lira NevesManta, dedicada aos assuntos “médico-psicológicos”, tendo entre seus títulos uma presença
marcante da psicanálise, aplicada aos temas da criminalidade, do alcoolismo e da arte. Foi
nessa coleção que Osório Cesar publicou seu A arte nos loucos e vanguardistas (1934), tendo
o próprio Neves-Manta como prefaciador; este autor publicara, entre outros estudos,
Psicanálise da alma coletiva, A arte e a neurose de João do Rio e O alcoolismo na arte e na
literatura.
Outro exemplo dessas leituras psicanalíticas aparece em Yolanda Mendonça, doutora
pela Escola de Direito da Universidade do Rio de Janeiro. Sua publicação aparece na seção de
criminologia, tendo ela sido aluna de Porto Carrero na disciplina “Psicopatologia Forense”,
professor considerado pela autora “a maior expressão científica em psiquiatria no Brasil,
técnico por excelência em Psicanálise” (Mendonça, 1939, p. 28). No final da década de 1930,
Mendonça se debruçou também sobre os “desenhos de loucos” (Revista de Criminologia,
1936), examinando o desenho de uma interna do Hospital Nacional da Praia Vermelha sob o
método psicanalítico.
Nos anos seguintes seu interesse passou pela “arte dos surdos-mudos”, num pequeno
livro de 1939, para estender-se à obra plástica e musical de cegos, histéricas e presidiários,
numa obra sintomaticamente denominada Psicologia e arte nos anormais (1945). O
procedimento de interpretação dessa produção não distava, de modo geral, do empregado por
seus antecessores, submetendo todos aqueles tipos sociais a uma mesma leitura. Assim,
52
Note-se que na França, em 1928, surgiu uma coleção em seis volumes intitulada “La folie dans les lettres et les
arts”, sob a direção do dr. August Marie. Mesmo outros médicos publicaram escritos sobre arte nos asilos em
revistas de divulgação, como é exemplar o caso de Marcel Réja.
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dedica-se à investigação da “personalidade através do inconsciente, os retrocessos da libido
substituídos nos traços artísticos...” (Mendonça, 1939, p. 6). Os estudos de Osório Cesar que,
nas décadas de 1940 e 1950, tornaram-se a principal referência sobre a “arte nos alienados”,
encontra eco nas palavras de Mendenoça. 53
No exame dos surdos, Mendonça admitia como corolário que a “arte expressa em
desenhos a afasia”. Em suas palavras:

[...] a Arte dos surdos-mudos traduz a série de imagens visuais nos desenhos, porque
a estética no afásico resume-se na compreensão e fixidez das revelações da memória
visual. [...] Tornando-se assim embotada as constâncias intelectuais, falha a vontade
e a percepção, a imaginação consciente figurada na Arte pelo desenho, ficou
vinculada pelo hábito de sentir somente pela visão e pelo hábito de não falar nem
ouvir. Como scolio [sic] dessa ótica artística gritaram as emoções inconscientes
eivadas de regressão semelhantes às dos alienados apreciadas no simbolismo
esquizofrênico (Mendonça, 1939, p. 5).

Nesse momento, apresentou dois casos: um era Geraldo Soares de Almeida, cujo nome
conhecemos por um desenho assinado (observado como G. S. A. pela autora); possuía
dezessete anos, era caboclo nascido em Minas Gerais e interno no Instituto Nacional dos
Surdos-Mudos do Rio de Janeiro. Outro era L. G. M., de dezesseis anos, “paraibano, caboclo,
surdo-mudo internado no Instituto Nacional dos Surdos-Mudos RJ”, no bairro de Laranjeiras.
Para estudar a obra dos cegos, em 1945, foi buscar material na Liga de Proteção aos Cegos no
Brasil, no Rio de Janeiro, então localizado na rua Dias Cruz, no Meyer, no Instituto Padre
Chico, em São Paulo, entre outras instituições, concluindo ser a música sua expressão mais
interessante. Para a autora, “A arte nos cegos é mais humana, mais dinâmica que a do surdomudo” (Mendonça, 1945, p. 122). 54

53
“Essa mesma expressão de compensação psíquica do inconsciente se afirma em todas as variedades tanto na
arte no estado normal como na alienação. É que o símbolo, sendo a tradução do inconsciente, oferece por
exemplo: os desenhos dos dementes precoces catatônicos a significação dos desenhos de crianças, isto é,
característica essencial da entidade nosológica catatônica. Figura a regra científica estabelecida à mentalidade
dos dementes precoces, expressa na regressão atávica às épocas pré-históricas da humanidade. Nessas
observações psiquiátricas tangenciando à arte pelas manifestações no estado psicótico, Osório Cesar enriqueceu
a aplicação psicanalítica com seus estudos, servindo-me de exemplo a originalidade do Autor. [...]” (Mendonça,
1945, p. 20).
54

Ao lembra-se de um cego tocador de gaita e acordeom, na rua dos Andradas, em Porto Alegre, não deixou de
registrar as seguintes palavras: “Empresta o toque desse cego, aos transeuntes da cidade de Porto Alegre, um
sonido suave, um embalo trêmulo de plangência, de carinho sutil, somente compreendido por quem sente na
cegueira um Universo de emoções dolentes, sentimentais, próximas das sublimidades indizíveis” (Mendonça,
1945, p. 252).
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Revendo as proposições da época sobre as manifestações plásticas dos presidiários,
particularmente a de Laurent, e avaliando obras do Manicômio Judiciário de Rio de Janeiro e
de outras instituições carcerárias em Minas Gerais e São Paulo, Mendonça observa que, de
maneira geral, os quadros pintados pelos presidiários não são criação dos autores.55
Observando as pinturas da pinacoteca da Penitenciária do Estado de São Paulo, nota nos
motivos escolhidos a grande freqüência de temas “místico”, “retratos de mulher”, “índios” e,
sobretudo, da “figura de Jesus Cristo”, sendo poucas as paisagens. A. L. Brazette pintou um
índio atirando com o tacape, “transparecendo – para a autora – uma arte grosseira, sem
retoque artístico”. As obras mais citadas do acervo são devidas a G. Lourenço (preso n. 426).
Um delas simbolizava a República, “em que a cabeça de mulher com o barrete frígio,
transparecendo traços masculinos o conjunto estético” (Mendoça, 1945, p. 41; grifo no
original). Noutra, Lourenço representou a cabeça de Cristo a creiom. Pendurado na parede de
um dos compartimentos da penitenciária, a autora localizou um quadro intitulado Dolorosa
Virgem, também assinado por ele, figurando a visita da filha de um sentenciado à
penitenciária.

* * *

As pinturas de Lourenço lá estão, ainda hoje, compondo o acervo do museu da
Penitenciária do Estado de São Paulo, criado em 1968. Um desenho a carvão vegetal sobre
papel foi datado de 1928, mostrando o abraço de uma avó em sua neta. Outra pintura nos
apresenta um negro de olhos azuis (preso n. 28) trajando um terno de algodão cru, chapéu de
abas e colar de contas. A repórter Rosa Bastos reviu essas obras, notando também outros
detentos pintores, como G. O., que registrou em doze aquarelas sua própria via-crúcis, as
quais “retratam a vida de um carpinteiro que foi induzido a entrar em um boteco, se viciou em
bebida e em jogo, passou a bater na mulher e nos filhos, perdeu o emprego, cometeu um
crime, foi para a cadeia, ficou louco e morreu” (O Estado de S. Paulo, 19 maio 2002).
Como se vê, a criação de um museu para tais obras é algo recente e, ainda assim, não se
trata de um museu de arte, senão de uma coleção histórica da prisão, reunindo uma máquina
55

Dos textos produzidos à época, era notável Émile Laurent com Les habitués des prisons de Paris, étude
d’anthropologie, Lyon, 1890, no qual uma parte foi reservada a suas manifestações plásticas, e H. Bouquet, “Les
criminels peints par eux-même”, Aesculape, abr. 1912. O próprio Prinzhorn escreveu um livro sobre o tema,
Bildnerei der gefangenen, 1926. Para o Brasil, destaque-se a tese de Francisco Alves Corrêa de Toledo,
Contribuições ao estudo das tatuagens em medicina legal, Faculdade de Medicina de São Paulo, mar. 1926, e
Leonidio Ribeiro, “O caso Febrônio: algumas considerações sobre o sadismo”, Archivos da Sociedade de
Medicina Legal e Criminologia de São Paulo, vol. 2, ano 2, fasc. 1, nov. 1927, pp. 3-22). Para uma análise
recente, ver C. Legendre, S. Portelli, O. Marie e C. Carlier (dirs.), em Création et prison, Paris, 1994.
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fotográfica de madeira, de 1929, um amplificador de fotos alemão, de 1915, o altar entalhado
à mão para a primeira capela da penitenciária, entre outras peças. Para aquela década de 1940,
as criações dos presos, bem como a dos internos de hospitais psiquiátricos, permanecia
vinculada ao discurso que adaptava a interpretação simbólica psicanalítica às categorias
psicopatológicas da psiquiatria e da medicina legal.
Naquele momento, o olhar sobre as obras de não-arte cindira-se em duas vias. Ambas
notavam nas obras sua característica regressiva, mas, no entanto, uma associava regressão à
tradição idealizada da cultura do povo, enquanto a outra se ligava ao aspecto mórbido da
manifestação do “primitivo”. A primeira recebeu um lugar de “arte popular” nos museus,
sustentando o valor positivo da ingenuidade; a segunda amargou um lugar nas coleções
psiquiátricas, carregando consigo o estereótipo da degeneração.
Essa marca trágica – a acompanhar tanto os loucos quanto os artistas que buscavam
experiência criativa da loucura, como Max Ernst, Paul Klee, etc. – serviu ao duro golpe do
autoritarismo dos regimes totalitários, a exemplo da exposição de “arte degenerada”, ocorrida
em Munique, no ano de 1937. Na verdade, esta foi uma das mostras na série de exibições
promovidas por Goebbels, ministro da propaganda de Hitler, dependurando nas paredes dos
museus, lado a lado, as obras provenientes das coleções psiquiátricas e as obras de artistas
modernos, sugerindo “cientificamente” a degeneração de ambas. 56
Tal consideração não nos deixará esquecer na formação da cultura brasileira as
implicações profundas do famoso pronunciamento de Monteiro Lobato (1951) acerca das
obras de Anita Malfatti, em 1917. Quanto a Osório Cesar, sabemos que freqüentou o campo
modernista de São Paulo, sustentando a afirmação de que os vanguardistas não eram
alienados. Mas, que dizer do pernambucano Gonçalves Fernandes, propondo a comparação do
surrealismo com idéias psicopatológicas? Em 1933, este médico apresentava as telas do pintor
Cícero Dias nos seguintes termos: “A infantilidade de uma tela de Cícero ninguém pode
negar. Que ele é sincero na sua arte nós sabemos. Sabemos, também, que é um esquizóide”
(Fernandes, 1933, p. 143). A comparação que dispunha as obras surrealistas ao lado das
produções asilares permitiria à psiquiatria revelar “os complexos mascarados nos símbolos,

56

Esta era a Entartete Kunst, ou a exposição de “arte degenerada”, sobre a qual o filme Arquitetura da
destruição, dirigido por Peter Cohen, discorreu com sucesso. Artistas profissionais como Otto Dix, Heckel,
Kandinsky, Kirchner, Klee, Kokoshka, Franz Marc, Nolde, entre outros, foram expostos ao lado de obras
recolhidas nas coleções psiquiátricas, como aquela formada por Prinzhorn, onde figuravam peças de Karl
Brendel, Paul Goesch e Georg Birnbacher. Brendel foi o primeiro caso reverenciado por Prinzhorn (1922), tendo
no catálogo da exposição de 1937 duas obras reproduzidas ao lado de esculturas modernas. Segundo Weber
(1984, p. 30), a legenda assim a apresentava: “Cette tête de petite fille est l’ouvrage d’un fou incurable de la
clinique psychiatrique de Heidelberg. Il est compréhensible que des fous non-artistes créent de telles oeuvres”.
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no colorido rico de vermelho, azul e verde, sentimos ainda mais se intricarem os pontos de
contato, e não mais podemos distinguir surrealistas e esquizofrênicos alienados” (p. 145).
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PARTE 2. DISTINÇÕES
CAPÍTULO 4. OS NOVOS PRIMITIVOS
Deus me deu este dom sagrado de ser um dos maiores pintores
primitivos do mundo.
José Antônio da Silva, 1970

Alguns dias antes de uma exposição de arte ser inaugurada na Casa de Cultura de São
José do Rio Preto, em 30 de julho de 1946, o porteiro José Antônio da Silva entregou
pessoalmente ao encarregado da mostra três quadrinhos de pano de flanela felpudo por ele
pintados: “Primeiro, eu fiz uma grande ilha ‘repreta de índio’; segundo, um retiro; terceiro,
uma fazenda com seus carros de boi”. O tal encarregado, afamado pintor rio-pretense, ao ver
as obras teria dito: “Isto ‘num’ é arte, isto aqui é uma porcaria, está muito malfeito”.
Resignado, o porteiro, na verdade ex-roceiro, voltou para casa onde, após ouvir o escarnecer
da esposa, inutilizou os quadros e fez outros três: Boizinhos; Dom Pedro e José Bonifácio; e
Passeio de jangada. Mais uma vez, José Antônio apresentou-se ao encarregado que, muito a
contragosto, admitiu os quadrinhos e os dispôs num canto da exposição. 57
Nessa narrativa, o mito da descoberta do artista 58 se fez real com a visita à exposição de
Paulo Mendes de Almeida, Lourival Gomes Machado e João Cruz Costa, então membros da
Associação Brasileira de Escritores. Os três intelectuais haviam sido convidados a participar
das solenidades de abertura e agraciados com o convite de integrar a Comissão Julgadora.
Mendes de Almeida foi o primeiro a notar os quadrinhos de José Antônio, avisando logo os
colegas: “Pintor à vista”. Após a constrangedora sessão que anunciou Silva como o pintor
eleito pela Comissão, um grupo de intelectuais locais procurou-os para solicitar a retificação
do mal-entendido perante a alta sociedade rio-pretense. Ao fim das contas, o primeiro prêmio
57
Essa narrativa foi registrada por José Antônio da Silva em dois LPs denominados Registro do folclore mais
autêntico do Brasil, gravados em 1966. Tomamos por base os excertos desta gravação e outros informes escritos
por Romildo Sant’Anna, em Silva: quadros e livros, São Paulo, Editora UNESP, 1993. O saboroso relato da
“descoberta” de Silva, compreendendo comentários de Paulo Mendes de Almeida, está nas páginas 35-40.
58

Essa noção de “mito do artista” apóia-se em Roger Bastide, “A sociologia do produtor de arte”, in Arte e
sociedade, São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1979, pp. 70-83; Nicos Hadjnicolau, “Primeiro obstáculo: a
história da arte como história dos artistas”, in História da arte e movimentos sociais, Viseu, Edições 70, 1989,
pp. 33-54; Ernst Kris, “A imagem do artista”, in Psicanálise da arte, São Paulo, Brasiliense, 1968, pp. 56-72;
Ernst Kris e Otto Kurz, Lenda, mito e magia na imagem do artista, Lisboa, Presença, 1988; Jean-Claude RuanoBorbalan, “La figure de l’artiste occidental”, Sciences Humaines, edição especial, n. 37, jun.-jul.-ago. 2002, pp.
12-13.
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foi repartido entre os irmãos Celso e Adelino Malagoli, e a Silva foi reservado o quarto lugar.
Na síntese de Romildo Sant’Anna (1993, p. 39):

[...] o próprio José Antônio teve reação de espanto ao atender comparativamente as
diferenças aparentes entre sua pintura tosca, precária, felpuda – pois havia pintado
sobre flanela –, e os quadros dos outros participantes, todos devidamente
compartimentados em molduras, atraente iluminação cromática, privilegiada
exposição na parede e, de acordo com o pensamento do artista, perfeita
representação plástica dos temas. [...] Silva, vivendo à margem da comunicação
urbana, encontrava-se alheio aos modelos de representação plástica, que não o
repertório dele próprio, mesmo no que se refere à ordinária contemplação de triviais
estampas e reproduções. Isso se constitui em importante indício para se entender o
autodidatismo do artista. Com efeito, o pintor esteve a ponto de concordar com os
argumentos de seus contendores, contrariando o julgamento da Comissão Julgadora.
[...]

A referência à “descoberta” do artista não é aqui mera estratégia discursiva, é,
sobretudo, um indicativo de que estamos tratando de artistas provenientes das classes
populares, cuja participação no campo artístico depende de um discurso competente que o
adjudica como tal. Passada a exposição rio-pretense, em 1948, Lourival Gomes Machado
possibilitou a realização de uma exposição individual de 37 quadros de Silva na Galeria
Domus, de Ana Maria Fiocca, localizada em São Paulo (rua Vieira de Carvalho, 11). Nos
primeiros dias da mostra, Pietro Maria Bardi adquiriu todas as obras expostas, fazendo assim
com que Colheita de algodão (1948, óleo sobre tela, 50 x 100 cm, col. MASP) ingressasse na
coleção do Museu de Arte de São Paulo. Sobre esse momento, falou Bardi:

[...] o artista representava um autêntico caso daquela maneira que genericamente se
denomina “primitivos”: os que pintam espontaneamente por vocação e prazer,
jejunos de escolas e de sugestões, a técnica improvisada determinando singulares
combinações plásticas, os temas locais e sempre variados, as composições
obedecendo a acasos curiosos... (citado por Sant’Anna, 1993, p. 40).

Nessa ocasião, Lourival Machado redigiu importante artigo intitulado “A propósito de
José Antônio da Silva” (O Estado de S. Paulo, 20 maio 1948); também é notável o texto de
Pietro Bardi, “O pintor caipira de São José do Rio Preto” (Diário de São Paulo, 30 abr. 1949).
Desde a década seguinte, o grego Theon Spanudis acompanhou a carreira de Silva, sobre
quem escreveu na Revista Diálogo (n. 5, out. 1956) e Habitat (dez. 1958), coroando-o, em
1976, com uma biografia em edição bilíngüe. Também a completar a “descoberta”, o olhar
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estrangeiro tem um peso importante no reconhecimento do artista, como se o julgo de um
crítico europeu lastreasse as impressões dos brasileiros. “Porque os críticos não reconhecem o
valor da gente – só os estrangeiros, que não são subdesenvolvidos”, falou Silva num momento
de amargura (citado por Sant’Anna, 1993, p. 53). No entanto, o mito do herói nesse artista não
se dá somente através do olhar da crítica que o reconheceu, mas também na percepção aguda
de sua própria condição, registrada, por exemplo, no livro autobiográfico O romance de
minha vida, publicado pelo Museu de Arte Moderna de São Paulo, em 1949.
Conforme averiguou Romildo Sant’Anna (1993, p. 28), José Antônio da Silva pode ter
nascido em 1904, embora seus documentos apresentem a data 12 de março de 1909,
proveniente de Sales de Oliveira, região de São Joaquim da Barra, interior de São Paulo.
Quando de sua “descoberta”, Silva era porteiro noturno de hotel, morava com a mulher e seis
filhos num cômodo do abrigo assistencial pertencente ao Centro Espírita Allan Kardec, no
bairro da Boa Vista, em São José do Rio Preto. Trabalhou ainda como servente até ser
promovido, simbólica e politicamente, para atendente da Biblioteca Municipal Dr. Fernando
Costa daquela cidade. Sua gênese de homem do campo mostra uma trajetória comum a muitos
Silvas, como se depreende de sua descrição traçada pelo comentarista Araguaia Feitosa
Martins, num artigo publicado no Correio Paulistano (18 nov. 1956), transcrito por
Sant’Anna (1993, p. 31):

Nosso caipira, a partir da região cafeeira, algodoeira, canavieira e citricultora da
Mogiana, avançando para o oeste do sertão paulista (região da Alta-Araraquarense)
foi agregado, colono, parceiro, arrendatário, “meiero” (meeiro), volante ou “bóiafria”, fiscal de fazenda, “bié” de turma, peão, toureiro, retireiro, camarada,
lambiqueiro, meleiro, “candiero” (candeeiro), boiadeiro, folião-de-reis, benzedeiro,
curandeiro; cobrador, guarda-noturno de hotel, cozinheiro, copeiro e outras
profissões que bem caracterizam o lavrador, descrevendo a senda da migração
proletarizadora do homem da roça, tangido do campo rumo aos bolsões periféricos
das cidades.

Examinando o conjunto da obra do pintor, Romildo Sant’Anna (1993, p. 164) nota
como ponto axial de sua imaginária a crônica do campesinato paulista, não obstante a
variedade de seu repertório. Sua pintura versa sobre o trabalho na lavoura (o transporte no
campo, a plantação, a colheita, a criação de animais), o cotidiano e o lazer do homem da roça
(namoro, casamento, sexualidade, vícios do caboclo, violeiros, rodeios, pesca, briga de galo,
quadrinhas juninas, etc.), a religião católica (cenas evangélicas, hagiografia católica, festas e
procissões, etc.), a mitologia pagã (saci-pererê, mula-sem-cabeça, mãe-d’água, lobisomem,
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etc.), paisagens rurais (pastagens, lavouras, queimadas, cachoeiras, joão-de-barro, urubus,
etc.), diversidade étnica (negro, italiano, caboclo, caipira, etc.). Os temas avançam para
algumas naturezas-mortas, cenas urbanas da baía de Guanabara e de São Paulo, passagens
históricas e retratos.
O reconhecimento de Silva como artista, assim como aconteceu com outros criadores,
filhos das classes populares, representava uma indagação aos estudiosos da cultura, acerca do
lugar da individualidade artística no conjunto da produção identificada como arte popular. Na
década de 1940, o conceito de arte popular estava bastante sedimentado entre os intelectuais,
ainda que questões pontuais se mantivessem polêmicas, tais como o debate da originalidade
versus a reprodução retardada da arte erudita. Tanto os historiadores mais críticos como os
folcloristas mais idealistas concordavam com os pressupostos da natureza da arte popular,
como obra anônima, coletiva e utilitária, em oposição à idéia acadêmica e consagrada de arte
como obra de autoria reconhecível, individual e desinteressada.

* * *

Podemos tomar como parâmetro o artigo escrito pelo historiador da arte Mário Barata,
publicado na revista Cultura, do então Ministério da Educação e Saúde do Brasil, em 1950. O
historiador diferenciava as artes populares (escrito no plural no original) das artes primitivas e
das artes eruditas porque correspondiam aos meios populares nas nações civilizadas (Barata,
1950, p. 28). Para ele, as elites formadas e instruídas ignoram as agitações subterrâneas,
atemorizantes, do viver e pensar das camadas populares, idéia derivada de Nietzsche em
análise da tragédia grega, à qual acresce uma crítica ao capitalismo que nos últimos séculos
ridicularizou as culturas populares tomando-as por brutas ou bárbaras. Conforme Barata
(1950, p. 30):

O fato é que o fenômeno da arte popular só existe quando não há unidade de
manifestações culturais dentro de uma mesma população de um país.
Paralelo ao das artes eruditas, ambos existem quando a cultura está fracionada,
produzindo uma de suas partes forma de vida e conseqüentes elementos estéticos,
diferentes da outra.

Mário Barata (1950, p. 31) caracteriza, então, arte popular como aquela “feita a fim de
satisfazer necessidade do grupo social, ou ornar objeto útil”, elaborando em princípio
produtos funcionais e coletivos:
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Sua existência corresponde a um aspecto vivo da sociedade e de suas relações com o
meio ambiente. Vasos, brinquedos, panelas, cestas, proas de barco, móveis, papéis
recortados, máscaras, e trajes de festas, orixás de macumbas, etc. São vendidos nos
mercados ou feitos em casa a fim de serem imediatamente usados pelo seu
possuidor. Eles não se destinam a coleções ou a uma função decorativa. Vão ser
gastos e substituídos por outros.

Muitos desses objetos, no entanto, são dotados de ornatos devidos a uma sensibilidade
estética, cuja problemática, origem imitativa ou imaginativa, utilitária ou gratuita caberá à
ciência da arte resolver. “O fato é que nas artes populares o objeto não é produto artificial de
esnobismo ou atividade gratuita. Ele tem finalidade e é imediatamente usado” (Barata, 1950,
p. 32). Seu caráter utilitário impede a valorização individualista de seu criador, realizador de
uma atividade prática exigida pelo grupo, no qual ele próprio, de modo autodidata, aprendeu
as técnicas do seu trabalho. No entanto, não deixam por isso de abrigar seu valor artístico,
uma vez que a sensibilidade estética não é dada a poucos escolhidos, ela vem à tona em
inúmeras obras de artesãos e artistas populares: “Ele é um atributo da espécie, não de
privilegiados”. A arte popular, assim entendida, é capaz de exprimir o “espírito da massa”,
“um gênio sem igual, cheio de variedade e sabendo sem interrupção se renovar” (p. 38).
Como se sabe, Mário Barata freqüentou na década de 1940 o Museu de Tradições e
Artes Populares de Paris, onde estudou e discutiu a metodologia aplicada às artes populares. 59
Aqui no Brasil, no ano de 1941, Luís da Câmara Cascudo fundou, na cidade de Natal, a
Sociedade Brasileira de Folclore e, em 1946, Rossini Tavares de Lima fundou o Centro de
Pesquisas Folclóricas Mário de Andrade, ao que se somava uma série de medidas do governo
brasileiro ao estímulo do artesanato. Por exemplo, o Ministério das Relações Exteriores criou
o Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura (IBECC) em 1947, vinculado à
UNESCO, inserindo nele a Comissão Nacional de Folclore, dedicada a promover a
divulgação e a pesquisa nessa área (Cunha, 1983, p. 1052; Durand, 1989, p. 111). 60
Essas práticas norteavam também a instalação das primeiras coleções públicas
destinadas às obras coletadas entre as classes populares, a exemplo da Discoteca Pública
Municipal de São Paulo, do Museu de Artes Populares da Universidade de Fortaleza, do
Museu de Artes e Artesanatos Populares da Bahia (Museu do Unhão), por iniciativa de Juraci
59
Mário Barata licenciou-se em Letras e História da Arte na Sorbonne e em Ciências Políticas pelo Instituto de
Estudos Políticos da Universidade de Paris, regressando ao Brasil em fins da década de 1940. Com relação à arte
popular, participou de trabalhos no Musée de l’Homme e de pesquisas no Musée National des Traditions et de
l’Art Populaire de Paris, em 1947.
60
Em 1954, São Paulo abrigou o Congresso Internacional de Folclore e, em 1958, o Ministério de Educação e
Cultura criou a Campanha de Defesa do Folclore.
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Magalhães e Lina Bo Bardi (1959-1962). Clarival do Prado Valladares considera esses
museus de Fortaleza e da Bahia dois marcos na conscientização da “criação artística em nossa
cultura-base”. Para Valladares (1966, p. 45), as obras populares, não obstante
“economicamente inferiores”, e não culturalmente, são elas que “fazem o transporte e a
preservação de nossa autenticidade”.
Entre os intelectuais das décadas seguintes, tanto o sentido de nacionalidade como o de
coletividade são sustentados. Pode-se encontrá-los na defesa da cultura popular brasileira
propugnada, por exemplo, por Ariano Suassuna, que, em 1969, denunciava o desinteresse da
produção acadêmica sobre as manifestações do povo, as quais considerava de difícil
definição:

Se, em geral, já é difícil distinguir o que seja, de fato, Arte popular, nas condições
particulares do Brasil o problema se agrava mais ainda. Creio, mesmo, que, no
campo da Literatura e da Arte brasileiras, existem poucos setores onde reinem
maiores confusões do que este da Arte “primitiva” e da Literatura “popular”.
[...]
No entanto, essa Arte popular brasileira existe. E não apenas isto: é vigorosa e
autêntica, como o provam, entre outras manifestações, as xilogravuras do Nordeste.
E a literatura popular brasileira também existe, bastando o fato de possuirmos, nos
folhetos, o maior e mais variado Romanceiro vivo do mundo, para demonstrar esta
minha afirmação. [...] (Suassuna, 1969, p. 37; grifos no original).

Suassuna, grafando “Povo” com letra maiúscula, referia-se à cultura popular como
aquela dos analfabetos e semi-analfabetos, reconhecível em espetáculos do “bumba-meuboi”, em versos de romanceiros, nos contos da tradição oral, nas xilogravuras das capas dos
folhetos, nas esculturas em barro queimado, nas talhas, nos ornamentos, nas bandeiras e nos
estandartes das festas religiosas, “enfim, de tudo aquilo que o Povo cria para viver ou para se
deleitar e que, tendo sido criado à margem da civilização européia e industrial, é, por isso
mesmo, mais peculiar e singular” (Suassuna, 1969, p. 40).
Também entre os folcloristas a noção de coletividade está presente, sobretudo no que
diz respeito à autoria das obras plásticas. Veja-se o exemplar discurso de Renato Almeida,
quando diretor da Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro e Presidente da Comissão
Nacional de Folclore IBECC. Em suas palavras, Almeida (1970, p. 99) registrou:

Quando falamos em artes plásticas folclóricas nenhum problema sobreleva o da
autoria. Se nas outras manifestações a aceitação coletiva se mostra evidente, nas
artes populares o seu processo se complica, porque a colaboração do meio não é
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material, senão de ordem psicológica. Certo é um indivíduo quem faz seu boneco,
seu objeto, sua cerâmica, sua renda, em suma, sua obra de arte. No entanto, esse
artista não é um criador individual, porque está imerso no ambiente, cujo
comportamento determina o seu. Mas não se trata aqui de uma influência, como as
de escola ou de tempo, como disse José Pijoán, o artista coloca a sua invenção de
acordo com a temática da sua gente. Podemos dizer que as mãos são do artista, a
criação é da coletividade. [...]

Diante de tal concepção, Renato Almeida não admite o artista anônimo como um
“autor”, ainda que traços de sensibilidade pessoal possam ser encontrados nas obras. O caso
de um artista popular como Vitalino Pereira dos Santos não o exime da condição de artista
popular, porquanto “ele trabalhava com seus filhos e dentro de uma cerâmica que oferece
muitos contatos, resultantes do meio em que floresce” (Almeida, 1970, p. 99). Em 1947, obras
de Mestre Vitalino estiveram expostas pela primeira vez no Rio de Janeiro, constituindo-se
num marco da formação da noção de arte popular, em que o reconhecimento da
individualidade do artista, dada por seu estilo, não o distinguia suficientemente do conjunto da
produção da cerâmica pernambucana para que se reconhecesse nele uma individualidade nos
moldes das encontradas no campo das artes visuais. Vitalino ocupava o exato lugar reservado
ao artista popular daquela metade de século. Nascido em Caruaru, em 1909, como outros
artistas das classes populares, retratava no barro cenas do cotidiano do sertanejo; ele também
foi “descoberto” por um olho cultivado do pintor Augusto Rodrigues.
Mais do que noutras manifestações da cultura popular, as artes plásticas possuem uma
unidade indissolúvel “entre as constantes da obra, devido mesmo a seu material e
instrumentos de trabalho, e à emoção do artista individual”, no dizer de Renato Almeida. As
invenções individuais tornam-se parte da tradição coletiva. Os vasos de gargalo dos Tapajós
(PA) possuem em cada peça traços distintos, não obstante a unidade de estilo e de técnica.
Incluindo os grupos indígenas, Almeida (1970, p. 104) pôde verificar que “índios e gente do
povo realizam todos em sua arte espontânea, simbólica e funcional, um pouco de beleza e nos
mostram que, em qualquer estágio de cultura, o homem é essencialmente o animal artista”.
A escultura religiosa é um objeto marcante da produção plástica das classes populares,
sobretudo representada na longa tradição dos santeiros ou imaginários. Santos de grande
devoção popular, como são Benedito, santo Onofre, santo Antônio, são Jorge, são Cosme e
são Damião surgem das mãos dos artistas populares, “na ingenuidade do talhe, do modelado
ou do colorido” (Almeida, 1970, p. 100). Os temas dessa farta iconografia passa por anjinhos,
lapinhas, presépios, entre outras cenas bíblicas do imaginário católico, mas também em
figuras pagãs de carrancas, animais e bestas-feras.
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A pintura, por sua vez, fornece o limite, ou a zona de transição, entre a criação coletiva
e a criação pessoal. Ainda com Renato Almeida (1970, p. 103):

A pintura do nosso povo é de suas artes a mais pobre e, a não ser na decoração de
objetos, onde o sortilégio não raro é da cor, o pintor folclórico brasileiro tem fraca
inventiva, tanto que só aparece em alguns ex-votos e certos quadros religiosos,
estandartes e bandeiras, às vezes de uma ingenuidade que invejariam os mais sutis
dadaístas. Não lhe falta sentido de composição, de desenho ou de colorido, como
provam as decorações de cerâmica, mas a pintura não oferece campo às atividades
funcionais, específicas do folclore, e o povo só faz as coisas com destino,
ignorando o ato gratuito. A pintura em si não tem aplicação na vida das
comunidades, por isso mesmo sua vocação só é despertada nos aspectos
ornamentais. [...]

A concepção contida nas palavras de Almeida indica o sentido da arte como atividade
desinteressada, em oposição às manifestações interessadas do povo. Como se sabe hoje, as
artes visuais não correspondem a práticas desinteressadas (Bourdieu, 1992), assim como as
atividades plásticas das classes populares são puramente interessadas. Esse esquema guarda a
oposição tradicional de artes maiores e menores, revelando a ideologia das classes cultivadas
sobre a cultura das classes populares. Em correspondência ao que se observara vinte anos
antes, no artigo de Mário Barata (1950), Renato Almeida afirmava a destinação funcional das
obras populares, em que se ignora o gratuito. Por esse motivo, a pintura é, dentre as
manifestações do povo, “a mais pobre” porque não oferece campo às atividades funcionais
específicas do folclore. Essa afirmação abre o campo para o pintor definido como “ingênuo”,
justamente no sentido não utilitário da pintura popular.
Diante do ponto central à história arte, a individualidade do artista, Barata (1950, p. 32)
afirmara: “O artista ou, melhor, artesão popular faz parte da vida comum do grupo e dele
recebe as técnicas e a encomenda do seu trabalho”. Em geral, as peças não são assinadas,
tendo em vista a inutilidade dessa marca pessoal em tais obras. Para ele, “o renome de um
artista popular é quase sempre originado de sua divulgação entre os meios eruditos e
conseqüente propagação através da imprensa e de empresas comerciais”. Indaga-se o autor:

Em que medida um pintor é popular? Na proporção de sua ingenuidade e
autodidatismo ou na de sua funcionalidade no seu próprio meio? Não há a menor
dúvida de que o é na segunda hipótese.
O pintor de ex-votos, de alguns estandartes de irmandades do interior ou de ranchos
carnavalescos é popular.
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O artista que já teve contato com os meios eruditos para sentir a necessidade de
comprar telas e fazer trabalhos a óleo, não destinados a um uso imediato no seu
meio, é um autodidata, mas sua pintura já saiu do círculo das artes populares. Cedo
seus quadros assinados estarão nas coleções urbanas e cedo ele mesmo poderá se
transplantar para um meio erudito.
Sua pintura pode ser classificada como ingênua ou de autodidata, mas,
cientificamente, não se inclui in totum no folclore.

* * *

A definição do lugar para a arte popular como categoria do conjunto das artes visuais
foi cortada pela noção de pintura acima referida, em última instância denunciando o conflito
provocado por tal noção entre os intelectuais das artes. É exemplar um debate de 1929,
travado entre o pintor André Lhote, ele próprio um autodidata, mas defensor das regras e dos
estudos nas artes plásticas, e os galeristas Waldemar George, Uhde e Henry Bing. Num texto
denominado “Arte popular”, para a Nouvelle Revue Française (ago. 1929), Lhote reservava
apenas lugar para o aduaneiro Henri Rousseau, como o único digno de mérito dentre os
criadores populares; aos recém-“descobertos”, repudiava todos, seja Bombois, seja Vivin. Em
defesa destes últimos, Waldemar George escrevera um artigo para o periódico Art Vivant (jun.
1929) classificando tais pintores como “primitivos”, e estabelecia uma relação indireta com os
“primitivos” da antropologia. Para George, havia um gênio popular sob essas obras: “[...] le
peintre populaire vit comme le peuple primitif, au centre d’un monde magique, peuplé de
revenants, de fantômes, de spectres...” (citado por Lhote, 1950, p. 315).
André Lhote (1950, p. 315) não concordava com tal compreensão e rebatia:

Nos pauvres bougres de peintres du Dimanche sont bien éloignés de cet virginité
artisanale, ainsi que de fanatisme, qui peut à certains époques susciter le génie. Leur
mémoire est surchargée de souvenirs de mauvaise peinture officielle, de chromos, de
reproductions d’art, d’illustrations de magazines. [...] Il fallait le génie exceptionnel
du douanier Rousseau pour triompher de tous ces pièges que la civilisation tend aux
pauvres d’esprit. Laissons à ces derniers le royaume des cieux; celui de l’art
n’appartient qu’aux tourmentés lucides...

Condenando o mercado de arte popular em formação, Lhote questionava sua subvenção
que tirava a virtude essencial daqueles artistas: seu desinteresse. Dois anos depois de Uhde
criar esse “estranho” mercado composto de Séraphine, de Bauchant, de Boyer, de Bombois e
de Vivin, ataca Lhote; é mais manifesto “o interesse dos snobs” e “especuladores” que dos
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artistas. O pintor que se considerava um dos primeiros a colecionar e a “fazer amar estas
encantadoras loucuras” não acreditava em sua venda: “Creio ter o direito de dizer que o único
mercado que convém à sua poesia é o distante, aventuroso e muito melancólico mercado de
pulgas” (Lhote, 1950, p. 317). Wilhelm Uhde havia escrito um livro sobre Rousseau (Paris,
1911), posicionando-se entre aqueles que utilizaram o termo “primitivo” para referir tal
pintor, por exemplo, no artigo intitulado “Henri Rousseau et les primitifs modernes”,
publicado no livro Histoire de l’art contemporain: la peinture, sob a direção de René Huyghe
(Paris, 1935), que continha uma introdução de Huyghe chamada “La peinture d’instinct”.
Dois termos adjetivos, então, serviam à qualificação desses criadores no campo
artístico. Em primeiro lugar, está a noção de “primitivo”, como se observa nas palavras de
Waldemar George e Wilhelm Uhde. Em segundo lugar, sustentava-se a idéia oitocentista de
ingenuidade, discutida, entre outros, por Jacques Guenne no artigo “La naïvété est-elle un
art?”, publicado em Art Vivant (vol. 7, 1931).
As interpelações de Lhote, sobre a valorização daqueles artistas, apresentam-se
claramente na década de 1930, com as seguidas exposições, das quais poder-se-ia lembrar a
mostra “Les maîtres populaires de la réalité”, do Museu de Grenoble em Paris, contando com
a participação de Raymond Escholier e Maximilien Gauthier, em 1937. No ano seguinte, a
exposição foi transferida para o Museu de Arte Moderna de Nova York, recebendo o título de
“Masters of popular painting: modern primitives of Europe and America”. 61 Dentre os artistas
apresentados estavam os franceses que estiveram envolvidos no debate acima descrito:
Bombois, Bauchant, Vivin e Séraphine, além de Rousseau, Peyronnet, Rimbert, Eve e Adolf
Dietrich. O grupo norte-americano (alguns de origem européia) era formado por Branchard,
Canadé, Cervantez, Hicks, Hoyer, Hunt, Kane, Lebduska, Pickett, Pippin, Sullivan, Cauchon
e Dalson (os dois últimos do Canadá). Edward Hicks era o mais conhecido dentre os críticos
americanos desde o século XIX. Ao lado de Joseph Pickett, tinha sido exibido na mostra
“American folk art”, no Museu de Arte Moderna, em 1937, organizada por Holger Cahill.
Entre outros autores, o catálogo trazia textos de Jean Cassou (então conservador do
Museu de Luxemburgo), Alfred Barr Jr., Maximilien Gauthier e Holger Cahill. Gauthier foi
responsável por uma síntese histórica, na qual nota que os artistas ali reunidos não formavam
uma escola, nem tampouco dialogavam entre si. Para Gauthier (1938, p. 18):

61
No prefácio do catálogo o então diretor do museu, Alfred Barr Jr., afirmou: “The purpose of this exhibition is
to show, without apology or condescension, the paintings of some of these individuals, not as folk art, but as the
work of painters of marked talent consistently distinct personality. As a consequence of this program the vast
body of anonymous ‘folk paintings’ has not been represents at all” (Museum of Modern Art, 1938, p. 9).
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These painters speak only for themselves, but, through themselves, they speak for a
creative tradition whose works reveal, across all boundaries of time and space, an
identity which testifies to the existence of something permanent and continuous in
the history of man’s spirit and his works.

Por meio do conhecimento de suas vidas, da freqüente educação rudimentar e da
inocência de seus corações, Gauthier pode assegurar que, inconscientemente, eles são
penetrados e orientados pela mesma tradição artística das rochas pintadas e das miniaturas
medievais, todas obras-primas supostamente “primitivas” e “populares”. Indagando-se por
que somente agora sua importância foi reconhecida, uma vez que sempre existiram tais obras,
o próprio Gauthier ensaia uma resposta. Primeiramente, diz que o público muitas vezes é cego
diante de algumas evidências, a exemplo da arte africana e das ilhas do Pacífico, as quais
existem há muito tempo; no entanto, sendo dominadas como “arte popular”, submetiam os
artistas à produção de objetos funcionais e decorativos. Muitos dos desconhecidos artesãos
das catedrais tornaram-se, tempos depois, os “fundadores da mais genuína arte francesa”. “O
povo sempre produziu arte espontaneamente”, afirma Gauthier (1938, p. 19); no entanto,
somente no século XIX sua obra começou a receber maior atenção para encontrar seu ápice na
indicação de Henri Rousseau como o maior dos artistas populares, entre outros, por
Guillaume Apollinaire, Rémy de Gourmont e Alfred Jarry. Em segundo lugar, está o retorno
recente da arte para o elemento humano e às “verdades eternas”: “a verdade ‘ingênua’ que
serve como remédio na mais severa das crises da inteligência” (p. 22).
Na década de 1930, esses artistas procedentes de camadas populares já eram designados
como naïfs – ingênuos –, devido à sua suposta sinceridade, termo que substituía a designação
pouco profissional de “pintores do domingo”, podendo ser encontradas designações nos
moldes de “instintivos” e “modernos primitivos”. Holger Cahill (1938, p. 95), na parte que
lhe coube no catálogo daquela exposição, tratou dos “artistas do povo” em relação à tradição
dos anônimos limners para mostrar a longa linhagem desses criadores, particularmente
tentando definir uma “expressão americana” (entenda-se estadunidense). Originalmente,
limner se referia aos ilustradores de manuscritos medievais e pintores de miniaturas, passando
a denotar, nos Estados Unidos, pintores anônimos dos séculos XVII e XVIII. Maximilien
Gauthier (1938, p. 23), por sua vez, propunha a designação de “mestres populares da
realidade”: mestres porque distintos de outros artistas populares dos salões dos Independentes,
assim como por causa de sua maestria técnica e pictórica; populares para lembrar sua origem
modesta e da qual provém sua simplicidade, onde não há nada da agitação da arte moderna.
Arremata Gauthier (1938, p. 24):
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Actually, on the score of painting nothing could be less naïve then a Rousseau or a
Bombois. Nothing could be more concrete, decisive, lucid, more completely aware,
more expert.
[...] Vivin’s dream is his reality. Bombois’ realism is a dream of a world more
luminous, sharper and stronger than the world we ordinarily see. And Rousseau’s
America has no more to do with geography than has Chateaubriand’s. The Universe
is only a reflection. True reality exists within the soul. And the reality which exists in
certain simple and miraculous souls is Poetry. That is the whole secret.

* * *

Em terras brasileiras, convencionou-se considerar o primeiro dos “pintores primitivos”
José Bernardo Cardoso Júnior, dito Cardosinho, nascido em Coimbra (1861), chegado ao Rio
de Janeiro com apenas três anos de idade. Na travessia transatlântica seu barco naufragou,
acarretando-lhe a morte da mãe e de dois irmãos. Na capital, ingressou no seminário São José,
viajou a Roma, onde se formou filósofo, mas, abandonando a carreira eclesiástica, tornou-se
professor de francês, latim e português (Juiz de Fora e Rio de Janeiro). Começou a pintar com
68 anos, sendo “descoberto” pelo crítico de arte Celso Kelly, em 1931. Muitas das imagens
surgidas em sua obra derivavam da cópia de fotografias e de gravuras, a partir das quais
criava novas representações com liberdade pessoal e muita fantasia, registradas em mais de
seiscentos quadros nos últimos dezoito anos de vida. Além de Kelly, recebeu grande estímulo
de Portinari, que o acompanhou numa exposição no Palace Hotel (Arte no Brasil, 1979, p.
821).
Na I Bienal Internacional de São Paulo, de 1951, consagrou-se um lugar a esses
criadores “ingênuos”. Dois anos depois, redigido por Rubem Braga, surge o primeiro livro
dedicado a “três primitivos”, compreendendo o sambista Heitor dos Prazeres, “pintor desse
mundo de operários e malandros onde nasce o samba do Rio”, o caipira José Antônio da
Silva, “intérprete de temas exclusivamente rurais”, e o Velho Cardoso, “pequeno-burguês
salvo por um curioso surrealismo”. O livreto contém a biografia sintética dos três pintores, no
dizer de Braga (1953, p. 3):

Apenas procuramos dar aos seus quadros, aqui reproduzidos, o fundo de uma vida e
ambiente que são, afinal, zonas legítimas da realidade e do sentimento brasileiros. E
ficamos humildes perante esses artistas humildes que talvez possam, em sua
ingenuidade, dar lições úteis a todos. Falta-lhes a sabedoria sem a qual não se faz
grande arte. Mas eles nos emocionam e nos ensinam a ver com olhos mais puros este
mundo de Deus, tão belo e tão triste.
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Heitor dos Prazeres, nascido na Praça Onze da cidade do Rio de Janeiro, foi marceneiro,
polidor, sapateiro, alfaiate, entre outras profissões, em meio às quais consta um período de
dois meses de prisão na Colônia Correcional da Ilha Grande, acusado de vadiagem. Começou
a pintar quadros por volta dos quarenta anos de idade, em 1937, com finalidades decorativas,
apresentando-se pela primeira vez em 1942, numa exposição de Belo Horizonte. Suas obras
estiveram depois em mostras em Londres e em Buenos Aires, para ser agraciado com o
terceiro prêmio de pintura na Bienal de 1951.
Como se viu, as histórias de artistas provenientes das classes populares passam sempre
pela mediação de alguma pessoa instruída e conhecedora do campo artístico, que lhes
possibilitam o ingresso e muitas vezes adjudicam sua posição. No caso de Heitor dos
Prazeres, foi o crítico Carlos Cavalcanti quem o “descobriu” e motivou.
Os exemplos dessa questão podem continuar. Francisco Domingos da Silva, nascido em
Alto Tejo, no interior do Acre, ocupava-se de vários ofícios, de tamanqueiro a guarda de
barco, em Fortaleza, quando começou a pintar nas paredes caiadas imagens de seres
fantásticos, munido tão-somente de pedaços de tijolos, carvão e galhos. Chamou a atenção do
artista suíço Jean-Pierre Chabloz que, em 1943, iniciou Chico da Silva na técnica do guache e
enviou suas obras para exposições coletivas e mostras individuais, dentre as quais no Salão de
Abril de Fortaleza (1943), na Galeria Askanasy do Rio de Janeiro (1945), no Beauregard de
Genebra (1949), na Galerie Pour L’Art de Lausanne (1950) e no Museu de Etnografia de
Genebra (1956). Além disso, Chabloz foi responsável pela publicação na Europa do escrito
tornando o pintor brasileiro conhecido do público europeu, a exemplo do ensaio intitulado
“Un indien brésilien réinvente le peinture” (Cahiers d’Art, Paris, 1952), atraindo mesmo a
atenção de André Malraux (Franco, 1999, p. 7).
O ingresso no campo artístico para Chico da Silva não foi nada harmonioso, como não
será à maioria dos criadores populares; submetidos que são ao julgamento dos peritos, muitos
deles estão “despreparados para a fama e o dinheiro”. Como registrou José Roberto Teixeira
Leite (1999):

[...] em dado momento já tinha vendido a marchands mais quadros do que poderia
pintar, passando então a contratar ajudantes, verdadeiros autores dos guaches que ele
apenas assinava. De 1972 em diante, cerca de 90% dos quadros que levam seu nome
não passam de grosseiros arremedos do seu estilo, feitos por esses seus auxiliares.
Circunstância que não deixa de ser irônica, coube ao mesmo Chabloz que o revelara
ao mundo das artes em 1943 passar-lhe, em 1969, uma espécie de atestado de óbito
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artístico, ao publicar no Jornal do Brasil [23 ago. 1969] um duro artigo, “Chico da
Silva, ou a Ingenuidade Perdida”.

Nas décadas de 1950 e 1960 ocorreu algo que se poderia denominar um verdadeiro
florescimento de “primitivos”. Entre os nomes mais recorrentes está o baiano Agnaldo
Manuel dos Santos, com suas esculturas em madeira esboçando uma tradição afro-brasileira,
após ter-se iniciado na arte quando era vigia no ateliê de Mário Cravo, em 1947. O
pernambucano Manezinho Araújo e o carpinteiro Agostinho Batista de Freitas foram
“descobertos” em 1950, enquanto Maria Auxiliadora Silva foi “descoberta” na Praça da
República (centro de São Paulo), em 1967. Júlio Martins da Silva era fluminense e José
Inácio paulista, ambos pintores reconhecidos por essa época (Arte no Brasil, 1979, p. 832; a
palavra “descoberta” reproduz o original).
Das coleções especialmente dedicadas a esses criadores, o primeiro do gênero a ser
aberto ao público foi o Museu do Sol, criado por Iracema Arditi em 1972, ela própria uma
pintora “ingênua”. Nascida em São Paulo, desenvolvendo sua prática pela pintura de modo
autodidata por volta de 1951, chegou a expor em Paris, na Galeria Herbinet, contando com o
apoio de Anatole Jakovsky. 62 Inicialmente na capital de São Paulo, o Museu do Sol foi
transferido para a cidade de Penápolis, interior do estado. No ano de 1988, parte da coleção
do museu foi exposta no Musée d’Art Naïf Max Fourny de Paris (Sacramento, 1992, p. 87).
A França, berço da idéia de arte ingênua, em 1965 recebeu uma mostra denominada
“Huit peintres naïfs brésiliens”, organizada por Cérès Franco na Galeria Jacques Massol, em
Paris, seguida de outras exposições, notadamente em Moscou e em Varsóvia, em 1966. Nesse
mesmo ano apresentou um conjunto de ex-votos do Brasil na Galeria Florence Houston
Brown, em Paris. Cérès Franco tomara contato com os “ingênuos” brasileiros na VII Bienal
Internacional de São Paulo, podendo particularizar da seleção peças para a III Trienal de Arte
Ínsita de Bratislava (1972), além de formar uma importante coleção particular de obras de
criadores populares brasileiros, que receberia um museu próprio no Sul da França (Franco,
1999, p. 6). 63
Os contatos entre intelectuais franceses e brasileiros são bastante conhecidos, no caso da
arte popular, porém a via de mão dupla então estabelecida promoveu um fato inusitado. O
62

Anatole Jakovsky iniciou sua coleção de “arte naïf” na década de 1940, em Paris. Em 1947 publicou seu
primeiro estudo sobre tais obras, lançando, em 1967, o primeiro Dicionário mundial dos pintores naïfs.

63

Nas palavras de Cérès Franco (1999, p. 7): “Mes choix d’artistes naïfs se sont imposés par le souci de
présenter des personalités authentiques, sincères, originales, imaginatives qui suscitent l’émerveillement”. Daí
seu interesse por criadores como Chico da Silva, Grauben de Monte Lima, Pedro Paulo Leal, Waldomiro de
Deus, entre outros.
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francês Jacques Van de Beuque, tendo chegado ao Brasil em 1946, dois anos depois conhecia
as obras populares, particularmente procedentes do sertão nordestino, constituindo o que é, se
não o maior, um dos maiores acervos de arte popular aberto ao visitante brasileiro, com mais
de 5 mil esculturas (Franco, 1999, p. 6). Trata-se do Museu Casa do Pontal, no Rio de Janeiro,
cuja coleção foi iniciada em 1975, sendo aberto ao público apenas em 1992.
Conhecer as motivações declaradas por Van de Beuque (1994, p. 74) para a arte popular
brasileira é muito significativo, uma vez que sugerem a orientação de seu olhar:

Na verdade, a reunião desse acervo significou a realização de um sonho iniciado na
infância, quando, em Bavay (França), minha cidade natal, cercado de indústrias e
minas de carvão, vivendo num cinza frio quase permanente, numa neblina carregada
de fumaça e de partículas de carvão em suspensão, comecei a sonhar com terras
ensolaradas. Queria sol, calor e luz.
[Nas memórias das festas regionais de infância] Nascia em mim o desejo pelo
colorido, pelo estranho – o exótico, o espetáculo.
[...] encontrei na arte popular deste país [o Brasil] a motivação da minha infância,
num ambiente cheio de vitalidade e espontaneidade. Me apaixonei. E quis dedicar ao
povo que me acolheu com grande generosidade esta paixão maior da minha vida. [...]

Não obstante fora dos limites cronológicos deste capítulo, a estes últimos dados
acrescentemos uma menção a Lucien Finkelstein, também de origem francesa. Este joalheiro,
sediado no Rio de Janeiro, transformou um casarão de Cosme Velho (bairro do Rio de
Janeiro) no Museu Internacional de Arte Naïf, contanto com mais de 8 mil peças e inaugurado
em 1995. Na exposição de lançamento do projeto, ocorrida na passagem de 1988 para 1989
(“O mundo fascinante dos pintores naïfs”, Paço Imperial, Rio de Janeiro), o material de
divulgação lembrava do contato de Finkelstein com Jakovsky (1975), bem como da relação
entre Nice e Rio como cidades irmãs, desde 1977, ao que se acrescia a colaboração do museu
brasileiro com o Museu Internacional de Arte Naïf Anatole Jakovsky, fundado por Jacques
Médecin.

* * *

Na década de 1960, os ensaios de Clarival do Prado Valladares ocupavam-se em
decifrar o “comportamento arcaico brasileiro” (1966), bem como a iconologia africana no
Brasil (1969 e 1976). Tal área de interesse conduziu-o aos pintores populares, por exemplo,
redigindo o catálogo da exposição de Chico da Silva na Petite Galerie do Rio de Janeiro
(1966), entre outros artigos biográficos, nos quais se vê emergirem as figuras de “primitivos”
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e “genuínos”. Valladares observara que grande parte das obras de “caráter primitivista” a
despertar interesse nos últimos vinte anos referir-se-ia “mais à do artista que absorve o estilo e
os caracteres da arte do primitivo-cultural, de modo consciente e mesmo maneirístico,
procurando obter a aceitação e o aplauso de um público que parece inspirado por um
sentimento romântico”. Estes artistas não poderiam mais ser designados como “primitivos”,
outrossim como “primitivistas”; ou seja, aquele que “utiliza das características da construção
artística do genuíno, fora das naturais motivações e muito além das áreas culturais do
consumo, que este último dispõe”. Assim entendido, para Valladares (1966, p. 40):

A produção artística dos primitivistas completa-se com acréscimos provenientes das
concessões ao gosto do consumidor. Seu consumidor é precisamente a classe
burguesa, a elite social acima da classe média cuja disponibilidade financeira já
permite o dispêndio com as aquisições supérfluas, aparentemente não utilitárias,
mas em verdade asseguradas pela experiência de bom ou razoável investimento, que
se mede e se avalia no prestígio e preço de cada primitivista.

No citado artigo, Clarival Valladares caracteriza em tópicos a obra dos primitivistas.
Primeiramente, ela deve ser de “fácil e imediata comunicação da intenção poética,
geralmente lírica e evocativa de ambientes e cenas de um passado recente”, abrigando uma
“qualidade decorativa tranqüila, capaz de se acomodar aos demais elementos da residência
burguesa”, ao mesmo tempo em que pratica boa vizinhança com outras obras de arte, sem
jamais transcender da narração, do processo descritivo de cenas e ambientes; “adquire, pois,
o compromisso de fornecer ao mercado um produto de específica qualidade poética, lírica e
banal...”. Para sua realização, o primitivista “tem o direito de errar na organização, na
composição plástica, mas deve saber usar desse direito sem contudo denotar conscientização
do propósito”.
A distinção observada em Valladares (1966, p. 41), pois, sugere que os “primitivos
autênticos” – cuja individualidade não se pode muitas vezes distinguir do conjunto de obras,
a exemplo de ex-votos e carrancas – desenvolvem suas carreiras em dois sentidos. Primeiro,
conforme as determinações sócio-econômicas, eles podem constituir o grupo dos
primitivistas, nos moldes acima descrito, uma vez que “todo primitivo autêntico transformase em primitivista de acordo com a direção que lhe imprime o gosto do consumidor”.
Segundo, os “primitivos” podem mesmo se tornar “artistas conscientes”, “verdadeiros artistas
plásticos”, mesmo que oriundos de formação autodidata. Muitos outros se atribuem ou são
considerados primitivistas, no entanto, Valladares não lhes reconhece a qualidade necessária
para tal conceituação, porque não atravessaram a fronteira das “artes prendadas”.
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Diante destes critérios, são verdadeiros primitivistas: Francisco Domingos da Silva
(Fortaleza); João Alves (Bahia); Pedro Paulo Leal e Heitor dos Prazeres (Guanabara); o
santeiro João dos Santos (Santo Amaro, BA); escultor ceramista Severino (Pernambuco); os
pintores José Antônio da Silva e Agostinho de Freitas (São Paulo); a bordadeira Elza Winkel
(Uberaba); o muralista Alcebiades (Rio de Janeiro).
O grupo dos que se tornaram “artistas conscientes” era formado, entre outros, por:
Willys (Bahia); Ivan da Silva Moraes e Djanira (Guanabara); Gerson de Souza (Recife); o
escultor Fernando Jackson (Paraíba); Lima e Silva e Emygdio de Barros (Rio de Janeiro); o
escultor Agnaldo Manoel dos Santos (Bahia); o entalhador José Barbosa (Olinda); Alfredo
Volpi (São Paulo).
Por meio dessa distinção, o autor desfere sua crítica à proliferação de “ingênuos”, que,
de acordo com Valladares, estão a surrupiar as atenções dos verdadeiros primitivistas: a
proliferação seria sintomática da situação atingida pelo campo destinado a tais criadores. “O
inaceitável – reitera Clarival Valladares (1966, p. 42) – é o aplauso equivocado que se
confere a quem se improvisa, àqueles que naturalmente procedem das camadas sociais
elevadas, seja como integrantes dessas ou como seus serviçais, e que se dão ao menor
esforço, ao trabalho fácil de imitar os primitivos-autênticos...”. Por outro lado, o fato de um
artista proceder de camada social mais pobre não faz dele um primitivo, como se pode aferir
nos exemplos de José Pancetti, Djanira, De Dome, José Maria e Alfredo Volpi; todos eles de
condição humilde, afirmaram-se no “plano mais alto da pintura erudita”.
É curioso notar, dentre os nomes citados, a aparição de três criadores provenientes de
hospitais psiquiátricos. O muralista Alcebíades era “doente internado do Instituto de
Psiquiatria da Universidade do Brasil”, instituição em que se encontrava também o artista
Lima e Silva. Emygdio de Barros, por sua vez, era interno do Hospital Psiquiátrico de
Engenho de Dentro, freqüentador da seção de terapêutica ocupacional dirigida pela dra. Nise
da Silveira, de onde atraiu a atenção do crítico Mário Pedrosa. Esses nomes são apresentados
sem distinção devido à sua condição de internados, mas também não são laureados por isso.
Valladares (1966, p. 42) os insere, por fim, em sua condenação dos “promotores de
ingênuos”:

Outros artistas desse gênero são apenas retardados mentais dotados de sensibilidade
estética e de afeição do trabalho contemplativo. Para esses, o desenho e a pintura são
recursos agradáveis de exteriorização e de concretização de sua interioridade
rudimentar e por esta razão gostam de pintar. Outras pessoas, de nível social e
intelectual mais elevados, entusiasmam-se por esses pequenos gênios e se
encarregam de lançá-los, promovê-los e de os consagrar. Alguns desses
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promovedores de ingênuos se tornaram seus empresários e passam a exercer uma
ação opinativa e contundente. Conseguem, sobretudo, a atenção do público, o
noticiário generoso e feérico e a aceitação de seus pupilos, esses heróis da
improvisação e do primarismo, em pé de igualdade com os autênticos e responsáveis
nos salões oficiais, nas bienais, nas exposições coletivas e representativas para o
exterior, etc.

A localização, no interior do hospital psiquiátrico, de artistas “primitivistas” aponta para
uma relativa ampliação daquele movimento de valorização das produções plásticas de
internos (capítulo 3), agora mais ou menos disponíveis diante do exercício da crítica que
poderia ali encontrar, ou não, os correspondentes de suas idéias estéticas. Coincidência ou
não, no mesmo ano em que José Antônio da Silva era “descoberto” pela crítica, criava-se no
Hospital Psiquiátrico Pedro II, em Engenho de Dentro, uma seção terapêutica na qual
constava uma sala especialmente destinada à prática da pintura pelos pacientes. Para
prosseguir com esta história da arte das pessoas pobres inevitavelmente teremos de visitar
uma vez mais aquelas instituições de reclusão, para verificar no isolamento mais agudo os
caminhos da criação.
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CAPÍTULO 5. O ATELIÊ HOSPITALAR
Não sou pintor, sou um operário.
Emygdio a Djanira, 1949

Os olhos de Rubens percorriam todo o ambiente, cada elemento compreendido por sua
visão convertia-se em traços pelo movimento das mãos, uma segurava o lápis enquanto a
outra fazia deslizar a régua por entre os dedos, marcando cada linha paralela, quadriculando o
ladrilho. Pouco a pouco, surgia o impressionante registro da seção de pintura do Hospital
Psiquiátrico de Juquery. No canto superior direito, os médicos observam cada um dos internos
em seu trabalho, o dr. Mário Yahn, trajando um jaleco branco, interpela um rapaz que pinta
diante do cavalete uma tela com duas jovens seminuas. Entre os dois, um senhor seriamente
postado; parece Osório Cesar apenas observando a cena, sem nada dizer. À margem direita,
Maria Leontina Franco, a artista responsável pelas lições técnicas ministradas aos pacientes, e,
pouco abaixo dela, um busco surge das mãos de um escultor. No outro extremo, no canto
inferior esquerdo, uma curiosa figura, um senhor fumando um charuto observa tudo,
calmamente sentado ao lado de uma mesa repleta de papéis. Acima, dois pintores diante de
seus cavaletes emolduram a lateral esquerda. 64
Todo o centro da composição é ocupado por pacientes. Invisíveis à sociedade paulista
de meados do século XX, fazem sua aparição graças à destreza de um colega, também ele
invisível. Dispostos junto a duas grandes mesas ou em pé em torno delas, ocupando toda a
sala, eles desenham, modelam, escrevem... estão todos lá. Tornaram-se visíveis aos
psiquiatras do mundo inteiro e à refinada sociedade parisiense que, em setembro de 1950,
avançou pelas salas do Centro Psiquiátrico Sainte-Anne, em Paris, para ver a maior exposição
de “arte psicopatológica” de todos os tempos. No entanto, há marcas no desenho que não
deixam o observador esquecer-se de que visualiza o interior de um hospital psiquiátrico. Na
parte inferior do desenho, em primeiro plano, duas enfermeiras risonhas conversam, as janelas
ao fundo, lançando luz sobre os desenhos epinturas fixados sobre todas as paredes do recinto,
são gradeadas, próximo ao centro da imagem está o caldeirão de sopa, colocado sobre o
banco, as canecas estão todas sobre a mesa e são enchidas por uma moça.

64
O desenho retratando a seção de pintura do Hospital de Juquery foi realizado por João Rubens Neves Garcia,
c. 1950, bico-de-pena realçado com creiom. Reprodução em Bergeron e Volmat (1952, p. 172) e Volmat (1956,
pl. LXXXIX).
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Esse registro iconográfico é devido a João Rubens Neves Garcia, interno do Juquery
número 45.584. De acordo com os médicos, Rubens chegara ao hospital afetado de sintomas
de “esquizofrenia paranóide”. Conta-se que Rubens não permitia que as irmãs namorassem,
sempre preocupado com a imoralidade das pessoas. Em 1950, quando realizou o famoso
desenho, tinha 35 anos; desentendia-se às vezes com algum colega, mas dedicou a vários
deles sua arte, realizando uma série de retratos imortalizando os freqüentadores da seção,
dentre os quais José Theóphilo, o desenhista brasileiro de casinhas que muito chamou a
atenção dos psiquiatras franceses. Rubens elaborou o mais precioso documento histórico da
seção de pintura, insuperável mesmo pelas lentes da fotografia de Alice Brill, que lá esteve no
mesmo ano. O desenhista também registrou as instalações do hospital, o ateliê de costura, os
corredores cobertos ligando os pavilhões, um pátio repleto de pessoas, a padaria em plena
atividade (sem título, 15 mar. 1950, bico-de-pena sobre cartão, 49,6 x 59,8 cm, col. CEE). 65
Sua produção inquietou os psiquiatras, especialmente porque quando mudava de
técnica, do bico-de-pena para o guache, transformava seu modo de representação. Robert
Volmat, organizador da exposição francesa de 1950, com base numa carta do dr. Yahn,
escreveu que a simples troca de técnica faziam-no abandonar os registros fiéis do mundo
visível por um mundo fantástico, com a “irrupção do imaginário e do delírio” (Volmat, 1956,
p. 15). Dentre estas últimas, exemplifica com duas pinturas, sendo uma delas um cortejo
fúnebre com uma carruagem de seis cavalos puxando um féretro (sem título, 26 abr. 1950,
guache sobre cartão, 35 x 50 cm, col. CEE), seguidos por uma segunda carruagem ricamente
adornada de flores vermelhas; a outra pintura traz uma falange de guerreiros, armados de
escudos e espadas, avançando à frente de uma catedral, acompanhados logo atrás por uma
estátua de cavaleiro empurrada por vários homens (1949-1950, guache sobre cartão, 34 x 50
cm, col. CEE). Outra instigante composição de Rubens é a cena de um ataque aéreo, feita de
maneira geométrica e monocromática, apresentando na metade inferior um enorme grupo de
militares apontando canhões e armas para a massa de aviões que avança no céu (s. d., técnica
mista, 49,5 x 70,03 cm, col. MOC). Diante dessas imagens, Volmat (1956, p. 15)
diagnosticou:

Le dessin à la plume faisait aussi partie des techniques familières de Rubens et ses
automatismes professionnels n'étaient que peu touchés par son processus morbide.
Mais il suffit qu'il change de matière et essaye une forme d'expression moins
habituelle pour que son autisme s'extériorise.

65
Alguns de seus desenhos foram fotografados por Alice Brill em 1950, e reproduzidos em Arte e inconsciente:
três visões sobre o Juquery, Instituto Moreira Salles, 2002, p. 28.
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Não se está mais diante do discurso do início do século XX, por meio do qual a ausência
de referências acadêmicas das obras, como composição, perspectiva, realismo, entre outras,
era sinal de patologia. Nos anos 1950, o concurso de interpretações variadas impostas a partir
do próprio campo das artes visuais obrigava os médicos a rever seus métodos de leitura das
obras oriundas dos hospitais psiquiátricos. Observações no sentido da “arte degenerada” não
mais seriam vistas com bons olhos, sobretudo após as revelações surgidas no pós-1945 das
práticas de extermínio nazistas e da relação estabelecida entre a arte moderna e a obra dos
asilos. Psiquiatras como Henri Ey (1947) e Gaston Ferdière (1967) deram prova da
impossibilidade de atribuir à arte explicações patológicas. No entanto, a explicação bipartite
da obra de Rubens nos faz perceber a sobrevivência da noção que considera a representação
realista como mais “sadia” que a projeção de imagens fantásticas, tidas aqui como “delírios”.
Essa formulação, a primeira realizada pela psiquiatria em face da obra dos loucos, notando a
obra como documento clínico, terá vida longa nas leituras psicopatológicas da arte, ainda que,
muitas vezes, oculta sob novos modos de interpretação artísticos.

* * *

Até a década de 1940, as produções plásticas dos internos de hospitais psiquiátricos
eram fruto de atividades pessoais do próprio paciente que, como fora exemplar o caso de T.,
improvisava a matéria-prima e dela confeccionava obras segundo uma linguagem que lhe era
peculiar. No interior da concepção de laborterapia, o trabalho manual aparece algumas vezes a
ocupar os pacientes, mas não se os admitia como tratamento, sendo sobretudo uma ocupação,
e daí a pouca importância dada a outras linguagens surgidas das mãos dos internos e a sua
condução para práticas economicamente mais interessantes ao manicômio. No século XIX, as
“Instruções regulando as horas de alimentação, passeios, recreio e trabalho dos alienados do
Hospital Pedro II” colocava o trabalho como a principal ocupação dos internos no hospício, e
o mesmo ficou registrado no Regimento Interno, cujo artigo 51 dizia que “o trabalho será
unicamente interrompido pelas refeições e recreios e pela aplicação dos banhos e outros
remédios que os facultativos prescreverem” (citado por Machado, 1978, p. 440).
Em 1854, dois anos após a sua inauguração, o Hospício Pedro II foi dotado de oficinas
para atividades de sapataria, alfaiataria, marcenaria, bordados, florista, colchoaria, entre
outras. “Um dos maiores auxiliares do isolamento e o mais simples de praticar n’um asilo
especial, onde geralmente afluem em grande número indivíduos das classes menos
favorecidas e a que, portanto, sem o mínimo sacrifício podem-se entregar, cifra-se nos

Arley Andriolo. Traços primitivos: histórias do outro lado da arte no século XX. Dutorado IP/USP, 2004 - 104

trabalhos físicos”, escreveu o médico José Joaquim da Costa Júnior, em sua tese de 1895.
Considera que tais atividades colaboram em seu sustento dentro da instituição; no entanto,
dirigem-se aos “alienados indigentes e não aos de classes abastadas”, inclusive porque “o
delírio de um indivíduo analfabeto não pode ser o mesmo que o de outro de instrução
medíocre, assim, como o deste está longe de ser o mesmo que o de um outro de certo cultivo
intelectual” (Costa Júnior, 1895, p. 35). Essa questão de classe no asilo é recorrente. Manoel
José Barbosa, primeiro diretor do Hospital Pedro II, diria: “Para os pensionistas de primeira e
segunda classe, a quem infelizmente não podemos prescrever o trabalho, será necessário
estabelecer certos jogos e criar uma pequena biblioteca” (citado por Machado, 1978, p. 442).
Sobre esse quesito, registrou o dr. Costa Júnior (1895, pp. 36 e 39):
É necessário dotar os asilos destinados ao tratamento dos alienados de salas especiais
para recreio e leitura onde se encontrem livros sobre ciências naturais, história,
pintura, música, etc. fazendo com que abandone assim as idéias que o afligiam
provocando-lhe o delírio.
[...]
No século atual e em estabelecimentos para alienados impõe-se a existência de uma
biblioteca recreativa.
A música e o canto constituem também um bom exercício para o alienado,
despertando nele impressões agradáveis tendentes a dar uma melhor direção ao
pensamento, às afeições e à vontade.

Conta-se que para quatro dos internos do Hospital Pedro II, reconhecidos pelos dotes
musicais, foram dadas uma rabeca, uma flauta, uma clarineta e uma requinta, “como meio de
distração ou talvez de cura” (Silveira, 1966, p. 37). Outra banda de música composta de
internos tocava nas cercanias de São Paulo, era a “Charanga Hebefrênica” do Hospício de
Juquery, com cerca de quinze membros, sob a regência de um homem designado pelos
médicos como “parafrênico, com delírio religioso, músico e compositor”. “O mestre é autor
de vários dobrados e valsas e o repertório da banda se compõe quase na sua totalidade de
valsas, tangos, maxixes e dobrados”, escreveu Osório Cesar (1929, p. 53). Como discorreu
Maria Clementina Cunha (1986, p. 100), ao lado das “terapias de choque” a música promovia
uma “terapêutica moral”, tanto na citada banda de internos como na “Rádio Corporation” que
soava através de seus alto-falantes por todos os pátios; no entanto, sob uma rigorosa seleção,
não se ouvia “ruidosas jazz-bands”, tampouco música clássica, pouco adequada ao nível
cultural dos internos. A preferência médica sugeria as modinhas “suaves e operetas”.
Nesse hospital, com seu primeiro diretor, o dr. Franco da Rocha, a laborterapia fora
defendida desde a sua fundação, não apenas pelo seu valor econômico para a instituição mas
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sobretudo como um moralizador dos internos. Era isso o que diziam as teses médicas do
período, evocando a terapia que resultasse na inserção do paciente de volta ao mercado de
trabalho. Maria Clementina Cunha, no entanto, reviu esse discurso mostrando que, em face de
uma população em sua maioria urbana, “longe de oferecer oportunidades diversas de
ocupação aos internos, segundo sua origem ou inclinação e outras variáveis individuais, havia
no Juquery apenas um conjunto de atividades agrícolas e pecuárias destinadas aos alienados
do sexo masculino” (Cunha, 1986, p. 72). Para a historiadora, as tarefas no fabrico de
cigarros, jardinagem, lavanderia, cozinha, consertos de equipamentos e instalação, entre
outras, aproveitavam-se apenas eventualmente de internos. Somente com a aposentadoria de
Franco da Rocha e o início da gestão de Pacheco e Silva as modalidades de laborterapia são
diversificadas. Além disso, esse trabalho não se destinava à reintegração do paciente no
convívio social, haja vista que era indicado sobretudo aos “incuráveis”, aos “doentes
crônicos”, moradores das colônias e fadados a permanecer no asilo pelo resto da vida (p. 74).
O dr. Pacheco e Silva fizera uma viagem aos Estados Unidos e à Europa, cujo relatório
apresentou à Secretaria do Interior, em 1926. Afirmava, por exemplo, que no Chicago State
Hospital os pacientes crônicos eram “entretidos por cerca de sessenta professores
especializados, que procuravam despertar o interesse dos alienados para os trabalhos manuais,
jogos, etc.”, e, em sua seção de ergoterapia, fabricavam cestas e cadeiras de vime, tapetes,
cortinas, brinquedos, etc. (citado por Cesar, 1929, p. 3).
Data desse momento a pesquisa do dr. Osório Cesar sobre a “expressão artística dos
alienados”. Ao verificar o que havia de atividades plásticas naquele asilo na década de 1920,
encontrou nos muros e nos terreiros dos pátios dos pavilhões obras de “arte decorativa”, “que
eles pintam com carvão ou riscam com qualquer instrumento pontudo os seus desenhos”
(Cesar, 1929, p. 48). Na maioria são “pueris”, representando símbolos religiosos, como cruz,
âncora, peixe, mão e pé, destacando-se os grafites que, embora “sem valor artístico”, são
“muito importantes por representarem cenas que preocupam a imaginação do doente”. Afirma
que eram, sobretudo, obras de homens, uma vez que entre as mulheres somente um pequeno
grupo das mais calmas dedica-se a essas produções de arte, resumidas em objetos manuais
como cestas de palha, crochê, bordados, etc. e raramente trabalhos decorativos, como flores
de papel e cestas com flores de massa de pão (p. 3). Na seção feminina podiam ser
encontradas ainda bonecas produzidas com trapos velhos e papel, “sobretudo entre as mais
idosas, as quais são vestidas e recebem nomes” (p. 48).
O período pós-Segunda Guerra Mundial é também aquele em que se difunde a
instalação de ateliês de artes plásticas nos hospitais psiquiátricos europeus, como se vê na
síntese histórica da “terapêutica coletiva pela arte nas doenças mentais”, esboçada por M.
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Bergeron e R. Volmat, em 1952. No Brasil, ao fazer um balanço dos vinte anos de
funcionamento da seção de terapêutica ocupacional no Hospital Pedro II, criada em 1946,
Nise da Silveira tece sua crítica à herança teórica organicista de Kraepelin, para quem práticas
de pintura, música e teatro não tiveram sentido como recurso terapêutico, uma vez que a ruína
da vida psíquica seria inevitável nos casos de “demência precoce” (Silveira, 1966, p. 22).
Com Bleuler, a demência precoce, então denominada “esquizofrenia”, deixa de conceber
aquele processo de “ruína” como progressivo, defendendo a importância da terapêutica
ocupacional no restabelecimento do contato do paciente com a realidade. Admite sintomas de
etiologia orgânica e psíquica, sendo este último, sob a influência de Freud, admitido como
portador de significações. 66
Além das atividades laborterápicas citadas acima, no Brasil dos anos 1940 funcionava
também o setor de praxiterapia da Colônia Juliano Moreira. Nas palavras de seu diretor,
Heitor Péres, “[...] é destinada a assistir os enfermos sob o regime de liberdade vigiada, tendo
como método básico de tratamento a praxiterapia; esta é completada com os recursos de
convulsoterapia (elétrica e química) do choque insulínico, da eletronarcose, da psicocirurgia,
etc.” (Péres, 1950, p. 12).
Conta-nos Nise da Silveira (1966, p. 38):

[...] [para] os hospitais que compõem o Centro Psiquiátrico Nacional, o regimento
nada menciona a este respeito. Nesses hospitais, muitos doentes eram por certo
ocupados em trabalhos braçais, serviços de limpeza das enfermarias e das instalações
sanitárias, enceramento de piso, etc. e pequenas verbas estavam mesmo previstas
para gratificá-los. Estas tarefas eram atribuídas aos pacientes de modo empírico,
tendo em vista vantagens para o hospital, para os enfermeiros e guardas, e sobretudo
para os serventes.

* * *
66

Ainda seguindo a revisão teórica de Nise da Silveira, observa-se que deriva do pensamento de Bleuler a
concepção de Hermann Simon, teórico da terapêutica ocupacional, num método chamado de “tratamento mais
ativo”. Simon compreendia que “a vida é atividade incessante”, atividade que deve ser “logicamente” orientada
para não se arriscar em condutas anômalas. O comportamento inadequado do louco deveria ser ordenado e
educado para o convívio social (Silveira, 1966, p. 23). Carl Schneider, da escola fenomenológica da
Universidade de Heidelberg, propôs a aplicação da terapia ocupacional mesmo às psicoses mais agudas, com
base num conhecimento profundo da nosologia e da patologia. Outras idéias concorreram para a formulação das
práticas terapêuticas ocupacionais nos asilos, influenciadas pelo neurologista inglês John Hughlings Jackson e
aplicadas, entre outros, por Paul Sivadon e Barahona Fernandes (pp. 26 e 29), ou, ainda, pela psicanálise de
Freud, através da noção de trabalho como meio de sublimação, e seus intérpretes Oberndorf, Sechehaye e Frieda
Fromm (p. 30). Atinge-se, assim, a psicologia analítica que, embora não versasse diretamente sobre a terapêutica
ocupacional, foi o método que instigou Nise da Silveira em seus estudos na passagem da década de 1950, onde
encontrará “inspiração para um trabalho mais profundo e mais eficiente que em qualquer outra posição
psicológica” (p. 32).

[bfm2] Comentário: Trecho eliminado
por duplicidade de texto mais abaixo.
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O primeiro médico a introduzir a terapêutica ocupacional no Centro Psiquiátrico
Nacional foi o dr. Fábio Sodré, no ano de 1944; fazendo retirar os leitos de um pequeno
dormitório da seção Waldemar Schiller, transformou-o numa oficina de costura e bordados. A
dra. Nise da Silveira, então colaboradora nessas atividades, foi convidada pelo dr. Paulo
Elejalde, recém-empossado na direção do Centro Psiquiátrico Nacional, para implantar
atividades ocupacionais nessa instituição. Os trabalhos começaram de imediato, ainda que a
Seção de Terapêutica Ocupacional somente fosse regulamentada em 3 de maio de 1954. 67
As atividades de pintura e modelagem da Seção de Terapêutica inscreviam-se no
conjunto de práticas tais como as de marcenaria e encadernação. O que fez a diferença no
desenvolvimento e reconhecimento dos pintores e escultores, distinguindo-os da praxiterapia
convencional, foi a orientação teórica imprimida por Nise da Silveira, dando livre curso às
linguagens silenciadas e respeitando as imagens ali produzidas. Refletindo, anos depois,
escreveu a doutora:

Aconteceu porém que a expressão livre através do desenho, pintura e modelagem,
mais que em qualquer outra atividade, revelou-se de grande interesse científico por
permitir menos difícil acesso ao mundo interno do esquizofrênico, sempre tão
hermético. Além disso, as configurações plásticas captavam imagens da situação
psíquica, possibilitando assim estudos posteriores. E simultaneamente verifica-se de
maneira empírica a surpreendente eficácia da expressão plástica como verdadeira
modalidade de psicoterapia (Silveira, 1994, p.13).

A médica tinha os ateliês como uma “escola viva”, que ela mesma freqüentava a cada
dia, donde emergiam os problemas que encaminhavam seus estudos (Silveira, 1982, p. 11).
Deixava-se que os freqüentadores da Seção, todos esquizofrênicos, produzissem
espontaneamente. Pintar, para ela, era agir: “Seria um método de ação adequado para defesa
contra a inundação pelos conteúdos do inconsciente” (p. 13). Daí conceber as atividades na
terapêutica como oportunidade para que as imagens do inconsciente “encontrassem formas de
expressão”. As palavras de Fernando Diniz, um dos mais destacados pintores do ateliê,
exemplificam a concepção adotada: “Mudei para o mundo das imagens. Mudou a alma para
outra coisa. As imagens tomam a alma da pessoa” (citado por Silveira, 1982, p. 13).

67
Embora ali trabalhando desde 1946, “A 10 de agosto de 1956 o dr. Humberto Mathias Costa, então diretor do
CPN, atualizou a regulamentação da STO e, pela ordem de serviço n. 16, designou Nise da Silveira para chefiála” (Silveira, 1966, p. 39).
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No ano de 1947 acontece a primeira exposição das pinturas ali produzidas, levando
para fora da instituição o conjunto de obras expostas no próprio hospital, em dezembro de
1946 (vinte adultos e quinze crianças). Aberta ao público no dia 4 de fevereiro, no salão do
primeiro andar do Ministério da Educação, ampliou-se o número de pinturas para 245. Nise
da Silveira (1966, p. 103) assim comentou a mostra:

A exposição provocou vivo interesse. Algumas incompreensões, traduzidas em
títulos do noticiário de jornais, tais como “exposição dos malucos”, “os loucos são
pintores futuristas”, etc. foram largamente superadas pela maneira séria, sensível,
inteligente, dos comentários dos críticos de arte. Será mesmo forçoso reconhecer
que nossos críticos de arte mostraram-se surpreendentemente mais atentos ao
fenômeno da produção plástica dos doentes mentais que os psiquiatras brasileiros.
[...]

Dentre os comentários favoráveis, 68 Antônio Bento, do Diário Carioca (13 fev. 1947),
comparava o tratamento da cor na obra do interno L. com as de Delacroix, passando pelos
fundamentos do surrealismo pelo qual o fenômeno artístico se desliga de qualquer
subordinação à “inteligência normal” ou “ordem moral”. Rubens Navarra, escrevendo para o
Diário de Notícias (2 mar. 1947), evoca o problema entre arte e razão, para concluir
vertiginosamente que o século XX desconfia do excesso de razão. O jovem Wilson, então
com dezoito anos, é notado por Mark Berkosvitz por sua idade mental assemelhar-se a dez
anos e sua pintura Cabeça de Mussolini ser digna de um Museu de Arte Moderna (Brazil
Herald, 5 fev. 1947). As palavras de Mário Pedrosa foram, por sua vez, as que mais
interessaram Nise da Silveira, promovendo a famosa união de ambos, que transformou
sensivelmente a recepção das produções plásticas dos internos.
Mário Pedrosa redigia, então, crônicas de arte para o Correio da Manhã, nas páginas do
qual defendeu a idéia de autodidaxia em arte, dizendo que o artista não é aquele diplomado
pela Escola Nacional de Belas-Artes, “do contrário não haveria artistas entre os povos
primitivos, inclusive entre os nossos índios”. Nesse sentido, para ele, os mistérios do
inconsciente pertenciam a todas as pessoas:
As imagens do inconsciente são apenas uma linguagem simbólica que o psiquiatra
tem por dever decifrar. Mas ninguém impede que essas imagens e sinais sejam,
além do mais, harmoniosas, sedutoras, dramáticas, vivas ou belas, enfim
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Alguns excertos colhidos da imprensa da época estão transcritos em Silveira (1966, pp. 104-107).
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constituindo em si verdadeiras obras de arte (Correio da Manhã, 7 fev. 1947; citado
por Silveira, 1966, p. 106).

Encerrada a exposição, em 23 de fevereiro daquele ano, por intervenção da Associação
dos Artistas Brasileiros uma seleção de obras foi exposta a partir de 24 de março no segundo
andar da A. B. I. No dia 31 de março, o intelectual Mário Pedrosa realizou a conferência de
encerramento dessa exposição, intitulando-a “Arte, necessidade vital” (publicada no Correio
da Manhã nos dias 13 e 21 de abril de 1947). 69 Dois anos depois, Mário Pedrosa elaborou
conjuntamente com Nise da Silveira a mostra “9 artistas de Engenho de Dentro”,
primeiramente no Museu de Arte Moderna de São Paulo, inaugurada em 12 de outubro de
1949, passando ao Salão Nobre da Câmara Municipal do Rio de Janeiro em 25 de novembro
de 1949. Chamados então publicamente de “artistas” e tendo seus nomes revelados, esses
internos recebem um lugar, ainda que num registro controverso, no campo das artes visuais.
São eles Adelina, Carlos, Emygdio, José, Kleber, Lúcio, Raphael, Vicente e Wilson.
Esse momento tornou-se seminal do reconhecimento dos criadores dos hospitais
psiquiátricos, sobretudo porque envolvia a participação de um museu de arte, com a anuência
de Leon Degand, crítico francês então diretor do Museu de Arte Moderna, de quem partira a
proposta de realização da exposição, além de promover ele mesmo a escolha das pinturas,
desenhos e modelagens, sem mencionar o valor da participação direta de Pedrosa na sua
elaboração (Silveira, 1966, p. 108). A passagem da direção do museu para Lourival Gomes
Machado apenas confirmou o interesse. Conforme registrou Nise da Silveira no prefácio do
catálogo da exposição, ao visitar Engenho de Dentro Leon Degand “não teve dúvida em
atribuir valor artístico verdadeiro a muitas das obras realizadas por homens e mulheres aí
internados” (citado por Silveira, 1966, p. 108).
De volta às cercanias da cidade de São Paulo, tem-se notícia do projeto para um “Salão
de Arte dos Alienados” esboçado pelo dr. Osório Cesar para o ano de 1942 (Fabris, 1981, p.
42). Conforme Heloísa Ferraz (1998, p. 57), tal exposição de objetos produzidos por internos
do Hospital de Juquery, como parte do que seria a “Segunda Semana de Arte Moderna”,
parece não ter sido realizada. O projeto envolveria também o “Salão de Arte Infantil”,
mostrando a continuidade do interesse cruzado na psicologia da criação artística reunindo
crianças e loucos, como propusera Flávio de Carvalho em 1933, e como apareceu na
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Republicado em Arte, necessidade vital, Rio de Janeiro, Casa do Estudante/MEC, 1949; e em Forma e
percepção estética, org. Otília Arantes, São Paulo, Edusp, 1996.
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exposição do Centro Psiquiátrico Nacional de 1947, recebendo a atenção de Mário Pedrosa
em sua conferência de encerramento. 70
Concretamente, em São Paulo, a idéia de realizar uma exposição com as obras coletadas
pelo dr. Osório Cesar ocorreu na mostra intitulada “I Exposição de Arte do Hospital do
Juquery”, organizada pelo próprio psiquiatra e apresentada no Museu de Arte de São Paulo
entre 19 de outubro e 19 de dezembro de 1948. Composta de desenhos a lápis 71 e patrocinada
pelo Departamento de Cultura da Associação Paulista de Medicina; como nas outras
exposições, realizou-se paralelamente um ciclo de conferências. A noção que relacionava
obras de “povos primitivos” com a de artistas de vanguarda e loucos prolonga-se nesse
momento, como se constata nos registros deixados pelo próprio médico do Juquery. 72
Não deixa de ser curioso o comentário de Sérgio Milliet a propósito da exposição “9
artistas de Engenho de Dentro” (O Estado de S. Paulo, 8 nov. 1949, p. 6), proferindo as
seguintes palavras sobre o Hospital de Juquery: “[...] Em Franco da Rocha pouco se fez nesse
sentido e o que lá se faz depende da espontaneidade dos doentes”. Segue dizendo que o dr.
Osório Cesar, há muitos anos preocupado com o problema, vinha reunindo uma coleção de
desenhos e pinturas de seus pacientes e que, havia cerca de dois meses, fora criado um serviço
semelhante ao de Engenho de Dentro no Hospital de Franco da Rocha: “Maria Leontina
Franco está encabeçando as atividades”.
De fato, no ano de 1949 foi inaugurada a seção de pintura do Hospital de Juquery,
dirigida no seu período inaugural pelo psiquiatra Mário Yahn, cuja repentina aparição na
história da produção plástica dos hospitais psiquiátricos ainda é pouco conhecida. Para
Heloísa Ferraz (1998, p. 65), o interesse de médicos como Mário Yahn e Paulo Fraletti para a
produção dos internos deve-se às exposições ocorridas em 1948 e 1949, bem como ao projeto
de uma exposição internacional dessas manifestações a ser realizada em Paris, no ano de
1950. Sabe-se também que Osório Cesar visitara a seção dirigida por Nise da Silveira em
1948. 73 O dr. Fraletti diria que hodiernamente não se admite hospital público ou privado sem
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Escreveu Pedrosa (1947/1996, p. 54): “Nesse sentido até as garatujas dessas crianças e menores mentais são da
mesma natureza fundamental das obras dos grandes artistas universais, obedecendo a idêntico processo psíquico
de elaboração criadora tanto nos adultos artistas conscientes quanto nos doentes e crianças. Em todas essas
múltiplas e diversas manifestações em maior ou menor grau de intensidade, o de que se trata, em essência, não é
senão de emprestar forma simbólica, mas aos sentimentos e imagens do eu profundo”.
71

De acordo com Ferraz (1998, p. 63), essas obras pertencem ao acervo do MASP.

72

Ver, por exemplo, palavras de Osório Cesar transcritas por Ferraz (1998, p. 64).

73
Sobre isso, escreveu Cesar (Folha da Noite, 19 fev. 1949, p. 5): “Esse notável serviço que demoradamente
visitamos no ano passado, tem como finalidade a terapêutica nesses doentes, pois, sabemos que toda ‘atividade
artística serve para descarga e liberação de estados emocionais’. [...]”.
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ateliê, como não se os admite sem auditório para a “meloterapia”, ludoterapia, laborterapia,
etc.: “O regime de terapêutica ocupacional, por meio do exercício das artes plásticas, dos
jogos e diversões e do trabalho, é um complemento indispensável aos processos químicos
físicos, biológicos e psíquicos de tratamento dos distúrbios mentais. [...]” (Fraletti, 1954, p.
146). No Manicômio Judiciário de São Paulo, o próprio Fraletti (1954, p. 141) começou a
colecionar peças daquilo que considerava sua “Coleção de Anomalias Artísticas”.
Um comentarista do jornal O Estado de S. Paulo (16 fev. 1949, p. 6) também fustigou o
pessoal do Juquery no sentido de organizarem as atividades plásticas, dizendo que faltava ali
algo como no Hospital de Engenho de Dentro: “Os médicos do Juquery precisariam formar ali
qualquer coisa de semelhante”. Mais adiante, concluía: “A arte de Raphael revelará a utilidade
do serviço de artes plásticas de Engenho de Dentro e mostrará quanto se faz necessária a
criação de uma divisão análoga no Juquery”.
Sobre o início das atividades da seção, escreveu o dr. Yahn (1951, p. 26):

A nossa seção de pintura foi improvisada numa sala para balneoterapia tépida
prolongada. Ali havia seis banheiros e media 8,24 x 7 metros. Ótima iluminação. Há
muito tempo não era usada a não ser para banho higiênico. Fizemos com que fossem
desmontados quatro dos banheiros e os outros dois foram conservados para servirem
para trabalhos de escultura e sua transposição para o gesso.
Havia uma encarregada leiga para cuidar do material, limpeza de pincéis,
distribuição de telas, papéis e tintas. Os doentes das colônias vinham pela manhã e
almoçavam na Seção, para serem conduzidos à tarde para os respectivos
alojamentos.
A princípio, uma professora de pintura, dona Maria Leontina Franco, muito sensível
artista, vinha cada semana ou cada quinze dias para selecionar os trabalhos de maior
significação artística.

Antes mesmo daquele registro do ateliê de Rubens Farias, outro paciente do Juquery,
Aurora Cursino, pintou quatro técnicos vestidos de uniforme azul com martelos e outros
instrumentos trabalhando junto às banheiras (col. MOC). Com relação às refeições citadas, no
desenho de Rubens havia sido notado o caldeirão sobre um banco, enquanto funcionários e
internos preparam as canecas para a refeição. Se observarmos o canto direito dessa imagem,
veremos um pedaço da banheira remanescente. A artista Alice Brill, que morava em São
Paulo desde 1934, foi requisitada a registrar as dependências do Hospital de Juquery no ano
de 1950. De sua visita resultou uma série importante de fotografias do ambiente e dos internos
trabalhando na seção de pintura. Eles são vistos almoçando em meio às mesas de trabalho da
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seção, móveis e obras dispostos pelo salão, assim como registros particulares de determinados
criadores, tais como Aurora, Rubens, Sérgio, entre outros. 74
O dr. Yahn (1951, p. 28) considerava “muito difícil estabelecer uma relação entre os
fatos essenciais da moléstia, as imagens desenhadas pelos doentes e os fatos normais da sua
vida pregressa”. Diferentemente de seu colega Osório Cesar, para Yahn o simbolismo
pictórico “não tem a mesma manifestação livre do simbolismo onírico”.

Os motivos inconscientes deste são mais evidentes do que os daquele. No desenho e
na pintura interferem fatos conscientes conservados na memória, planos
preestabelecidos, ideais antigos não atingidos, paisagens que foram agradáveis,
imitação de outros trabalhos vistos anteriormente. O que é mais característico é a
maneira como esses símbolos ou imagens estão combinados no trabalho plásticos. É
facilmente compreensível esse fato. A realização onírica se faz quase
instantaneamente com vivacidade e animação que surpreendem, divertem ou
assustam o próprio paciente. [...] Na obra de arte a realização, por efeito do próprio
trabalho material, é mais lenta, mais voluntariamente urdida com desejo maior ou
menor de causar efeito e obter apreço, de atingir um fim direto ou indireto. [...]

Ainda que considerasse difícil a vinculação entre as formas plásticas e as patologias,
Mário Yahn considerava a produção dos pacientes como mais um dos documentos clínicos a
concorrerem para o diagnóstico. Ao mesmo tempo em que não admitia a existência de uma
“arte psicopatológica” propriamente dita, julgava possível reconhecer o trabalho de um
“alienado”. Em suas palavras, “a produção artística é mais um dos sintomas – e não o
essencial – que podem identificar o caráter e a personalidade do indivíduo normal ou
anormal” (Yahn, 1951, p. 31).
Outra exposição importante dos criadores do Juquery ocorreu em 1951, no Museu de
Arte Moderna de São Paulo, então sob a direção de Lourival Gomes Machado, tendo sido as
obras selecionadas por Maria Leontina Franco (Ferraz, 1998, p. 74). Pouco depois, em fins de
1952, Osório Cesar assume a direção da Seção de Arte Plásticas do Juquery, num momento
em que o psiquiatra dedica-se também à Instituição de Associação de Assistência ao Psicopata
com propósitos sociais. Cesar referia-se à seção como um “Laboratório de pesquisas
plásticas”, 75 designação que seria, conforme Heloisa Ferraz (1998, p. 76), posteriormente
transformada na Escola Livre de Artes Plásticas do Hospital de Juquery, cuja denominação
74

A coleção de fotos de Alice Brill retratando o Juquery foi adquirida pelo Instituto Moreira Salles, que expôs
parte delas na mostra “Arte e inconsciente: três visões sobre o Juquery” (2002).
75
Termo empregado por Cesar em palestra proferida na Sociedade Médico-Psicológica de Paris (1952),
transcrita em De Sainte-Anne et d’ailleurs, 2000, pp. 67-72.
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pública somente seria vista em 1956. A artista Clélia Rocha da Silva ocupa, por volta de 1953,
o lugar deixado por Maria Leontina, compartilhando dois anos depois com Moacyr Rocha a
orientação artística da seção.
Não se notam mudanças marcantes entre as idéias apresentadas por Cesar nas décadas
anteriores e seus escritos dos anos 1950. Como exemplo, no “I Ciclo de Estudos sobre o
Desenho”, organizado pela Sociedade de Psicologia de São Paulo, Osório Cesar (1955)
apresentou um texto intitulado “A expressão artística nos alienados”, no qual retoma, em
grande medida, os temas tratados em seu livro de 1929. Revê o esquema de classificação da
obra dos internos, o procedimento de comparação entre obras infantis, de “povos primitivos”
e a “arte primitiva”, bem como sintetiza seu modo de interpretação simbólica. A classificação
distribui-se em quatro grupos: 1) desenhos lineares simbólicos, estereotipados, sem caráter
definido (manifestação intencional, desinteressada e pueril), os quais são assemelhados aos
desenhos de “povos de cultura primitiva” e aos de crianças de dois anos; 2) desenhos lineares
e geométricos, com caráter definido (arte simbólica, intencional, decorativa), comparáveis à
“arte primitiva” do século XI, arte gótica, pinturas japonesas, etc.; 3) desenhos sombreados,
pinturas e esculturas (arte de caráter primitivista, estereotipada, com rica simbologia
freudiana), que quando se dão na forma de escultura são relacionados aos “primitivistas
africanos” e à “arte popular”; 4) por fim, desenhos com perspectiva, pintura e escultura (arte
de caráter acadêmico), sem grande interesse a seus estudos, porque arte “mais ou menos
equilibrada”.
Como se pode aferir, o método desenvolvido por Cesar guarda uma continuidade
marcante com relação aos seus primeiros estudos, tendo na comparação com aquilo que
acreditava ser “primitivo”, em várias instâncias da humanidade, o fundamento de suas idéias.
Nesses termos, pode-se compreender suas palavras, muitas das quais registradas em vários
jornais daqueles anos e destinadas ao público leitor, a exemplo do artigo “A arte dos loucos”
(A Gazeta, São Paulo, 5 set. 1951), em que dizia que a “arte entre esses doentes é
profundamente mágica, da mesma maneira que a dos primitivos, em conseqüência de
sucederem, na psicose, processos regressivos que reconduzem o alienado a períodos
anteriores ao seu desenvolvimento”.
No plano prático, a tomada de direção da seção por Osório Cesar resultou numa
profusão de exposições da produção plástica dos internos na capital e no interior do estado de
São Paulo, em muitas das quais comercializavam-se as obras, angariando recursos para o
financiamento da própria atividade artística e outras atividades da Instituição de Assistência
aos Psicopatas, como se pode verificar pelo registro da renda e sua destinação impressos nos
seus anuários. Em algumas delas, a contemplação das obras pelo público era acompanhada
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pela audição de discos que tocavam músicas regionais ou de recitais de poesia, ambos
realizados por internos, aos quais muitas vezes somavam-se as conferências proferidas pelo
próprio Osório Cesar. 76
Para concluir este breve histórico da formação dos ateliês dos hospitais psiquiátricos no
Rio de Janeiro e em São Paulo, falta citar um terceiro ateliê, então em funcionamento na
Colônia Juliano Moreira, em Jacarepaguá, nos arredores da cidade do Rio de Janeiro. Nessa
época, o hospital estava sob a direção do dr. Heitor Péres. Pode-se supor que a visibilidade
desse ateliê, assim como fora a criação do seção de pintura do Juquery, deve-se em boa parte
ao projeto de exposição a ser realizada em Paris, em 1950, motivando alguns psiquiatras
brasileiros a organizar e expor esse material.
A história da produção dos internos da Colônia anterior a 1950 é pouco conhecida.
Inicialmente chamada de “Colônia de psicopatas homens”, foi instalada em 1924, ocupando
uma área de 150 alqueires da fazenda do Engenho Novo, antiga propriedade produtora de café
e açúcar do Império, quando se ergueram os arcos do aqueduto e a igreja de Nossa Senhora
dos Remédios. Na década de 1950, a Colônia Juliano Moreira era órgão pertencente ao
Serviço Nacional de Doenças Mentais, abrigando cerca de 3.800 enfermos de ambos os sexos,
além dos cerca de mil habitantes do vilarejo composto de funcionário e seus familiares. Como
escreveu recentemente a jornalista Luciana Hidalgo (1966, p. 20), tratava-se de uma área
verde de mais de 7 mil metros quadrados nos arredores do Maciço da Pedra Branca, com
direito a gruta, cachoeira e o bucolismo da mata atlântica. “A ordem era despachar para a
Colônia os doentes crônicos, os casos irreversíveis auscultados pela psiquiatria nos anos
30.” 77
Conta-se que parte das atividades plásticas era praticadas ao ar livre, sob a orientação de
um terapeuta. O diretor da Colônia nos anos 1950, dr. Heitor Péres (1950, p. 1), defendia a
contribuição de tais atividades tanto ao tratamento quanto ao conhecimento da psique do
paciente:

76
Os anuários dessa instituição e os jornais de época são reveladores das exposições ocorridas nos anos 1950.
Com base nos documentos do MOC, citamos algumas delas: em 1954, no Museu de Arte de São Paulo, no
Centro de Ciências e Letras de Campinas (ago.); em 1955, no Clube dos Artistas e Amigos da Arte (ago.), em
Ribeirão Preto (set.), no Atlântico Hotel de Santos (out.) e no Clube União Recreativa, auxiliada pela Associação
Médica de Sorocaba (nov.); em 1956, no Clube dos Artistas e Amigos da Arte (Galeria Prestes Maia), no
Gabinete de Leitura Rui Barbosa de Jundiaí (jul.), no Instituto dos Arquitetos (Arte Japonesa, dez.); em 1957,
nos salões do Clube Recreativo Atibaiano (jun.), na Faculdade de Direito do Largo São Francisco (set.), no
Armazém de Bagagem, em Santos (dez.); em 1958, no Salão Almeida Júnior da Galeria Prestes Maia. Ver,
ainda, Ferraz (1998).
77

O músico Ernesto Nazaré foi ali internado, depois de transferido do Hospital da Praia Vermelha, em abril de
1933, quando tinha setenta anos; pouco tempo depois morreu afogado (Hidalgo, 1996, p. 20).
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A arte também ajuda a curar; curar, aqui, significa melhorar, suavizar, tentar
reajustar. É, então, o que se poderá chamar arte-terapia, desdobramento sutil da
praxiterapia. Quando a tal não se presta diretamente, a arte serve como instrumento
de penetração à intimidade psíquica do enfermo; tal qual um revelador químico que
faz surgir corpos novos, a arte – assim usada – nos mostra os aspectos incógnitos da
enfermidade.

Nesse sentido, para Péres, as obras produzidas no hospital poderiam “provar aos leigos
na matéria que a doença mental não é a implacável destruidora como em geral se pensa”. O
que se vê nessas criações não são destroços, e sim disposições personalíssimas até então
desconhecidas (cf. Péres, 1950, p. 1). A produção plástica era dirigida conforme a solicitação
do caso específico, da reação do paciente à terapia. O paciente Hyacinto Neves é exemplo das
atividades desenvolvidas. “Preto, baiano, 49 anos, casado, ex-empregado da Light”, estava
enfermo fazia oito anos quando recebera o diagnóstico de “esquizofrenia paranóide”. A
pintura, para ele, teria servido como calmante perante seu comportamento agressivo e
“inaproveitável em qualquer outra modalidade de praxiterapia”. Como grande parte dos
pintores asilados, Neves fazia paisagens seguindo sua observação do mundo ao redor, ou
projetava suas idéias mais íntimas em composições “avançadas” e “nebulosas”, como se dizia.
Por esse motivo, a orientação terapêutica foi a de “levá-lo a copiar d’aprés nature,
estimulando melhor contato com o meio, evitando a composição espontânea que lhe acentua a
dissociação e, portanto, o desajustamento psíquico” (Péres, 1950, p. 6).
Esse método também era aplicado no tratamento de um homem “branco, carioca, 40
anos, solteiro e comerciário”, designado à época como J. G., hoje reconhecido como J.
Goulart. De acordo com os médicos, teria começado sua doença pelo alcoolismo, progredindo
depois a uma “esquizofrenia simples”, sem autismo acentuado. Antes da internação aprendera
a tocar piano, mas não tinha nenhuma noção de pintura. Conforme Heitor Péres: “As suas
composições são das mais limpas, apresentando bom desenho e traços muito pessoais”.
Realizava cópias e ampliações com facilidade, incorrendo em representações simbolistas.
“Terapeuticamente vai sendo conduzido o mais possível para o plano objetivo: cópias
ampliações, temas sugeridos, etc.” (Péres, 1950, p. 6).
Os comentários dirigidos ao jovem “pardo, carioca, 30 anos e solteiro”, de nome Tapiú
Lacé, diagnosticado como um caso de “esquizofrenia paranóide”, são sintomáticos do modo
pelo qual os psiquiatras da Colônia reconheciam tais obras:

[...] seu pai ensinou-lhe desenho para o qual “tinha muito gosto”. Depois fez-se
pintor de paredes. Quis estudar pintura, mas não passou de lições esparsas, nas quais
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aprendeu alguma coisa “de luz e sombra”. Gosta de pintar o que chama o “ideal”,
coisas suas, criadas por ele próprio. Seu colorido é triste, de tonalidade depressiva,
na maioria das vezes em composição frouxa, inacabada [...]. Entretanto, quando
consegue fugir à “confusão que sente na cabeça”, pinta mais claro, em tons mais
fortes e os quadros saem por assim dizer completos (Péres, 1950, p. 7).

Tem-se notícia de uma mulher entre os pintores da Colônia; seu nome era Mélanie J.-S.,
“branca, austríaca, 53 anos, viúva”. Sua educação dera-se em meio culto, quando pôde
também estudar pintura; fora internada porque recebera um diagnóstico lhe atribuindo uma
“psicose maníaco-depressiva”. Suas telas eram “composições clássicas e o colorido rico, de
matizes vivos, alegres”, e era também “boa retratista, no que toca à fidelidade da obra, o que
mostra, ainda, a forma atenuada da sua exaltação” (Péres, 1950, p. 6).
Estas breves informações sobre os pintores da Colônia Juliano Moreira são provenientes
do pequeno catálogo da “Primeira exposição de pintura, arte feminina aplicada da Colônia
Juliano Moreira”, ocorrida em maio de 1950. Em suas páginas, são fornecidas pequenas
biografias dos internos, constando sua “personalidade” e a “obra dos pintores”, bem como
informações sintéticas na forma de um “pequeno elucidário psiquiátrico para os leitores
leigos”, no qual se informa sobre a nomenclatura médica, a exemplo da esquizofrenia, da
psicose e da “mania-mitis”, com o que se objetivava fornecer aos espectadores uma
possibilidade maior de compreensão das obras expostas.
Dentre os nomes ali referendados, o de A. Bragança parece ter chamado bastante a
atenção, pela força de suas pinceladas. “Preto, pernambucano, 49 anos, solteiro, pintor de
paredes”, diagnosticado como “personalidade psicopática e alcoolismo”. A “personalidade
psicopática” é descrita pelo elucidário como uma “enfermidade inata pouco evoluída, que se
caracteriza, antes de tudo, pelo desequilíbrio da conduta e pela inadaptação social.
Personalidades psicopáticas são os fronteiriços, os amorais, certos alcoolistas, os instáveis, os
sexopatas, os chamados ‘degenerados’...”. Ainda segundo o relato médico, pelo qual se nota a
formulação ideológica da inferioridade da raça negra, Bragança bebia desde os dez anos de
idade, quando começou vida incerta de vagabundo: “Apesar disso, e da cor, seu nível cultural
é apreciável”. Como pintor, “tem vivo espírito de observação fora dos seus episódios
etílicos”; sua obra era crítica, fazendo de sua “pintura uma arma para professar a sua revolta”.
Os seus temas são na grande maioria sociais, “sublinhando claramente, ou de maneira
simbólica, o caricato e o ridículo dos preconceitos, dos costumes e as diferenças de classe e
cor”. De acordo com o dr. Péres (1950, p. 7):
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Apesar de ser a “charge” o seu forte, faz também “naturezas-mortas e marinhas”
bem aceitáveis [...]. Tem sido útil para o enfermo estimulá-lo na sua carreira satírica,
pois o seu sentimento de revanche social fica apaziguado e não o conduz à
vagabundagem, ao álcool ou a outros atos anti-sociais. Seria, no caso, a função
curativa da “charge”.

Observando em retrospectiva a instalação das práticas artísticas nos hospitais
psiquiátricos do Brasil, vê-se a divergência dos modos de pensar seu significado tanto para os
pacientes como para os espectadores das exposições. Diferentemente, por exemplo, de Osório
Cesar, coletando inicialmente desde os anos 1920 obras produzidas na espontaneidade mais
íntima dos criadores do Juqueri, e da dra. Nise da Silveira, que, mesmo no ateliê, estimulou o
fluir da expressão criadora dos freqüentadores da Seção de Terapêutica. Para Heitor Péres o
fazer espontâneo aparece, pelo menos em alguns casos, como algo prejudicial ao equilíbrio
psíquico, donde a cópia surgiria como exercício imprescindível de “ajustamento”.
Por outro lado, nota-se de maneira geral as interpretações das produções plásticas
orientarem-se segundo a exterioridade do conhecimento que não as admitia como valor em si
mesmas, uma vez que a produção de um interno, considerada documento clínico, completava
o diagnóstico. Além disso, tais criadores eram membros de uma classe social muito distinta
daquela de onde seus interpretes falavam, o que aprofundava a incompreensão médica
daquelas visões. Mesmo no modelo psicanalítico proposto por Osório Cesar, que não era
senão mais uma leitura de Freud adaptada à realidade hospitalar, a investigação que partia do
objeto acabava constrangida por categorias psicopatológicas. Na contracorrente, Nise da
Silveira pode ser vista sob um duplo aspecto: primeiro, como exceção, porque vislumbrava a
interioridade desses processos criativos; segundo, porque afirmava não lidar com obras de
arte, e sim com imagens do inconsciente.

* * *

Das coleções apresentadas, aquela organizada por Nise da Silveira foi justamente a
única tornada à época um museu público, enquanto todas as outras esperariam, depois de
seguidos desfalques, a criação de museus próprios nos anos 1980. Não obstante sua posição
no interior de um hospital psiquiátrico, o Museu de Imagens do Inconsciente constituiu-se na
principal instituição a preservar obras originadas das mãos desses criadores inventivos.
Inaugurado em 20 de maio de 1952, poucos anos depois parte de suas obras foi levada
pela dra. Nise da Silveira à Zurique, para exibição no II Congresso Internacional de
Psiquiatria (1957). A exposição brasileira denominada “A esquizofrenia em imagens” foi
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inaugurada por Carl G. Jung, que disse à psiquiatra de Engenho de Dentro estar
impressionado com tais imagens porque, embora apresentassem no primeiro plano as
características convencionais da patologia, “noutros planos a harmonia de formas e de cores
que não é habitual na pintura dos esquizofrênicos” (citado por Pedrosa, 1994, p. 10). Parte
dessa exposição foi levada para Paris, onde foi reunida a peças de hospitais franceses. Sob o
patrocínio da Féderation des Sociétés de Croix Marine, a exposição foi aberta em 15 de
outubro de 1957 no Hôtel de Ville de Paris.
O jornal parisiense Les Arts (23 out. 1957) assim se pronunciou:

La section du Brésil est à tous égards la plus passionnante. Elle nous montre
quelques uns de ces phénomènes mystérieux si bien mis en lumière par C. G. Jung,
notament la faculté pour les anormaux de reproduire par une impulsion intuitive les
mandalas, ces cercles magiques par quoi les vieilles hiérophanies représentaient
l’image du monde, ainsi que les archéthypes qui constituent le fonds immuable de la
pensée humaine sous la variété des âges, des races et des civilisations. Deux de ces
thèmes éternels sont ici symbolisés, celui des Démons et celui de l’Ombre, cette
moitié obscure de la personalité qui un obsédé a su traduire dans un dessin
hallucinant (citado por Silveira, 1966, p. 130).

O contato prolongado com Jung definiu muitos dos procedimentos do Museu de
Imagens do Inconsciente, particularmente orientado pela sistemática de catalogação do Bild
Archiv do Instituto C. G. Jung de Zurique. Nas palavras da dra. Nise da Silveira (1994, p. 23),
o funcionamento do Museu segue as seguintes características peculiares:

Recebe todos os dias material novo, produzido no atelier de pintura. Este material é
examinado, selecionadas as pinturas de interesse mais imediato e arquivadas as
demais, segundo autores e datas, para estudos posteriores. Segue-se a organização,
em álbuns, de seqüências de imagens que permitem acompanhar o desdobramento
do processo psicótico em casos individuais, bem como a reunião de imagens
referentes ao mesmo tema, produzidas por autores diversos. Procede-se à pesquisa de
paralelos históricos para essas imagens, quando são encontradas trilhas nesse
sentido. [...]

Nos anos 1970, quando o Brasil vivia sob ditadura militar, o Museu beirou sua extinção,
mas conseguiu, dado o prestígio da dra. Nise e do apoio de importantes intelectuais,
sobreviver com sua coleção. Em 1975 Nise da Silveira foi compulsoriamente aposentada, mas
não abandonou seu trabalho nessa área, possibilitando ao público receber no final da década o
belo catálogo dedicado ao Museu de Imagens do Inconsciente (1980), lançado como o
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segundo volume da série dedicada aos museus de arte brasileira produzida pela Funarte,
iniciada em 1979. Suas páginas, diagramadas como verdadeiro livro de arte, apresentava
obras de Fernando, Emygdio, Raphael, Adelina, Isaac, Abelardo e Carlos, submetidos
sobretudo aos comentários incisivos de Mário Pedrosa.
Por meio das tintas de Emygdio de Barros, o ateliê do Museu de Imagens do
Inconsciente revela-se perturbador, diferentemente do ateliê regrado de Rubens: no pintor de
Engenho de Dentro as visões interior e exterior se misturam numa única imagem. Nise da
Silveira, percebendo a força dessa representação, comenta que o espaço no qual os internos
dedicavam-se à pintura era apenas mais uma seção do hospital, mas, na imaginação e na
pintura daquelas pessoas, o ambiente se transformou noutra coisa. Emygdio é lembrado por
representar o ateliê por dentro e por fora, dentro e fora de si (Silveira, 1982, pp. 37-39). Para
ela, a luta do ego com o inconsciente definia a esquizofrenia: quando aquele fraqueja, “é
derrotado diante do ataque violento do inconsciente”, desorganizando o mundo externo.

[...] A janela do ateliê de pintura abre-se sobre o jardim do hospital. Lá estão as
árvores bem conhecidas de todos nós, que ele se alegrou em criar de novo e de
colorir de acordo com os reflexos de luz que ia descobrindo. Um homem repousa
sentado num banco, outro caminha – uma cena do dia-a-dia do jardim do hospital.
Mas, do lado de dentro, no contorno interno da janela, justapõem-se cerradamente
imagens simbólicas e faces estranhas nas quais se pode sentir a efervescência do
mundo interior (Silveira, 1992, p. 65).

O que perturba nas imagens de ateliê de Emygdio não é a mescla de real e de fantasia,
que motivara a hipótese acerca das transformações técnicas de Rubens que o lançariam no
delírio, mas a convivência, harmoniosa ou tensa, do interior com o exterior. Ainda conforme
Nise da Silveira (1992, p. 74), “no ambiente do ateliê reativam-se as imagens do inconsciente
e crescem em intensidade suas emoções, sem prejudicar a qualidade de sua expressão
plástica”. A janela, presente em várias de suas obras, ocupa o exato lugar do mediador entre
Emygdio e o mundo dos outros, entre o lugar desconhecido de todos nós, do seu silêncio, e
sua linguagem imagética impondo-se a seus intérpretes. Tornadas públicas, tais imagens não
aceitariam mais a leitura reducionista, porquanto reconheciam-nas como “obras de arte”, e,
em sendo assim, eram obras de conhecimento.
Estamos agora transitando pelo terreno movediço das fronteiras artísticas. Mário
Pedrosa, admirando a disposição que Emygdio fazia dos objetos e das imagens em vários
lugares diferentes, mas ao mesmo tempo coordenados intuitiva e plasticamente nos limites do
quadro, disse:
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[...] Ele não guarda por isso unidade no tempo, tudo arrumando na percepção
plástica. Nas paisagens do hospital, por exemplo, essa unidade se mantém pelo seu
poder interpretativo, que amolda ou transforma a realidade objetiva à sua vontade
criadora. É uma pintura ao ar livre, mas para a qual só entram os valores puramente
plásticos, formas que se entrelaçam, cores inter-relacionadas, luz (Museu de Imagens
do Inconsciente, 1994, p. 64).
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CAPÍTULO 6. A DERIVA DOS NOMES
São criadores virgens. São homens que até hoje não
conseguem contemplar o mundo sem estremecer, comovidos.
Mário Pedrosa, 1951

O nome de Fernando Diniz é um exemplo cabal do processo de reconhecimento artístico
dos criadores do Museu de Imagens do Inconsciente. Nascido em Aratu, Bahia (1918), era
mulato e pobre, como a maioria dos internos dos hospícios daquele tempo. Não conhecera o
pai, e aos quatro anos de idade vivia com a mãe no Rio de Janeiro. Conta-se que queria ser
engenheiro, mas abandonou os estudos no primeiro ano do curso secundário. Pelo ano de
1949, freqüentava a seção de Terapia Ocupacional do Centro Psiquiátrico Pedro II. Deixou
cerca de 30 mil obras no acervo do Museu, entre telas, tapetes, desenhos, modelagens, além
de realizar com o cineasta Marcos Magalhães o premiado desenho animado Estrela de oito
pontas (1990). Nise da Silveira expôs obras de Fernando em Zurique (1957), obras que depois
foram levadas na seleção feita para a exposição do Hôtel de Ville de Paris. Fernando Diniz
foi agraciado com o primeiro prêmio hors concours, com a pintura intitulada “Mandala”.
Mário Pedrosa tinha-no como um “autêntico pintor”, assim se referindo a Fernando em
1963:

É o mais moço do grupo, e o último a chegar ao pensionato. Sempre demonstrou
amor à pintura, a ponto de um dia confessar a Almir Mavignier, numa exposição a
que o nosso amigo o levara, que nada havia de mais bonito. [...] Fernando, porém,
dir-se-ia amar também, e ainda, as coisas, em volta dele e mesmo o cheiro das
magnólias de seu jardim, e daí ser, entre todos, o pintor por excelência das naturezasmortas. Sua composição é sempre inspiração cubista. O elemento lúdico predomina
em sua arte, e não é por outra razão que é o mais plástico, ou o mais abstrato deles...
(Pedrosa, 1996, p. 92).

De acordo com o crítico, “sente-se em Fernando o prazer de pintar como se sentia em
Emygdio”. Fernando, porém, tratava as cores de modo distinto, nos enquadramentos de
objetos do ambiente, arraigadas à estrutura das naturezas-mortas, das coisas ao seu redor,
como explica Pedrosa, “a sensibilidade nele não é visual, mas tátil”. A natureza-morta é
gênero clássico da arte, aparecendo nas pinceladas de Fernando Diniz num canto de mesa
sobre a qual está um peixe disposto em um prato ao lado de um pote (1953, óleo sobre tela, 46
x 38 cm, col. MII). Noutra pintura, um vaso ricamente ornado abriga um buquê de flores

[bfm3] Comentário: Trecho já
mencionado acima.
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amarelas, também no canto da mesa visto em perspectiva (1954, óleo sobre tela, 81 x 65 cm,
col. MII). Em tomadas mais amplas, dispõe os móveis pela sala, a poltrona, as mesinhas
sustentando vasos, o piano, “todo objeto o atrai, toda a matéria o prende”, escreveu Nise da
Silveira. Esta psiquiatra, sempre sensível ao sofrimento dos freqüentadores da seção, nota-lhe
a opressão social da qual Fernando nunca tomou consciência, motivo pelo qual sua temática
não seria transcendente (Silveira, 1994, p. 40).
A trajetória de Fernando Diniz nos conduz a pensar a importância do nome do artista no
seu reconhecimento pelos membros do campo artístico, sem o qual reduz-se o indivíduo ao
anonimato, ao esquecimento. Como se sabe, o nome é peça central da pesquisa histórica, um
traço complementar dentre os vestígios da vida do criador a ser perseguido pelo estudioso.
Além disso, na segunda metade do século XX, o reconhecimento do nome vincula-se ao
debate sobre a artisticidade das produções marginais. Sua ausência não implica diretamente o
silêncio da linguagem do criador, garantida quando há circulação da obra; no entanto, limita
seu campo de ação. Os artistas inseridos na categoria dos ingênuos, desde as primeiras
exposições assim referidas, tiveram seus nomes apresentados ao público, fato que lhes
garantia a participação no mundo da arte. Não se nota, nesse caso, os problemas advindos do
trânsito dos criadores internados em hospitais psiquiátricos, o que pode nos revelar em última
instância que os intelectuais das artes validavam o discurso psiquiátrico, adotando para o
campo artístico uma distinção que não lhe cabia. Diferentemente do anonimato idealista da
arte popular, a procedência do hospício pesa sobre os criadores como adjetivos pejorativos e
mesmo delimitadores de seu lugar: artistas “alienados”, “psicóticos”, “esquizofrênicos”,
“internos”, etc.
Nesse sentido, os nomes dos criadores de Engenho de Dentro parecem compor a nota
dissonante do limiar entre arte e não-arte. Emygdio de Barros, por exemplo, foi citado por
Ferreira Gullar com todas as letras de seu nome e sobrenome como “o único gênio da pintura
brasileira” (citado por Silveira, 1992, p. 75). 78 Desde as primeiras exposições, os artistas da
Seção de Terapêutica Ocupacional dirigida por Nise da Silveira tiveram seus nomes
divulgados, exceção feita às crianças (cuja preservação é compreensível). Mas há ali alguns
monogramas, como um certo D., autor da pintura Flaussi-Flaussi, comentada por Mário
Pedrosa em sua conferência “Arte, necessidade vital” (1947), além de outros citados pelo
autor num texto do mesmo ano. O catálogo da exposição “9 artistas de Engenho de Dentro”

78
Mais recentemente, um artigo de Nise da Silveira para um periódico francês intitulava-se “Le jour où Emydio
le fou devient un génie de la peinture”, Télérama, n. 2334, 5 out.1994. Em 1952, pinturas de Emygdio
participaram da representação brasileira na Bienal de Veneza (cf. Pedrosa, 1970/1995, p. 254).
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reforça esse duplo interesse pela nomeação dos criadores e sua posição como artistas, fazendo
constar o primeiro nome, as datas e o local de nascimento.
O famoso debate travado na imprensa entre Mário Pedrosa e Quirino Campofiorito
durante as primeiras exposições de Engenho de Dentro é revelador da situação conflituosa
experimentada por aqueles que expunham suas obras. Campofiorito defendia a obra de arte
quanto “ao rigor da disciplina de instinto que o artista se obriga, sem jamais abdicar da
autoridade que a natureza lhe faculta sobre a própria consciência” (Diário da Noite, 5 mar.
1947). Como se sabe, enquanto as palavras de Campofiorito, nesse caso, são lembradas
apenas no seu sentido retrógrado, as de Pedrosa ligaram-se definitivamente aos criadores do
Centro Psiquiátrico Pedro II. 79
Campofiorito reivindicava o valor científico das obras do Centro Psiquiátrico Nacional,
para ele apresentadas na “exibição de trabalhos de nove internados” (O Jornal, 11 dez. 1949).
Seu argumento dirigia-se à “crítica de arte indígena” que não poupava elogios aos “artistas de
Engenho de Dentro”, os quais, para Campofiorito, não passavam de “infelizes débeis
mentais”. Em defesa dos criadores, Pedrosa (Correio da Manhã, 14 dez. 1949) toca direto na
questão crucial: o crítico dos trabalhos não baseava sua argumentação noutra coisa senão nos
prontuários e na sua condição de internados, uma fala que o aproximava do discurso da
psicopatologia da arte que admite tão-somente o valor científico dessa obras. Por sua vez, o
argumento de Pedrosa evoca Leon Degand e Lourival Gomes Machado como contraargumento, ou seja, também não expõe inicialmente senão justificativas exteriores às obras e
aos criadores, depositando no nome dos críticos o valor das imagens.
Na continuação do debate, Quirino Campofiorito traz à baila o valor interno às obras, as
quais considerava “medíocres demonstrações artísticas e trazem as fraquezas de obras casuais,
improvisações inconsistentes, deficientes todas dessas condições de inteligência e razão que
deve marcar a criação artística” (O Jornal, 22 dez. 1949). Também aqui insiste na filiação dos
pintores ao ateliê terapêutico. Pedrosa, em resposta (Correio da Manhã, 10 jan. 1950), rebate
com referência a Emygdio como um “pintor consumado”, “em via de consagração”, “dos
maiores já surgidos no Brasil”. Enfim, declara o crítico: “Eis um artista cujo nome será
retido”. A obra de Emygdio possuía, no dizer de Pedrosa, uma “força pictórica”, em suas
primeiras pinturas denotava-se algo de impressionista. Raphael, por sua vez, era considerado
“soberbo artista”, notável em sua “pureza de linhas” e “refinamento de desenho”.

79

Nise da Silveira (1966, pp. 116-122) cita os principais artigos publicados nos jornais durante a mostra, além de
transcrever excertos significativos do debate entre Pedrosa e Campofiorito. Esses excertos foram a base de
nossos próximos parágrafos.
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O prefácio de Nise da Silveira no catálogo da exposição refere-se ao inconsciente e ao
sonho como as justificativas do valor artístico; mesmo considerando as obras um documento
científico, as tem como documento de uma ciência marginal como era a psicanálise no campo
da psicopatologia brasileira. O problema residia na ligação do criador com o hospício onde
produzia. Tal questão fora notada por Nise da Silveira no citado texto, no qual se esforça em
separá-los, e também em Pedrosa, na pronta resposta a Campofiorito. Um tal problema era
mais uma questão de ideologia social que propriamente artística; reconhecido o nome do
criador, ele não se desliga automaticamente de sua procedência social e do estereótipo da
loucura.
A sutil e complexa questão do reconhecimento dos artistas, então vinculados aos
hospitais, pode ser sentida nos jornais da época e no debate que suscitavam. Exemplo disso é
o comentário do articulista anônimo dirigido ao ateliê de pintura do Juquery:

[as obras] demonstravam precisamente o que faltava a essa coleção: uma
homogeneidade de orientação, o cuidado em torno de algum artista que se tivesse
realçado. Acontece que Osório Cesar, apesar de toda a sua boa vontade, encontra-se
muito só nessa coleta de um material que deveria estar a cargo de todo um serviço
especializado, como sucede com o Hospital de Engenho de Dentro. Os médicos do
Juquery precisariam formar ali qualquer coisa de semelhante: não uma orientação
propriamente do artista alienado, que seria psicologicamente impossível e talvez
contraproducente, do ponto de vista terapêutico. Os alienistas de Engenho de Dentro
estão usando um processo de estímulo aos loucos artistas... (“Pela arte dos
alienados”, O Estado de S. Paulo, 16 fev. 1949, p. 6).

Para responder ao comentário (Folha da Noite, 19 fev. 1949, p. 5), Osório Cesar
relembra a exposição de 1948, encerrada poucos meses antes do comentário, dizendo que
tanto ele próprio como outros psiquiatras do Juquery colecionavam obras de internos.

Houve uma seleção entre os melhores trabalhos não só do ponto de vista artístico
como do psicológico. E graças a isso conseguimos uma homogeneidade de
orientação que facilitou ao público leigo uma real compreensão das obras desses
artistas alienados.
[...] Não usamos de nenhuma intervenção no sentido de orientá-los neste ou naquele
setor da inspiração ou da técnica.

Conclui dizendo-se também admirador da orientação fornecida por Mavignier ao
“notável serviço” dirigido pela dra. Nise da Silveira, “que demoradamente visitamos no ano
passado”. O esclarecedor comentário, porém, não respondia à questão do articulista: por que
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não se cuidava de algum artista realçado nessas atividades? Ainda que um articulista como
Quirino da Silva, divulgador do projeto de exposição das obras de Juquery como obras de
arte, afirmasse que da “oficina de artes plásticas que o sr. Osório Cesar organizou para os
internados no Hospital Juqueri poderão surgir grandes artistas” (Diário da Noite, 31 mar.
1954), não se sustentou nenhum nome como os conhecidos do Rio de Janeiro. Essa questão,
do ponto de vista histórico, não deverá ser respondida pelo julgamento negativo ou positivo
dos seus personagens, tampouco pela oposição rudimentar entre Engenho de Dentro (Rio de
Janeiro) e Juquery (São Paulo), senão por meio da análise das ambigüidades notáveis do
processo de reconhecimentos desses criadores e da rede de conexões estabelecidas à época.
No prefácio não assinado do catálogo da exposição das obras do Hospital de Juquery no
Museu de Arte Moderna de São Paulo, em 1951, a afirmação dos internos como artistas é
marcante, como também é determinante sua origem psiquiátrica. Veja-se um trecho: “O
Museu de Arte Moderna pretende pois fazer ressaltar, nesta mostra, apenas a expressão
artística dos alienados, a sua sensibilidade estética. [...] Constituem eles realização de
autênticos artistas, e não simples exemplos de manifestação artística dos doentes mentais”
(citado por Ferraz, 1998, p. 74). Dessa vez, os nomes ali estão, ao lado de supostos títulos das
obras, o que lança a problemática para o campo estreito da recepção que não se afastou o
suficiente do ambiente hospitalar, mesmo estando as obras no museu. Veja-se o exemplo de
Aurora Cursino dos Santos, interna desde 1944 sob o diagnóstico de “esquizofrênia
parafrênica”; ela havia cursado até o terceiro ano do curso primário, freqüentando a seção de
pintura do Juquery até 1959, quando morreu (Ferraz, 1998, p. 62). Cesar reconheceu a
expressiva linguagem da pintora, no entanto, ao dedicar-lhe um ensaio intitulado “Paisagem
noturna” (1972), e o faz por meio de um periódico médico (Arquivos da Coordenação de
Saúde Mental do Estado de São Paulo) e abrevia seu nome para “A.”. 80
Por certo, existiram causas mais sutis para a problemática aqui esboçada rapidamente.
Ainda assim, pode-se sustentar a hipótese do constrangimento dos pintores e escultores do
Juquery a uma rede discursiva estritamente psicopatológica, ao passo que em Engenho de
Dentro o concurso dos críticos, particularmente de Mário Pedrosa, possibilitou desenredá-los,
como se notou, por exemplo, nas passagens de Clarival Valladares ou Ferreira Gullar em que
citam Emygdio de Barros como legítimo artista. Uma tal hipótese pode encontrar respaldo
também nos debates artísticos da década de 1950, quando se evidencia a origem da distinção e
do conflito no valor da expressividade e da simbolização da produção artística, base da
consagração do criador popular e autodidata.
80
Do ateliê do Juquery, Heloísa Ferraz (1998, p. 109) pôde localizar quatro nomes constantes em dicionários de
artistas brasileiros: Ana David; Antonio Sérgio de Oliveira; Eliza Ribeiro; e Farid Geber.
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Na sua única exposição no Museu de Arte Moderna de São Paulo (1952), o Grupo
Ruptura lançou-se contando com a participação de Lothar Charoux, Waldemar Cordeiro,
Geraldo de Barros, Kazmer Fejer, Leopoldo Haar, Luís Sacilotto e Anatol Wladislaw. Em seu
Manifesto, o grupo declarava ser contrário às “variedades e hibridizações do naturalismo”,
contra a “mera negação do naturalismo”, misturando o naturalismo “errado” das crianças, dos
loucos e dos “primitivos” ao dos expressionistas e dos surrealistas, e ainda contra o gosto
gratuito do “não-figurativismo hedonista”, para declarar-se a favor da renovação dos valores
essenciais da arte visual (espaço-tempo, movimento e matéria), enfatizando a “intuição
artística dotada de princípios claros e inteligentes e de grandes possibilidades de
desenvolvimento prático”, assim como a consideração da arte como “um meio de
conhecimento dedutível de conceitos”. 81
Negava-se, em última instância, a intuição e a expressividade na arte, sinalizando a
importância dos conceitos na prática artística, de onde deriva a ortodoxia do concretismo
paulista na figura de Waldemar Cordeiro. Este artista, nascido em Roma e estabelecido no
Brasil desde 1946, vinculava a idéia de arte ao objeto industrial, através da crítica do símbolo
na arte que deveria ser governada pela objetividade. A partir daí, para Cordeiro, poder-se-iam
promover formas universais atingindo todas as classes sociais, sem a necessidade de
intermediação de conhecimentos prévios, como notou José Carlos Durand (1959, p. 142). A
expressão pessoal, nessa concepção, denotaria o “individualismo da ideologia burguesa”. O
ingresso de novos membros no chamado concretismo paulista, dentre os quais Nogueira e
Lima, Décio Pignatari, Augusto de Campos e Haroldo de Campos, contribuiu para o
hermetismo do grupo e a ortodoxia de suas idéias.
Na cidade do Rio de Janeiro, em torno de Ivan Serpa, artista devotado ao ensino de artes
para crianças e adultos, formou-se um grupo reunindo Décio Vieira, Aloísio Carvão, João
José da Costa, Lygia Pape, César Oiticica e Hélio Oiticica, denominado Grupo Frente. Sua
primeira exposição ocorreu na Galeria do Instituto Brasil-Estados Unidos (1954), contando
com a apresentação de Ferreira Gullar (Leite, 1999). Em pouco tempo Abraão Palatnik
ingressou no grupo, vinculando sua experiência no ateliê do Centro Psiquiátrico Nacional com
as propostas do Frente. Junto com Ivan Serpa e Murilo Mendes, Palatnik realizou a montagem
dos primeiros álbuns de pintura do Museu de Imagens do Inconsciente (Silveira, 1994, p. 14).
Esse convívio somente contribuiu para formar-se no Rio de Janeiro uma concepção de
Arte Concreta que abrigava as categorias de expressão e de simbolização, diferentemente de
seus colegas de São Paulo. Essa divergência foi o mote para a fragmentação do movimento
81
Esta síntese do manifesto do Grupo Frente, bem como as do Ruptura, Contreto e Neoconcreto, são realizadas a
partir de Arte no Brasil (1979, p. 923) e Zanini (1983, pp. 654-656).
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concretista, em 1959, resultando no surgimento do Neoconcretismo liderado por Ferreira
Gullar, movimento do qual fizeram parte Reinaldo Jardim, Theon Spanudis, Lygia Clark,
Lygia Pape, Franz Weissmann e Amílcar de Castro. A exposição desses artistas no Museu de
Arte Moderna do Rio de Janeiro (1959) foi ocasião de recolocar a expressão no centro da
discussão sobre o fazer artístico:

O neoconcreto, nascido de uma necessidade de exprimir a complexa realidade do
homem moderno dentro da linguagem estrutural da nova plástica, nega a validez das
atitudes cientificistas e positivistas em arte e repõe o problema da expressão,
incorporando as novas dimensões “verbais” criadas pela arte não-figurativa
construtiva (citado por Arte no Brasil, 1979, p. 926).

O manifesto, redigido por Ferreira Gullar, enfatizava a “perigosa exacerbação
racionalista”, declarando que o vocabulário geométrico “pode assumir a expressão de
realidades humanas mais complexas”, valorizando a necessidade de uma qualidade
imaginativa para as formas geométricas. Para o autor do manifesto, “o racionalismo rouba à
arte toda a autonomia e substitui as qualidades intransferíveis da obra de arte por noção de
objetividade científica”. Nesse ponto encontramos uma vez mais a personalidade de Mário
Pedrosa. Como esclarece Otília Arantes (1996, p. 30), embora as referências a Merleau-Ponty
não sejam capazes de realizar a crítica completa de sua concepção formalista, foi por sua
indicação que os neoconcretos adotaram a autoridade da Fenomenologia da Percepção para
se afastarem da teoria da Gestalt e marcarem sua divergência com o concretismo, sobretudo
notável em Ferreira Gullar.

* * *

Retomando a problemática da rede discursiva psicopatológica, seria importante rever
um evento por meio do qual nomes de criadores brasileiros internados circularam diante do
público europeu. Data de setembro de 1950 a “Exposição Internacional de Arte
Psicopatológica”, constituindo-se num momento decisivo da formação de um campo para a
“psicopatologia da arte”, noção esta formalizada em sínteses teóricas e mesmo em
construções históricas das quais são exemplares os textos escritos pelo psiquiatra Robert
Volmat (1955 e 1956). Como se pôde perceber, a criação dos ateliês nos hospitais, se não
diretamente influenciados, foram estimulados por esta exposição, ocorrida durante o “I
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Congresso Mundial de Psiquiatria” em Paris, sob a presidência de Jean Delay. 82 Pela primeira
vez na história das obras produzidas nos hospitais psiquiátricos, reuniram-se pinturas,
desenhos e esculturas provenientes de dezessete países, em mais de 45 coleções. Inaugurada
numa quinta-feira, 21 de setembro de 1950, a mostra recebeu mais de 10 mil visitantes, entre
médicos e público em geral, contando com cerca de 2 mil obras representando mais de 350
doentes. Para manter a indagação sobre o nome dos criadores, caberá perguntar: qual o seu
lugar nesse campo em formação?
Bergeron e Volmat (1952), em artigo para L’Encéphale, fornecem importante
documentação da mostra, material que foi posteriormente ampliado e inserido no livro
fundamental de Robert Volmat dedicado à L’Art psychopathologique (Paris, 1956). Nas
primeiras páginas desse texto, Volmat (1956, p. 5) expõe os objetivos da mostra:
[...] il s’agitssait de rassembler des oeuvres significatives d’intérêt scientifique,
intéressant les techniciens, et de donner une occasion à un public plus étendu de
percevoir la valeur esthétique et par suite humaine de l’expression chez les aliénés:
cette initiative paraissant de nature à faciliter la compréhension des problèmes
psychiatriques et à aider les efforts en vue d’une meilleure assistance aux malades
mentaux.

Somente dois países latino-americanos estiveram presentes, o Brasil e o Peru, este
último por meio da coleção do dr. Honório Delgado. As coleções brasileiras ficaram dispostas
junto às francesas, na chamada “sala superiora”, no antigo guarda-móveis do hospital em La
Seine. O Brasil foi representado na mostra por quatro coleções, num total de 57 casos e 395
obras, oriundas das três instituições psiquiátricas anteriormente citadas (capítulo 5), sendo as
de Osório Cesar consideradas as únicas produzidas espontaneamente, ou seja, fora de seções
especializadas (Bergeron e Volmat, 1952, p. 162; Volmat, 1956, p. 11).
A leitura dos textos de Robert Volmat e a observação das obras reproduzidas nos dão
algumas indicações dos nomes mais destacados. Da coleção de Maurício Medeiros, do Centro
Psiquiátrico Nacional, cuja seleção fora realizada por Nise da Silveira, faziam parte obras de
Carlos, Abelardo, Adelina e Raphael. Sabe-se que mais três pacientes foram representados,
num total de sete, dos quais não se identificam os nomes. Uma menção especial deve ser feita
a Raphael, “esquizofrênico”, cujas obras foram reproduzidas no artigo de Bergeron e Volmat
(1952, pp. 164 e 165): um desenho em bico-de-pena, representando faces em que olhos e
82
A mostra foi organizada sob a direção de um conselho dirigido pelos médicos Bressière, Le Guillant, Rouart e
Parienté, tendo lugar no Centro Psiquiátrico Sainte-Anne. O trabalho de prospecção, de correspondência, de
recepção e de numeração das coleções enviadas pelos diversos países coube ao dr. M. Parienté.
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bocas sobressaem-se, e uma pintura (em vime) mostrando um rosto envolvido de largas
pinceladas.
A coleção da Colônia Juliano Moreira contava com sete obras de quatro pacientes: G.
Bragança; Mélaine J.-S.; H. Neves; e J. Goulart. Destes foi Bragança o escolhido para figurar
na publicação, num óleo sobre tela intitulado La fécondité chinoise. Trata-se do busto de uma
mulher, oriental pelas presilhas dos cabelos e pelos olhos levemente puxados, com os dois
cotovelos pousados sobre a mesa e as mãos apoiando a cabeça. A boca largamente aberta
vomita sobre um prato pequenas figuras humanas, tendo ao fundo escritos em ideograma
formando o “papel de paredes”.
O Hospital de Juquery, sob a responsabilidade de Mário Yahn, contribuiu com o
expressivo número de 236 obras, entre “quadros a óleo, creiom e aquarela, além de outros
trabalhos de escultura em gesso e madeira”, de 35 “doentes”, dos quais quatro encontram-se
também na coleção de Osório Cesar. Dentre eles, trinta eram considerados esquizofrênicos,
constituindo-se nos “casos melhor [sic] estudados”. Os nomes citados são: Alcina T. G.,
Georgina V., Darcy C., Sebastião F., Pedro R., Haydée C., Josina C., Antônio M. S.,
Barraquiel F. S., Francisca B., Wanda P., Ezequiel S., Sabado Q., Antônio B. V., Djalma S.,
Aurora C., João S. C., Paulo L., Osório T. P., Oswaldo O., Antônio C., José R. S., Neusa G.,
Maria E., Levina F. M., Sara M. O., Diogo S., Maria A. O., Benedito G. O., Lídia M. M. A
estes, somavam-se Rubens N. G., “esquizofrênico paranóide”, José T. R., um “catatônico”, e
Evaristo R., “um epilético com grave enfraquecimento mental”. Sem dúvida nenhuma, o
destaque foi dado a Rubens Garcia, sobretudo em seus retratos em bico-de-pena, dos quais
quatro ilustram o artigo de Bergeron e Volmat (1952). Há três retratos de colegas seus
trabalhando no ateliê, dentre os quais pode-se reconhecer nitidamente José Theófilo, e aquela
famosa imagem da seção de artes do Juquery.
Por fim, Osório Cesar forneceu obras de dez pacientes, destacando-se Albino Braz, cuja
obra foi examinada em detalhes e apresentada em suas conferências na França daquela
década, e também Sebastião F. Outros nomes (ou siglas) encontrados são: B. Novais; A.
Donato.; P. Comas (Cornas cf. Ferraz, 1998); A. Natale; E. G..; G. Simão; J. Q.; P. Reis.
Nenhuma delas foi reproduzida em Bergeron e Volmat (1952).
Todos os nomes apresentados vêm em seguida da palavra “caso”, devidamente
numerado (por exemplo, “caso 19. Sebastião F.”), o que confirma tratar-se de pacientes –
“casos clínicos”. A antiga norma de preservar a identidade do paciente – ou de sua família –
por meio de siglas, formadas pela abreviação dos nomes, não se utiliza mais totalmente, e são
minoria designações como J. Q. ou E. G. Como se vê, a abreviação fica a cargo do médico,
oscilando entre a redução do nome ou do sobrenome, como se nota na coleção da Colônia
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Juliano Moreira. Mário Yahn e Osório Cesar, ambos do Juquery, invertem seu modo de
designar os pacientes: o primeiro abrevia o sobrenome, o segundo, o nome. Os de Engenho de
Dentro são tratados pelo nome, sem a seqüência do nome de família. Albino Braz é exceção
nesse conjunto, pois aparece com todas as letras tanto nos escritos sobre a exposição (Volmat,
1956), quanto em artigos da época (Cesar, 1951). Outros, cujos nomes apareciam abreviados
na exposição, têm-nos escritos em completo num artigo de Yahn (1951), a exemplo de José
Theófilo e Lydia Matos.
Essa aparente confusão no trato desses indivíduos não fornece a medida exata do seu
significado. Distantes, esses criadores dispunham apenas da linguagem de suas obras para
serem representados; no entanto, a deriva dos nomes nos escritos médicos revela que outra
linguagem se impõe. Desde a aparição no catálogo da exposição, nomes e siglas são ligados
ao resumo do prontuário.
A começar por um conjunto de obras brasileiras doadas por ocasião da exposição,
quando os resumos biográficos e nosográficos de prontuários tornam-se disponíveis à leitura
dos psiquiatras franceses. Outra exposição, ocorrida em Paris no ano de 1955, dava conta da
“coleção de arte da Clínica de Doenças Mentais e do Cérebro”, onde constavam aquelas
obtidas através de recentes doações. 83 O documento traz a seguintes informações:

Ces deux dessins nous furent adressés par le Docteur Osório Cesar, de São Paulo. Ils
sont de son malade Albino Braz, qui était atteint d’une psychose paranoïde, et dont
les oeuvres ont été montrées à Paris, lors du Congrès Mondial de 1950. Certaines
d’entre-elles figurent dans les collections de la Compagnie de l’Art Brut (M.
Dubuffet) sous la dénomination: “Oeuvres de l’inconnu de São Paulo”.
[...]
Le Docteur Mário Yahn, de São Paulo, a donné différentes oeuvres de sa collection,
notamment de son malade Rubens: “Le défilé guerrierï”, “L’Enterrement” et une
plume représentant la boulangerie de l’hôpital de Juquéri, des gouaches de ses
malades schizophrènes Francisca (la femme-ange, et la partie de pêche), et Maria (la
fiancée et as demoiselle d’honneur), d’une malade atteinte de perversion Haydée (le
lion et les animaux de la forêt), des paysages de Sabado et d’Antonio, paranoïdes.
Une très bonne gouache de José (atteint d’imbécillité profonde); sa qualité plastique
constraste avec son affaiblissement mental.

83

Cf. documento no arquivo do CEE: Présentation des collections d’art de la Clinique des Malades Mentales et
de l’Encéphale et de certains collections privées, Clinique des Maladies Mentales et de l’Encéphale Professeur
Jean Delay, Paris, octobre 1955. O documento de duas folhas está incompleto, nos fornecendo situação parcial
das doações brasileiras, as quais podem ser averiguadas no acervo do CEE e em catálogos de exposições
realizados por essa instituição.
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Seguindo os artigos de Robert Volmat, podemos rastrear a aparição de alguns dos
criadores brasileiros. Um exemplo está na citação feita a José Theofilo, camponês mulato,
internado no Juquery em 18 de julho de 1944 (Ferraz, 1998, p. 62), avaliado por Mário Yahn
(1951, p. 27) como um “catatônico”. Sua produção consistia basicamente em desenhos
geométricos realizados com lápis preto e coloridos, nos quais representava uma série com
mais de cem edificações dispostas numa planta em projeção ortogonal na qual, porém, as
construções são vistas de frente. Para tanto, Theofilo munia-se de uma caixa de fósforos que
lhe auxiliava nos riscos do casario, cujo resultado pode ser visto num trabalho de 1950
(creiom preto e de cor sobre papel, 42,8 x 37,3 cm, col. CEE). Em Volmat (1956, p. 15), seu
trabalho é mencionado como “desenhos estereotipados”, não obstante reconhecer que não se
repetem as edificações nesse conjunto, considerando sua produção “um exemplo de estilo
esquizofrênico em toda a sua pureza”.
A partir dessa passagem, Volmat redigiu um artigo intitulado “La esquizofrenia por la
imagen” (1959), no qual reproduz esse desenho de Theofilo intitulando-o nos seguintes
termos: “Abstraccionismo (dibujo, detalle): la ciudad imaginaria. (Donación del Dr. M. Yahn,
Brasil)”. Ao tratar da produção de formas abstratas por doentes mentais, o dr. Volmat (1959,
p. 72) afirma:

Creemos que la fig. 3 [de José Theofilo] es un ejemplo típico de este
“abstraccionismo sistemático”; representa el plano de una “ciudad imaginaria”. La
consctruction sistemática ha sido hecha por el enfermo empleando una caja de
fósforos como regla. Estos planos de ciudades se encuentram, con las mismas
características estructurales, en las pinturas de esquizofrénicos de diferentes
nacionalidades.

Outro exemplo do uso de obras brasileiras em formulações psiquiátricas é o artigo “La
création artistique et la lobotomie”, também escrito por Volmat e publicado em La Vie
Médicale (Paris, 1956). Nesse texto, o psiquiatra francês reuniu dados de Lúcio, freqüentador
da Seção de Terapêutica Ocupacional de Engenho de Dentro, com os de um interno do
Juquery designado por J. B. P., confrontando os informes fornecidos por Nise da Silveira e
Mário Yahn com suas pesquisas. O mesmo Lúcio aparece num artigo da Imprensa Médica, de
Lisboa, redigido por Iracy Doyle (1956), como “exemplo de extrema regressão após a
lobotomia” (citado por Silveira, 1966, p. 136).
Lúcio, ao lado de Laura e Anderson, foi objeto de um estudo realizado por Nise da
Silveira acerca dos “efeitos da leucotomia sobre a atividade criadora” (Revista de Medicina,
Cirurgia e Farmácia, jan. 1955), por meio do qual conclui que antes da intervenção cirúrgica
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suas modelagens eram de notável qualidade artística e forte tensão emocional, convertendo-se
depois numa “catastrófica regressão”, pobreza imaginativa, puerilidade de concepção e
inabilidade de execução. Mário Yahn (1951, p. 30) comentou sobre a leucotomia cerebral de
Egas Moniz, realizada em duas freqüentadoras da seção de pintura do Juquery; no entanto, ao
contrário de Nise da Silveira, diz que “não houve modificação particular na sensibilidade
artística de qualquer delas”, e que apenas uma, curiosamente para ele, “deixou de desenhar
animais para fazer apenas flores”. Esse ponto é fundamental no balanço da circulação das
obras de internos, pelo qual se nota a luta de Nise da Silveira pela humanidade de seus
pacientes, enquanto o discurso da psicopatologia, aparente em Volmat e Yahn, concentra-se
no caráter orgânico e físico das manifestações. O campo da psicopatologia se fundamenta
sobre uma leitura psicológica das obras dirigida por uma noção formulada a priori acerca da
patologia, cuja presença estaria mais ou menos visível, mas obrigatoriamente expressa nas
imagens. Assim, o vínculo do nome do criador com a instituição onde produz define o sentido
da análise.
A problemática do nome poderia estender-se à assinatura, muitas vezes ausente nas
obras produzidas no mais agudo isolamento, diferentemente das produções ingênuas, cuja
assinatura pode ser muito reveladora das relações do artista com o campo das artes visuais
(Sant’Anna, 1993). Também os títulos são, em grande parte, inventados por intérpretes e pela
crítica. Dificilmente Fernando nomearia uma pintura sua como “Mandala” sem a intervenção
do psiquiatra de inspiração junguiana. Aliás, para o olho instruído e ligado às proposições de
Carl Jung, são muitas as mandalas esboçadas em imagens nos ateliês psiquiátricos; um
exemplo disso é o livro de registro de obras do Museu Osório Cesar, através do qual se
percebe claramente a orientação dada pelo intérprete à linguagem deixada pelo paciente. 84
Concentrando-nos no enredamento complexo do discurso psiquiátrico, o historiador
depara-se com o paradoxo da condição de médicos como Osório Cesar. O psiquiatra do
Juquery, militante marxista e contrário ao uso de expressões como “arte patológica” ou “arte
degenerada” (Ferraz, 1998, p. 87), faz notar sua posição em seu pronunciamento em Paris
(1952), ao dizer que os psiquiatras deveriam evitar o emprego da “denominação humilhante
de arte patológica” para designar a obra plástica dos alienados, uma “expressão do sentimento
de um mundo interior diferente do nosso”. 85 Por outro lado, não se priva de demonstrar em

84

A maioria dessas obras deveria, a rigor, estar registrada como “Sem título”. Outros exemplos, obtidos no
MOC, mostram uma pintura de Caraíba (caneta e lápis de cor sobre cartolina) intitulada pelo técnico como
“motivos indígenas”, e uma pintura de Antônio Oliveira, cuja temática remete a Adão e Eva (óleo sobre papel,
0,33 x 0,48 cm, 17 jun. 1974) com maçã e folhas, foi intitulada “Nus”!

85
Cf. palestra proferida na Sociedade Médico-Psicológica de Paris (1952), transcrita em De Sainte-Anne et
d’ailleurs (2000), p. 71.

Arley Andriolo. Traços primitivos: histórias do outro lado da arte no século XX. Dutorado IP/USP, 2004 - 133

suas palavras o poder simbólico do psiquiatra, por exemplo, num excerto de seu artigo “Como
se deve compreender uma obra de arte” para o jornal O Estado de S. Paulo (18 nov. 1944):

Tudo o que de oculto o interessa lança o artista simbolicamente na sua obra,
tornando-a assim uma estilização suma, chegando por vezes até a mais elevada
abstração não compreensível pelo público em geral porque é representação
inteiramente individual de suas emoções interiores, de seus recalques. […]

Essa compreensão da obra de arte restrita ao espectador competente, “incompreensível
ao público em geral”, permite ao médico do Juquery sustentar a legitimidade do saber
psiquiátrico sobre as obras, como se depreende de sua afirmação num artigo de A Gazeta (5
set. 1951):

[...] Sendo, pois, a arte dos alienados obra de pesquisa, deverá ser tratada e discutida
por psiquiatras, a fim de não se incorrer em precipitados conceitos que têm levado os
neófitos, aos trambolhões, às buraqueiras freqüentes da incompreensão e da
intolerância. [...]
[...] Exposições dessa ordem trazem uma grande contribuição para aqueles que estão
de há muito afeitos a essas pesquisas e também para aqueles outros que desejam
sincera e honestamente dedicar-se a tais estudos.

Assim, ao mesmo tempo em que expunha regularmente as obras como renomado crítico
de arte, o dr. Cesar restringia o campo de recepção das obras ao propugnar a primazia do
olhar psiquiátrico, único capaz de compreender devidamente o seu significado. Essa
determinação, aparentemente, limitou o círculo de exposição das obras e estimulou as análises
mais preocupadas com o valor clínico das produções. Nesse contexto, pode-se ler, por
exemplo, a publicação da conferência realizada por Paulo Fraletti durante a III Exposição dos
Artistas do Juquery, no Museu de Arte de São Paulo, intitulada “Considerações sobre a arte
dos alienados e dos artistas modernos” (22 abr. 1954).
As palavras de Fraletti situam-no em continuidade ao trabalho do dr. Cesar, organizador
da citada exposição, através do qual a análise das obras tem finalidades semiológicas,
terapêuticas e de investigação psicológica. Para Fraletti (1954, p. 143), semiológica porque
possibilita aferir o diagnóstico, o prognóstico e a evolução da moléstia de “oligofrênicos”
(desenhos pueris e incompletos), “epilépticos” (excessiva simetria e cores vivas),
“alcoólatras” (pornografias), “ciclofrênicos melancólicos” (cujo tema é triste e sombrio) ou
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“maníacos excitados” (de tema caricato e humorístico), por fim, os “psicóticos” (dinamismo e
intrincado simbolismo). Como médico do manicômio judiciário, Paulo Fraletti diz ainda que a
“utilidade da arte patológica ainda se faz sentir na medicina legal psiquiátrica” (p. 145). Para
exemplificar seu comentário, o médico vale-se do caso de um certo J. J., “parafrênico de tipo
expansivo e fantástico, portador de idéias delirantes de perseguição, de influência, de
grandeza e confabulatórias”, cuja agressividade externava-se por meio de desenhos,
modelagens e projetos de invenções bélicas encadernados por ele mesmo em livros que
guardava com zelo.
Assim como Cesar, Fraletti intenta elevar a obra dos internos à condição de obras de
arte, afirmando que a “arte dos alienados não é uma manifestação inútil, mas uma expressão
humana e profundamente psicológica” (Fraletti, 1954, p. 170). O problema da artisticidade
desses criadores reside na leitura que se lhes impõe. A obra dos internos também continuava a
ser analisada conforme o método comparativo, através do qual Fraletti propunha que

podemos ver que ela se assemelha à arte dos primitivos (pré-históricos, africanos,
japoneses, etc., de certas escolas antes do Renascimento e selvagens atuais), das
crianças e dos artistas modernos. [...]
[...] Falta, apenas, à arte dos alienados, o valor estético convencional e as
características formais e técnicas, o que, aliás, não constitui grande desvantagem,
uma vez que não são exigências essenciais da própria arte moderna (Fraletti, 1954, p.
147).

Porquanto não se pode afirmar, para o campo artístico brasileiro, a existência de uma
contradição entre dois pólos, em que um deles afirma a “arte psicopatológica” enquanto o
outro a contesta. O imbricado de discursos e práticas tem-nos mostrado uma realidade mais
complexa. Essas sutilezas da rede discursiva tornando inseparáveis os criadores de sua origem
asilar podem ser encontradas mesmo em autores críticos, como num instigante artigo de
Roger Bastide. Fizemos menção à preocupação do sociólogo francês para com uma estética
afro-brasileira, voltando-se para aquilo que Gilda de Mello e Souza (1978, p. 9) chamou de
“estética pobre”, no sentido positivo do termo, ao valorizar como artística a produção fora da
influência européia. Em 1956 Bastide trabalhava num livro intitulado Peinture, folie et
culture, do qual publicou uma síntese nos Arquivos do Departamento de Assistência aos
Psicopatas, em colaboração com Osório Cesar. Ali, os autores procuram afastar-se das
relações entre arte e loucura, do valor estético ou terapêutico da pintura, para proceder a uma
análise etnológica da obra de internos, particularmente de imigrantes doentes mentais.
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Nossas considerações não pretendem checar o valor terapêutico ou psicológico da
produção de internos, outrossim seguir a linha histórica a partir do campo artístico e as
repercussões que a leitura psicopatológica promoveu no reconhecimento de artistas
provenientes de hospitais psiquiátricos. Noutros autores daquele momento podemos encontrar
posições críticas quanto à condição artística de internos. Como exemplo, Sérgio Milliet dizia
em O Estado de S. Paulo (15 out. 1949, p. 6) que, ao observarmos a produção plástica dos
loucos, o fazemos como se estivéssemos vendo uma exposição de obras infantis, “atentando
sobretudo para o valor psicológico”: “O aspecto estético é quase sempre prejudicado por esse
interesse social, quando não simplesmente pelo nosso sentimentalismo”. Nem toda obra
infantil ou de alienados é esteticamente valiosa, embora seja sempre “anesteticamente”
importante. Uma vez mais estamos diante de um modo de pensar que permite julgar o valor
estético das obras, sem que a condição de doente mental seja o distintivo. Entre os loucos,
disse Milliet, encontramos verdadeiros artistas, “que não são artistas porque são loucos, mas
apesar de loucos e artistas gozam de uma liberdade de expressão, possuem uma força
emocional tão profunda e soluções de tal maneira perfeitas que alcançam não raro a obraprima”. Além disso, o sociólogo tentava desatar o nó armado por seus antecessores entre
crianças, loucos e “primitivos”. 86
Assim, voltando a Engenho de Dentro, embora Nise da Silveira veja os criadores do
museu como “verdadeiros artistas”, privou-se de se pronunciar sobre valores artísticos,
tampouco as exposições organizadas no Museu de Imagens do Inconsciente abandonaram o
interesse psicopatológico. 87 Ou, como notou Frayze-Pereira (1995, p. 83), o incentivo de Jung
à psiquiatra propugnava que “o ponto de vista psicológico não deve ser confundido ou ter
pretensão de substituir o do crítico de arte”.
Convém retomar seu prefácio para a exposição de 1949 (transcrito em Silveira, 1966,
pp. 110-115), iniciado justamente pela explicação da concepção de sonho e sua relação com a
vida do artista, aquele que, como Fausto, mergulha no mais profundo dos abismos. Pela
leitura de Freud, concorda que a separação entre “normais” e psicóticos é apenas uma questão
86

Milliet que comprara um crucifixo numa das exposições do Juquery (Folha da Noite, 19 jan. 1955),
questionava aquelas comparações dizendo: “[...] E é pelas descobertas ocasionais efetuadas no inconsciente,
somente possível pela análise das exteriorizações dos alienados, e muito raramente da criança (nunca dos povos
pré-letrados, já por demais envolvidos em suas culturas rígidas) que poderemos alcançar uma informação útil,
verificar se algum sexto sentido se atrofiou em nós, se energias que desconhecemos existem capazes de explicar,
melhor que as teorias materialistas insatisfatórias, a extraordinária (milagrosa) ascensão do homem...” (O Estado
de S. Paulo, 8 nov. 1949, p. 6).

87
Nise da Silveira (1966, p. 131), comentando as atividades do Museu, escreveu: “Foram apresentadas nessas
exposições a evolução de casos clínicos através da pintura e da modelagem ou temas de interesse
psicopatológico, principalmente aqueles em estudo no setor de pesquisa”. Sobre a recusa em tratar de valores
artísticos, ver Silveira (1981, p. 16).
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de grau, de permanência ou de transitoriedade diante de estados oníricos. Isso é comprovado
tanto pelo próprio trabalho do artista quanto pelo público tocado profundamente pelas
imagens. Os desenhos que representam figuras míticas que acreditávamos superadas ou os
que representam desdobramentos da personalidade são reveladores de épocas psíquicas
primitivas, nas quais o ego ainda não se havia delineado precisamente em relação ao mundo
exterior.

Ressaltam estruturas concêntricas, círculos ou anéis mágicos, denominados em
sânscrito mandalas, imagens primordiais da totalidade psíquica. Místicos, hindus e
chineses utilizavam mandalas de rico valor artístico como instrumento de
contemplação. Imagens de idêntica configuração surgem nas mind pictures de
jovens e sadias inglesas, que vêem de olhos fechados, num estado de repouso
próximo ao que precede o sono, em experiências feitas nas aulas de pintura de uma
escola secundária feminina (Herbert Head). Símbolos eternos da humanidade,
aparecem também pintados por doentes mentais europeus (Jung) e por
esquizofrênicos brasileiros completamente desconhecedores do símbolo religioso
oriental. [...] Daí as analogias inevitáveis entre a pintura dos artistas que preferem os
modelos do reino do sonho e da fantasia e a pintura daqueles que se desgarram pelos
desfiladeiros de tais mundos (Silveira, 1966, p. 111; destaque no original).

Apresenta-se, então, a questão: estaria o louco mais apto que os outros a criar obras de
arte? A resposta, dada pela própria médica, é emblema da problemática:

Decerto não basta sonhar acordado, ter contato íntimo com imagens primígenas,
falar a linguagem arcaica dos símbolos, sofrer a tensão de intensos conflitos. Tratese de artistas ou de artistas doentes, permanece misterioso o dom de captar as
qualidades essencialmente significativas, seja dos modelos interiores, seja dos
modelos do mundo exterior. Haverá doentes artistas e não artistas, assim como entre
os indivíduos que se mantêm dentro das imprecisas fronteiras da normalidade só
alguns possuem a força de criar formas dotadas do poder de suscitar emoções
naqueles que as contemplam (Silveira, 1966, p. 113).

Com essas palavras, ela descarta a interpretação obscurantista da criatividade nos
loucos, afastando o problema da artisticidade das obras do domínio da psiquiatria, ao mesmo
tempo em que abre o campo de significação para as emoções daqueles que as recebem.
Primeiro, porque, como dissera acima, os processos mentais de contato com as imagens
arquetípicas pertencem a todos, em maior ou menor grau; segundo, porque a criação artística
não se define a partir desse contato, uma vez dependente de um outro olhar, o do público.
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Assim compreendendo o campo, Nise da Silveira limitava os domínios de sua interpretação,
abrindo o espaço necessário ao trabalho da estética de seu amigo Mário Pedrosa. Talvez
resida nessa posição diante do campo artístico, mais que nas claras variações teóricas, a
distinção encontrada entre os psiquiatras do Juquery (Cesar, Yahn e Fraletti) e a coordenadora
do Museu de Imagens do Inconsciente, resultando, em última instância, num enquadramento
distinto dos criadores das duas instituições. O prefácio à exposição de 1949 termina por
enfatizar o problema do tratamento psiquiátrico no Brasil e à terapêutica por meio da
produção de obras plásticas. Este o fio condutor de todos os escritos de Nise da Silveira.

* * *

A convivência profícua entre Nise da Silveira e Mário Pedrosa resulta, digamos assim,
de seu funcionamento coerente no campo cultural. Além disso, as escolhas teóricas em face
da obra dos criadores do Museu convergiam a um ponto que superava a distinção entre a
psicologia junguiana da primeira e o formalismo do segundo: ambos compartilhavam a noção
de imagens originárias de um núcleo localizado em todos os seres humanos. 88 Não obstante as
diferenças teóricas de ambos, essa constatação remete a um denominador comum, o livro do
historiador da arte e psiquiatra Hans Prinzhorn (1922). Num artigo para a revista Joaquim
(1947), Pedrosa estrutura sua argumentação implicitamente seguindo o modelo da Gestaltung
artística de Prinzhorn: o grafismo rudimentar para o qual todo homem é impulsionado decorre
de um desejo incoercível de simbolizar, ao qual se alia o instinto pela ornamentação. 89 Desse
breve comentário, pode-se encontrar a citação direta do intelectual alemão no texto “Forma e
personalidade”, de 1951. Em processos inconscientes, o crítico localizou o surgimento do
fenômeno de constâncias, numa tendência à repetição de formas simétricas ou concêntricas
(Pedrosa, 1951/1996, p. 214). Como exemplo, a liberdade expressa por Emygdio diante de
elementos exteriores refere-se àquilo que Prinzhorn chamou de “objetividade autônoma”
(Museu de Imagens do Inconsciente, 1994, p. 68).

88
O tema das invariantes do processo de produção artística foi tratado também pela sociologia de Sérgio Milliet,
ao comentar a exposição de Engenho de Dentro (O Estado de S. Paulo, 15 out. 1949, p. 6): “Os progressos da
psicologia e as pesquisas da etnologia trouxeram-nos de volta ao bom caminho. Foi na companhia dos primitivos
que a dúvida nasceu em nossa mente, e foi com a psicanálise que outra certeza desabrochou [?] da riqueza
esclarecedora do inconsciente. A mensagem dos loucos passou então a ser analisada com interesse e houve
mesmo quem visse nela o ponto de partida para a compreensão mais precisa do humano. // [...] os trabalhos sobre
arte puseram em evidência a realidade das permanentes estéticas, das ‘invariantes’, como diz André Lhote...”.
89
Devo a fotocópia – não paginada – deste artigo ao colega do Laboratório de Estudos em Psicologia da Arte,
Gustavo Dionísio, cuja dissertação de mestrado (IP-USP, 2004) discorre sobre o crítico Mário Pedrosa e a noção
de Arte Virgem.
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Em verdade, o formalismo marginal de Prinzhorn constitui-se em apenas uma peça da
Psicologia da Forma elaborada por Pedrosa, notável, sobretudo, em sua tese de 1949. Como
lembra Otília Arantes (1996, p. 33), Pedrosa reconheceu a existência de “modelos interiores”
numa posição por vezes próxima à de Breton, porém num inconsciente submisso às leis
gestálticas, distinto também do “modelo primitivo” de Jung (Pedrosa, 1996, p. 185, nota 8). A
preocupação pela Gestalt aparece no crítico com o intuito de determinar os fundamentos da
universalidade da experiência estética, os quais desfazem o conflito subjetividade versus
objetividade, forma versus expressão, fornecendo uma explicação científica (e mesmo
materialista) para a percepção estética (Arantes, 1996, p. 26). Dizia Mário Pedrosa (1996, p.
176): “O poder de comando que exerce um quadro sobre nós vem de dentro de si mesmo.
Todo o segredo de sua força atuante, da magia que exerce sobre nós, dessa faculdade única
que é a sua de nos despertar emoção, reside em sua estrutura formal, na sua Gestalt”. Assim,
para Pedrosa interessava a existência própria do objeto de arte e suas qualidades formais. A
psicologia, atuando de modo tradicional entre o artista e o espectador, deixaria de fora a obra;
na leitura de Koffka, uma psicologia da obra seria “a terceira tarefa do psicólogo” (Pedrosa,
1996, p. 152). 90 Por essa leitura, o crítico via com desconfiança a “psicanálise da arte”,
considerando que nossas emoções próprias não decidem na compreensão do fenômeno
artístico, do mesmo modo que não confere valor artístico à descrição do drama psíquico do
artista (p. 208).
Mas o que nos interessa nesse momento é a possibilidade vislumbrada por Pedrosa de
afastar os criadores de Engenho de Dentro do julgamento estritamente psicopatológico,
assegurando-lhes seu valor artístico. Nos detendo naquele artigo de 1947, Mário Pedrosa
considerava as obras do Centro Psiquiátrico Pedro II não apenas pelo seu valor científico, mas
pela capacidade de “fascinar os próprios leigos, e de modo inteiramente desinteressado, quer
dizer artístico”. Ele desloca o valor para o campo da recepção, afastando sua argumentação da
leitura psiquiátrica hermética e lançando para o público a sua validação. Dissemos afastar, e
não desligar, porque não há em Pedrosa uma ruptura radical com a noção de loucura,
notadamente no final dos anos 1940, em que ele se enreda no palavrório psiquiátrico embora

90

Em 1951, Pedrosa definiu: “O fenômeno artístico consiste, no fundo, em ver tudo fisionomicamente, como se
se tratasse de um conjunto de planos e linhas animados de expressão, isto é, uma cara, um todo. As formas
exteriores se apresentam aos nossos sentidos, ao nosso pensamento, dotadas de vida, como o corpo, o rosto dos
seres humanos. Se tal maneira de ver era a mais generalizada no mundo primitivo, ao passo que no mundo adulto
civilizado é ultra-restrita, na criança e no alienado de hoje, seres que transpõem os espaços históricos e os
tempos, para afinar com os povos primitivos, é o modo predominante de ‘conhecer’. A arte é um fenômeno
místico-mágico, pois consiste em ver, classificar as coisas fisionomicamente, apagada ou obscurecida a
diferença, a distinção entre o mundo vivente e o inanimado” (Pedrosa, 1996, p. 194).
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não lhe atribuindo nenhuma relação com o ato criador. Também o método comparativo estava
presente, em referências a pinturas primitivas e desenhos infantis:

Quisemos talvez oferecer uma lição de humildade aos nossos artistas, revelando ao
mesmo tempo ao nosso orgulho mal colocado de seres “normais”, que a arte, como a
poesia, emergem até de dentro da própria loucura, como a atestar da sua fatalidade,
dessa necessidade irreprimível de expressão que habita o fundo da alma do animal
humano, esteja ele fisicamente em botão como a criança, culturalmente virgem como
o selvagem, irreparavelmente foragido do mundo consciente como o insano
(Pedrosa, 1947).

Aprofundando esse argumento, ainda no ano de 1947 o crítico realizou a conferência de
encerramento da primeira exposição organizada pelo Centro Psiquiátrico Nacional,
intitulando-a “Arte, necessidade vital”. Em 1950, quando organizava a exposição “Cinco
Artistas de Engenho de Dentro”, na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, junto de Nise
da Silveira e Almir Mavignier, formulou a designação que acompanhou suas análises de obras
surgidas em condições não profissionais, divulgada num artigo para o Correio da Manhã (10
jan. 1950):

A representação visionária do mundo, tão viva e profunda em todo primitivo, em
toda criança, em todo artista, em todo ser sensível como estes que além de artistas
são alienados, é o que a arte deles nos dá. Essa transfiguração do mundo sob uma
dimensão de realidade mais profunda é o milagre da arte. E ninguém poderá negar
que esse milagre esteja presente na obra desses criadores virgens.

A se basear nesses dois excertos, a origem da palavra “virgem” deriva da idéia de
“culturalmente virgem” dos “selvagem” para instalar-se naqueles “foragidos do mundo
consciente” como definitivamente “criadores virgens”. Não há dúvida da importância
histórica dessa idéia para o campo artístico brasileiro dos anos 1950 e 1960. Nos anos
subseqüentes, entre outras citações, pode-se encontrá-la no artigo “Mestres da arte virgem” (O
Estado de S. Paulo, 21 dez. 1963) e no resumo histórico “A Bienal de cá para lá” (escrito em
1970 e publicado numa coletânea de Ferreira Gullar em 1973). Neste último caso, “arte
virgem”, palavras assim escritas entre aspas, não parece referir uma categoria, mas um
conjunto de criadores cuja aparição no campo artístico fora de suma importância. A
organização de coleções em hospitais psiquiátricos (cita Nise da Silveira e Osório Cesar) e
suas exposições em museus de arte indicavam, para ele,
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a ebulição em idéias e concepções, que começavam a agitar o corpo cultural e
artístico do Rio e de São Paulo, com repercussões maiores ou menores pelos estados.
Independentemente dos próprios artistas, às vezes sem consciência do que se passava
em profundidade no campo cultural, o mundo das artes ia ampliando pouco a pouco
o que havia de restrito, de preconceitual, de elitismo nas concepções circulantes
sobre a matéria nos meios mais “avançados” do Brasil (Pedrosa, 1995, p. 254).

Está claro o ingresso dos “criadores virgens” suscitado por Mário Pedrosa. No entanto,
caberá uma indagação: quem são os formadores desse grupo impreciso? A princípio a
resposta seria esta: todas as pessoas comuns, aquelas que não conseguem olhar o mundo sem
estremecer. Diria o crítico sugestivamente em 1951:

Entre os adultos, os doentes mentais não precisam passar por experimentações de
laboratório

para

perceber

as

coisas,

as

formas,

sem

indiferença,

ou

fisionomicamente. Eles não precisam ser induzidos a uma atitude emocional prévia
para perceber a “cara” das coisas. Vêem tudo simultaneamente por dentro e por fora.
Daí é que tão espontaneamente, tão facilmente se deixam levar por uma atitude
estética; e quando são dotados de talento plástico, realizam obras de causar
admiração. Movidas pelo mesmo impulso é que milhares de pessoas humildes –
empregados públicos, porteiros, sapateiros, jardineiros – se dão anonimamente ao
passatempo domingueiro de fazer objetos novos, inéditos, de pintar, esculpir, pelo
simples prazer de criar. São criadores virgens. São homens que até hoje não
conseguem contemplar o mundo sem estremecer, comovidos (Pedrosa, 1996, p. 195;
grifos no original).

No entanto, observando em retrospectiva, a resposta a essa questão não se deterá
unicamente nesse comentário. Na prática, a noção de arte virgem vinculou-se aos artistas de
Engenho de Dentro. Vale lembrar o projeto de Mário Pedrosa para a reconstrução do Museu
de Arte Moderna do Rio, incendiado em 1978, quando propôs a criação do que chamou o
“Museu das Origens”. Esse novo museu contaria com cinco museus independentes (o Museu
de Arte Virgem, o Museu do Índio, o Museu de Arte Moderna, o Museu do Negro e o Museu
de Artes Populares). O acervo de Arte Virgem seria formado a partir do já existente Museu de
Imagens do Inconsciente, através de sua ampliação, distinto da coleção de artes populares,
composta de “peças colhidas nas várias regiões do Brasil, nos vários tipos de artefatos como
cerâmica, madeira, ferro, flandres, palha, etc.” (cf. Jornal do Brasil, 15 set. 1978, em Pedrosa,
1995, p. 307). Qual seria essa ampliação? Quais criadores virgens fora do âmbito do Museu
coordenado pela dra. Nise da Silveira receberiam a atenção do crítico?
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Por ora, cabe frisar a cisão operada no conjunto dos criadores populares, primeiramente
distinguindo o grupo dos inventivos daqueles ligados à tradição, especialmente do trabalho
coletivo e anônimo. Depois, a procedência do asilo distanciava o grupo de “psicóticos” dos
“ingênuos”, numa distinção validada pela leitura psicológica das obras que encontrava nos
primeiros um conteúdo perturbador e, nos outros, o colorido de uma cultura brincante. A idéia
de Arte Virgem representaria a superação da contradição formada pela dicotomia entre
artistas ingênuos e criadores de hospitais psiquiátricos, não fosse seu desuso fora das palavras
de Mário Pedrosa. Fica, portanto, a questão: qual o lugar para os criadores populares mais
inventivos no campo da cultura brasileira?
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PARTE 3. DILUIÇÕES
CAPÍTULO 7. UMA ARTE INCOMUM
Sou a imagem das imagens que o mundo ainda não viu.
Eli Heil, 1977

A complacência crítica e o indiscernimento do público têm favorecido uma era de
especialistas do primitivismo. Numerosos pintores “tout just” amadores, ou seja, de
um certo meio que deve ser considerado consumidor e não produtor de arte, e outros
que espertamente encontram soluções-fórmulas para fácil mercado, foram
promovidos ao profissionalismo e ao sucesso. Até uma galeria adaptada ao comércio
e divulgação de tudo aquilo que vai hoje sob o rótulo generoso de “arte primitiva”
chegou a funcionar em São Paulo. Frente a tal situação devemos concluir que os
prejuízos têm sido muitos para um campo dos mais puros da criação artística
(Zanini, 1966).

Com esse parágrafo abria-se o caderno da exposição “Pinturas e desenhos de Eli Heil”,
no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. Inaugurada em 1966, a
mostra fora organizada por Carlos Humberto Corrêa, diretor do Museu de Arte Moderna de
Florianópolis, com o objetivo de apresentar ao público paulista a artista catarinense Eli Heil.
Os textos do caderno revelam, então, uma agitação no campo artístico com relação àqueles
artistas reunidos sob a chave dos “primitivos”. O historiador da arte Walter Zanini continua
seu argumento, acima transcrito, dizendo que as pinturas de Heil representavam “uma golfada
de oxigênio no ambiente turvado das esquematizações popularísticas e folclorísticas”. O
crítico João Evangelista compartilhava dessa consideração em seu texto, transcrito no caderno
da exposição: “Entre as piores modas da atualidade, especialmente no meio dos que, por um
motivo qualquer, recusam-se a adotar a grande moda da abstração (dizemos da abstração, e
não a abstração), enfileira-se a moda do primitivismo”.
Eli Malvina Heil Diniz nasceu em Palhoça (SC), em 1929, tornando-se professora de
educação física em um grupo escolar da capital catarinense antes de se desenvolver como
artista autodidata. 91 O início de sua atividade pictórica ocorreu quando tinha cerca de 33 anos
91

Para a biografia de Eli Heil nos baseamos em Adalice Araujo, Mito e magia na arte catarinense (1978), que
colhera depoimento da artista em 1977; Cérès Franco, “Le monde oeuf de Eli Malvina Heil” (1998); e
Enciclopédia Virtual do Itaú Cultural.
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de idade, com uma exposição individual em 1962, na Galeria Baú, em Florianópolis, cuja
“descoberta” foi registrada pelo crítico João Evangelista num artigo de jornal no ano seguinte.
Nos anos seguintes, ainda na capital do estado, suas obras foram apresentadas na Galeria Ibeu
e no Instituto Brasil-Estados Unidos, e depois levadas a Brasília numa mostra patrocinada
pelo Instituto Central de Artes e pelo Centro de Extensão Cultural da Universidade Nacional
de Brasília, realizada no espaço da Aliança Francesa. A artista recebeu o primeiro prêmio de
referência especial no Salão Pró-Arte Nova de Blumenau, em 1965.
Não tardou sua incursão no circuito internacional, iniciada em 1967. Entre outras, na
capital francesa, em uma exposição individual que teve lugar na Galeria Solstice; no ano
seguinte, outra mostra individual na Galeria M. Bènèzite. Na Espanha, suas obras foram
expostas na Galeria Ivan Spence, em Ibiza; em Genebra, participou do Salão Beauregard; na
Holanda, expôs individualmente na Galeria Espace, em Amsterdã. Em 1972 lhe foi reservado
um espaço especial na Trienal de Bratislava (atual Iugoslávia), em exposições que promoviam
os artistas considerados “ínsitos”, ou seja, os criadores populares sem formação em artes,
cujas obras surgiriam de maneira original e inata (no latim in-sito). 92
Adalice Araujo transcreve importantes passagens colhidas em entrevista realizada com
Eli Heil, em 1977. Ali, ela conta sobre a origem de sua atividade criativa e seu sentimento de
artista:

Sou autodidata, cinco anos de cama quase sem vida, meu irmão que morava comigo,
Rubens Diniz, porque estudava, trouxe um quadro de Jair Plat, também pintor. Sem
nunca ter visto um, ao vê-lo, eu disse: também faço. Pronto, jogaram no meu cérebro
uma célula, esta célula foi esticando, sugando, sofrendo, nascendo um monstrinho
doce, este monstrinho foi crescendo, foi criando; a imaginação dele é tão grande que
faz sofrer, gritar, criar tanto, que cheguei à conclusão que vomito criações. Até fiz
um quadro “Vomitando criações”. É uma coisa inexplicável, através destes
sofrimentos, eu tanto choro como também me sinto feliz, porque ao meu redor existe
a salvação: são pessoas boas, que me apóiam, me amam, tudo isso são
compensações e olho aos céus, agradeço a Deus por tudo isso. Eu, Eli Heil, pinto,
desenho, faço objetos, esculturas, tapeçarias, já expus em muitos lugares. [...] Os
prêmios maiores, para mim, são os olhos sinceros de pessoas que brilham
verdadeiramente ao ver os meus trabalhos, sem bajulação (citado por Araujo, 1978,
p. 100).

92
A I Trienal de Bratislava ocorreu em 1966, na então Tchecoslováquia (hoje Iugoslávia), passando a editar, a
partir de 1972, um boletim internacional dedicado à “Arte Ínsita”.
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Seu trabalho é irrefreável, uma inspiração incessante, ama tudo o que faz. Em sua autoimagem: “Sou um olho de água nos morros, que as pessoas não conseguem contê-lo” (citado
por Araujo, 1978, p. 101). Usa tela e tintas, sobretudo nos primeiros anos de atividade
artística, mas não apenas isso. Heil inventa suas técnicas: usa o perfurador de couro para
pintar, mistura lã e esponja, tesoura e agulha, fogo e barro, tampas, botões, plásticos, troncos
de árvores, saltos de sapato, madeira, etc. O resultado é um conjunto de objetos dos mais
variados, do quadro ao móbile, estandartes ou tapeçarias, volumes em tecido dependurados
pelo teto da casa. As garrafas plásticas, lembra Cérès Franco (1998, p. 10), são derretidas no
fogão e modeladas em formas estranhas.
“A energia febril – anota Adalice Araujo (1978, p. 95) – que a anima concretiza-se na
obra que executa, dilui-se após sua conclusão, para renascer num moto-perpétuo, febril,
inesgotável e incontrolável.” Das acrobacias técnicas, sua obra salta para malabarismos
imaginários. Seus temas são os mais variados, inicialmente guiados por suas lembranças de
infância, com animais e estábulos, a moradia modesta, num colorido expressionista, referido
por Cérès Franco (1998, p. 9) como próximo ao dos pintores alemães do início de século XX.
A síntese de significados traçada por Adalice Araujo (1978, p. 95) conduz ao fabulário das
imagens emergentes na produção de Eli Heil. “A sua realidade secreta e a da própria ‘ilha’ [de
Florianópolis] são exorcizadas na sua obra, através de uma hilariante dramaticidade em clima
de Magia. Estamos sem dúvida alguma diante de um dos mais estranhos fenômenos da
criatividade nacional.”
Os biógrafos localizam uma fomatividade plástica personalíssima, de onde surge seu
animismo representado em casas e furnas como se vivos fossem, e numa cosmurgia pessoal
inventa novas e fantásticas criaturas, meio humanas, meio animais, uma fauna imaginária.
Adalice Araujo (1978, p. 97) nota ali os mitos regionais, o Carnaval e a música dos ilhéus;
mais ainda, a intérprete guiada por uma orientação junguiana deslinda formas de mandalas ou
yantras, aproximando sua leitura do que seria uma “arte xamânica”. Essa aproximação não é
indébita, uma vez que Heil trabalhava num estado de transe, como também notara Cérès
Franco ao visitar a artista na década de 1970. A esta colecionadora, Heil chegou a dizer que as
visões não a deixavam jamais, de dia ou de noite, obrigando-a a partir em busca de um
médico que lhe receitasse alguns calmantes, o que a leva a questionar: “Eli Heil, esta católica
fervorosa, teria ela o dom da mediunidade? Tal seria o sincretismo religioso brasileiro que
emerge de seu inconsciente?” (Franco, 1998, p. 10). Os termos que ligavam Eli Heil ao
mundo da arte, de “ínsita” a “xamânica”, mostram a importância de sua linguagem pessoal, ao
mesmo tempo reconhecida e inominável. A própria artista notou esse embaraço quando
afirmou:
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Não sei dar nome ao meu estilo; sou tão livre na arte que inventei o meu próprio
estilo. Minha arte tem sido classificada de diversas maneiras pelos críticos;
expressionista, primitiva, fantástica, imaginária, etc... eu só sei que faço o que brota
dentro daquele monstrinho doce de que já falei (citado por Araujo, 1978, p. 101).

O diretor do MAC, Walter Zanini, cuja gestão na instituição data de 1963 a 1978, não
tinha receio de considerá-la “a maior revelação de nossa arte de intuição primitiva destes
últimos vinte anos”. Assim procedendo, ele não refutava a designação “primitivos”; no
entanto, desenvolvia uma crítica fundamental a essa noção que, originalmente, pretendia
reunir os pintores provenientes das classes populares. Continua sua apresentação notando que
as qualidades imagéticas, plásticas e técnicas das obras de Heil contrastavam com as de outros
primitivos: “Ao contrário da mansuetude espiritual, da temática descritiva, do realce das
impressões regionalistas, as obras de Eli Heil definem-se como visão ‘expressionista-abstrata’
(João Evagelista), de natureza cósmica, que dá magnitude ao seu pequeno mundo de morro e
de currais”. Havia um dado psicológico no “universo feérico de cores fauves” da artista, o
qual conduziria o espectador a uma “atmosfera de despaisamento” próxima da alucinação,
cuja autenticidade era garantida pela produção da obra partir sempre de sua vivência interior.

* * *

O reconhecimento de criadores como Eli Heil, entre as décadas de 1960 e 1970,
somando-se àqueles tidos como primitivos e os originários dos hospitais psiquiátricos, naquilo
que Mário Pedrosa (1973/1995, p. 254) notara como uma ampliação do campo cultural
brasileiro, e que Mário Barata (1973, p. 138) observava como uma simpatia da nova geração
brasileira pela arte do “povo comum”, num sentimento de nacionalidade dos jovens, não
escondia o conflito subjacente à incorporação desses artistas pelo campo das artes visuais.
Primeiramente, no início da década de 1970 o campo artístico fervilhava de idéias e
práticas inquietantes, mesmo no Brasil onde a força da ditadura militar silenciava muitas
manifestações. O alargamento do campo 93 era visível desde os anos 1960; a proximidade dos
meios de comunicação suscitada pela Pop Art, a manipulação do real pelo Nouveau Réalisme
e as proposições do Minimalismo diluíram ainda mais as fronteiras da arte estabelecida,
possibilitando às formas de não-arte ingressar num novo momento, completamente distinto
93
Maria Lúcia Bueno (1999) intitula “ampliação do mundo da arte”, enquanto Michael Archer (2001) refere-se
ao “campo expandido”. Utilizamos a tradução do francês “élargissement”, “alargamento”, cf. Raymonde Moulin
(1978) e José Carlos Durand (1989).
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daquela clandestinidade experimentada nas décadas anteriores, quando tomaram corpo as
primeiras exposições. Esse espaço aberto foi também lugar para o ingresso de pessoas que
viviam à margem do sistema socioeconômico estadunidense, como Jean-Michel Basquiat
(1960-1988), negro nova-iorquino descente de haitiano e porto-riquenha, ou Malcon Morley
(1931), cuja pintura surgiu durante sua prisão.
Naquele momento, Art Brut (Arte Bruta) designava uma coleção de obras formada pelo
artista francês Jean Dubuffet desde o final dos anos 1940. Dubuffet reunira a maior
quantidade de peças de personalidades obscuras, marginais de todo tipo, internos de hospitais
psiquiátricos, prisioneiros, mendigos, entre outros, realizadas na forma de desenhos, pinturas,
esculturas, bordados, colagens, etc. O colecionador resguardou sua coleção dos grandes
eventos, conferindo-lhe uma certa clandestinidade, quebrada eventualmente por algumas
exposições ocorridas desde outubro de 1949, como a mostra na Galerie Drouin intitulada “Art
brut préféré aux arts culturels”, na qual se contavam duzentas obras de 63 autores. Não
admitidas pelo campo cultural francês, condição que redundaria na decisão de Dubuffet em
doar sua coleção a outro país, as imagens evocadas por esses criadores “tocavam” muitos
artistas europeus, além de provocar debates fundamentais ao alargamento da noção de arte.
O homem comum – l’homme du commun – é figura central no pensamento de Dubuffet,
expressão utilizada primeiramente em 1944 em carta a Jean Paulhan, conforme Luciènne
Peiry (1997, p. 267), e aparecendo no conjunto de textos publicados pela Gallimard,
Prospectus aux amateurs de tout genre (1946). Por meio dessa idéia referia as pessoas
simples e sem instrução, bem como a si mesmo:

Si cet homme du commun se révèle a posteriori comme la préfiguration de l’auteur
d’Art Brut, il constitue à l’origine une simple figure populaire, l’homme de la rue
dans toute l’acception du terme. Très tôt, dès sa jeunesse troublée, Dubuffet éprouve
à son égard une grande fascination : l’homme du commun représente la force de vie
et l’équilibre idéal auxquels il aspire (Peiry, 1997, p. 37). 94

Dessa valorização do homem comum deriva sua crítica à noção de gênio artístico e de
dom excepcional, que distingue a arte como propriedade de poucos iluminados, e, desse
modo, da radicalização no sentido dos criadores mais humildes. Em 1947, escreveu Dubuffet
(1999, p. 85):
94

Este interesse do artista pelas classes populares e pela vida cotidiana, suscitou, por exemplo, a série Métro, de
1943, numa época em que percorria os bairros populares de Paris e projetava um guia sobre esses lugares. O
homem comum para Dubuffet não se resumia a uma fonte de inspiração, elevava-se, porém, como o destinatário
ideal de sua obra.
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Les auteurs sont, on verra, la plupart du temps, des personnes qui n’en font pas
carrière, qui s’y adonnent par occasion, qui les exécutes à leur propre usage et
enchantement, sans compter pour eux sur une destination bien grandiose, poussés par
le seul besoin d’éxtérioriser les fêtes dont leur esprit est le lieu. Art modeste! Et qui
souvent ignore même qu’il s’appelle art.

Dois anos depois, em relação ao artistas brutos, asseverou:

[ils sont] des personnes indemnes de culture artistique, dans lesquels donc le
mimétisme, contrairement à ce qui se passe chez les intellectuels, ait peu ou pas de
part, de sorte que leurs auteurs y tirent tout (sujets, choix des matériaux mis en
oeuvre, moyen de transposition, rythmes, façon d’écritures, etc.) de leur propre fond
et non pas de poncifs de l’art classique ou de l’art à la mode. Nous y assistons à
opération artistique toute pure, brute, reinventée dans l’entier de toutes ses phases
par son auteur, à partir seulement de ses propres impulsions. [...] (Dubuffet, 1999, p.
91).

Nessa última passagem, para reconhecer um criador, porém, Dubuffet partilha o homem
comum segundo critérios sociológicos. Assim, os autores são pessoas que por algum motivo
escaparam aos condicionamentos culturais, ao conformismo social, estranhas aos meios
intelectuais, sem formação artística, ignorantes à tradição cultural, inadaptadas socialmente,
indiferentes ao reconhecimento e à promoção comercial, cuja criação é solitária e clandestina,
realizada com meios técnicos humildes, reveladoras de uma forte tensão mental, invenção
sem freios, reinvenção das etapas do ato criador, totalmente livres e com pureza de expressão
(Dubuffet, 1964, p. 3; Thévoz, 1980, p. 12; Peiry, 1997, pp. 93, 121 e 197).
Criador e criatura são, nesse contexto, inseparáveis. A leitura da obra atravessa o
reconhecimento do autor. Os cadernos levados a público por Dubuffet tinham por objetivo
construir a história de vida daquelas pessoas, cuja criação sempre existira, ainda que sempre
rechaçada pela cultura erudita. Daí sua designação de autores, e não artistas; a apresentação
nas tabuletas de suas biografias, sem diagnóstico no caso dos internos psiquiátricos, mas
constando sempre a profissão, conferindo-lhes sua humanidade e condição social. Quanto à
obra, escreveu Dubuffet (1999, p. 95): “Il faut qu’il soit une projection immédiate de ces
humeurs de l’artiste, une projection que rien ne vien fausser”. Desde 1946 dizia amar “le
peu”, “les choses bruts”, “mal façonné”, “l’imparfait”: “J’aime mieux les diamants bruts, dans
leur gangue” (Dubuffet, 1999, p. 65). Ao apresentar sua coleção em Lille, em 1951, disse:
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“C’est seulement dans cet ‘art brut’ qu’on trouve, à ce que je crois, les processus naturels et
normaux de la création d’art, à leur état élémentaire et pur. [...]” (Dubuffet, 1999, p. 106).
Lembremos que alguns artistas profissionais procuraram freqüentar obras estranhas ao
meio dominante para enriquecer seu vocabulário imagético e, ao mesmo tempo, afirmar sua
oposição ao sistema, resgatando para si mesmos a figura centenária do “artista marginal”.
Resgatando a prática da alteridade das vanguardas do início do século XX – do primitivismo
artístico –, muitos artistas, arquitetos e poetas voltaram-se para as criações então reconhecidas
como brutas e espontâneas, tais como Arnulf Rainer, Georg Baselitz, Ray Yoshida, Roger
Brown. Como descreve Lucienne Peiry (1997, p. 236), Jean Tinguely mostrava-se fascinado
pelas máquinas móveis de Heinrich Anton Müller, desde pelo menos 1954, ano em que se
podem encontrar analogias manifestas entre as obras de ambos. Anos depois, em 1962,
Tinguely realizou uma enorme e efêmera escultura para a exposição “Dylaby”, no Museu
Stedelijk de Amsterdã, intitulando-a Homenagem a Anton Müller.
No ano de 1962, Tinguely encontrou Niki de Saint-Phale em Paris, uma jovem artista
também interessada na produção marginal. Foi ela quem lhe apresentou o Palácio Ideal do
Facteur Cheval e, juntos, conheceram as torres Watts, construídas por Simon Rodia em Los
Angeles. Cativados por essas arquiteturas fantásticas, ambos empreenderam obras
declaradamente inspiradas nesses criadores, ou, ainda, sentindo a si mesmos como
outsiders. 95 Tinguely, em 1969, iniciou seu projeto do Cyclope em Milly-la-Forêt, composto
de uma rede de passagens formando um labirinto, com luzes e elementos móveis, sobretudo
forjados com material reciclado (Peiry, 1997, p. 238). No ano de 1966 Niki de Saint-Phale,
com a colaboração de Tinguely e Per Olof, instala uma escultura habitável no Museu de Arte
Moderna de Estocolmo, chamada Hon (Ela). Nos anos seguintes produz uma série de obras
ambientais na França, na Bélgica e em Israel, para empreender finalmente seu complexo
arquitetônico Il Giardino dei Tarocchi, em Garavicchio, Toscana, em 1979 (p. 239).
Outros nomes são evocados por Lucienne Peiry (1997, pp. 241-248), dentre os quais
estão Amette Messager, que descobriu a Art Brut em 1967, criando obras baseadas em Tripier
e Bataille; Julian Schnabel, que se interessou por August Walla, embora não assumindo sua
influência; Jonathan Borofsky, que mostrou sua fascinação por Adolf Wölfli; Georg Baselitz,
que declarou a importância de muitos “marginais” para o seu trabalho; Alfonso Ossorio, que
também partilhou desse sentimento, abrigando mesmo a coleção de Dubuffet; A. R. Penck,

95
Peiry transcreve escritos de Niki de Saint-Phale, nos quais a artista registrou: “Je me suis identifiée à elles, je
me suis sentie moi aussi comme une outsider parmi les autres artistes. Je n’ai jamais suivi d’école d’art et je suis
autodidacte. [...] Je considère ces gens comme mes professeurs et mes maîtres et je me sens beaucoup plus
proche d’eux que de mes contemporains” (citado por Peiry, 1997, p. 239).
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que tem relações profundas com a pintura de Louis Soutter; Arnuf Rainer, também despertado
pela técnica baseada nos dedos de Soutter; Léon Folub, que descobre obras asilares por meio
de Prinzhorn, nos anos 1950; e Claes Oldenburg, que considera as obras de hospitais
psiquiátricos uma liberdade instintiva.
Essa enumeração sumária, que poderia se alongar, serve para nos mostrar a importância
adquirida por tais manifestações nas décadas de 1960 e 1970, ainda que oficialmente
continuasse a ser uma manifestação considerada “marginal” pelos discursos hegemônicos do
campo das artes visuais. Embora subalterna à hegemonia da Arte Conceitual e outros
movimentos em que idéia e erudição forneciam o sentido das produções, havia uma via aberta
à expressão no campo artístico. Pode-se ligar a essa crítica ao conceitualismo um movimento
como o da Arte Povera (1970), surgida em Turim com Michelangelo Pistoletto, Giulio
Paolini, Giovanni Anselmo, propondo o uso de materiais baratos e naturais por uma arte
concernida pelo presente e pela crítica social. A chamada Bad Painting, por sua vez,
exposição organizada em 1978, foi dedicada a uma “má pintura”, de mau gosto, por vezes feia
e citacional, da qual participaram Malcolm Morley, Julian Schanabel e David Salle. Os novos
fauves (1979), da Alemanha, retomaram modelos históricos do fauvismo e do expressionismo
para produzir uma pintura figurativa de temas morais, sociais e históricos, tendo como
representantes Georg Baselitz, Luciano Castelli, Anselm Kiefer, entre outros.
Para não avançarmos na década de 1980, quando surgem movimentos notadamente
contrários à hegemonia do conceitual (Frayze-Pereira, 1995, p. 140), 96 citemos apenas um
grupo designado Figuration Libre. Esse movimento apareceu na França e nos Estados Unidos
em 1980, e representou um grupo ao mesmo tempo difuso e inovador, considerado
esteticamente próximo ao Cobra e à Art Brut. Conforme a síntese da “paisagem atual das
artes” formulada pela revista Sciences Humaines (2002), os representantes desse grupo
praticavam uma arte espontânea, figurativa e colorida, explorando as técnicas rápidas do
grafite, da pintura de rua. São considerados dentre eles artistas como Ben, Robert Combas,
Hervé Di Rosa, Jean Michel Basquiat e Keith Haring.
Deriva desse interesse um segundo aspecto do alargamento do campo, cuja expansão
açambarcou esses criadores, definindo-lhes um lugar no conjunto das produções artísticas,
abrindo-lhes espaços expositivos de uma maneira jamais vista. Além das exibições da coleção
de Dubuffet – sua reabertura ao público, em 1962, e a mostra no Museu de Artes Decorativas
de Paris, em 1967 –, têm-se outras. Na Venezuela, o Museu de Arte Contemporânea de
96
A década de 1980 possui igualmente movimentos dedicados à expressão, dos quais é conhecido o Arte Minha,
de F. Alivoni (1984). De acordo com Frayze-Pereira (1995, p. 140), Alivoni propunha uma “arte na medida do
homem”, retomando as vanguardas históricas.
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Caracas organizou uma exposição nomeada “Credores al margen”, em 1977, na qual estavam
presentes, entre outras, peças de Apolinar (Ades, 1997, p. 338). Pablo Livinally Santaella, dito
Apolinar, nasceu em Guatere, estado de Miranda, Venezuela (1928), iniciando suas atividades
plásticas de maneira autodidata quando tinha cerca de 37 anos. Elaborou uma série de objetoslivros intitulada Biblioteca de Apolinar, na qual uma coleção de materiais diversos, como
moedas, lantejoulas, pedaços de madeira, permitiu-lhe compor pastas de madeira que se
abrem como livros repletos de imagens e palavras.
Na França, é notável o evento intitulado “Les singuliers de l’art”, realizado por uma
associação nomeada l’ARC, sob os cuidados de sua diretora Suzanne Pagé, no Museu de Arte
Moderna da Cidade de Paris, em 1978. Além de Pagé, o comitê de seleção contou com a
participação de três intelectuais cujos nomes será importante retermos: Alain Bourbonnais,
Michel Ragon e Michel Thévoz. Bourbonnais era arquiteto quando iniciou sua coleção de
Arte Bruta, na década de 1970, seguindo uma série de indicações que lhe foram dadas por
Jean Dubuffet acerca de criadores, instalando inicialmente sua coleção no Ateliê Jacob de
Paris, depois expandida para um vilarejo da Borgonha e designando-a Fabuloserie [o lugar
das fábulas]. Boa parte das peças levadas então ao Museu de Arte Moderna fazia parte do
Ateliê Jacob, coleção acompanhada por Ragon, conceituado historiador e crítico de arte, além
de estudioso da literatura operária, intelectual que seria responsável posteriormente pela
redação do catálogo de apresentação da Fabuloserie. Por fim, Thévoz tornara-se o herdeiro
intelectual de Dubuffet, a partir da doação de sua coleção para a cidade de Lausanne, na
Suíça, ocupando o cargo de diretor da instituição nomeada Collection de l’Art Brut, desde sua
inauguração em 1976.
Suzanne Pagé, ao apresentar a mostra, procurou contribuir na abertura do que seria uma
nova via para o reconhecimento das produções plásticas populares. Inicialmente distinguia as
obras expostas da chamada Art Naïf, bem como das produções populares ligadas à tradição,
passando em seguida a afastá-las também da Art Brut, cuja noção dubuffetiana pressupunha
uma ruptura radical com as referências culturais. A organizadora da mostra considerava essa
arte “o vivido”, portanto, uma cosmogonia. Nas palavras de Pagé (1978):

Toutefois, les critères de sélection retenus ici ont été à la fois plus larges et plus
restreints; nous avons écarté notamment toute dimension pathologique de façon à
déjouer les alibis d’interprétation et éviter d’être complices de diverses récupérations
dont ces productions ont fait l’objet.
[...]
Populaires, ces productions le seraient-elles au sens de leur enracinement dans une
classe particulière? En fait doublement marginalisés (de l’art et de leur milieu), ces

Arley Andriolo. Traços primitivos: histórias do outro lado da arte no século XX. Dutorado IP/USP, 2004 - 151
Singuliers sont rejetés tant qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une reconnaissance
extérieur.

Essa exposição foi um marco a toda uma geração, como bem lembra Laurent Danchin
(1999). A síntese realizada não se detinha apenas na Art Brut, como também não a contestava,
promovendo uma ampliação inédita no campo da não-arte. Além dos intelectuais diretamente
ligados à organização do evento, aparecem também Gilles Ehrmann e Bernard Lassus; ambos,
cada um a seu modo, dedicavam-se desde a década de 1960 a registrar construções inspiradas,
das quais o Palácio Ideal do carteiro Cheval, no vilarejo francês de Hauterives, é o mais
famoso exemplo. Essas construções vinham chamando a atenção não apenas de teóricos e
filósofos, mas de fotógrafos e cineastas reunidos por ocasião da exposição, como Claude e
Clovis Prévost, que sugestivamente os denominavam “construtores do imaginário”. 97
Outra exposição, dessa vez em Londres, merece comentário tanto pelo seu significado
na comunidade londrina como pela sua ligação ao evento brasileiro que veremos adiante. A
mostra intitulada “Outsiders: an art without precedent or tradition” apresentou quatrocentas
obras provenientes de vários colecionadores, representando criadores como Aloïse, Brendel,
Darger, entre outros. Foi organizada pelo colecionador Victor Musgrave na Hayward Gallery,
em 1979, com a participação do crítico de arte Roger Cardinal, em colaboração de Alain
Bourbonnais, formando-se a partir daí o que seriam os Outsiders Archives, da coleta de
Musgrave e Monika Kinley. Cardinal, por seu turno, era estudioso da obra bruta desde o
início dos anos 1970, quando publicou um importante livro intitulado Outsider Art (1972),
uma das poucas traduções admitidas por Dubuffet para Art Brut, e que passou a ser
amplamente empregada para referir-se à não-arte.
Verificado o intrincado interesse dos artistas perante essas criações, ao qual se seguiu a
abertura de espaços expositivos, em terceiro lugar caberia notar nesta rápida contextualização
a dificuldade enfrentada na definição dessas obras tão estranhas às categorias artísticas.
Imediatamente observa-se, desde as palavras de Suzanne Pagé (1978), que o debate
intelectual visava suplantar o problema (infindável) da patologização das obras e da
proximidade com os pintores ingênuos, ao qual se acrescia um dado novo – desconhecido do
brasileiro –: o debate com a noção de clandestinidade defendida por Jean Dubuffet para sua

97

Na França, Gilles Ehrmann referira-se aos “inspirados e sua moradia” (1962), enquanto nos Estados Unidos
Gregg Blasdel falava em “artistas de raiz” (1968). Na década de 1970 encontram-se designações como “os
habitantes paisagistas”, de Bernard Lassus (1975), e “os inspirados de beira de estrada”, de Jacques Verroust
(1978). No Brasil, análises desses construtores no Brasil podem ser lidas no livro coordenado por Fernando
Freitas Fuão, Arquiteturas fantásticas, Porto Alegre, Editora da UFRGS, 1999.
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coleção de Art Brut. Clandestinidade que estava evidentemente em xeque com o surto de
exposições observado na década de 1970.
Por essa época, o sociólogo da Escola de Chicago, Howard Becker, fez verificar o tema
da marginalidade artística por meio das posições do que chamaria o “mundo da arte” (Art
World, 1982). Em 1963 Becker publicara um livro dedicado aos Outsiders, no qual
desenvolve estudos sobre a sociologia do desvio, especialmente dos grupos musicais. Em
1976 publicou um artigo na American Behavorial Scientist, 98 defendendo a existência de não
apenas um único e definido tipo social chamado “artista”, mas “tipos” distintos que o autor
analisou sob quatro categorias, divididas pelo maior ou menor grau de conformidade diante
dos comportamentos dominantes: 1) profissional integrado; 2) mavericks; 3) naïfs; 4)
populares.
Basicamente, Becker concebia o “profissional integrado” como o artista canônico,
aqueles que conhecem as regras do campo artístico, as executam com certa precisão e
relacionam-se melhor com outros atores implicados, além de promoverem as variações
necessárias sem grandes rupturas. Os mavericks, ou “franco-atiradores”, formavam o segundo
grupo, ao fazerem parte do mundo da arte de sua época, mas são inconformados com as
convenções e lutam por transformações. O terceiro grupo, os artistas naïfs, constitui-se por
aqueles que não conhecem os membros do mundo artístico e não possuem formação, sabem
pouco sobre seu modo de expressão, sua história ou suas convenções. É um grupo orientado
pela pintura sobre cavalete, produzindo telas e materiais mais ou menos convencionais. Por
fim, o último tipo, o “artista popular”, é situado num lugar onde não existe nenhuma
comunidade artística profissional, e por isso distinto do grupo dos naïfs, não sendo sua obra
efetivamente compreendida como arte, mesmo se pessoas externas à comunidade encontrem
ali “mérito artístico”.
Com esse modelo, Howard Becker enfocou diretamente a problemática da
marginalidade em arte e definiu uma categoria própria para abrigar criadores até então
exteriores ao campo artístico, agrupando-os aos naïfs. Ao reservar esse terceiro tipo aos
produtores fora das regras, alheios às convenções, pôde incluir nomes distantes do meio
artístico oficial, como Simon Rodia e o carteiro Cheval. Tal noção evidencia, ao mesmo
tempo, a ampliação nos domínios artísticos e os problemas advindos disso. A formulação do
sociólogo de Chicago precisou dois pontos essenciais desse problema: o da solidão em que
vivem os autores dessas obras e a impossibilidade da linguagem para explicá-las: “[...]
Incapables d’exprimir ce qu’ils font en termes conventionnels, les artistes naïfs travaillent
98

Artigo traduzido para o francês na revista Sociologie du Travail, 1983.
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seuls. C’est qu’il ne peut y avoir de coopération ou d’assistance car personne ne sait comment
réaliser ce qu’ils font, et qu’il n’existe aucun langage pour l’expliquer. […]” (Becker, 1983, p.
411).
Algumas considerações a partir das palavras de Becker são esclarecedoras da
problemática. Em primeiro lugar, a categoria dos ingênuos circunscrevia, naquela década,
uma forma de produção bastante específica e integrante do campo artístico, sem, entretanto,
ter provocado uma mudança no que diz respeito aos profissionais integrados, admitindo
mesmo artistas de formação e classe social privilegiada pela definição técnica. Como se viu,
associou-se a ingênuos uma idéia de obra simples, sobretudo na pintura de cores primárias e
temas regionais, de compreensão direta e destinada a um público médio. Em segundo lugar, as
obras então designadas como brutas, singulares ou outsiders escapam à determinação técnica,
a qual é, muitas vezes, inventada pelo próprio criador. Em terceiro lugar, também não eram
elas ligadas ao conceito de arte popular, tal como o vimos, no sentido de filiação à tradição da
imaginária de uma comunidade e diacrônica à história da arte.
Chamada a colaborar com a exposição dos singulares, a socióloga Raymonde Moulin
propõe situar esses criadores nas “margens da arte popular”. De acordo com Moulin (1978), o
critério de eleição é o da diferença máxima que funda a singularidade, é a transgressão parcial
das normas de sua classe social que garante sua “saúde artística”. Mais ainda:

Non-professionnels de l’art, les marginaux de l’expression esthétique populaire
découvrent, dans l’usage créateur du temps libre – celui du loisir ou, plus souvent, de
la retraite – la saveur perdue du travail indivisé. Isolé, à l’abri de tout contact, et de
toute compromission, avec les circuits culturels ou commerciaux, ils ne sont pas
suspects d’avoir obéi à d’autre nécessité qu’intérieure: ni magnifiques ni maudits,
mais innocents. L’effort de “déconditionnement” culturel, tellement prisé ailleurs,
leur est épargné: ils n’ont pas a refuser un héritage savant dont ils sont, par privilège
de classe, dépossédés. Et, du fait qu’ils sont indemnes du savoir historique
concernant l’art, ils sont supposés être aux origines. C’est à eux qu’il est fait
confiance pour retrouver, sans les chercher, le pouvoir de subversion du désir et le
fleuve pur de l’imaginaire. [...]

Com essas palavras, a socióloga francesa pôde desligar os singulares tanto do conjunto
da arte popular quanto dos ingênuos. Por outro lado, Moulin os separa daqueles reunidos pela
chave da Art Brut, porquanto estamos diante de “produções mistas”, que combinam elementos
tradicionais, ingênuos e brutos. O contato com tais obras e criadores “a-culturais” é
contraditório, porque são efetivamente inclassificáveis e não existem senão a partir de sua
integração ao circuito cultural. Como notamos desde o surgimento do interesse pelos
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ingênuos, Moulin (1978) nota que a promoção artística dos produtos da criatividade popular é
submissa à seleção operada pelos “descobridores”, aqueles que ao definirem uma etiqueta
classificatória demarcam seu monopólio de classificação.
No Brasil, o debate cultural, embora bastante ligado ao europeu, distinguiu-se do
contexto internacional, sobretudo até 1981. Embora conhecida de intelectuais como Mário
Pedrosa, Nise da Silveira e Osório Cesar, a designação de Dubuffet não se colocara como
parte importante do debate acerca dos criadores marginais. Por outro lado, a designação
inédita de Arte Virgem aparecia vez ou outra apenas na voz de Pedrosa, sugerindo uma leitura
possível, embora sem encontrar divulgadores entre os outros intelectuais brasileiros.
Ao findar a década, o lugar incerto dessas obras, como se viu no exemplo de Eli Heil,
motivou alguns poucos estudiosos a tentarem cercar esse campo tão difuso. Assim é o
trabalho marcante de Lélia Coelho Frota, desenvolvido na década de 1970 sobre nove artistas
brasileiros por ela designados “liminares”. Volta-se de maneira crítica para os artistas
chamados “primitivos”, os quais estão fora das normas cultas de nossa sociedade ao mesmo
tempo em que são egressos da cultura popular, não podendo, portanto, ser confundidos com o
“artista popular”. Considera-os verdadeiros “artistas marginais”.
Decorrente da condição marginal está a idéia de “liminaridade” defendida pela autora,
termo que intitula a introdução de seu estudo (“O grande mar do ser e as artes liminares”). O
termo liminar, no entendimento de Frota (1978, p. 3), é relativo a limiar, ou seja, ponto a
partir do qual um fenômeno principia. Seu conceito provém de Victor Turner, ao notar a
riqueza simbólica surgida da ambigüidade entre duas normas culturais de sociedades em
transição, consideração completada pela leitura de Lévi-Strauss. Baseada também no
antropólogo Jean Cuisenier, a autora descarta a denominação de ingênuos, reconhecendo
esses artistas como autodidatas de valores mentais e formais diversos dos nossos.
Para Lélia Frota (1978, p. 3):

Liminares entre a cultura onde se formaram e a que consome a sua arte, num
processo de transição enfatizado ainda pelas migrações internas que quase todos
realizam, estes indivíduos permanecem efetivamente marginais, ou periféricos, tanto
à norma popular quanto à erudita. Suas produções, altamente individualizadas, de
autoria reconhecível à primeira vista, são olhadas com estranheza pela comunidade
vicinal a que pertencem. Por outro lado, eles não se ajustam social e culturalmente
às elites que apreciam seu trabalho.
Assim, preferimos chamar de liminar, marginal, periférica, àquela produção
autodidata que em 1975 denominamos de ínsita (do latim insitus, inato), embora
continuemos a reconhecer-lhe uma espontaneidade criadora só remissível a raízes
arquetípicas, que referem, por sua vez, a discutida questão dos universais.
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A referência aos arquétipos explica, por sua vez, a parte inicial do título citado como “o
grande mar” formado pelo inconsciente, pensado por meio de Jung e Bachelard. Somente
nesse aspecto a pesquisadora aceita aproximar os liminares dos internos de hospitais
psiquiátricos, da arte dos médiuns e da arte infantil. Com essa consideração, Frota (1978, p.
4) promove uma distinção entre os artistas de sua pesquisa e aqueles ligados aos asilos ou aos
centros espíritas, pela qual podemos supor por que não trabalhou com a idéia dubuffetiana,
conhecida da autora pelo livro de Michel Thévoz (1975), bem como da Arte Virgem de
Mário Pedrosa, até então restrita aos criadores de Engenho de Dentro. Ainda assim, a
mitopoética proposta por Lélia Frota deriva da qualificação de Lévi-Strauss para a arquitetura
de Ferdinand Cheval, como indica na introdução, o que permitiria recuperar os grupos
humanos sem história. 99
O objetivo da pesquisadora era acrescentar aos estudos da cultura brasileira “novos e
indispensáveis elementos que evidenciam a rica possibilidade de utilização do patrimônio
popular pelo inconsciente”, contando que essa divulgação possibilite o conhecimento
respeitoso desses indivíduos, ao mesmo tempo em que se conserve, diante do comércio, seu
modo de criação (Frota, 1978, p. 6). A orientação antropológica de Lélia Frota permitiu-lhe
ampliar o círculo restrito das obras plásticas, considerando em seu ensaio introdutório a
arquitetura popular desenvolvida de modo pessoal, como a Casa dos cacos, de Carlos Luiz de
Almeida, no bairro Bernardo Monteiro (Belo Horizonte, MG): “Um edifício de embrechados:
inteiramente revestido de fragmentos de louça, formando figuras geométricas e
antropomorfas, com esculturas de animais tratados pelo mesmo processo no jardim” (Frota,
1978, p. 10). Naquele momento, era conhecida a filmagem de Carlos Augusto Calil revelando
o Simitério do Adão e Eva, obra de Jakim Volanuk nos fundos de sua casa no bairro da
Mooca (São Paulo, SP), assim como a Casa da flor, realizada com aplicações de cacos e
conchas sobre uma tapera em Baixo Grande (RJ) por Gabriel dos Santos.
A lista de “artistas marginais” brasileiros montada por Frota começa com Cardosinho e
os primeiros naïfs, avançando para as “descobertas” mais recentes, dentre os quais estão os
“primitivos” não apenas circunscritos à pintura, mas também escultores e criadores dedicados

99
“A comum inclinação para olhar com condescendência, ainda que aprovadora, a arte marginalizada, onde se
inscreve a dos ‘primitivos’, deve ser pois reexaminada por nós. Eles não se inserem num mundo à parte, rústico
ou pitoresco, ou trágico e socialmente reivindicador, sobre o qual nos inclinemos como espectadores
interessados. Apenas exprimem, com valores próprios, e uma linguagem de igual importância à nossa, uma
realidade interna comum a todos, aproximando-a pela utilização de outros elementos. A arte, para eles, faz parte
do fluxo da vida. É mais um respirar natural que uma atitude de exceção. [...]” (Frota, 1978, p. 6).
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a outras técnicas populares. 100 Os nove escolhidos foram Julio Martins, artista “descoberto”
pela autora, Artur Pereira, Pedro Paulo Leal e seu filho Manoel, José Valentim Rosa, Maria
Auxiliadora, Madalena Santos Reinbolt, Geraldo Telles de Oliveira e José Antônio da Silva.
O que permite reconhecê-los como liminares são as imagens evocadas, por um lado,
remetendo a temas nostálgicos e edênicos; por outro, trazendo representações atormentadas e
“etônicas”, surgidas do processo de transição vivido no século XX. Além disso, suas obras
revelariam

[...] uma cosmovisão mítica, com freqüente propensão para o fantástico;
espontaneidade; inintencionalidade de exibir-se à cultura erudita; expressão de
raízes populares definidas por forte individualidade; colorismo em geral vívido; um
acontecer quase acidental da obra, paralelo ao ato de viver; a imaginação criadora; a
presença simultânea de acontecimentos diversos no tempo” (Frota, 1978, p. 13).

* * *

O livro de Lélia Frota dava a pensar, reunindo criadores surgidos em exposições
variadas – Heil, G. T. O., etc. –, muitos tratados como naïfs, mas ao mesmo tempo
inquietantes para essa classificação. Seu trabalho fornece-nos a medida desse panorama da
década de 1970, aqui traçado brevemente, em meio ao qual Walter Zanini projetava a XVI
Bienal de São Paulo. Era uma Bienal marcada pela busca de renovação da sua própria
estrutura: depois de trinta anos, não seria mais organizada por países, mas por tendências,
como anunciava a imprensa (O Estado de S. Paulo, 22 mar. 1981; Cidade de Santos, 13 set.
1981; O Estado de S. Paulo, 19 jul. 1981). Esses mesmos jornais tinham-na também como
enigmática, devido ao silêncio dos organizadores, e, também, por causa de novidades como
um módulo dedicado à “Arte Incomum”. Mas o que era isso?, indagavam-se os repórteres.
Em julho já circulava a estranha notícia. A jornalista Leonor Amarante perguntou a
Walter Zanini sobre o significado da expressão, entendendo que se tratava de “toda a

100
Escreve a autora: “Hoje, entre os autênticos ‘primitivos’ brasileiros, podemos citar Pedro Paulo Leal (18941968), José Antônio da Silva, Cardosinho, Vitalino, Chico da Silva, em sua primeira fase, G. T. O. (Geraldo
Teles de Oliveira, 1913), Dezinho de Valença (José Alves de Oliveira, 1915), Benedito (Benedito José dos
Santos, 1937), José Valentim Rosa (1911), Madalena Santos Reinbolt (1919), Grauben (Grauben do Monte
Lima, 1889-1972), Nô Caboclo (Manuel Fontoura, 1910), Severino de Tracunaém (?-1965), Agnaldo (Agnaldo
Manoel dos Santos, 1926-1962), Eli Heil (1929), Júlio Martins da Silva (1893), Maria do Santíssimo (1890),
Maria Auxiliadora Silva (1948-1974), Conceição Freitas da Silva (1914), Alcides Santos (1945), Luzia Dantas
(1937), Artur Pereira (1920), Tonico (José Tavares, 1888), Manuel Faria Leal (1942), Ademar Albuquerque
(1892), Marieta Ramos (1923), Waldomiro de Deus Souza (1944), Antônio Poteiro, para lembrar os nomes de
real expressão.[...]”. Em Olinda, na década de 1960, houve eclosão da talha, na qual se destaca José Barbosa da
Silva (1948) (Frota, 1978, p. 12).

[bfm4] Comentário: Verificar a
listagem dos escolhidos: constam oito nomes.
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linguagem que se mantém distante da arte erudita e que também é distinta de toda a produção
considerada popular” (O Estado de S. Paulo, 19 jul. 1981, p. 39). À medida que se
aproximava a inauguração, formava-se uma idéia mais precisa, como se observa, por
exemplo, na revista Projeto (set. 1981, p. 10): “Diferente da ‘arte popular’ e da ‘arte
primitiva’, apesar de ser em boa parte fruto de criadores que não tiveram nenhuma
aprendizagem artística formal, a ‘Arte Incomum’ traz obras de artistas que criaram a partir de
visões próprias, às vezes através de sonhos”.
Na apresentação do módulo de Arte Incomum, Zanini (1981, p. 7) esclarece seu
objetivo de “[...] despertar de forma ampla a atenção do público para a produção altamente
criativa, à margem do sistema da arte cultural, assim como trazer incentivo à sua pesquisa e
preservação no meio brasileiro”. Reconhece os limites da coleta de exemplares, mas afirma a
preciosidade

das

expressões

“cosmogonias

absolutamente

pessoais”

dos

artistas

contemplados. Enfim, entendia-se Arte Incomum como

múltiplas manifestações individuais da espontaneidade de invenção não-redutíveis a
princípios culturais estabelecidos. Por outras palavras, ainda, a produção de seus
autores é independente dos padrões habitualmente reconhecidos na síndrome da
artisticidade, opondo-se a espécie marginal de sua mensagem às características
reguladoras da atividade profissional (Zanini, 1981, p. 7).

A referência a Jean Dubuffet é explícita; particularmente, Zanini dizia basear-se no
catálogo de uma exposição de Art Brut da década de 1960. Além disso, pela primeira vez
traduziu-se na íntegra no Brasil um escrito do artista francês, intitulado “Lugar ao incivismo”,
lançando-o junto aos textos do catálogo da exposição. 101 No entanto, implicitamente o próprio
curador procura afastar-se da ortodoxa definição do artista francês e sua ciosa “escolha
determinada”, dizendo que a Bienal “conectou uma produção de ordem diversificada”.
Quanto ao termo “cosmogonia”, o havíamos encontrado na abertura da exposição dos
singulares (1978), também revisto em frases de Musgrave.

101

“Place a l’incivisme”, texto de apresentação do catálogo da exposição de Art Brut, realizada no Museu de
Arte Decorativas de Paris entre abril e junho de 1967, traduzido para o português por Mariarosaria Fabris no
catálogo da XVI Bienal de São Paulo, 1981, pp. 33-35. Dizemos na íntegra porque, em 1951, Mário Pedrosa
traduziu alguns excertos do prospecto da Companhia da Arte Bruta, como veremos adiante. Além de textos dos
organizadores (Zanini, Musgrave e Fabris) e desta tradução, foram transcritos dois artigos de Osório Cesar (“A
inspiração artística entre os normais e os alienados”, Folha da Noite, 25 jan. 1948; e “A arte dos loucos”, A
Gazeta, 5 set. 1951). Também constam um texto de Nise da Silveira sobre “A experiência de Engenho de
Dentro” e um outro, de Josette Balsa.
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A participação de Victor Musgrave, como curador internacional do módulo, mostra o
conhecimento de Walter Zanini dos mais recentes eventos europeus sobre o tema. 102
Reencontramos, assim, o colecionador e cineasta inglês dedicado à Outsider Art, designação
que fará curiosamente as vezes de versão inglesa para o nosso “incomum”. Não apenas
curador, Musgrave dispôs de parte de sua coleção pessoal para compor a representação
internacional de obras. Conforme declarou numa entrevista à revista Veja (18 nov. 1981),
desde os anos 1950, quando impulsionava movimentos de vanguarda, Musgrave reunira obras
de camponeses, viúvas ou carteiros internados em sanatórios psiquiátricos da Europa. Sua
orientação basicamente seguia aos princípios da Art Brut. O colecionador não acreditava que
os desenhos expostos servissem para ilustrar casos clínicos; são obras de arte porque têm o
vigor bruto notado por Dubuffet que, quando jovem, comercializava vinhos e sabia avaliar um
vinho brut como aquele não contaminado: “O que distancia esses artistas do simples desenho
de doente mental é a grandeza de sua imaginação”, disse ao periódico (p. 4). Scottie Wilson é
o exemplo evocado de criador de uma cosmogonia ímpar, sem jamais ter sido internado. O
que garantia estarmos diante de obras brutas, para Musgrave, era o fato de elas não terem sido
feitas para o público, senão por compulsão e por contemplação do próprio criador.
Musgrave era particularmente crítico à historiografia da arte, dizendo na citada
entrevista que “Os historiadores de arte estão cegos”. Esta frase, além de mostrar o
desinteresse da pesquisa recente em História da Arte, lembrava que a Art Brut não era uma
escola ou um movimento, não havendo sentido na realização de histórias que buscassem
analogias ou influências. No prefácio da exposição brasileira, afirmou: “Procuramos
apresentar uma mostra que não seja um exercício acadêmico, não tentamos articular
perspectivas históricas (por não existirem) e resistimos – embora, talvez, não totalmente – à
tentação de fazer comparações culturais, o que trairia o espírito da invenção ‘quimicamente
pura’. [...]” (Musgrave, 1981, p. 14). 103
Para realizar a curadoria da coleção nacional de Arte Incomum, foi convidada a
professora da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo Annateresa
Fabris. 104 A historiadora da arte pensa a exposição a partir da memória de Flávio de Carvalho,
102
Leonor Amarante (O Estado de S. Paulo, 20 set. 1981) afirma que Walter Zanini viu a exposição Outsiders
quando esta foi levada a Copenhague.
103
Para o curador (1981, p. 11), “Os Outsiders não podem ser rotulados, pois cada um deles é um. Na realidade,
melhor seria chamá-los Insiders, se tivéssemos de dar-lhes um nome. Sente-se que não se situam à margem da
arte, mas em seu centro, exatamente à beira das fontes de criatividade cujas forças enigmáticas cavalgam qual
cavaleiros do Apocalipse, sem no entanto pretenderem dominar essas forças. É a viagem que lhes interessa. [...]”.
104
Em depoimento ao Autor, Fabris lembra que, ao ser convidada para a curadoria do módulo, a designação Arte
Incomum já havia sido definida. A partir daí, ampliou a sugestão de criadores fornecida por Zaninni e procurou
encontrá-los pessoalmente, observando seus trabalhos, seus universos, e registrando entrevistas.
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o artista brasileiro que, em 1933, organizou a mostra pioneira de “crianças e loucos”, e de
Jean Dubuffet, que radicalizou mais, anulando a distinção entre o “louco” e o “são” em sua
crítica à idéia de arte “anormal”, interessando-se pela obra pessoal. Ao intitular seu texto para
o catálogo, Fabris retoma a noção de “cosmogonia”, à qual acrescenta sugestivamente a
palavra “outras”, em referência à necessidade de particularizar cada um dos artistas como um
universo próprio, contrária, nesse caso, às classificações tradicionais da história da arte. Em
suas palavras:

Para explicar essas visões particulares, essas formas que parecem desafiar a história
por representarem imagens desde sempre presentes no homem, seria mais fácil
recorrer à terminologia estilística corrente. Mas que sentido teria falar em gótico,
expressionismo, fauvismo, primitivismo, art nouveau, e assim por diante, se o que
devemos buscar nessas expressões é o gesto primeiro, é a gênese da criação, que não
hesita em sujar suas mãos de barro e tinta, em trabalhar com os instrumentos mais
rudimentares, em inventar novas técnicas, porque o que importa é transmitir ao
mundo a própria mensagem, de qualquer maneira, em qualquer suporte? (Fabris,
1981, p. 24; grifos no original).

Observados os discursos emergentes na mostra, sobretudo em Musgrave e Fabris, notase o didatismo das palavras ao introduzir a nova noção, bem como ao explanar em detalhes os
procedimentos de Dubuffet junto à sua Art Brut e os critérios de seleção das obras. Num
depoimento de Annateresa Fabris destinado à imprensa, 105 a pesquisadora lembra que a
exposição fazia apenas uma amostra primeira de Arte Incomum, “um convite à pesquisa, à
reflexão, ao debate”. A principal ênfase estava em distinguir os incomuns dos ingênuos (ou
“primitivos”) e da psicopatologia da arte.
Primeiramente, os nomes de Eli Heil, Poteiro e G. T. O., comumente aceitos como
“primitivos”, são pensados por Fabris sob o prisma proposto por Dubuffet, porque, além do
autodidatismo, “encontrei em suas obras, como naquelas dos demais participantes, a criação
de mundos próprios, irredutíveis aos parâmetros tradicionais da arte...”. 106 Eles desconhecem
a cultura artística, continua Fabris (1981, p. 19), o mimetismo e a mentira cultural, para deixar
vir à tona espontaneamente seus “valores selvagens”; no entanto, não devemos confundi-los
com os “artistas ingênuos” também, porque essa arte, “apesar de ser fruto de pessoas simples,

105

“Arte Incomum”, Depoimento de Annateresa Fabris, texto mimeografado, 2 fls. Timbre Fundação Bienal de
São Paulo, s. d.
106
“Arte Incomum”, Depoimento de Annateresa Fabris, texto mimeografado, 2 fls. Timbre Fundação Bienal de
São Paulo, s. d.
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mostra respeito pela ‘arte cultural’, tenta imitá-la, deseja participar de seu mundo”. Musgrave
(1981, p. 12) completa dizendo que o artista ingênuo exclui-se do universo subversivo dos
Outsiders ao tentar ser aceito pelo mundo da arte oficial.
O segundo aspecto dizia respeito à procedência de obras de hospitais psiquiátricos, as
quais deveriam, no sentido da noção dubuffetiana, afastar-se da leitura psicopatológica e da
produção estrita da arte-terapia. Victor Musgrave traz os dados da Collection de l’Art Brut de
Lausanne, onde apenas 40% das peças são provenientes de hospitais psiquiátricos, ao que se
devem somar os vários pronunciamentos de Dubuffet contrários à identificação entre ser
doente mental e ser artista: “Quando se crê que a Art Brut tem a ver com a arte dos loucos,
não se compreendeu o conceito básico dessa arte” (Musgrave, 1981, p. 13). A manifestação
de imagens ocultas da psique não define o criador bruto, mas o fato de sua obra ser destituída
de estereótipos culturais. Também Fabris (1981, p. 24) reiterava a improcedência de
categorias psicológicas radicais: “A noção de normal e anormal desaparece diante desses
universos criativos variados”.
Detendo-nos nos criadores brasileiros, 107 as obras ali expostas representavam dois
ateliês hospitalares: o Museu de Imagens do Inconsciente e a chamada Escola Livre de Artes
do Juquery. O primeiro com a participação direta de Nise da Silveira, e o segundo, cujas
atividades estagnaram-se nas duas últimas décadas, 108 com a intervenção de colecionadores
particulares, a exemplo de Paulo Fraletti e Mafalda Caminada (última esposa de Osório Cesar,
falecido em dezembro de 1979). Dentre os artistas sem relação com a instituição psiquiátrica
estavam três artistas conhecidos do público de arte: Eli Heil, Antonio Poteiro e Geraldo Telles
de Oliveira (Heil emprestara boa parte das obras expostas, enquanto as de G. T. O.
provinham, na maioria, da coleção de Jacques Van de Beuque). A eles acrescentavam-se dois
“construtores”, também conhecidos e apresentados por meio de fotografias: Jakim Volanuk e
Gabriel dos Santos.
A programação de uma série de atividades paralelas, além de aprofundar os temas
evocados pela exposição de Arte Incomum, dava continuidade aos esclarecimentos sobre o
novo conceito. Sob o título “Simpósio de Arte Incomum”, foram realizados entre os dias 20 e
107
As obras internacionais originaram-se de quatro propostas: “Outsider Art” (Musgrave), “Facteur Cheval”
(Prévost), “Wölfli, Aloïse, Müller” (Navratil) (cf. Fabris, 1995, p. 13). Representando os seguintes artistas:
Aloïse; Carles-Tolrá; Facteur Cheval; Madge Gill; Johann Hauser; Henrich Anton Müller; A. G. Periphimous;
Hans Schärer; Tatin Robert; Oswald Tschirner; August Walla; Scottie Wilson; Adolf Wölfli; e Anna
Zemánková. Na coleção nacional constavam Adelina; Albino; Antônio Poteiro; Antônio Sérgio; Aurora; Carlos;
Emygdio; Farid; Fernando; G. T. O.; Eli Heil; Isaac; Jaime; Ignácio; Raphael; Gabriel dos Santos; Sebastião; e
Jakim Volanuk.
108
Embora fechado em 1973 (cf. Fraletti em O Estado de S. Paulo, 20 set. 1981), Heloísa Ferraz (1998, p. 101)
afirma ter encontrado obras datadas até 1977, referindo-se particularmente a pinturas de Antonio Sérgio de
Oliveira.
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23 de outubro, no auditório do MAC-USP, conferências e debates com a participação dos
organizadores e a projeção dos vídeos de Claude e Clovis Prévost, Le Facteur Cheval
(exibido em 25 de outubro no auditório da Bienal), o de Jacques Rutman, Le peintre Jean
Dubuffet, e O espelho mágico de Aloïse, de Florian. A mesa coordenada por Zanini debateu o
tema “Dubuffet e a descoberta da Arte Incomum”, reunindo Mário Barata e Annateresa
Fabris. Outra, intitulada “As fontes da criatividade”, teve a participação de Ana Maria
Belluzo, Ana Mae Barbosa, Fayga Ostrower, Gilberto Chateaubriand e Ivo Pitanguy. Nas
dependências da XVI Bienal foi possível também acompanhar o lançamento do livro
Imagens do Inconsciente, de Nise da Silveira. Além disso, a diretora do Museu das Imagens
do Inconsciente coordenou uma mesa-redonda chamada “Expressão plástica e terapêutica
ocupacional: objetivos e resultados”, com a participação de Marina Santos Kitayama e Zélia
Swain (O Estado de S. Paulo, 23 out. 1981).
Diante de tudo isso, podemos começar a vislumbrar as dificuldades de recepção da
idéia de Arte Incomum, sobretudo como se depreende do exame das fontes impressas
divulgadas a partir da inauguração da mostra. Observando em perspectiva a história do olhar
sobre as obras produzidas por aquelas pessoas economicamente pobres e esteticamente
inventivas, não será outra a constatação, senão a do reencontro com a rede discursiva que
distinguia “primitivos” e “loucos”.

* * *

No artigo “Primitivo, ingênuo e incomum” (Folha de S.Paulo, 13 set. 1981), em
resposta a um leitor, o jornalista Fernando Cerqueira Lemos transcreve parte dos
depoimentos de Annateresa Fabris precisando a definição de Arte Incomum, para, em
seguida, comentar:

Não achei clara essa tentativa de explicação de “arte incomum”. Se há
diferenciação entre “primitivos”, “ingênuo” (“naïf”) e “incomum”, ela é sutil e não
ficou evidente. Seria “incomum” aquilo que Osório Cesar chamava a “arte primitiva
dos alienados”? Ou seria – o que na essência diz a mesma coisa – a arte
psicopatológica, muito ao gosto dos surrealistas, que Alexandrian situa como
reserva de “obras autênticas, que não são motivadas pela preocupação de agradar ou
pelo interesse material, nem pela ambição artística, mas, apenas pela necessidade
irreprimível de deixar brotar uma mensagem vinda das profundezas do ser”? Seria,
portanto o psicótico Adolf Wölfli um exemplo de artista “incomum”? Ou seria
ainda, na concepção de André Breton, alguma coisa próxima do surrealismo, um
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automatismo psíquico que “corresponde ao estado de sonho”, ou à “fantasia lírica”
de Apollinaire?

Se as obras expostas se limitassem aos ateliês psiquiátricos, pondera o jornalista, a Arte
Incomum seria compreensível pela via aberta por Osório Cesar. No entanto, esse caminho está
descartado pela presença de “primitivos”, fato que o conduz a nova indagação: “G. T. O.,
Poteiro e Heil se tornam artificialmente ‘incomuns’ para obter os valores que aqueles, que por
serem ‘incomuns’ (artistas do Museu de Imagens do Inconsciente e do Juquery),
alcançaram?”. A dúvida acerca dos limites está colocada, mas a reflexão não ajudava na sua
elucidação. Passados três meses, Fernando Lemos volta a escrever sobre o tema, dizendo:
“Não conheço os motivos da Bienal, mas acho que a simples e literal tradução de ‘art brut’,
para ‘arte bruta’, resolveria perfeitamente o problema” (Folha de S.Paulo, 13 dez. 1981). A
palavra “bruto”, no sentido de virgem e de não burilado, representaria bem o sentido da idéia
de Dubuffet, não obstante ser ela “indisfarçavelmente primitivista”, conclui o articulista.
É nesse sentido que foi intitulado um outro texto jornalístico: “XVI Bienal de São
Paulo – poucas atrações e a arte ‘naïf’ com outro nome” (Jornal do Brasil, 3 out. 1981). Seu
autor, Alberto Beuttenmuller, afirma: “Colocar Eli Heil, Poteiro e G. T. O. junto aos
hóspedes de hospitais psiquiátricos é, no mínimo, uma temeridade”. Após citar, uma vez
mais, o depoimento de Fabris precisando Arte Incomum, conclui que “a chamada arte
primitiva é a mesma coisa, e a confusão é maior, pois tais características se ajustam a ambas
as classificações”. A conclusão do jornalista não é menos sugestiva:

A Fundação Bienal de São Paulo está interessada em um debate sobre a
denominação de arte incomum, pois todos os críticos e jornalistas estão sem saber
do que realmente se trata. Se existe a denominação, deve ser para não haver
confusão com a arte comum. Mas até agora, ninguém, nem mesmo a curadora
Annateresa Fabris, responsável por esse setor, conseguiu definir arte incomum ou
mesmo arte comum. Assim, ao que parece, arte incomum é a arte naïf, ou primitiva,
ou ingênua, ou espontânea ou ainda arte bruta. Para toda a crítica nacional, é uma
temeridade confundir Geraldo Telles de Oliveira – o G. T. O. – Eli Heil e Antonio
Poteiro [...] com a arte realizada por esquizofrênicos e paranóicos dos sanatórios
psiquiátricos, ali representados.

Pelo que se vê, a dificuldade estava em deslindar-se a dicotomia entre “primitivos” e
“loucos”, cujo resultado era a impossibilidade de conceber o valor artístico da obra desses
criadores populares, cuja extrema expressão era indicativa de loucura.
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A divulgação na imprensa evidencia a contradição do que se pretendia com a Arte
Incomum: se, por um lado, os organizadores afastavam a noção do campo da psicopatologia
da arte, por outro repórteres e mesmo pessoas mais envolvidas com a organização reuniam os
dois campos. Um exemplo disso é a conversa de Leonor Amarante com Paulo Fraletti,
psiquiatra que, como vimos, havia contribuído com o empréstimo de obras para a composição
do módulo. A entrevista foi sintetizada no jornal O Estado de S. Paulo (20 set. 1981), na qual
o médico reafirma seu vínculo estreito com Osório Cesar e o ateliê do Hospital de Juquery,
fechado em 1973 com a transferência de Fraletti para São Paulo. O conteúdo da entrevista
basicamente retoma o ensaio do psiquiatra da década de 1950, quando comparava a arte dos
alienados com a de crianças, “primitivos” e artistas modernos, analisando rapidamente a
trajetória pictórica de Aurora.
Para explicar a presença dos três “ingênuos”, a jornalista não deixa de transcrever
trechos de entrevista com Annateresa Fabris, para ao final reduzir o conjunto da mostra às
seguintes palavras:

[...] a Bienal reunirá dezenas de trabalhos de doentes mentais de hospitais
psiquiátricos europeus, os quais serão debatidos nos simpósios e conferências
paralelas que Annateresa pretende organizar. [...] Repetindo o feito pela II Bienal de
São Paulo, em 1953, a arte dos psicopatas volta ao Pavilhão do Ibirapuera para
reabrir a questão. “Arte ou loucura?”

Outros exemplos extraídos da imprensa diária poderiam mostrar o enlace indissolúvel
da Arte Incomum com as idéias psicopatológicas, como a reportagem para o jornal Última
Hora (26 out. 1981) convidando à exposição em que figuravam “desenhos de loucos,
esquizofrênicos, pacientes psiquiátricos, colocados lado a lado com alguns artistas de
exceção”. Esse mesmo artigo discorre sobre o tema apenas guiado pelo trabalho de Nise da
Silveira, e por essa “arte livre representada nas imagens do inconsciente”. Essa problemática
remonta àquela dificuldade notada de desenredar a figura do “artista psicótico” para um
campo propriamente artístico, agora na forma de um “artista incomum”, ou “bruto” que
fosse.
O jornalista Cerqueira Lemos (Folha de S.Paulo, 13 dez. 1981) questiona as intenções
dos organizadores da mostra, e mesmo as de Dubuffet, em desvincular as obras expostas da
loucura de seus criadores. Procurando concentrar a discussão na obra, em vez de no artista –
se louco ou não, se iletrado ou não –, considera ser “incomum” “um departamento exclusivo
dos desajustados mentais”. Notava, assim, as contradições da aplicação no Brasil do termo
dubuffetiano, apontando para a impossibilidade de alguém produzir obra totalmente fora das
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influências culturais, como queria Dubuffet, além de frisar as incoerências do “incomum”,
notável na própria organização da mostra. Em suas palavras: “Victor Musgrave apontou-me
Antonio Poteiro como ‘folclore’. E outros como ‘primitivos’, simplesmente”. Ora, a
dificuldade de compreensão da idéia de uma Arte Incomum não estava apenas baseada na
imprensa que a recebeu em primeira mão, mas na sua própria constituição na Bienal de São
Paulo, evidenciando uma contradição essencial entre a coleção internacional de Art Brut e a
coleção brasileira de Arte Incomum.
Como se dizia, Musgrave teria criticado Fabris pela escolha dos trabalhos de Antonio
Poteiro, Geraldo Telles de Oliveira e Eli Heil, ao que a historiadora da arte respondeu serem
todos os três exemplos de uma visão peculiar de mundo, como propugnava Dubuffet.
Frederico Morais redigiu um artigo para O Globo (16 out. 1981), tratando do “neobrutalismo”
emergente na história da arte contemporânea e, particularmente na Bienal de São Paulo, no
qual levantou a polêmica entre Musgrave e Fabris, mostrando-se também desconfiado do
neologismo. Fazendo suas as palavras de Nise da Silveira, o crítico indagou noutro artigo se
toda arte autêntica não é incomum. Escrevia o autor em novembro de 1981, dizendo não estar
elucidada a origem do termo Arte Incomum, se decisão coletiva do Conselho de Cultura da
Bienal de São Paulo, presidido por Zanini, ou cunhado por Annateresa Fabris, curadora da
mostra. Independentemente da designação, ele nota a problemática dos “primitivistas”,
alertando para que tanto Heil, G. T. O. e Poteiro, como José Antônio da Silva e Maria
Auxiliadora, entre outros, não podem misturar-se à “massa informe de primitivistas” (Morais,
1981, p. 105; grifo no original).
Atingimos aqui um ponto crucial da problemática. Se, por um lado, a recepção da idéia
de uma Arte Incomum não se sustentava, porque o campo das obras de criadores populares
cindira-se em duas partes determinadas pelas categorias de naïfs e de doentes mentais, por
outro lado essas duas noções preexistentes abrigavam uma contradição ainda mais complicada
que o novo conceito pudesse suplantar. Tanto a categoria de “arte primitiva” como a de “arte
psicopatológica” constituíam-se a partir de uma exterioridade que não reconhecia os
processos próprios da criação plástica das pessoas de classes populares. Em suma, cabe
averiguar a falsa oposição entre loucos e sãos que sustentava uma distinção impossível à
psicologia da criação artística, forjando dois pólos de drama e gozo, tristeza e alegria, dor e
prazer, os quais estariam projetados respectivamente em artistas “psicopatológicos” e
“ingênuos”.

* * *
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Nos anos 1970, a arte naïf deixara de ser uma designação da pintura feita por membros
das classes subalternas para ser um gênero pictórico segundo regras de representação que se
apropriaram da noção de ingenuidade, transformando em esquema técnico aquilo que fora
distintivo da produção plástica de pessoas pobres e sem educação formal. Assim, a pintura de
cavalete, realizada em cores primárias sobre tela, representando cenas de vida campestre, com
festas populares, casarios, fazendas, entre outros temas. A síntese escrita por Pedro Manuel,
intitulada “Os primitivos”, no livro Arte no Brasil (1979, p. 821), traz a seguinte epígrafe:
“Nas criações plásticas espontâneas, a visão otimista e ingênua de um mundo ideal, pleno de
felicidade”. Frase explicativa particularmente da pintura de Heitor dos Prazeres: “Sua arte
consiste numa visão clara e ingênua de um mundo ideal; até o contorno das figuras parece
representar visualmente a distância que existe entre eles e a realidade” (p. 823).
Desse modo, a delimitação temática e técnica da “arte primitiva” ocultava os limites e
mesmo os conflitos de classe social, primeiramente ao produzir a partir do olhar do
conhecedor de arte a escolha por uma determinada representação do Brasil imaginário, em
segundo lugar porque abria a arte ingênua à participação de outros interessados que não
apenas o restrito círculo de artistas populares dedicados à pintura. Falas do tipo “colorismo
primitivo” e “ingenuidade” subordinavam o problema de classes, produzindo a ilusão de
harmonia campestre do ser brasileiro, muito de acordo com a visão européia de nossa arte, ao
que se pode deduzir do sucesso de nossos “primitivos” no exterior. O tema não era mais um
sinal da percepção popular do mundo, mas uma estilização pictórica. Foi essa abertura que
motivou diversas críticas dos entendidos, a exemplo do que vimos em Clarival Valladares
(1966) e Frederico Morais (1981).
Não será difícil notar a fragilidade dessa noção de felicidade aplicada aos pintores
“primitivos”. Tomando como base as quatro “fases” da trajetória de José Antônio da Silva,
notadas por Sant’Anna, assim como fizera Spanudis, encontraríamos a primeira delas girando
em torno de 1946 e 1948, ou seja, entre o dia de sua “descoberta” e o contato direto com o
museu paulista, do contato com a crítica de arte e seu auto-reconhecimento como “primitivo”.
Predominavam então as telas de coloridos escuros, um torpor angustiante e sufocado, como
nos esclarece Sant’Anna (1993, p. 166):

Geralmente os planos de enquadramento das paisagens rurais são de grande conjunto
– uma espécie de visão épica e objetiva da realidade –, pintando paisagens muitas
vezes associadas por um contorno que vai do escuro, no plano inferior do espaço
pictórico, ao acinzentado, no horizonte. As margens laterais apresentam-se,
constantemente, fechadas por formas de colorido escuro ou opaco. O distanciamento
que se verifica em quadros desta fase [...], talvez se explique pela humildade e
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acanhamento do artista em atirar-se plenamente na arte, revelando-se como
indivíduo opinador. Nessa época, as circunstâncias em que vivia não lhe
apresentavam fatos que o fizessem acreditar que pudesse se transformar em artista
famoso. [...]

O reconhecimento de Silva pelos três intelectuais paulistas deu-se num momento em
que sua obra afirmava o drama de sua vida, e não em cenas idílicas definidas como naïves.
Sant’Anna (1993, p. 166) é categórico ao afirmar que as pinturas de José Antônio, no início
de sua carreira como artista, apresentavam desenhos de traços mais rústicos, são na maioria
tristes, “sufocados por soluções cromáticas pouco iluminadas, nostálgicos e quase sempre
fechados em todas as extremidades, simbolizando a ausência do vislumbre de saída da
situação existencial em que o autor se encontrava”. Seu Cavalo indomável, de 1949 (óleo
sobre tela, 35 x 50 cm, col. MAC), composto de tons de marrom e verde-escuro, é exemplar
desse momento, no qual o céu nebuloso sombreia o campo, tornando ainda mais
impressionantes as árvores secas ao fundo da cena. O cavalo negro e enfurecido destaca-se no
primeiro plano, reservando o canto inferior direito para o pobre cavaleiro estirado ao chão sob
as patas traseiras do animal.
Assim entendido, a instituição psiquiátrica não encerra o drama psíquico, da mesma
maneira que a prática pictórica ingênua não o ausenta. Em contrapartida, embora os pintores
provenientes dos hospícios sejam representados pelo drama evocado em suas obras –
procedimento que adjudica a internação, tal como era comumente apresentada Aurora Cursino
–, foram eles criadores incessantes de um imaginário alegre e ingênuo. O mesmo médico que
chamava a atenção para o sofrimento psíquico de Aurora, projetado em parte de suas obras,
comparava as pinturas de Farid com as de Heitor dos Prazeres (Fraletti, 1954, p. 150). Assim
procedendo, Paulo Fraletti fornecia elementos para a obviedade da improcedência da
distinção entre os artistas fundada na filiação do asilo. Farid Geber, nascido por volta de 1918,
foi internado no Juquery sob o julgamento de “catatônico” ou “esquizofrênico” pelos médicos
que assinalavam as estereotipias de sua pintura (Yahn, 1951, p. 27; Volmat, 1956, p. 16).
No entanto, a rica produção plástica de Farid, realizada na década de 1950, passa por
cenas rurais e religiosas, atingindo mesmo o detalhamento poético numa gravura onde
pássaros de frente e de lado dispõem-se sobre um telhado (s. d., gravura em linóleo sobre
papel, 32,4 x 40,4 cm, col. MOC). A temática dos pássaros aparece de maneira genial num
desenho (s. d., grafite e lápis de cor sobre papel, 0,34 x 0,415 cm, col. MOC), onde está
riscada uma árvore sobre um fundo vermelho a ocupar exatamente o centro da composição,
sobre a qual pousam vários pássaros, todos iguais na cor amarela e peito vermelho. Noutra
obra, uma representação típica dos “primitivos”, uma festa popular (4 fev. 1954, lápis de cor e
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grafite sobre papel, 0,37 x 0,41 cm, col. MOC) nos apresenta dois grupos de personagens, um
vestido de azul e verde e outro de vermelho, preparados para tocar seus instrumentos.
O marcante bucolismo dessa produção fez ilustração de um suplemento do Correio
Paulistano (19 fev. 1956, pp. 4 e 5), quando apresentou quatro imagens de Farid Geber e uma
de Shara Campos, também ela interna do Juquery, dedicada a retratar jardins, flores e árvores.
Tal visão “ingênua” não é uma exceção em meio à produção dos ateliês psiquiátricos.
Baseando-se nos remanescentes do Hospital de Juquery, podemos encontrar nomes como
Braz Navas (1919-1968), Sabado Quinterni (c. 1923-?), Francisca Baron (c. 1925-?), Ioitiro
Akaba (?-1968), Masayo Seta (1927-1990) e Toski Todo (1920-1971).
Navas realizou, entre outras, uma série de pequenos desenhos cujo tema condutor é a
natureza, sejam árvores alinhadas no primeiro plano, em meio às quais aparecem animais,
cavalos, bois, às vezes um galo, ou casas, choupanas e igrejinhas. Mostra seu domínio na
distribuição dos elementos pelo plano através de riscos rápidos formando as árvores esparsas,
um carro e uma carroça, uma igreja e outras edificações (Sem título, década de 1950, lápis de
cera e grafite sobre papel, 15 x 12 cm, col. MOC). Sabado, por sua vez, embora mais
esquemático em seus traços, retrata a imagem da paisagem em cores primárias, como num
desenho em que um homem de chapéu toca sua flauta diante de uma casa cercada de grama e
árvores (Sem título, 27 jan. 1950, guache sobre cartão, 57 x 49 cm, col. CEE). Já Francisca
Baron Ribeiro (?), com suas cores vivas, pintou uma paisagem lacustre onde um pescador e
sua rede são acompanhados por duas garças, deixando ao fundo as casinhas, a mata e as
montanhas (Sem título, c. 1949, guache sobre cartão, 50 x 62 cm, col. CEE).
Entre os imigrantes japoneses conduzidos ao Juquery encontram-se pintores de
paisagens e cenas cotidianas que relembram sua terra natal, dando-lhes um colorido forte e
onírico. Dentre eles, Ioitiro Akaba assinou uma vasta coleção de obras que remontam a 1934,
na qual estão cenas de porto altamente detalhadas, com barcos, casas, pesca, pessoas, algumas
vezes o porto, que parece ser composto por uma construção oriental, personagens portando
sombrinhas e vestimentas, além de flores em vasos (entre elas, Sem título, s. d., guache sobre
papel, 33,5 x 48,4 cm, col. MOC). O tema portuário nele, longe de ser uma representação
estática e estereotipada, é extremamente variado, tem suas construções à margem, ou nos
barcos e personagens; há aqueles que são evidentemente brasileiros. Masayo Seta também
inscreve pessoas trajando quimonos em seus desenhos, delimitando as áreas de cor, em
vermelho, amarelo e azul, por formas geométricas da arquitetura (Sem título, s. d., aquarela
sobre papel, 32,3 x 47,2 cm, col. MOC). A imigrante Toski Todo completa esse breve quadro
com suas cenas do cotidiano japonês, paisagens sintéticas, bem como casas, montanhas e
árvores, nas quais a fluidez da pintura torna o campo mais imaginário, mais fabuloso, como se
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vê em sua paisagem onde nuvens vermelhas e pretas avançam por traz da graciosa luminária,
para estender-se por trás da montanha e das casas (Sem título, s. d., aquarela e guache sobre
papel, 35 x 46,5 cm, col. MOC).
Parece óbvia essa enumeração da pintura simples e bucólica produzida no hospício,
desenvolvendo uma linguagem que refaz as imagens dos “primitivos” ou “ingênuos” pintores
populares. Também parece óbvia a impossibilidade de julgar um artista ou uma obra pela sua
procedência interior ou exterior à instituição psiquiátrica, da representação do sofrimento em
oposição à alegria do “ser brasileiro”. No entanto, essa constatação não era tão simples num
Brasil que ainda vivia sob o regime militar, em que o confinamento psiquiátrico ou político
começava lentamente a ser questionado. Como se viu, a rede discursiva sobre a qual se
inscreveram essas obras não concebia a terceira via aberta pela Arte Incomum, como também
não aceitara a noção de Arte Virgem.
Se Poteiro e G. T. O. diziam-se “primitivos”, não era porque o fossem em si, mas
porque acolheram o discurso da crítica que assim os representava. 109 Eli Heil, como vimos,
não considerava a designação necessária para o seu reconhecimento, dizendo não saber
nomear seu estilo; afirmava, em 1978, ser “tão livre na arte que inventei o meu próprio estilo”
(citado por Araujo, 1978, p. 101). Mais do que inquirir sobre a distinção entre esses três
criadores e os outros reunidos por Annateresa Fabris e Walter Zanini, cabe verificar, antes de
avançarmos para o próximo capítulo, o que neles havia de semelhante. Para além do
controverso discurso sobre o incomum e o bruto na arte das pessoas economicamente pobres,
haveria algo que unisse esses criadores?
Percorrendo a exposição de 1981, vemos Adão e Eva no Brasil, de Poteiro (1979), com
seus barcos dispostos numa perspectiva impossível à simples cópia da natureza, mas uma
invenção da paisagem sobre a qual grupos de pessoas convergem num encontro. Mais adiante
encontramos o Carnaval, de Emygdio (1948, óleo sobre tela, 100 x 96 cm, col. MII), com
aqueles tons de verde a nos envolver e a nuançar toda uma paisagem onírica. Não longe dali, é
Farid que encontramos, com seus dez pássaros geometricamente alternados (Sem título, 1952,
lápis de cor sobre papel, 29,8 x 20,5 cm, col. Mafalda Caminada). A pintura de Fernando, em
que um trem e sua ponte de metal cortam a frente de um navio, lançando em diversos planos
sucessivos cenários campestres, nos prende por alguns momentos (Sem título, 1953, óleo
sobre tela, col. MII), do mesmo modo que o Pássaro vomitando, de Eli Heil (1976, técnica
109

“E eu tava durmindo e fazendo essa arte em madeira no sonho, com a maior facilidade. [...] ... aí um dia eu fui
atrás de madeira que era pra lenha, foi lá no hospital e fiz aquele primeiro trabalho que ninguém conheceu e foi
só pelo sonho. É uma igreja que nem sei explicá que santo é, é tudo desconhecido, o pior é que eu sou um
primitivo” (Geraldo Telles de Oliveira, citado por Lélia Frota, 1978, p. 94). “E o primeiro pintor foi o Poteiro,
que era primitivo” (Antonio Poteiro, citado por Annateresa Fabris, 1981, p. 20).
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mista sobre papelão, 31,5 x 43,5 cm, col. da Artista), em seus volteios alucinantes. Isso tudo
se abre à terceira dimensão com a instigante Roda da vida, de G. T. O. (1970, madeira, 103,3
x 84,6 cm, col. MCP), com aquelas personagens enroscadas umas às outras num movimento
sem fim, para ganhar o ambiente na comovente Casa da flor, de Gabriel dos Santos.
Ora, Annateresa Fabris podia ser questionada por Musgrave por não seguir a ortodoxia
dubuffetiana, mas não se enganava ao encontrar em todos esses artistas “visões de mundo”
altamente pessoais, sem parentesco com estilos e categorias preconcebidas: “Cada artista
soube construir um mundo próprio, uma linguagem própria, buscada nas forças mais secretas
do ser” (Fabris, 1981, p. 24). Apesar de tais visões não serem brutas, como quereria Dubuffet,
elas são visões fabuladas. A noção de fabulação era o elemento de união daqueles criadores,
tornando real o imaginado, instaurando nova mitologia por meio de suas cosmogonias. Como
percebera Mário Pedrosa, ao examinar a pintura de Emygdio:

Emygdio é no Brasil um pintor que sabe transfigurar os lugares banais da paisagem
quotidiana em algo de mais nobre e misterioso. Ele é o único, com efeito, que
prepara o quotidiano para uma nova mitologia, conseguindo dar a fabulação que está
faltando a lugares e praças comuns da cidade. [...] Afora alguns poetas modernos do
Brasil, que tentaram criar o mito do maravilhoso quotidiano, Emygdio é o primeiro
artista plástico que injeta nessa paisagem vulgaríssima o sopro do mistério, do
eterno, isto é, o início do mito, revelando-nos assim o espírito do lugar (Museu de
Imagens do Inconsciente, 1994, p. 64).
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CAPÍTULO 8. INCOMUNS NUM MUNDO COMUM
E eu tava durmindo e fazendo essa arte em madeira no sonho,
com a maior facilidade. [...] ... aí um dia eu fui atrás de
madeira que era pra lenha, foi lá no hospital e fiz aquele
primeiro trabalho que ninguém conheceu e foi só pelo sonho. É
uma igreja que nem sei explicá que santo é, é tudo
desconhecido, o pior é que eu sou um primitivo.
Geraldo Telles de Oliveira, G. T. O., c. 1975

Em carta dirigida aos organizadores da XVI Bienal de São Paulo, datada de 6 de julho
de 1981, Jean Dubuffet definia o projeto da exposição de Arte Incomum como uma
“contradição”. 110 Desde de pelo menos 1947, Dubuffet considerava duas ordens na arte: de
um lado estava l’art coutumier, a arte cultural, e independentemente do nome que receba
(clássica, barroca, etc.), é sempre a mesma; de outro, l’art brut, arte selvagem e furtiva como
uma cerva (Dubuffet, 1999, p. 83). Dois anos depois, no catálogo da primeira exposição de
sua coleção, o artista francês precisava suas idéias num prefácio intitulado “L’Art Brut préféré
aux arts culturels”:

Le vrai art il est toujours là où on ne l’attend pas. Là où personne ne pense à lui ni ne
prononce son nom. L’art il déteste être reconnu et salué par son nom. Il ne sauve
aussitôt. L’art est un personnage passionnément épris d’incognito. [...] Vous
comprenez, c’est le faux monsieur Art qui a le plus l’air d’être le vrai et c’est le vrai
qui n’en a pas l’air! Ça fait qu’on se trompe! Beaucoup se trompent! (Dubuffet,
1949/1999, p. 90).

Como se vê, Dubuffet invertia a concepção corrente de verdadeira e falsa arte por nós
observada, por exemplo, nas palavras do psiquiatra Sílvio Moura (1923). O criador da Art
Brut não admitia a conjugação de sua coleção com obras da chamada “arte cultural”,
sustentando por muitos anos a clandestinidade da própria coleção, evitando empréstimos e
exposições em que suspeitasse de qualquer aproximação com obras profissionais. Essa
clandestinidade gerou diversas polêmicas, as quais não dizem respeito diretamente ao
problema que examinamos aqui. Contatado pelos organizadores da Bienal, Dubuffet não quis
se envolver com esse projeto, que apresentaria os criadores brutos junto com outras obras de
arte numa instituição destinada a celebrar a cultura artística hegemônica. No entanto, como
vimos no capítulo anterior, a contradição não se deu com a arte profissional, disposta nos
outros andares da Bienal, mas no seio do próprio campo da produção dos criadores populares.
110

Carta de Jean Dubuffet à Fundação Bienal de São Paulo, 6 jul. 1981, citada por Josette Balsa (1981, p. 48).
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A despeito dessas contradições e das controvérsias vividas pela idéia de Arte Incomum,
a XVI Bienal de São Paulo foi responsável pelo lançamento da noção de Art Brut no campo
da cultura brasileira, sendo nesse sentido que devemos compreender a sua recepção. Essa
afirmação não deve ocultar o fato de que a coleção do artista francês era antiga conhecida de
alguns intelectuais brasileiros.
No final dos anos 1940, Jean Dubuffet enviou correspondência para diversos hospitais
psiquiátricos indagando sobre a existência de criadores inventivos dentre seus pacientes.
Sabemos, a partir de Luis Mello (2000, p. 36), que a dra. Nise da Silveira recebeu uma carta
do artista francês, datada de 24 de março de 1949, constando o histórico e os fundamentos de
sua pesquisa, além da solicitação de fotografias de obras. Nise da Silveira (1982, p. 15) citaria
o artista francês anos depois, pela criação de um “movimento contrário à discriminação das
expressões da arte não condicionadas por cânones culturais”, reunindo obras de habitantes de
hospitais psiquiátricos, presidiários, solitários, inadaptados e marginais de toda espécie. De
concreto, o contato com o Brasil resultou na doação de desenhos de Albino Braz (1896-1950),
imigrante italiano interno do Hospital de Juquery, os quais fizeram sua primeira aparição
pública na Galeria René Drouin de Paris, em 1949, como criação do “desconhecido de São
Paulo”. 111
Ao aprofundar sua noção acerca dos criadores virgens – aqueles que “não conseguem
contemplar o mundo sem estremecer, comovidos” –, Mário Pedrosa, em seu texto para a
separata da revista Forma (1951), abriu uma extensa nota para comentar a fundação da
Compagnie de l’Art Brut, ocorrida em 1948, cujo museu fora instalado na Rue de
l’Université, em Paris. Munido do prospecto escrito “pelo pintor moderno J. Dubuffet”,
Pedrosa (1996, p. 195) cita seus fundadores: André Breton, Jean Dubuffet, Jean Paulhan,
Charles Ratton, Henry-Pierre Roché e Michel Tapié, passando a resumir seu texto de
apresentação. Embora essa passagem tenha pouco mais de vinte linhas, corresponde à
primeira tradução conhecida das proposições de Dubuffet no Brasil.
Mesmo convergentes em muitos aspectos, cabe considerar que as idéias dubuffetianas
pouco ou nada influenciaram as do crítico brasileiro. Em primeiro lugar, não se encontra
noutros textos referência ao criador da coleção de Art Brut, sugerindo ser a citação de 1951
mais uma indicação da coleção no sentido de reforçar sua própria proposição do que
efetivamente um interesse pelos fundamentos da coleção francesa. Além do mais, naquele
momento, Dubuffet ainda não se separara de Breton, e a coleção não criara bases conceituais
seguras. Em segundo lugar, Mário Pedrosa não partilhava da crítica radical da “arte cultural”
111

Cf. Volmat (1956, p. 12). Um desses desenhos foi reproduzido por Michel Thévoz (1981, p. 91).
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ensaiada pelo francês. O criador da Arte Virgem a defendia pelo que nela localizava de
essencialmente artístico, como também o fazia com a arte oficial que julgava digna de nota,
diferentemente de Dubuffet que, mesmo sendo um artista profissional, assumiu a crítica
radical das virtudes da produção erudita, as quais poderiam apenas ser vislumbradas nos
artistas brutos. Por fim, um dos procedimentos de Pedrosa para aferir sua tese do núcleo
criador nas pessoas baseava-se em comparações estabelecidas entre crianças, “selvagens” e
artistas, num procedimento por diversas vezes deplorado por Dubuffet.
Obviamente, não cabe à historiografia julgar a correção ou a incorreção das duas
propostas, apenas assinalar que a noção de Arte Virgem eclipsou sua congênere francesa,
deixando para o início da década de 1980 a efetiva difusão das idéias de Dubuffet entre nós,
curiosamente num momento em que a formulação de Mário Pedrosa caíra em desuso.
Se, por um lado, a idéia de Arte Incomum motivou uma agastada polêmica na imprensa,
por outro, houve várias manifestações de apoio à tentativa de fomentar no Brasil a
preservação física e intelectual das obras exteriores ao campo oficial das artes, além de
acontecimentos eminentemente dela derivados. Nesses termos discorreu Sheila Leiner,
escrevendo para o jornal O Estado de S. Paulo (25 out. 1981):

Há neste desejo de preservação a rejeição a uma possível “normalização”, ou seja, à
introdução desta arte no sistema e circuito “normal” das artes plásticas. Esta é, com
efeito, a maior ameaça ao estado original em que a “arte incomum” ainda se
encontra. Por outro lado, todavia, o interesse despertado por este tipo de arte, dentro
de uma montagem culturalizada como a da Bienal, não é pura coincidência. Há na
essência de muitas propostas artísticas, hoje em dia, uma procura consciente desta
parte soterrada da alma humana. Diferentemente dos surrealistas, alguns artistas
modernos buscam o estado original dela, a ancestralidade da sua relação com o
material por meio do qual se revela.

Noutras palavras, Sheila Leirner referia-se àquilo que Frederico Morais (O Globo, 16
out. 1981) qualificava como um “neobrutalismo” emergente, do qual o pintor Philip Guston,
contemplado com uma sala na XVI Bienal, seria um exemplo. Morais referia-se ao conjunto
de obras figurativas, tais como surrealistas, expressionistas, nova figuração, novos fauves
alemães e aproximações da Escola de Chicago, nas quais é marcante a liberação da cor e da
pincelada, “adoção de certas técnicas narrativas do ‘comic’ e revelando qualidades gráficas do
desenho de humor e da ilustração”. Mais precisamente, a exposição de Arte Incomum
enquadrava-se num contexto de valorização da expressão e simbolização, conforme Leiner,
equivalendo a um manifesto propondo por meio do “contato com a expressão de um universo
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desconhecido, um momento de reflexão sobre o nosso universo”. Conclui Leirner: “Não que a
mostra de ‘Arte Incomum’ seja corrosiva ou propositalmente demolidora. Ela é, no máximo,
perturbadora”.
Fruto desse impacto da obra bruta no olhar do artista brasileiro foram os encontros dos
chamados “artistas brut”, a partir de maio de 1983, no Paço das Artes, em São Paulo. A
Galeria Art Brut foi inaugurada por ocasião do “III Encontro de Artistas Brut Brasileiros”, em
1984, um espaço destinado à exposição de “artistas out-siders – fora do circuito comercial e
cultural das galerias e museus”. No mesmo local funcionaria também a Associação Brasileira
de Artistas Brut. 112 Esse “movimento”, conforme informativo do grupo, surgira do
“Seminário de Art Brut”, proferido por Josette Balsa no Paço das Artes (1982), e das
exposições de Maurício Villaça e Sarah de Brito, aproximando-se de criadores identificados
pela curadora do módulo Arte Incomum da XVI Bienal de São Paulo.
Tomando por base o relato de José Maurício Villaça, organizador do “III Encontro de
Artistas Brut” e da Galeria, temos:

Morava no exterior, quando tive contato com exposições de pacientes de entidades
psiquiátricas que me atraíram, algumas pela Rede Internacional de Alternativas à
Psiquiatria e pessoalmente desde o final dos anos 70, vivi uma ruptura existencial
com o condicionamento sócio-cultural que me levou a produzir obras brut num grau
de desajustamento que ainda me permitia períodos intermitentes de trabalho
profissional, relações afetivas e certa convivência social. Hoje prefiro pensar que
este é o 3o Encontro de Mutantes Extra Lúcidos [...]. São estes homens e mulheres,
mais do que lúcidos, extralúcidos, a própria mutação social viva e suas obras um
fascinante alerta para a procura dos novos caminhos para o ser humano. [...]

As palavras de Villaça indicam o sentido da busca de fôlego criativo num momento de
abertura do regime militar, bem como a influência das idéias de Jean Dubuffet. No ano
seguinte, a Galeria Art Brut inaugura, no dia 11 de abril, uma mostra coletiva no Hall Cine
Metrópole (Av. São Luiz, 187, São Paulo), ampliando a lista de participantes onde se lê, além
112
III Encontro de Artistas Brut Brasileiros, dossier brut, Galeria Art Brut, 3 a 30 maio de 1984. 1 fl. Mimeo.,
col. BMA. “A Associação Brasileira de Artistas Brut passa a funcionar no mesmo endereço [São Paulo, Alameda
dos Araés, 838], mantida por artistas e estudiosos da Art Brut, sem fins lucrativos, criada para preservar obras de
Art Brut, divulgá-las e levantar a existência destas produções únicas e sem paralelos, em outras cidades e estados
brasileiros. A Associação está aberta para a pesquisa de sociólogos, psicólogos, semiólogos, ensaistas de
filosofia e história. [...]”. Nesse encontro estavam Sakae, Maurício Villaça, Cid de Andrade, Cláudio Aquilla, A.
de Nilza, Severino Milani, José Helio Lette, Renata Gonçalves, Marcos Villaça, Marlene Crespo, Paulo Sayeg,
Regina K. Osako, Gilberto Chaves, Eliane Nhãn, Marcos Lepper, Carlito Contini, Eneida Fioca, Miya Tanaka,
Fabio Moreira Leite, Itiberê Marssulo e Antonio Maciel. Aos quais somam-se ainda Sarah de Brito, Oswaldo
Pires, Lundsted, Wagnere Dante Veloni, Sergio Ross, “e os artistas internados em penitenciárias e hospitais
psiquiátricos brasileiros que tem produções Brut”.
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dos citados no encontro anterior, nomes como Alex Fleming, Eli Heil, Emanuel Araujo, G. T.
O. e Ivald Granato, entre muitos outros. Assim procedendo, tal movimento realizava uma
vinculação marcante com a definição anarquista da idéia de arte, a qual poderia, em certo
sentido, encontrar correspondentes indiretos em Dubuffet. 113 No entanto, ao evidenciar sua
marginalidade no campo das artes visuais, os “artistas bruts” esboçavam uma leitura muito
livre dos escritos do artista francês ao projetar a figura do criador bruto sobre um grupo de
artistas profissionais, ainda que críticos, promovendo mais uma contradição na interpretação
do conceito dubuffetiano no Brasil.
Não obstante sua contrariedade, o conjunto desses acontecimentos em direção ao
“marginal”, ao “bruto” e ao “incomum”, na década de 1980, evidencia aquele interesse pela
“parte soterrada da alma humana” da qual falava Sheila Leirner. No dia 18 de maio de 1980, o
jornalista Samuel Wainer Filho, por meio do programa Fantástico da Rede Globo, entrou na
Colônia Juliano Moreira para denunciar o drama da instituição, a sujeira, as infiltrações,
pessoas comendo como bichos, eletrochoques. Era um sinal do começo da abertura do regime
militar, quando as denúncias das prisões políticas e de maus-tratos aos habitantes do hospício
vieram à tona. Relembrando esse momento, Luciana Hidalgo (1996, p. 121) escreve: “O
retrato do manicômio, esquecido pela anistia e pelas comissões de direitos humanos, era de
um inferno nos trópicos”. 114 Ao penetrar no Pavilhão 10 do Ulisses Viana, Samuel Wainer
Filho constatou a existência de um universo oculto, construído num dos cubículos por um
paciente de nome Arthur Bispo do Rosario. Esse “senhor grisalho, circunspecto, que falava
com respiração ofegante e poucas palavras”, gentilmente permitiu a entrada do repórter em
sua cela, revelando em cadeia nacional os estandartes, assemblages, veleiros, faixas de misses,
objetos reinventados com uma imaginação peculiar. Nas palavras de Bispo: “Leio jornal todo
dia, anoto tudo, a ação dos países, separo em papéis e faço a faixa, escrevo os dizeres” (citado
por Hidalgo, 1996, p. 122).
Também em 1980, o psicanalista e fotógrafo Hugo Denizart entrou na Colônia Juliano
Moreira para registrar em imagens os seus habitantes, sua arquitetura, suas paisagens, as quais
foram reunidas no livro Região dos desejos. Além do livro, Denizart produziu um filme sobre
as mulheres da Colônia e outro sobre Bispo do Rosario. Este último ganhou o título de O
113

Embora nunca tenha se ligado ao movimento anarquista, Dubuffet acreditava-se próximo dos ideais do grupo
(Ragon, 1997). No caso desse grupo de artistas brasileiros, o caderno da exposição de 1985 incluía um texto de
Roberto Freire.
114
Luciana Hidalgo (1996, p. 124) apresenta o ano de 1980 como uma “revolução” no hospício de Jacarepaguá,
com a proibição dos eletrochoques, a completa extinção da lobotomia e o fim dos quartos-fortes. Pouco depois
da citada reportagem, o ministro da Saúde, Waldyr Arcoverde, solicitou uma investigação na Colônia, com a
criação de uma equipe multidisciplinar.

Arley Andriolo. Traços primitivos: histórias do outro lado da arte no século XX. Dutorado IP/USP, 2004 - 175

prisioneiro da passagem: Arthur Bispo do Rosario, produzido em 16 milímetros e editado em
1982, sendo exibido em congressos e debates pelo Brasil, chegando mesmo à BBC de
Londres. 115 “O efeito na tela é um registro singular de Bispo, soberano na intimidade do
reino. A câmera viaja pelos contrastes dos arredores do hospício e fecha no protagonista.
Palavras, muitas palavras. E previsões apocalípticas, indícios de uma nova era...” (Hidalgo,
1996, p. 135).
O reconhecimento da personalidade singular de Bispo do Rosario encontra-se com
aquele interesse cultivado por alguns intelectuais em expor e preservar as obras de pessoas
marginalizadas. Em julho de 1982 foi aberta ao público a mostra “À margem da vida”,
realizada no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, onde se reuniu um conjunto
impreciso de obras produzidas por presidiários, doentes mentais, menores infratores e idosos,
provenientes do Instituto Penal Lemos de Brito, do Instituto Penal Dias Moreira, da Fundação
Nacional para o Bem-Estar do Menor (Funabem), da Casa São Luiz para a Velhice e da
Colônia Juliano Moreira. 116 Este evento alargava o campo da “arte marginal”, uma vez que as
expunha no espaço restrito do museu, ao mesmo tempo em que sinalizava para a crise da
recém-formulada noção de Arte Incomum, ao diluir o debate num conjunto de obras
selecionadas por critérios marcadamente diferentes daqueles elevados na Bienal de 1981.
A exposição do MAM coincidiu com a organização da coleção de obras da Colônia
Juliano Moreira, a qual vinha sendo realizada pela artista plástica Maria Amélia Mattei, ela
própria a primeira diretora do futuro Museu Nise da Silveira, a funcionar no hospital de
Jacarepaguá. Mattei selecionou peças remanescentes do antigo ateliê da década de 1950 a
trabalhos recentemente recolhidos, a exemplo de pinturas de Antônio Bragança, Itaipú Lace,
Muniz e Oswaldo Kar, às quais se juntariam as obras de Bispo do Rosario.
Esse momento é emblemático da história aqui esboçada e Bispo o seu maior
representante. A organizadora da seleção de obras da Colônia, Maria Amélia Mattei, não
conseguiu facilmente convencer o criador dos estandartes a emprestar as suas obras para a
exposição no museu. Diferentemente de outros colegas internados, bem como de outros
criadores provenientes das classes populares, ele não se fascinava com os holofotes da mídia,
a consagração artística, muito menos a venda de suas peças, as quais compunham seu mundo
pessoal e, portanto, eram intransferíveis. Com o auxílio de Hugo Denizart, e muita conversa,
115
Calil e Pessoa (2002) citaram os notáveis registros em filmes e documentários; além da famosa trilogia de
Leon Hirszman (1983-1986) sobre Fernando Diniz, Adelina Gomes e Carlos Pertuis, lembram-se do curtametragem Pintores do Engenho de Dentro (1971). O próprio Carlos Augusto Calil dirigiu documentários sobre
G. T. O., Julio Martins Silva e Jakim Volanuk.
116
Wilson Coutinho, “À margem da vida: a arte viva dos deserdados”, Jornal do Brasil, 20 ago. 1982; Sônia
Racy, “No MAM, a arte feita de angústias”, Jornal do Brasil, 28 jul. 1982.
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foi possível demover o artista, que lhes emprestou alguns estandartes e um manto de menor
importância. O Manto da apresentação não sairia de debaixo de seus olhos antes de sua
morte. Tal obra, não obstante ser usada em visitas especiais que fazia à casa dos Leones –
família que o abrigou por muitos anos –, aguardava sua finalidade maior, nas palavras de
Bispo: “Eu vim para salvar a humanidade, então tenho que ter esses mantos de Cristo,
bordados com os nomes de quem vai se salvar quando acabar o mundo” (citado por Hidalgo,
1996, p. 98).
Como conta Luciana Hidalgo (1996, p. 153):

Maria Amélia concordou em só montar os trabalhos na véspera e limpá-los em
horários predeterminados. Seguiu à risca o ritual ditado por Bispo. Na hora da
despedida, ele deu as últimas coordenadas. Conversou com as peças, pediu que
tomassem cuidado para não se deturparem mundo afora. Reafirmou que a obra não
deveria sair do Pavilhão 10 do Ulisses Viana, só devendo ser exibida ali, perto dele.
As peças eram como filhos, ele disse. Convidado para visitar a mostra do MAM,
Bispo foi enfático: – Meus olhos não estão preparados para ver aquilo.

Por essa relação íntima do criador com sua obra, vemos escapar as múltiplas
explicações eruditas formuladas sobre o Bispo acerca de sua psicose e de seu misticismo, para
se impor sua própria linguagem. Conforme Arthur Bispo do Rosario, desde aquele Natal de
1938 sua obra fora inspirada por anjos e pela Virgem Maria; deveria reconstruir o mundo em
miniatura, cujo destino seria a apresentação ao Todo-Podereso no dia do Juízo Final. Para
tanto, não lhe importavam as técnicas artísticas, passadas ou presentes, e por vezes desfiou o
próprio uniforme azul para ornar de bordaduras seus mantos e estandartes. Seu universo,
referido como um “mundo encantado da bricolagem” por sua biógrafa Luciana Hidalgo
(1996, p. 73), acrescia-se de pequenos navios e carrinhos de madeira, caixotes com coleções
de objetos ordenados em séries de “vitrines” (às quais a crítica de arte denomina
assemblages), cruzes, velas, seringas, agulhas, canecas, bolas, vassouras, pentes. Conta-se que
o material resultava de suas “pesquisas” pessoais de matérias-primas como tijolos,
paralelepípedos, telhas, cacos de vidro, pedaços de madeira, e das trocas na economia
informal do asilo, com maços de cigarro e café restituídos por sucatas, colheres, tênis tipo
Conga, etc.
Esta é uma pequena nota do imenso universo cultivado na solidão da cela, onde revive a
infância com brinquedos feitos em madeira e sucata, homenageia as misses com imagens e
faixas, ou praticava sua religiosidade, munido de uma Bíblia e de vários objetos
confeccionados para tal fim. Essa multiplicidade imaginária pode ser esquematicamente
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sintetizada em três grandes temas: 1) a marinha, com seus barcos de pedaços de madeira, ripas
e cabos de vassoura, rico em seus detalhes de mastros, escadas, arrastões, bóias, botes salvavidas, bandeiras de vários países; 2) o catolicismo, representado em imagens de santos, da
Nossa Senhora, crucifixos, bandeirolas de festas juninas, Santa Ceia, medalhinhas da Virgem;
3) o imaginário rural, visto num engenho com cercas de bambu e arame, carrinho de mão com
pedras, o curral, cavalos com selas, estribos e pelegos, vacas malhadas com sinos, carros de
boi e outros elementos da vida rural. Esses temas foram alinhavados em escritos, nomeando e
numerando a ordem que dava ao mundo. São planícies, bacias, rios, ruas, logradouros, nomes
de ex-marinheiros, pacientes e funcionários do hospital, do hospício da Praia Vermelha e do
Engenho de Dentro, colegas da Light, o nome da cidade natal, parentes, todos estampados no
registro decisivo: “Eu preciso destas palavras – Escrita” (citado por Hidalgo, 1996, p. 151).
O coordenador de artes plásticas do MAM à época da exposição era Frederico Morais,
que, após observar diretamente as obras de Bispo, motivou-se a visitar a cela da Colônia para
conhecer em detalhes suas formas criativas. Extasiado com o que viu, o crítico ofereceu a
Arthur Bispo do Rosario uma sala inteira, onde poderia se alojar por algum tempo. O criador,
evidentemente, não aceitou.
Esse crítico de arte, havia um ano desconfiado do termo Arte Incomum, assumiu a
empreitada de reconhecimento do artista Bispo do Rosario, cuja consagração somente
aconteceria após sua morte, em 5 de julho de 1989. A exposição intitulada “Registros de
minha passagem pela terra”, sob a curadoria de Frederico Morais, foi apresentada na Escola
de Artes Visuais do Parque Lage. 117 O texto do catálogo, redigido por Morais, estabelece
inicialmente a comparação com outros artistas internados, para lançar Bispo para o campo da
arte contemporânea.

Arthur Bispo do Rosario distingue-se dos artistas de Engenho de Dentro por atuar no
campo tridimensional. Ele não produziu imagens desenhadas ou pintadas. E, mesmo
tendo esculpido nos primeiros tempos algumas figuras de animais, nunca foi um
escultor. O que ele sempre fez foram objetos. E textos. Neste sentido, pode-se dizer
que os artistas de Engenho de Dentro estão para o Impressionismo, o Cubismo, o
Expressionismo e para a Arte Abstrata assim como Arthur Bispo está para a Pop Art,
o Novo Realismo, as tendências arqueológicas, a nova escultura e até para a Arte
Conceitual. Se os primeiros são modernos, Bispo é pós-moderno (citado por
Hidalgo, 1996, p. 155).
117
O ponto máximo da consagração de Arthur Bispo do Rosario deu-se em 1995, quando parte de sua obra foi
exposta ao lado da realizada pelo artista Nuno Ramos na representação brasileira da 46a Bienal de Veneza,
inaugurada em junho daquele ano. Nesse momento, 143 peças foram restauradas pela Fundação Bienal de São
Paulo e asseguradas em R$ 318.000,00 (Hidalgo, 1996, p. 197).
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A chave do reconhecimento de Bispo está, a partir deste texto, na notável característica
do artista em inventar sua própria obra, alheio aos meios convencionais da pintura e da
escultura. Ou seja, a linguagem do criador impunha-se porque era única em sua elaboração,
mas também porque o campo artístico, desde os anos 1960, suscitava esse tipo de produção.
Lembremos que, entre idas e vindas, Bispo estava na Colônia Juliano Moreira desde janeiro
de 1939, não fora citado por Heitor Péres ao promover a exposição dos “artistas” da Colônia,
tampouco fora mencionado antes da década de 1980, além de passar despercebido aos
organizadores da XVI Bienal. O discurso de Morais continua alinhavando as possíveis
relações entre a obra de Bispo e a de Marcel Duchamp, um dos “arrancadores” da Arte
Contemporânea, para utilizar uma expressão de Anne Cauquelin, para encontrar nas peças do
interno um “ready-made duplo”, pois cobrira uma obra feita de roda de bicicleta com um
plástico preto ornado, também ele artístico e reaproveitado do mundo ordinário. Se a
comparação de Emygdio com o Impressionismo era aceitável, por uma explicação formal, por
que não seria plausível comparar Bispo ao pós-moderno em uma lógica interna ao campo das
artes visuais?
No mesmo ano dessa exposição, Frederico Morais publicou seu Panorama das artes
plásticas, séculos XIX e XX (1989) contendo verbetes de movimentos e termos artísticos,
dentre os quais está Arte Incomum, considerada “uma tradução brasileira da Art Brut
catalogada por Dubuffet”. Vale reproduzir aqui a sua definição (p. 80):

Ocupando um espaço impreciso entre a Arte Popular e a arte erudita, entre o campo
e a cidade, entre o kitsch e o refinado, vacilando entre manter-se marginal ou
atender ao consumo de uma classe média urbana e afluente, existe uma produção de
arte cujos significados e limites não estão ainda bem definidos, apesar de ser um
fenômeno historicamente determinado.
Os autores no interior dessa produção artística são chamados de laicos, genuínos,
autênticos, instintivos, pintores de domingo, neoprimitivos ou simplesmente
primitivos. [...] Especialistas como Otto Bijalji-Merin, Anatole Jokovski e Miroslav
Micke preferem a denominação Art Naïf (arte ingênua). Os organizadores da
Trienal de Bratislava, na Iugoslávia, adotaram um novo termo, o de Arte Ínsita [...].
O termo Arte Incomum surge assim como uma tradução brasileira da Art Brut
catalogada por Dubuffet. Este, como lembra Musgrave, estabeleceu que a Arte
Bruta era feita por indivíduos sem condicionamento cultural, sem assistência
profissional e sem conhecimento algum das tradições e da história da arte. Nise da
Silveira, por sua vez, conclui seu texto no catálogo da mostra [1981] dizendo que
“cada um desses indivíduos – esquizofrênicos e marginais de vários gêneros –
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possui suas peculiaridades, mas todos têm contato íntimo com as forças nativas,
brutas, virgens, do inconsciente.

Assim, embora tenha se tornado uma menção recorrente na história recente da arte
brasileira, como foi exemplar sua inscrição na História geral da arte no Brasil organizada
por Walter Zanini (1983), a Arte Incomum continuava polêmica. Seu reconhecimento como
parte do campo artístico brasileiro não a eximia das dificuldades conceituais, sobretudo como
apresentada, de um lado, em meio aos “primitivos”, de outro, com a única síntese possível
nas imagens do inconsciente. Ao que parece, o encontro de Morais com Bispo não alterou sua
percepção desse conceito, o que nos ajudar a compreender a passagem vertiginosa de Bispo
para o campo da Arte Contemporânea, deixando a constatação de que não se fixara entre nós
a idéia de Art Brut.

* * *

Diferentemente tanto da idéia de Dubuffet quanto de outros interessados na obra
inventiva de pessoas marginalizadas, o alerta da XVI Bienal de Arte de São Paulo chamando
os intelectuais à pesquisa e à preservação daquelas obras não redundou como lá na formação
de diversas coleções, a exemplo dos Outsiders Archives de Musgrave e Monika Kinley
(Londres, 1981), a Casa dos Artistas Gugging com Leo Navratil (Klosterneuburg, 1981), da
Fabuloserie de Alain Bourbonnais (Dicy, 1983), de L’Aracine por Madeleine Lommel,
Michel Nedjar e Claire Teller (1982, instalada em Neuilly-sur-Marne, 1984), do Art Cru
Museum de Guy Lafargue (Monteton, 1984), do centro Art en Marge (Bruxelas, 1986), O
Museum im Lagerhauss (Saint-Gall, 1988) e do Site de la Création Franche com Gérard
Sendrey (Bègles, 1989). Não pretendemos com isso sugerir a existência de um campo muito
favorável para tais coleções na Europa; a marginalidade é marcante como também é notável o
surto restrito de amantes da “arte fora das normas”. Ainda assim, é notável a distinção com o
Brasil, sobretudo porque não se viu por aqui nada semelhante àquelas coleções européias.
São minimamente conhecidos os percalços vivenciados pelas poucas coleções existentes
no Brasil no início da década de 1980. Como lembrou Frayze-Pereira, o Museu de Imagens do
Inconsciente fora ameaçado de extinção em 1975, sofrendo na década seguinte da escassez de
verbas para sua necessária ampliação. Também Denira Rosário deparou-se com “resistência
institucional análoga para dar continuidade ao trabalho que iniciou com um grupo de presos
nas Penitenciárias Lemos de Brito e Milton Dias Moreira, Rio de Janeiro, não lhe sendo
possível evitar a extinção” (Frayze-Pereira, 1995, p. 139).
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Diante do desamparo, o Museu Nise da Silveira recebeu a ajuda da Associação de
Amigos dos Artistas da Colônia Juliano Moreira, oficializada em 19 de julho de 1989, cujo
objetivo inicial era salvaguardar a obra de Bispo do Rosario. Luciana Hidalgo (1996, p. 193)
reconta esse momento, em que o conjunto das peças do artista foi transferido para o museu
situado na sede administrativa da Colônia, “um salão sem janelas, com goteiras, sem as
condições mínimas de uma reserva técnica para a preservação do império de Bispo”. A
primeira diretoria da Associação, em caráter provisório, era formada por Frederico Morais; a
diretora da Colônia, Izabel do Carmo Torres da Silva; a diretora do Museu Nise da Silveira,
Maria Amélia Mattei; a psicóloga Denise Almeida Correa (depois diretora); e o psiquiatra
Pedro Gabriel Godinho Delgado. Esse grupo cuidou da imensa coleção do artista sem verbas
e incentivos, contanto apenas com apoios inesperados como o uso da imagem de um dos
estandartes pelo grupo musical Paralamas do Sucesso na capa do CD Severino, pagando para
isso a descupinização de peças em madeira do acervo (Hidalgo, 1996, p. 197).
Muitos dos convites para apresentar as obras de Bispo em exposições no Brasil e no
exterior foram recusados pela falta de verbas para o transporte e o seguro, a exemplo da
Bienal de Cuba, da Collection de l’Art Brut de Lausanne, do Centro Georges Pompidou de
Paris, entre outras, fazendo da participação na Bienal de Veneza, em 1995, uma notável
exceção. Esse atrito confirma a menção de Agnaldo Farias (2002, p. 93), para quem Bispo foi
“escandalosamente ignorado por nossa história da arte recente”, sob o triplo estigma de ser
negro, pobre e esquizofrênico.
Outra instituição exemplar das contrariedades da preservação de acervos marginais é o
museu do Complexo Hospitalar de Juquery, também ele em boa medida influenciado pelo
alerta da XVI Bienal. As obras apresentadas em 1981, designadas por sua pertinência ao ateliê
de artes plásticas do hospital, eram, na verdade, provenientes de coleções particulares, fato
que abriu as indagações sobre o paradeiro de outras obras remanescentes na instituição. Essas
indagações foram encaminhadas por Heloísa Toledo Ferraz em sua tese de doutorado que,
encontrando campo favorável junto ao Governo do Estado de São Paulo, pôde resultar na
abertura ao público do Museu Osório Cesar. Mais precisamente, conta-nos Ferraz (1998, p.
100), quando em 1983 a Coordenadoria de Saúde Mental de São Paulo iniciou o trabalho de
abertura e revisão dos hospitais psiquiátricos do estado, parte do material do antigo ateliê foi
encontrada num galpão de madeira empoeirado e úmido, à qual, posteriormente, foram
acrescidas obras esparsas recolhidas em diversos cantos do hospital.
Formou-se, então, um museu eclético, destinado a abrigar obras plásticas, mobiliário e
objetos concernentes à história da instituição, instalado no prédio que servira de residência ao
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dr. Franco da Rocha, uma casa projetada por Ramos de Azevedo e datada de 1895. 118 Além
disso, criaram-se condições para que atividades de arte-terapia fossem novamente aplicadas
no hospital, atendendo cerca de uma dezena de pacientes, dos quais Heloisa Ferraz (1998, p.
113) destaca Ubirajara Ferreira Braga, um ex-pintor de paredes que revelou seu colorido forte
em cenas de uma natureza fantástica. 119 No final da década de 1990, no entanto, o Museu
Osório Cesar não possuía mais museólogo ou outros técnicos especializados, ficando a
manutenção de todo o acervo reservada à generosidade de poucas funcionárias, as quais, não
obstante seu precioso conhecimento sobre a coleção, não deixavam herdeiros. Isso para não
adentrarmos nos problemas de manutenção do edifício, que exigia das guardiãs a retirada das
obras das paredes nos dias de chuva para que não fossem apanhadas pelas goteiras.
Ciosos de suas obras, seja por desconfiança das ameaças representadas pela sociedade,
seja pela necessidade de tê-las sempre próximas, muitos desses criadores construíram em
torno de si próprios o espaço destinado a suas criações, dos quais a cela de Bispo do Rosario
era o grande exemplo. Mais ou menos conscientes da importância do olhar dos outros, em
alguns o enriquecimento estético do seu entorno satisfaz apenas às necessidades psicológicas
mais íntimas; noutros, o contato com o meio artístico lhes ensinou a importância da recepção
no reconhecimento de suas obras. Neste último caso, lembremos de Silva, que disse: “Criei o
museu porque gosto de viver nos meios artísticos” (citado por Sant’Anna, 1993, p. 21).
Muito antes da abertura do Museu de Arte Contemporânea de São José do Rio Preto, em
1966, seu criador, José Antônio da Silva, já fizera de sua casa um museu de arte. Tanto neste
como naquele, o descaso das autoridades locais foi patente (Sant’Anna, 1993, p. 28). A casamuseu do Silva, situada na Vila Maceno (rua Fernão Dias, 230), abrigava coleções de objetos
históricos ou curiosos, artesanato, além, evidentemente, das pinturas a óleo, toscas esculturas
e outras obras por ele confeccionadas. As paredes dos quartos, da sala, da cozinha e do
banheiro, até mesmo as das áreas externas, como nos muros e nas paredes laterais da
edificação, foram preenchidas por pinturas feitas sobre o reboco. Conhecida desde a década
de 1950, os registros do Livro de Visitas traz nomes de admiradores do Rio de Janeiro e de
São Paulo, estudantes e seus professores, amigos... No dizer de Sant’Anna (1993, p. 30), a
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O Museu Osório Cesar foi inaugurado em 10 de dezembro de 1985 por Franco Montoro, Governador de São
Paulo (Ferraz, 1998, p. 108).
119

Um marco desse processo foi a exposição “Arte e loucura”, realizada no Museu de Arte Contemporânea da
Universidade de São Paulo, entre 10 de março e 12 de abril de 1987, contando com obras de Alzira Loureiro,
Ana David, Antonio Sergio de Oliveira, Aurora Cursino dos Santos, Braz Navas, Eliza Ribeiro, Farid Geber,
Forgulho, Guiomar Brandão dos Santos, Helena Gadia, Ioitiro Akaba, Isau Silva, José Sebastião Martins,
Locene, Sebastião Farias, Toski, Ubirajara Ferreira Braga e Valeriano.
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casa do Silva “transformou-se em um ponto de atração cultural da cidade, uma espécie de
lugar turístico e anedótico em São José do Rio Preto”.
Em alguns anos, a casa-museu precisou de ampliação, e em 13 de fevereiro de 1956,
com a presença de amigos e de “altas otoridades”, uma solenidade de inauguração entregou ao
público duas novas salas decoradas de quadros-murais, dentre as quais o “romance da vida do
artista”. No dizer de Sant’Anna (1993, p. 34): “Silva faz de seu habitat, arte, convivendo com
a arte, misturando-se a ela, a ponto de perder, não raras vezes, a condição de discernimento
sobre quando termina a fantasia de sua vigília para começar a lida de sua vida prática”.
No entanto, Silva era casado e tinha filhos, o convívio da família com o museu-casa do
artista, com as obras e seus visitantes, em pouco tempo tornou-se insustentável. Conforme nos
conta Romildo Sant’Anna (1993, p. 33), para solucionar o problema familiar, José Antônio
viu-se diante da necessidade de vender a casa-museu para construir nova residência, mais
adequada à família e ao seu trabalho artístico. Procurando apoio com o prefeito, vereadores e
políticos locais, não conseguiu, porém, que os órgãos oficiais se interessassem em adquirir o
imóvel, convertendo-o em patrimônio municipal. O pintor, então, raspou as pinturas parietais
e vendeu a casa a particulares, que a demoliram em seguida. Esse episódio dramático apenas
fundamenta a desconfiança com a qual criadores populares relacionam-se com os poderes
constituídos. Em última instância, as desavenças familiares conduziram Silva para um
apartamento em São Paulo, onde recompõe minimamente sua casa-museu (rua Tenente
Azevedo, no bairro do Cambuci). 120
Com Eli Heil não foi diferente. Sua própria casa constituía-se em um mundo
imaginário, tal como o descreveu Adalice Araujo (1978, p. 104):

Uma visita à casa de Eli Heil é uma aventura. Ao abrir-se a porta deixamos de ver
que entramos numa pequena casa de madeira no morro, para submergirmos no
fantástico. Há centenas de obras que se atropelam naquele minúsculo espaço,
penduradas no teto, presas aos muros, encostadas ao chão, invadindo tudo,
transformando sala, quartos e demais dependências num “ateliê / laboratório
mágico”. A sensação que se experimenta é que todos os trabalhos possuem almas e
cabeças que funcionam num louco girar; num mágico gira-mundo. Alucinações,
pressões, distensões, explosões, loucos sonhares são termos que nos ocorrem diante
delas. Porém jamais ali veríamos mentiras ou enganos porque correspondem a um
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O Museu de Arte Primitivista “José Antônio da Silva” foi inaugurado em 19 de julho de 1980, baseado no
projeto de Romildo Sant’Anna ao Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e
Turístico (COMDEPHACT) de São José do Rio Preto, em 1979. Valia-se então dos remanescentes do Museu
Municipal de Arte Contemporânea, criado por José Antônio (1966), que contribuiu com seu acervo pessoal na
formação da coleção.

Arley Andriolo. Traços primitivos: histórias do outro lado da arte no século XX. Dutorado IP/USP, 2004 - 183
ato irreprimível de pura criação. Para entender-lhes o sentido devemos ter, porém, a
capacidade de assumir o estado de sonho, do irreal e imaginário.

Suas criaturas demandavam um lugar de proteção, longe da ameaça da umidade, do frio
ou do calor de sua modesta moradia. Foi assim que Eli Heil comprou um terreno de 3 mil m2 à
margem da auto-estrada, num bairro da periferia de Florianópolis conhecido como Santo
Antônio de Lisboa. Cérès Franco (1998, p. 10) registrou esse momento, quando uma série de
casas foi erguida para receber suas obras, por meio do dinheiro arrecadado com a venda de
algumas de suas peças, particularmente uma série de treze grandes painéis realizados com este
fim.
Em suas visões, nos conta Franco (1998, p. 11), Heil via um anjo-pássaro sobrevoando
sua casa, pássaro que a acompanhava desde 1963. A partir dessa imagem ela realizou uma
escultura monumental em concreto pintado, com mais de cinco metros de altura, na qual o
gigantesco pássaro pousava sobre seu ovo. Outras esculturas e relevos foram compondo o
ambiente, dentre os quais dois grandes personagens: Adão e Eva (ambas em cimento armado
colorido, com 4 metros de altura). As duas foram dispostas ladeando o portal de entrada de
seu museu, ou melhor, de seu Mundo Ovo. Em suas palavras: “O Mundo Ovo foi criado para
o povo! O Mundo Ovo foi criado para permanecer!” (citado por Franco, 1998, p. 12).
Inaugurado em 1986, poucos anos depois a artista presenciou a bárbara destruição de seus
Adão e Eva por máquinas impiedosas ordenadas pelo Governo do Estado, a pretexto de
alargar a rodovia (Franco, 1998, p. 12).

* * *

O retorno à figura de Eli Heil, nesse momento, nos conduz à problemática desse
criadores no Brasil, mais ou menos isolados do público. 121 Durante os anos 1990, a idéia de
Arte Incomum entra em crise, não porque sofresse do questionamento implacável da crítica,
ou porque outro conceito concorresse por seu lugar, mas tão-somente pelo abandono em que
foi lançada. São poucos os autores referindo ao termo, a exemplo de Otília Arantes em seu
texto de apresentação para um dos volumes da coletânea de textos de Mário Pedrosa, alguns
dos quais, no dizer de Arantes (1996, p. 12), tratavam da “arte primitiva, incomum ou
virgem”.
121
Forçoso considerar, na linha de Dubuffet, que muitos desses criadores não foram ainda “descobertos” no
Brasil, e, principalmente, muitos nunca serão. No isolamento mais agudo, as obras serão destruídas após suas
mortes, seja pela olhar não educado, conforme as regras do campo artístico, de parentes ou vizinhos, seja por
total desconhecimento de sua existência.
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Outra aparição do termo é sua inscrição no material de divulgação do Museu Casa do
Pontal, qualificando-a como um dos temas da arte popular, aquele que remete ao imaginário,
em meio aos outros temas como “Cangaceiros e retirantes”; “Ciclo da vida”; “Diversões”;
“Festas”; “Religião”; e “Trabalho”. A explicação é a seguinte:

As artes do imaginário, também denominadas arte incomum, arte fantástica ou arte
bruta, são conceitos usados para classificar as obras que parecem ter nascido dos
mistérios e verdades profundas da psique humana e à margem dos cânones artísticos.
Começaram a ser identificadas com Jean Dubuffet, em fins de 1940, num contexto
de recusa à cultura asfixiante do establishment, o sistema oficial das artes. Na arte
popular brasileira, são muitas e surpreendentes as criações que se incluem nesse
gênero, no qual realismo e fantasia se misturam em grandes doses. Encontramos
tanto autores que inventam temas nunca antes pensados, como o ceramista Manoel
Galdino (PE) e seu “Lampião-sereia”, quanto outros que tratam os temas universais
de maneira absolutamente original, como Antonio Poteiro (GO) e sua obra “Torre de
Babel”. 122

A menção não é fortuita. Em 1994, o criador do Museu Casa do Pontal, Jacques Van de
Beuque (1994, p. 74), distinguia os artistas populares em três categorias (inventivos,
observadores e imitadores), sendo o artista inventivo “aquele que cria seu próprio universo”,
caminho pelo qual se entende sua célebre frase: “Ao artista popular é permitido o irracional.
Ao artesão, não” (p. 65). Estas palavras foram escritas pelo colecionador num texto para a
exposição “Arte Popular Brasileira”, montada com peças provenientes da Casa do Pontal na
46a Feira do Livro de Frankfurt, quando falava do horizonte de possibilidades das
representações formais de criadores provenientes das classes populares. Para Van de Beuque
(1994, p. 67), a produção desses artistas poderia dividir-se em duas grandes categorias:
realista ou figurativa, imaginária ou incomum, caracterizando esta última nas seguintes
palavras:

O artista que se dedica a esse tipo de produção se destaca de seu meio, criando um
universo singular que, mesmo refletindo referências folclóricas, arquetípicas,
religiosas ou mitológicas, mostra um perfil bastante diferenciado dos demais.

A arte imaginária ou incomum centra-se em uma temática subjetiva ou irreal,
transfigurada através do material em produto da imaginação do artista. São criações
que traduzem um mundo psíquico pessoal, de intensa expressividade, projetado de
122

Texto pode ser encontrado no endereço da internet do Museu Casa do Pontal, <www.popular.art.br>.
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forma simbólica e artística em objetos absolutamente particulares. Tais obras não se
confundem com representações mitológicas ou religiosas, embora os artistas muitas
vezes se utilizem desse acervo simbólico no processo de criação.

Estas duas passagens explícitas em relação à Arte Incomum, notando sua filiação à Art
Brut e sua distinção da produção popular, assinalam uma redução impingida à idéia formulada
na XVI Bienal de Arte de São Paulo. A marginalidade desses criadores, somada à sua
acomodação tácita nos acervos de arte popular, deve ser compreendida em seu horizonte de
retenções. Este horizonte está definido pela concepção fenomenológica de história,
notadamente em Jean-François Lyotard (1986, p. 90), concebendo o tempo não como uma
linha, mas como uma “rede de intencionalidades”. Quando foi lançada na cultura brasileira, a
idéia de Arte Incomum encontrou, em sua historicidade, a distinção operante entre os
criadores provenientes de hospitais psiquiátricos e os artistas populares.
O principal exemplo que poderíamos fornecer desta afirmação é a grande exposição
comemorativa dos ditos quinhentos anos da “descoberta” do Brasil, realizada pela Fundação
Bienal de São Paulo, em 2000. Nessa mostra, cujo objetivo era resumir a história da arte
brasileira, o módulo “Arte Popular” ficou sob a curadoria de Emanuel Araújo, enquanto o
módulo chamado “Imagens do Inconsciente” foi entregue a Nise da Silveira e Luiz Carlos
Mello. O termo Arte Incomum simplesmente não foi utilizado para qualificar total ou
parcialmente qualquer conjunto de obras, podendo ser encontrado apenas, em letras
minúsculas, no interior do texto de Jacques Van de Beuque (acima citado), transcrito no
catálogo destinado às obras populares. Esculturas de G. T. O. e pinturas de Poteiro foram
expostas, então, junto às produções populares, sendo assim restituídas ao campo da “arte
popular”. As “Imagens do Inconsciente”, por sua vez, reuniram obras produzidas em
contextos hospitalares, com pinturas do Juquery e do Museu da dra. Nise da Silveira, às quais
somou-se um conjunto especial de criações de Bispo do Rosario. 123
Poder-se-ia pensar que, quase vinte anos depois, restabelecia-se a harmonia diante da
polêmica gerada pela idéia de Arte Incomum. Se, por um lado, o retorno desses criadores ao
campo da produção popular representou uma redução à idéia de Arte Incomum, por outro
possibilitou a preservação de muitas obras em acervos de artes populares. Além da citada
Casa do Pontal, pode-se encontrar no Museu do Folclore Edison Carneiro (Rio de Janeiro, RJ)
peças fundamentais de criadores como G. T. O. e Antonio Poteiro. Além destes, outros
123
Para Agnaldo Farias (2002, p. 94), a obra de Bispo do Rosario deveria ser analisada sob o prisma da produção
que lhe é contemporânea, ainda que ele não soubesse de sua existência, em vez de ser incluído num “museu de
alienados”, tratado como um caso clínico e sem interesse estético, como se observou na Mostra do
Redescobrimento.
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artistas inventivos estão representados nesse acervo, tais como Nhô Caboclo, Chico Tabibuia,
José Valentim Rosa e Conceição dos Bugres. Esse museu organiza sua exposição em cinco
grandes categorias: vida; técnica; religião; festa; e arte. Nesta última, os nomes dos criadores
são apresentados em sua individualidade, como os artistas eruditos, mas ligados a seu grupo
cultural: “por intermédio de suas criações altamente individualizadas – registra o catálogo do
museu –, são porta-vozes da complexidade e da profundidade de uma experiência coletiva”.
Nessas palavras do catálogo de obras (Funarte, 1981, p. 73) nota-se a posição peculiar desses
artistas entre a cultura em que se formaram e aquela que consome sua arte; portanto,
encontram-se entre a norma popular e a erudita.
Tal solução conciliatória parece ter dado o golpe fatal na ruptura proposta pela XVI
Bienal e alinhou a obra dos criadores populares com o horizonte histórico da cultura
brasileira, há muito cindido naqueles dois campos. Isso, porém, não oculta uma contradição
essencial desse processo: qual o lugar de Eli Heil nessa perspectiva histórica da arte brasileira,
haja vista sua ausência na retrospectiva histórica da arte brasileira cunhada em 2000?
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CONCLUSÃO: POR FIM, AS ORIGENS...
O pintor é feito um livro que não tem fim.
Fernando Diniz

Ao nos aproximarmos de um ponto final, percebemos a conclusão se apresentar mais
como indagações que epílogo, mais como uma abertura que um fecho. Não poderia ser
diferente, porque, como nos ensina a fenomenologia, “A cultura jamais nos dá, pois,
significações absolutamente transparentes, a gênese do sentido jamais se conclui” (MerleauPonty, 1989, p. 91). Assim aliviados, esboçaremos nas páginas seguintes três considerações
visando sintetizar a problemática emergente desta narrativa. Particularmente, tentaremos
mostrar em que sentido a Arte Incomum não se configura como a Art Brut do Brasil. Em
seguida notaremos que a própria idéia de criador bruto, tal como formulada por Dubuffet,
enfrentou uma crise desde os anos 1970, representando mesmo a necessidade de novos
critérios para pensar a obra inventiva de membros das classes populares como parte do campo
artístico contemporâneo. Deriva dessa problemática, por fim, a necessidade de refletir no
Brasil conforme categorias próprias, ainda que não seja propriamente a de Arte Incomum –
cuja terminologia é em si embaraçosa – acerca desse outro lado da arte no contexto de nossa
própria condição sociocultural.
Primeiramente, para responder à indagação sobre o lugar de Eli Heil no campo artístico
brasileiro, ou de outros como ela, seria interessante retomarmos o paralelo com a formulação
de Dubuffet, uma vez que Arte Incomum, em última instância, instalou-se no Brasil como o
correspondente do termo francês, alinhando-se, como vimos, ao desenvolvimento
internacional nos anos 1980 do interesse para a arte não oficial. Tal procedimento faz
perceber que, não obstante os esforços em aplicar a designação Art Brut, o que se constituía
aqui era algo bastante diverso. Não apenas pelo horizonte de retenções há pouco esboçado, na
dualidade entre o popular e o psicopatológico, como também pelas especificidades culturais
brasileiras que não poderiam senão engendrar manifestações particulares. Três aspectos
comparativos nos ajudarão a compreender essa questão.
O primeiro aspecto diz respeito ao embate declarado de Dubuffet contra a “arte
psicopatológica”, bem como contra a arte-terapia, notável desde as primeiras exposições, e
suas críticas à idéia ocidental de loucura (Dubuffet, 1999, pp. 92 e 111), que não adquiriram
relevância no Brasil. Sabe-se também que apenas 40% das obras da coleção de Lausanne são
provenientes de coleções psiquiátricas, enquanto os outros 60% não têm nenhuma relação
com esse meio. Além disso, a contribuição fundamental dos hospitais psiquiátricos às
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prospecções da Art Brut veio de criadores alheios aos ateliês terapêuticos e anteriores à
introdução dos fármacos que bloqueiam a criação. 124 Na formação da coleção de Art Brut, as
obras eram retiradas do contexto médico, perdendo seu caráter estritamente ligado à
sintomatologia, e, assim procedendo, a psiquiatria perdia o domínio sobre a linguagem dos
internos criadores. As obras de Aloïse ou Wölfli não traziam os símbolos de patologia, assim
como as descrições mórbidas nada explicavam acerca de suas criações. A loucura, para
Dubuffet, distinguia-se da doença mental; esta última engendraria no indivíduo disfunções e
incapacidade, ao passo que a loucura seria lúcida, ou seja, deveria ser vista numa acepção
positiva de criação (Peiry, 1997, p. 158).
No Brasil, a idéia de Arte Incomum foi recebida num campo que, não obstante a
presença marcante de Nise da Silveira e das primeiras traduções de Michel Foucault na
década de 1970, 125 não se exercia a crítica radical da loucura no campo artístico. Pelo
contrário, houve uma acomodação dos preceitos dubuffetianos às idéias vigentes de
psicopatologia, influenciando mesmo a criação e o desenvolvimento de acervos em museus
hospitalares sob tal influência, em vez de se criarem acervos próprios a essa outra arte. A
exposição de 2000 apenas confirmou esse quadro.
Decorre disso um segundo aspecto: o interesse do artista francês pela loucura estava
contido numa percepção de criações desviantes, afastadas das normas estéticas vigentes, de
modo que as obras provenientes de asilos compunham apenas uma parte do imenso
caleidoscópio do qual fala Lucienne Peiry (1997, p. 60). Esta pesquisadora, atual diretora da
Collection de l’Art Brut, lembra que a imprecisão da enquete dirigida por Dubuffet, sobretudo
nos primeiros anos, ampliou a noção de marginalidade artística ao máximo, colocando ao lado
da produção asilar peças de origem popular (estátuas Barbus Müller e máscaras do
Lötschental), obras da Oceania (pinturas da Melanésia de Bougainville de Somuk), da
Polinésia e do Congo, pinturas de autodidatas (Trillhaase e Caderoque), desenhos infantis do
Egito e da Inglaterra, assim como tatuagens, pinturas rupestres e grafites, além de obras
produzidas por paralíticos. Por meio do refinamento de suas idéias sobre a coleção, Dubuffet
124
Desde os anos 1940, Dubuffet contou com a colaboração de importantes psiquiatras, tais como Gaston
Ferdière, Lucien Bonnafé e Jacqueline Porret-Forel, os quais compartilhavam da concepção de Art Brut em
respeito à linguagem dos criadores. Michel Thévoz nota dois locais que continuaram a fornecer importantes
obras: 1) Gugging, a Casa dos Artistas do hospital psiquiátrico de Klosterneuburg, perto de Viena, aberta em
1981 pelo psiquiatra Leo Navratil, sucedido por Johann Feilacher em 1986; 2) La Tinaia, centro de expressão do
hospital psiquiátrico de San Salvi, Florença, que foi inaugurado em 1975 pelo artista Massino Mensi, e dirigido
por sua viúva, Dana Simionescu, depois de sua morte em 1990. Em ambos prevalecia a liberdade de expressão,
resultando numa experiência excepcional (Thévoz, “La Tinaia”, Art Brut, 17; comentado por Peiry, 1997, p.
202).
125
Seu breve Maladie mentale et psychologie foi traduzido pela Ed. Tempo Brasileiro em 1968, enquanto
Histoire de la folie à l’Âge Classique o foi pela Ed. Perspectiva, em 1978.
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afastou os desenhos de crianças e as obras reunidas por sua origem em países da África e da
Oceania, para se desligar de concepções duvidosas acerca das artes tidas como “primitivas”,
ao mesmo tempo em que abriga pinturas e desenhos produzidos por médiuns.
Em 1948, ano de fundação da Compagnie de l’Art Brut, já constavam do seu acervo
obras mediúnicas de Joseph Crépin, encanador e músico amador do Norte da França, que se
tornou curandeiro após se iniciar numa casa espírita, antes de começar a pintar sob orientação
do além. Conforme Lucienne Peiry (1997, p. 132), no despontar da década de 1960, mesmo
ingressando como sócio da Sociedade Internacional de Psicopatologia da Expressão, Dubuffet
compreende a precariedade das obras surgidas nos ateliês de hospitais psiquiátricos, muito
distintas daquelas que procurara anos antes, conduzindo-o a abrir outras frentes de pesquisa,
como foram exemplares os contatos com o espiritismo. Na primavera de 1963 Dubuffet era
assinante da Revue Spirite, além de contar com a colaboração de membros da “Maison des
Spirites” de Paris, que lhe indicavam os casos de criações mediúnicas mais impressionantes.
Tal foi a indicação para Laure Pigeon, cuja obra fora descoberta logo após sua morte, numa
série de desenhos abstratos guardada em seu pequeno apartamento. Nessa trilha chegou ao
pintor Augustin Lesage, uma das principais referências do movimento espírita francês,
também ele do Norte da França, como Crépin. De origem ainda mais humilde, no trabalho das
minas de carvão foi surpreendido por uma voz num daqueles buracos escuros lhe incitando a
pintar. Seu óleo sobre tela intitulado Composition symbolique sur le monde spirituel (1925,
205 x 145 cm, col. CAB), repleta de sinais pseudo-egípcios, numa construção simbólica
ímpar, ocupa lugar de destaque dentre as obras atualmente expostas na coleção de Lausanne.
Abordamos no capítulo 2 as ambigüidades do primitivismo no Brasil, mas deixamos em
aberto a relação, também ela dúbia, com as produções de pessoas mais ou menos filiadas às
religiões espiritualistas, as quais acreditam na possibilidade da realização de trabalhos
artísticos de artistas mortos, por intermédio do corpo de pessoas designadas como médiuns.
Particularmente a religião espírita, orientada por escritos franceses, teria lançado suas bases
no Brasil ainda em 1857, ou seja, no mesmo ano em que Allan Kardec, fundador da nova
doutrina, publicava o seu O livro dos espíritos. Esta, ao menos, é a afirmação de um texto
crítico do espiritismo, escrito por Carlos de Laet (1901), apontando dados mais precisos por
meio de um “ensaio da classificação geral dos grupos espíritas do Brasil”, publicado na
Revista da Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade em novembro de 1881, no qual
consta ter sido o primeiro “grupo espírita familiar” criado na Bahia, em 1865. Desde então,
forma-se uma história complexa de aproximações com as práticas religiosas afro-brasileiras
ou indígenas, tornando-se também caso de polícia nas primeiras décadas do século XX.
Encontraremos ainda psiquiatras empenhados em desautorizar as teorias do intelectual
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francês, sobretudo porque se criavam terapias alheias à medicina, notadamente pela imposição
de mãos e orações.
Entre outros exemplos, interessará mencionar um artigo veiculado pela Revista Nova
(1931), de autoria de Osório Cesar, sob o título “Contribuição para o estudo do espiritismo
como fator predisponente de perturbações mentais”. As palavras do psiquiatra do Juquery são
elucidativas das ambigüidades dos intelectuais brasileiros diante de tais manifestações, uma
vez que não tinha dúvidas de serem os médiuns verdadeiros “psicopatas”, “mitômanos” e
“criminosos”. 126 Para ele, na Europa o espiritismo reivindicava foro de ciência, enquanto
entre nós apresentava-se na sua “forma primitiva”: “Isto é, sob a forma de religião, e por isso
ele tem dado um enorme contingente de delirantes que se abrigam nos Hospícios e Casas de
Saúde” (Cesar, 1931, p. 569). Mais adiante, conclui:
Como acabamos de ver, o espiritismo é uma prática moderna das religiões dos povos
primitivos. Entre nós ele encontrou um campo propício para o seu desenvolvimento
em virtude do estado atual do meio. O nosso povo ainda sofre pesada carga
hereditária de antepassados que viveram mergulhados na superstição e na feitiçaria.
Acresce ainda o baixo nível mental dessa pobre gente sem instrução precisa que a
faça livre dessas crenças primitivas. [...] (Cesar, 1931, p. 579).

O conflito entre o saber instituído da psiquiatria e os praticantes do espiritismo não é
exclusividade da sociedade brasileira, sendo notável um extenso trabalho acerca do discurso
médico sobre o espiritismo na Europa. 127 A diferença maior é percebida no plano da produção
artística e de modo algum de maneira geral ao campo artístico, totalmente fechado às
produções mediúnicas na França, mas às obras recolhidas e estudadas pelos interessados na
Art Brut. Essa obras se tornaram conhecidas entre nós a partir da década de 1970,
particularmente por meio de Luiz Antônio Gasparetto, cuja pintura realizada com as mãos e
com os pés ganhou notoriedade internacional. A esse respeito foi publicado um livro
sugestivamente intitulado Renoir é você? (1979), no qual o médium, a jornalista Elsie
Dubugras e “espíritos diversos”, com a pintura, davam conta na manifestação do além. O
estereótipo da loucura, porém, aplicado aos seguidores de Kardec, afastou-os ainda mais dos
126
Apoiando-se no Código Penal, o psiquiatra afirmava: “Devemos combater o espiritismo e a sua prática entre
nós com todas as nossas forças. Pois, como vimos, ele constitui um dos mais graves perigos sociais. E esse
perigo se observa tanto na sua função religiosa como igualmente na criminosa função ilegal da medicina que
constitui a mais vil e grosseira exploração da credulidade pública” (Cesar, 1931, p. 580).
127
Referimo-nos a Pascal le Maléfan, Folie et spiritisme: histoire du discours psychopathologique sur la
pratique du spiritisme, ses abords et ses avatars (1850-1950), Paris, L’Harmattan, s. d. Para o caso brasileiro,
ver Emerson Giumbelli, O cuidado dos mortos: uma história da condenação e legitimação do espiritismo, Rio
de Janeiro, Arquivo Nacional, 1997.
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intelectuais dedicados à estética, não se encontrando menção a suas produções plásticas,
mesmo depois de multiplicarem-se as notícias sobre médiuns pintores no Brasil, tampouco
nos escritos dos estudiosos da chamada “arte marginal” ou da Arte Incomum.
Detendo-nos nesse ponto, particularmente nas manifestações estéticas da mediunidade
que se desdobra em diversos domínios como a dança, o teatro, a música e, sobretudo, a
literatura, deparamo-nos com o estudo histórico e antropológico de Marion Aubrée e François
Laplantine (1990, p. 226), que identifica uma distinção marcante das práticas pictóricas entre
médiuns brasileiros e franceses: a noção de gênio artístico. Em primeiro lugar, o espiritismo
brasileiro colocou em evidência o fenômeno das filiações artísticas, por meio do fundamento
da reencarnação como base para a continuidade, em tempos diferentes, de um mesmo espírito
artista atuando em vários corpos. Nesse sentido, Picasso seria a reencarnação de Botticelli.
Em segundo lugar, as lembranças de visões sublimes que o ser humano percebe nos ciclos de
sua vida espiritual, as quais, em última instância, fundam-se numa noção ideal de belo. Por
fim, e em terceiro lugar, a inspiração mediúnica baseada na “saída” de seu corpo para viajar
através de “mundos harmônicos siderais” permitir-lhes-ia captar as vibrações de grandes
poetas, músicos e pintores mortos. Exemplo disso seriam os poemas de William Blake
inspirados em Milton.
Os médiuns pintores, sobretudo os de São Paulo, dão vazão a essa estética espiritual
pelo contato que acreditam travar com artistas renomados. Assim sendo, cedem seus corpos
aos espíritos de Monet, Renoir, Manet, Degas, Toulouse-Lautrec, Tarsila do Amaral,
Portinari, Van Gogh, entre outros “gênios” da pintura. Não apenas os três médiuns estudados
por Aubrée e Laplantine (1990, pp. 228-238) – Elifas Alves, Luiz Gasparetto e Alice Bittar –,
mas outros, a exemplo de Valdelice Salum, repercutem a noção de gênio artístico, fato que
não é unívoco em seus correspondentes franceses: Lesage pinta primeiramente guiado por sua
irmã Marie, morta ainda menina, que cede depois lugar a um artista egípcio denominado
Marius de Tyane, após uma breve passagem de Leonardo da Vinci; Crépin assina seu próprio
nome nas telas produzidas por inspiração de seus “anjos guardiões”; Laure “incorporava” um
desenhista anônimo; Madge Gill emprestava sua mão ao espírito de nome de “Myrninerest”...
Será importante retermos a tese antropológica da associação da prática pictórica entre os
espíritas ao imaginário social brasileiro, resultante da indagação: por que os impressionistas
franceses são a maioria? Nas palavras de Aubrée e Laplantine (1990, p. 239), 128
primeiramente a história do espiritismo, em especial no Brasil, acompanha o reconhecimento
128
“Nous n’avons aucunement la prétention de fournir dans cet ouvrage une solution aux nombreux problèmes
posés par le travail de Gasparetto, mais plus modestement de tenter de l’éclairer en l’inscrivant dans le contexte
de la société brésilienne et de l’imaginaire brésilien. [...]” (Aubrée e Laplantine, 1990, p. 232).
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do Impressionismo, e ambas as “doutrinas” foram guiadas pela reação a uma concepção
mecânica e materialista. Depois, deve-se considerar o prestígio mitológico da França entre os
brasileiros de classe média, que a considera o “centro cosmopolita da estética”. Em seguida, o
aspecto lírico e retiniano do Impressionismo francês, em suas cores fortes, poderia significar a
emancipação do ser humano para um espaço de luz. Por fim, os espíritas colocar-se-iam
também como revolucionários da humanidade, tal como os pintores franceses o foram em
relação à estética. A essas considerações podemos acrescentar um dado evidente. Os mais
famosos médiuns pintores da França eram provenientes das camadas mais pobres, daí sua
aparição nas regiões mineradoras do Norte, enquanto os brasileiros são ligados à classe média,
onde está a maioria dos adeptos do espiritismo. Ao que parece, a escolha entre os brasileiros
pelos “gênios” da pintura denota uma posição de classe marcante.
Em suma, o moralismo assumido pelo espiritismo brasileiro identifica-se com a filosofia
idealista na qual arte, beleza e verdade comungam, ao qual deve-se somar a questão da
representação no Brasil de um imaginário pós-moderno e cortado pelas desigualdades. Desse
modo, concluem Aubrée e Laplantine (1990, p. 243):

La peinture spirite est à cette image. Résolument post-moderne, c’est-à-dire
conciliatrice de siècles, d’espaces et de cultures qui habituellement ne peuvent non
seulement coexister, mais communiquer. Certes il s’agit nullement d’un postmodernisme à la manière de Marcel Duchamp qui, se situant au-delà du traditionel et
du moderne, de la beauté et de la laideur, fait, à travers ses ready mades chavier les
notions même de valeur et d’anti-valeur et montre dans une critique à effet hilariant,
le caractère dérisoire du concept même d’oeuvre d’art. Dans ce sens l’art spirite se
situerait plutôt en-deçà de la rupture moderniste [...]. Il s’incrirait dans une tradition
– celle d’un judéo-christianisme réinterprété, et s’exprimerait à travers des formes
artistiques parfaitement codifiées – celles par exemple de l’art plastique, genre noble
chariant les valeurs de la composante européenne du Brésil – excluant d’autres
esthétiques comme le jazz ou la danse afro-brésilienne.

No que concerne à relação com o campo artístico, percorrendo minimamente as falas
desses médiuns pintores, deparamo-nos com outra problemática, nesse caso diretamente
ligada aos europeus, mas afastados, ainda mais, dos estudiosos da arte. Os próprios membros
de grupos espíritas, embora se valendo da palavra “arte”, mostram-se conscientes do fato de
suas obras não serem “de arte”, não ao menos da “arte profissional”. Embora Elsie Dubugras
(1987, p. 74) evocasse a autoridade artística do então professor da Escola de Comunicação e
Artes da Universidade de São Paulo, Marco Antônio Guerra, para confirmar a identidade
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estilística dos pintores espirituais, tais manifestações prestam-se a objetivos outros que não os
artísticos.
Ao traçar a biografia de Luiz Gasparetto, Elsie Dubugras indagou-lhe quais as
finalidades da pintura mediúnica. O médium respondeu trabalhar por orientação do “plano
espiritual”, nos seguintes termos: “esclarecer a humanidade sobre a continuação da vida
depois da morte; a possibilidade da comunicação entre os desencarnados; a reencarnação e a
conseqüente evolução do espírito” (Dubugras, 1987, p. 73). Como se vê, a prática de tal
pintura enquadra-se num projeto social espírita como instrumento de comunicação e difusão
de suas idéias; além disso, contribui financeiramente na manutenção de associações
caritativas e de assistência social. Alice Bittar, por sua vez, acrescenta o objetivo terapêutico
dessa prática: “ajudar, através do desenho, os espíritos a reencarnarem”; e a “ação curativa
propriamente dita que é visada, consiste em uma cromoterapia” (Aubrée e Laplantine, 1990,
p. 237).
Deriva desses dois aspectos um terceiro ponto de distinção da noção de Art Brut e da
Arte Incomum; se, por um lado, o discurso psicopatológico cercou muitos criadores na
Europa, por outro a arte popular não os abrigou. Isso porque os intelectuais europeus
consideraram o fim da arte popular de seus países no início do século XX, ao sustentarem
aquele sentido tradicional apresentado no capítulo 1, como observava Raymond Humbert
(1988, p. 20) em sua crítica ao surgimento de uma “arte popularizada” que enterrava a
verdadeira arte popular. A colecionadora Madeleine Lommel (2004, p. 34), uma ortodoxa
seguidora dos preceitos de Dubuffet, elaborou sua explicação acerca das obras brutas sobre
essa concepção, dizendo:
L’Art Brut a, sans conteste, hérité des leçons de l’art populaire; on retrouve ces legs
tout au long de son histoire. Néanmoins leurs motivations ne sont pas en rien
identiques. S’ils ont en commun l’attachement au matériau et le savoir-faire, les
distingue leur position dans le monde social: le premier fait corps avec la société, le
second est rupture avec elle. 129

É verdade que ambas as teses são controversas, sobretudo porque se fundamentam numa
noção idealizada de arte popular, dirigida a um tipo de obra produzida em determinadas
condições históricas e sociais, no anonimato do ambiente rural e na transmissão tradicional.
Antropólogos contemporâneos, como Michel Colardelle (1999), propõem a revisão dessa
noção de arte popular para considerar as produções emergentes de membros de classes
129

A esse respeito, escreveu Bruno Montpied: “L’Art Brut est une forme hyper individualisée et réprimée de
l’art populaire qui survit à l’anéantissement des liens communautaires” (citado por Lommel, 2004, p. 35).
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populares nas atuais condições do capitalismo, nos sinalizando a complexidade dessa questão,
cujo desenvolvimento acarretaria um excurso desnecessário a nossas considerações. Sobressai
o débito da Art Brut ao desaparecimento daquela arte popular tradicional, no sentido da
impossibilidade de coexistência de ambas no tempo e no espaço, uma vez que os fazeres
artesanais atraíam as pessoas inclinadas às atividades plásticas, uma situação marcadamente
constrangida nas sociedades industriais contemporâneas nas quais a expressão opõe-se à razão
e à lógica da economia (Lommel, 2004, p. 34).
No processo de desenvolvimento histórico, econômico e social do Brasil não se
observou a drástica submissão do campo e dos vilarejos à lógica industrial da França referida
por Humbert (1988), tampouco a educação imposta àquele país assemelha-se ao nosso sistema
educacional, cuja implantação por mais de um século ainda não atingiu todo o país. Seja pelas
desigualdades das culturas regionais, seja pelas desigualdades econômicas radicais, o Brasil
em seu desequilíbrio social não poderia abrigar um fenômeno tão enraizado às condições
européias como seria a Art Brut de Dubuffet, se admitíssemos sua definição. O exemplo
comovente dos idosos parece confirmar tal comentário, considerando que a enquete por obras
brutas de Michel Thévoz assinala o deslocamento do olhar dos hospitais psiquiátricos para os
asilos de velhos. Citando Thévoz, Frayze-Pereira (1999, p. 55) nos lembra que “os velhos
representam hoje os estrangeiros que não vêm de outro mundo, mas de um outro tempo”, de
onde surge a emblemática figura de Jacky Garnier e sua tapeçaria, iniciada em 1976 e tecida
por todo o resto de sua vida, atingindo vários quilômetros de comprimento. Se, por um lado, a
experiência do isolamento reúne os velhos de lugares diferentes, por outro, acrescentaríamos,
grande parte dos velhos brasileiros amarga o trabalho até a morte, não se beneficiando de
condições pecuniárias mínimas como os suíços, de quem fala Thévoz, para os quais a
aposentadoria e a assistência ao idoso possibilitaram, nos últimos anos, o surgimento de
muitos criadores de obras inventivas. 130
Longe de esquematizar as distinções entre os chamados primeiro e terceiro mundos,
essas considerações nos fazem assumir, uma vez mais, as ambigüidades dos criadores
brasileiros. A arte popular, sobretudo tal como se produzia no Nordeste, nunca desapareceu
por completo, mas atravessou um processo de resignificação marcante com o incremento
lento, a partir dos anos 1950, do mercado destinado ao artesanato para os decoradores e para
os turistas. A possibilidade de passagem do fazer plástico, coletivo e anônimo das
130

Pensamos em algumas significativas personalidades: Danielle Jacquis, colorindo toda a sua casinha na
Provença; o suíço Hans Krüsi que, não obstante dedicar-se à venda de flores, possui as mínimas condições de
pintar suas paisagens num pequeno apartamento; Benjamin Bonjour, outro suíço, começa a desenhar depois de
aposentado. Sobre a experiência da velhice no Brasil, é imprescindível a leitura de Ecléa Bosi, Memória e
sociedade: lembranças de velhos, São Paulo, Companhia das Letras, 1994.
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comunidades interioranas para uma destinação remunerada relativiza a ruptura assinalada por
Madeleine Lommel para fazer germinar a obra bruta.
Ao lembrar de suas pesquisas etnológicas, Lévi-Strauss (1997) é enfático ao afirmar que
as bonecas karajá produzidas para as filhas de índios da região do Araguaia, por ele visitada
no final dos anos 1930, em pouco tempo transformaram-se “numa verdadeira indústria
turística”. Ainda assim, a lenta transformação da obra popular em artesanato para o turismo
era percebida, por exemplo, num ceramista de Taubaté, que, ao ser questionado por Renato
Almeida por que sua família não continuava nessa atividade, respondeu: “Mas como? Isso
não rende nada. Os moços têm de procurar trabalho que compense” (citado por Almeida,
1970, p. 202). Diante disso, o folclorista indaga: “E por que não compensa? Porque as
lembranças de nossos estados, em vez de serem feitas pelas mãos do povo, são
industrializadas, via de regra, por estrangeiros” (Almeida, 1970, p. 202).
Evidentemente, cada um dos comentários brevemente citados incita uma problemática
própria e longa. A nós interessa insistir na incompatibilidade da aplicação direta do conceito
francês de Art Brut, tal como elaborado por Dubuffet e seus seguidores, à cultura brasileira,
cujas particularidades, quando muito, podem nos remeter ao contexto latino-americano. A
esse respeito vale lembrar o estudo feito por Néstor Canclini sobre o artesanato mexicano.
Com base em Bourdieu, o intelectual nota que a ação dos aparelhos culturais é internalizada
na forma de estruturas significativas, gerando o habitus que, por sua vez, é estruturado
conforme as condições socioculturais particulares e posições de classe, sendo também
estruturantes quando geram práticas e esquemas de percepção e apreciação. Nas palavras de
Canclini (1983, p. 40): “Talvez na América Latina tenhamos razões suplementares para
revalorizar o papel dos fatores culturais na diferenciação e no conflito entre as classes, que já
havia sido reconhecido por Marx e Lenin...”. Para tanto, será importante à pesquisa o
conhecimento das formas de circulação e de apropriação do capital cultural na América
Latina, sobretudo porque o modelo bourdiano impõe a apreensão histórica dos fenômenos;
nosso capital cultural foi construído pela confluência das grandes culturas pré-colombianas
(México, América Central e planalto andino) com as culturas européias e a presença do negro,
particularmente no Brasil, na Colômbia e nas Antilhas.
Observando sob a perspectiva desses três aspectos – a força do discurso
psicopatológico, as práticas pictóricas de médiuns e as particularidades da conversão da arte
popular em artesanato turístico –, percebe-se que a preocupação de Dubuffet em não deixar
aproximar as obras brutas da Arte Contemporânea, ensejando a criação do termo Arte
Incomum, não previa a complexidade cultural brasileira diversa de sua formulação que, ao
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fim das contas, idealizava e naturalizava os processos criativos mais íntimos para enfrentar e
opor-se à “arte cultural”, imaginando-a anticultural e a-histórica.

* * *

Quando se criou no Brasil a designação de Arte Incomum, na entrada dos anos 1980, a
idéia formulada por Dubuffeet recebia revisões externas e internas. Ao tomar conhecimento
da doação da Collection de l’Art Brut à comunidade de Lausanne, em outubro de 1971, Alain
Bourbonnais, arquiteto responsável pelas obras da igreja de Saint-Cloud e pelo teatro de Caen,
solicitou a Dubuffet um encontro para lhe apresentar seus Turbulents, espécie de bonecas
gigantes e portáteis. Desse encontro surgiria o Ateliê Jacob, em Paris, formado inicialmente a
partir de uma lista de 35 criadores vivos fornecidas por Dubuffet a Bourbonnais. Este
arquiteto, ele próprio inclinado a criações estranhas ao meio artístico oficial, alargou a área de
sua coleção para além dos limites concebidos pela Art Brut. Michel Ragon (1983, p. 5), ao
comentar esse momento, nota que coube a Bourbonnais a “descoberta” de nomes como
Geisel, Pesset, Sol, Nedjar, Burles, Verbena, Vandrey, entre outros.
Conscientes de não estarem mais operando nos domínios da Art Brut, por sugestão do
próprio Dubuffet, Bourbonnais pensa designar as obras de sua coleção como arte espontânea;
invenção fora das normas; invenção espontânea; produções extraculturais; arte fora das
normas. 131 Esta última nomeação foi a escolhida para completar os títulos principais do Ateliê
Jacob e, posteriormente, da Fabuloserie.
Apresentando esta última coleção, Ragon concorda com Dubuffet que tais criadores são
anticulturais em relação à civilização pequeno-burguesa na qual são obrigados a trabalhar,
mas questiona a validade da Art Brut como uma marca. Assim procedendo, Ragon (1983, p.
9) desliza para uma idealização mais antiga, imaginando a sobrevivência de uma civilização
rural, camponesa e bárbara, ocultada desde o fim da Idade Média pela cultura erudita, o que
explicaria a presença na Fabuloserie de placas de barbeiros da Costa do Marfim, de tabuletas
de caminhões afegãos e de ex-votos brasileiros. Para ele, quando Bourbonnais afastou-se do
conceito dubuffetiano, distanciou-se também da psiquiatria, implícita à trajetória da Art Brut,
configurando-se como um “museu camponês”.
Se, por um lado, a idéia de Art Brut dava sinais de crise, por outro soluções como esta
de Ragon acirravam ainda mais a dubiedade dessas coleções formadas a partir de obras
131
No original: art spontané; invention hors-les-normes; invention spontanée; productions extraculturelles, art
hors-les-normes. Conforme Ragon (1983, p. 6), tais designações constam de uma carta de Dubuffet a
Bourbonnais, datada de 4 de fevereiro de 1972: “sonne comme la basilique hors-les-murs”.
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produzidas por membros das classes populares e, nesse caso, de lugares tão diversos. De fato,
a ambigüidade desse processo abria duas fissuras no horizonte de protensões dos conceitos de
Art Brut e seus congêneres: primeira, a relativização da condição de sociomarginais dos
autores, uma vez que se admitia, por exemplo, um arquiteto; segunda, a crítica à noção de
isolamento psíquico que, ao aceitar produções iconológicas variadas, não mais se apresentava
radicalmente externo à história da arte oficial (supondo que tal fosse possível).
Examinando as últimas publicações dos Cahiers de l’Art Brut, Delacampagne (1989, p.
121) exemplifica bem essa crise, como na aquisição feita por Dubuffet de obras produzidas
por Jean Pous, dono de uma fábrica de rolhas; ele era um “autodidata marginal em relação à
arte oficial, sendo também, por seu grau de instrução, seu conhecimento do mundo e seu
gosto pela leitura, marginal à Art Brut”. Outros exemplos são Camille Renault, pasteleiro, que
lia e viajava muito, e Angelo Meani, que vinha de família de artistas, além de ser formado na
Escola de Belas-Artes de Brera. Decorre dessa dificuldade em se sustentar uma categoria
naqueles moldes a ausência na coleção de Dubuffet de criadores fundamentais como Louis
Soutter, Josep Maria Sucre e Antonio Ligabue.
A noção de isolamento psíquico, central na concepção dubuffetiana de criador bruto,
estava em questão desde pelo menos a década de 1960. O fundador da Collection de l’Art
Brut sabia disso, como notou Lucienne Peiry (1997, p. 143), quando distinguia os criadores
que julgava muito ligados ao meio cultural, transferindo suas obras para o que seriam, a partir
de 1971, as “coleções anexas”. Escreveu Dubuffet: “J’ai voulu créer une collection annexe
pour les cas problématiques: deux collections distinctes pour résoudre le problème des
marginaux hybrides” (citado por Peiry, 1997, p. 143). Assim, nas coleções anexas encontrarse-iam obras provenientes de pessoas que, mesmo tendo uma educação artística, sentem o
sopro da Art Brut. Conforme Peiry (1997, p. 214), Thévoz estava consciente da arbitrariedade
da divisão e pouco inclinado a seguir a orientação de Dubuffet nesse particular, “repatriando”
alguns autores polêmicos, como Nedjar, Podestà e Chaissac. Diante do problema, o próprio
Dubuffet fornece algumas sugestões para a designação da coleção anexa – “Champ Libre”,
“Nouvelles Sources”, “Neuve Invention”. Em 1982 este último título foi o escolhido,
passando a ser empregado mesmo fora do âmbito dos estudiosos de Lausanne. 132 Nesse
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Assim, Thévoz considerava tais produções “des oeuvres qui, sans procéder de la rupture mentale radicale des
auteurs d’Art Brut proprement dits, [sont] assez indépendantes du système des beaux-arts pour créer unne sorte
de porte-à-faux ou de contestation culturelle et institutionnelle” (Thévoz, Neuve Invention, Lausanne, 1988;
citado por Peiry, 1997, p. 215). Quanto ao uso do termo “Neuve Invention”, é exemplar a associação L’Art en
Marche, criada por Luis Marcel: Un musée neuve invention au pays du facteur Cheval (folder do museu,
Hauterives, 2002).
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momento o artista francês não considera mais a obra bruta como algo em si, mas como um
pólo, uma possibilidade expressiva, em oposição ao outro pólo da “arte culta”.
Por meio dessas considerações nos aproximamos das conclusões atingidas por Christian
Delacampagne, em sua história dos outsiders na arte do século XX. Para este filósofo, a
década de 1960 assinala o declínio de um gênero, encerrado com a morte de André Breton
(1966), líder maior do Surrealismo, do artista Gaston Chaissac (1964), o “erudito de
tamancos” que tanto influenciou Dubuffet, e Aloïse (1964), a criadora bruta mais significativa
– velha, louca e inventiva –, e da renúncia de Jean Dubuffet em prosseguir sua enquete, a
partir de 1967 (Delacampagne, 1989, pp. 122-125). O tipo ideal de autor concebido por
Dubuffet, à imagem de Adolf Wölfli, teria desaparecido – se é que ele existira um dia – da
Europa Ocidental; os delírios de loucos estavam controlados pelos fármacos, e a civilização
rural, isolada dos meios de comunicação, não mais existia. Conclui, então, Delacampagne
(1989, p. 126):

Que l’art brut en tant que tel est un phénomène historiquement déterminé,
aujourd’hui dépassé, même s’il reste par ailleurs, sur le plan théotique ou
fantasmatique, un “pôle d’attraction” extrêmement actif. Mais le désir individuel de
créer, de s’exprimer par des voies autres que celles de “l’art homologué” est, lui,
toujours vivant. Et le créateur autodidacte demeure toujours possible même si sa
connaissance de l’art dit cultivé ne peut être aussi faible qu’il lui était permis de
l’être au début ded notre siècle. [...]

Os artistas desviantes do final do século passado o são por uma intencionalidade
marcante, como pudemos observar na “Associação dos Artistas Brut Brasileiros”,
especialmente na figura de Maurício Villaça, artista que mais se aproximaria da “neuve
invention” que da Art Brut como pretendia. Sua heterodoxia é fruto de uma pesquisa
deliberada, não de sua ignorância; sua marginalidade revela uma estratégia (Delacampagne,
1989, p. 130). Não precisamos ir longe para encontrar estratégias culturais parecidas em
nossos “primitivos” (especialmente G. T. O. e Poteiro). Tampouco os hospitais psiquiátricos
representam hoje o isolamento radical do plano da cultura (ainda que o seja do ponto de vista
social). Freqüentadores do ateliê do Museu de Imagens do Inconsciente, como o exparaquedista Ênio Sérgio, reivindicam suas pinturas e esculturas para comercializá-las. Outro
exemplo mais lírico, o do pintor Ubirajara Ferreira Braga, falecido recentemente no Juquery,
que redigiu uma carta dirigida a Heloísa Ferraz, em que sintetiza suas intenções:
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Venho por meio desta solicitar-lhe um pedido que muito tenho em mente, para
divulgar os meus trabalhos em desenhos e que sejam mais conhecidos do “Público”
no Brasil e se possível no estrangeiro. Não gosto que meus trabalhos fiquem nas
gavetas dos acervos dos museus apenas simbolicamente. Arte é para todas as
camadas da população. [...] Arte é vida e ela não deve se restringir só aos artistas e
privilegiados... (citado por Ferraz, 1998, p. 114).

* * *

Não obstante tais constatações relativas ao fim do tipo ideal de criador imaginado por
Dubuffet e à pouca sustentação do termo Arte Incomum na cultura brasileira, a linguagem
desses criadores abrira-se à nossa experiência perceptiva. Se as designações Nova Invenção
ou Fora das Normas são mais sugestivas, ainda que posteriores à nossa designação Arte
Incomum, ou se os organizadores da Exposição Arte Incomum da XVI Bienal de São Paulo
deveriam ter forjado um termo mais preciso, ou ter-se alinhado à noção de Singulares,
tornando relativas as falas de Victor Musgrave, um dubuffetiano ortodoxo que não
reconheceu as escolhas da representação brasileira como obras brutas – considerando-as
“folclore” –, ou se pensássemos os criadores apenas como “novos heterodoxos”, como propõe
Delacampagne para nos desvelar o outro da arte... Todas essas possibilidades, denominações e
indagações, parecem hoje inócuas. Com efeito, no exercício crítico da história, retornamos
constantemente a dois pontos enunciados desde nossas primeiras linhas: o domínio do
inominável, de onde partira Dubuffet, e o eixo do “primitivo”, da criação original. Ambos,
porém, percorridos cerca de cem anos de história, mostram-se também eles históricos, cuja
condição espaço-temporal específica nos fez abandonar a narrativa generalista da história,
encontrando em cada momento, em cada enunciado, em cada criador, um campo de
significados particulares.
No entanto, se tão particulares são, por que nos ocupamos deles na universidade?
Porque não podemos nos furtar à observação dessas outras imagens advindas de obras
inventivas em exposições de coleções psiquiátricas, de arte popular, ou de arte
contemporânea, uma vez que elas constantemente nos alertam para as brechas do discurso
competente e para as impropriedades das narrativas generalizantes.
A despeito do debate intelectual que cada designação e cada concepção poderá suscitar,
desde a exposição do módulo Arte Incomum, em 1981, a participação do público se impôs a
favor da expressividade daquelas obras; é este, sem dúvida, o maior mérito daquela mostra.
As manifestações da imprensa são unânimes nesse ponto: a mostra de Arte Incomum fora um
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sucesso. 133 Poucos anos depois, em 1989, quando as obras de Bispo do Rosario vieram a
público, muitos de seus espectadores não puderam conter as lágrimas ao se depararem com
aquela linguagem tão íntima e ao mesmo tempo tão sensível ao observador (Hidalgo, 1996, p.
194).
Uma pesquisa acerca do campo da recepção estética junto aos visitantes daquela mostra
de 1981 constatou o acolhimento positivo das obras expostas, ainda que declaradamente com
estranheza e espanto (Frayze-Pereira, 1995, p. 75). Tal exposição despertou no público a
necessidade de repensar a si mesmo e ao mundo, revelando serem as manifestações nela
exposta um questionamento ao homem, uma arte que, enfim, faz dele também criador.
Estimulou-lhes ainda a crítica à própria instituição, fazendo-os rejeitar o termo “incomum”,
como mostrou Frayze-Pereira (1995, pp. 75 e 111), preferindo designações aos moldes de
“criação pura” ou “arte pura”.
O grande interesse daqueles que recebiam a exposição levou Frayze-Pereira (1995, p.
132) a questionar: o que existirá na Art Brut ou na Arte Incomum que permite a proximidade
do espectador? O que faz com que a “contemplação” ocorra sem o recurso da erudição
técnica? Observa o autor, com efeito, que essas obras falam-nos da vida “de uma vida interior
ameaçada pela exterioridade que nos cerca a todos” e que ainda “resiste por uma força
própria”, nas palavras de um visitante; ou então, nos termos de outro entrevistado, “que o
pedaço da verdade que cada um deles tem é perfeito, é válido e real. E somando os
pedacinhos de verdade que estou vendo nessa exposição, aparece uma grande verdade: que a
arte está composta de pedaços de verdade que é a vida”. Então, resumindo as visões do
abismo que se abrem aos visitantes e que estes manifestaram, conclui Frayze-Pereira (p. 139)
com a apresentação de três tópicos: 1) a tematização da Vida intrinsecamente ligada à questão
da Liberdade; 2) a aproximação do espectador quanto ao absolutamente Outro que transforma
o Eu que observa numa questão; 3) e a retomada de uma tradição mais velha do que a própria
arte (a Percepção) que remete o visitante, através do estranhamento e do temor nele
suscitados, à questão do Mistério da Origem.
Assim, o público daquela exposição obriga-nos a rever o fio imaginário que nos
conduziu nesta história. Ou seja, estamos novamente diante das origens. No entanto, o
discurso sobre o “primitivo” que se liga à noção de “original” pede esclarecimento. Não é a
própria visão do público, ela mesma, fruto de uma idealização cultural? Afinal, não estariam
133

“Sem dúvida alguma, o ponto mais alto desta Bienal é a mostra de Arte Incomum” (O Globo, 16 out. 1981);
“Uma seleção desses originais de Wölfli – o mais célebre caso de artista psicótico – é o grande trunfo da XVI
Bienal” (Veja, 21 out. 1981); “Arte Incomum é o grande sucesso” (O Estado de S. Paulo, 23 out. 1981); “A parte
de maior sucesso da XVI Bienal é, sem dúvida, a mostra de ‘Arte Incomum’” (O Estado de S. Paulo, 25 out.
1981).
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os estudiosos presos ao círculo ideológico do primitivismo, que oscila entre o enaltecimento e
a difamação? Em sendo assim, que origem poderia ser representada nessas obras surgidas das
mãos mais humildes dos habitantes do Brasil?
A análise das leituras do público contemporâneo mostrou-nos a sobrevivência e a
importância dos mitos românticos, os quais abrigam o interesse pelo “primitivo” e pelo
original da criação. 134 Nossa trajetória permitiu entrevê-los em situações muitas vezes
controversas: no valor da “ingenuidade” que possibilitou o reconhecimento das obras
populares como “de arte”, ou como frutos do folclore, “espírito do povo”; na alteridade do
primitivismo artístico, quando artistas europeus entregaram-se às produções de povos
africanos e da Oceania, de asilos psiquiátricos e de comunidades rurais; nas pesquisas acerca
da psicopatologia da arte ou na idéia de imagens do inconsciente, marcante na obra de Nise da
Silveira (cujo fundamento nas concepções de Jung aproxima-se mais de perto das fontes
românticas); em Jean Dubuffet cuja idéia de criação natural guiou sua seleção de autores
brutos; na aventura dos criadores populares sob as chaves diversas do “artista psicótico”, dos
“pintores primitivos”, dos “criadores virgens” ou “incomuns”... Esses temas escorregam no
tempo da história, cruzando nossos horizontes até aparecerem em nosso campo de presença
em sua condição mais originária.
Por meio dos traços “primitivos”, podemos ver surgir no interior do próprio campo
artístico o interesse no xamanismo, nas décadas de 1950 e 1960, a exemplo de Jackson
Pollock e suas obras “all-over”. Dizia o pintor: “Eu não pinto a natureza, eu sou a natureza”
(citado por Plaza, 2000, p. 27). Ao notar tal sobrevivência do primitivismo artístico, Colin
Rhodes (1997, p. 188) o atribui à noção de inconsciente, particularmente na leitura de Carl
Jung, fortalecendo a percepção de artistas estadunidenses, como Pousset-Dart, da importância
dos mitos indígenas na arte, chegados a eles através do “espírito coletivo”. As referências
indígenas podem, assim, ser encontradas em Barnett Newman, Rothko e Stamos. Tal idéia
acerca da figura do artista, ele próprio um xamã, é um tema aparente nas esculturas de Nancy
Graves, utilizando materiais como ossos e peles de animais na construção de objetos míticos,
a exemplo de seu Cave painting, Southwestern Arizona (to dr. Wolfgang Becker) (19701971). Também é importante lembrar Joseph Beuys que realizou sua House of Shaman, em
1959, para, na década seguinte, tornar-se o intermediário da canalização de “processos
metafísicos e energias espirituais” para “Actions”, a exemplo de Como explicar os quadros a
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Baseado em A. Béguin, mostra Frayze-Pereira (1995, p. 115) que são três os mitos principais: o mito da
Alma; o mito do Inconsciente; e o mito da Poesia. Teríamos, assim, a evocação de temas como “o sentimento
interior, a ingenuidade sincera, o gênio original, o inconsciente, o mito, a vidência, o sonho para pensar a questão
da arte [...] é realizada no presente” (p. 121).
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uma lebre morta? (1965) e Eurasia (1966). Porém, diferentemente do interesse de artistas
pelo simbolismo da magia e do xamanismo dos ameríndios, Beuys voltou-se para o passado
pagão da Europa, fazendo performances como aquela de 1965, quando o artista cobriu a
cabeça de mel e folhas de ouro elaborando uma espécie de cura cultural (Rhodes, 1997, p.
192).
A exposição “Les magiciens de la Terre”, ocorrida no Centro Georges Pompidou em
Paris, parece confirmar esse processo de aparição e ocultação do outro originário na cultura
erudita ocidental, dispondo ao público obras de arte do mundo inteiro em sua
heterogeneidade. Mais precisamente, a mostra respondia às críticas surgidas da exposição
“Primitivismo na arte do século XX”, organizada por William Rubin no Museu de Arte
Moderna de Nova York em 1984. Esta exposição, como vimos, fixava na história da arte a
concepção de primitivismo artístico das “vanguardas históricas”, sendo muitíssimo
contestada, como registrou Michael Archer (2001, p. 216):

[...] devido à sua suposição de que a arte era um fenômeno ocidental que propiciava
o exótico e o primitivo em outras partes do mundo. O argumento da mostra do
MOMA apoiou a noção de que o primitivismo era o diferente a ser encontrado
exclusivamente fora da cultura ocidental. Era como se o debate sobre o racismo, o
feminismo e a política dos anos 70 nunca tivesse acontecido, e como se a maturação
dessas discussões e seu prolongamento para outras áreas da marginalização social
[...] não estivessem produzindo seus efeitos.

De acordo com Archer (2001, p. 217), a mostra “Os mágicos da Terra” tentava
“apresentar o diferente como material de troca ideológica mais justa entre as culturas”. A
partir dessa releitura crítica da noção de “primitivo”, entretanto, não é possível suprimi-lo de
nossa memória coletiva, haja vista sua presença incontestável como vestígio em nosso
horizonte cultural. Pensamos ser necessário assumi-lo em suas contrariedades. Assim
procedendo, não deixará de ser polêmica a publicação, na década seguinte, de um livro de
Jean-Louis Ferrier, intitulado Les primitifs du XXe siècle: Art brut et art des malades
mentaux, no qual o autor começa citando criadores como Aloïse e Lesage, para chegar aos
“construtores de sonhos”, passando por nomes como Ligabue, Lonné, Wölfli, Müller, Carlo,
Nedjar, entre outros. Não poderemos mais deixar de indagar: qual o sentido do “primitivo”?
Ainda que surgido de maneira contraditória, o “primitivo” constituiu-se em parte da
identidade brasileira. Porém, ao reconhecê-lo como o olhar de fora, impõe-se um olhar de
dentro. Na síntese histórica da arte na América Latina, dirigida por Dawn Ades (1997, p.
296), lemos:
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Não é por acaso, nem também reflexo de um extremado gosto internacional, que
algumas das mais importantes imagens e estruturas da América Latina estejam na
interseção do meio ambiente com a arte popular. Essas interseções acontecem em
pontos cruciais da linha que define a identidade cultural. 135

Daí a importância de retermos a tese do escritor cubano Gerardo Mosquera em sua
crítica à noção de primitivismo de “afinidade”, apresentada na exposição do Museu de Arte
Moderna de Nova York, em 1984, bem como distinto do interesse dos artistas de vanguarda
pela “arte primitiva”. Estes não servem de modelo ao artista latino-americano, porque aquilo
que se considerou “primitivo” vem de dentro, e não de fora – ele é o “tertium quid entre o
Ocidente e o não-Ocidente” (citado por Ades, 1997, p. 300). Tais considerações, as quais não
deixam de nos chegar pelas lentes de uma professora da Universidade de Essex, estarão
sempre aí, a nos instigar. Ela questiona, por exemplo, que muitos dos artistas envolvidos
nesse debate não são “autênticos primitivos”, porque versados em história e antropologia, e,
enfim, dotados de um olhar cultivado, exterior.
E devolveríamos a questão: como ser “autêntico primitivo” num país pleno de
contradições sociais como o Brasil?
Ao ilustrar suas páginas com Mestre Didi e G. T. O., Ades sugere a resposta: não há
identidade fora da ambigüidade. E, a partir de Merleau-Ponty (1989, p. 100), pensamos que o
artista “em ação desconhece a antítese do homem e do mundo, da significação e do absurdo,
do estilo e da representação”. Esta frase do filósofo contempla sua concepção de história, na
qual a relação de interioridade e exterioridade fundamenta o saber perspectivo daquele que
pensa a história da arte. Escolher uma das partes em detrimento da outra é parcial e falso. A
constatação dessa relação diante do criador popular nos propõe o olhar de dentro e de fora da
cultura brasileira, para nos remeter ao outro lado da arte do Brasil. Somos, assim, conduzidos
às visões de Eli Heil, cuja obra fala de si e da cultura que a envolve, interior e exterior, e por
isso inominável: “Não sei dar nome ao meu estilo; sou tão livre na arte que inventei meu
próprio estilo” (citado por Araujo, 1978, p. 101).
Em suma, interrogando o outro lado da arte cujos traços procuramos aqui resumir,
temos que admitir que as indagações formuladas se tornam ainda mais inquietantes quando
situadas em nosso país, solicitando mesmo um olhar particular que a idéia de Arte Incomum
135
Ades (1997, p. 298) exemplifica por intermédio de Oswaldo Viteri, artista que, com base na antropologia,
realizou sua obra Olho de luz (1987, colagem sobre madeira, 1,60 x 1,60 m; col. do artista Quito) com bonecas
de pano coloridas, produzidas por comunidades equatorianas, dispostas lado a lado como num tecido, lançando
um círculo de luz no centro da composição.
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abrira e que seu desuso intenta fechar. Não caberá mais a circunscrição em categorias da
psicopatologia da arte ou do “primitivismo” num sentido obscurantista, uma vez que aqueles
não-artistas passaram, desde o final do século XX, a integrar o campo artístico
contemporâneo. Nesse sentido, há que se reconhecer que a disposição dos criadores populares
ao lado de artistas eruditos, cuja produção orienta-se segundo prerrogativas muito próprias,
não conseguirá ocultar sua condição modesta e os conflitos de seu reconhecimento numa
sociedade crivada de desigualdades. Em resposta a nossa pergunta acerca da origem
representada nas obras desses criadores inventivos, aludimos que ela não poderia ser outra
senão a da ambigüidade entre os dramas e as alegrias daquelas pessoas cujo trabalho deve ser
realizado com resignação e júbilo. Foi com tais considerações que Geraldo Telles de Oliveira
pensou suas esculturas: “Isto aqui tem rosto de todas as nação, de todos os tempo. É a roda
dos cativo, os penitenciado” (citado por Frota, 1978, p. 95).
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