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RESUMO

A presente pesquisa consiste na discussão sobre o que é Arte Naif, quais são as suas variações e
principais artistas. O problema maior é a própria definição do objeto de estudo. Para isso, temos
como base os textos dos poucos autores nacionais e estrangeiros que se debruçaram sobre o
tema. Alguns deles, inclusive, não são trabalhos acadêmicos, mas catálogos de luxo voltados
para a venda de obras ou a divulgação de museus ou coleções particulares. Busca-se estabelecer
parâmetros para o debate das manifestações plásticas que são chamadas pela crítica especializa-
da como Arte Naif. O maior evento desse gênero de pintura no Brasil, a Bienal Naifs do Brasil,
é realizado em Piracicaba, SP, e teve a sua décima edição em 2010.  A pesquisa realiza uma
análise dos textos de curadores, curadores-adjuntos e integrantes dos júris de seleção das dez
edições do evento (1992-2010) e suas referências para instituir uma discussão sobre o conceito
de Arte Naif. Esse diálogo inclui a discussão plástica de obras categorizadas no gênero. Traz
ainda comentários sobre os principais artistas que expuseram nas diversas edições da Bienal.

Palavras-chave: Arte Naif. Bienal Naifs do Brasil. Arte Popular. Arte Contemporânea. Curadoria.
Artes Plásticas.



ABSTRACT

This study investigates what Naïf Art is, which are its variations and main artists. The most
important question is the definition of the object of the study. This research offers a view of some
international and Brazilians art critics that studied the subject. Some of the articles about the
subject are not academic papers but art catalogues focused in selling art works or catalogues
from private museums or collections. All these information is joined to establish quotations and
qualified reflections about visual works that are categorizes as Naïf Art. The most important
event in this art area the Bienal Naifs do Brasil, that takes place in Piracicaba, in São Paulo State,
Brazil, since 1992. This study offers an analysis of art researchers, jury members and art curators
that have taken part in the last ten editions of the event (1992-2010). The idea is to seek and
discuss this kind of information to understand what Naïf Art is. The idea also is to analyze art
works that are called Naïf. The study also offers comments about the main artists that have taken
part in the Piracicaba Bienal editions since 1992.

Keywords: Naïf Art. Brazilian Naïfs. Popular Culture. Brazilian Art. Curator. Visual Arts.
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1 INTRODUÇÃO

OOOOO meu interesse pelas expressões pictóricas que se inserem no universo da Arte Naif 1 , manifes-
tação geralmente realizada por pintores autodidatas, com cores quentes e temas populares, surgiu
do contato que tive, em 1998, com o artista baiano Waldomiro de Deus que, naquele ano, apresen-
tou uma exposição itinerante por diversos campi da Universidade Estadual Paulista (Unesp).

Então como repórter do Jornal Unesp, tive a oportunidade de entrevistá-lo. Perante a rique-
za de sua vida e obra, dediquei um ano ao estudo do seu estilo e trajetória vivencial e artística. O
resultado foi a publicação, no final de 1999, pela Editora Unesp e Imprensa Oficial do Estado de
São Paulo (Imesp), do livro Os pincéis de Deus: vida e obra do pintor Naif Waldomiro de Deus.
Lançado em São Paulo, Rio de Janeiro, Osasco e Suzano, incluía um último capítulo que era
justamente uma reflexão, baseada em estudo bibliográfico, sobre o que vem a ser a Arte Naif.

Durante o convívio com o artista e com esse estilo, conheci, pessoalmente ou por refe-
rência, dezenas de pintores Naifs. Um deles, Ranchinho, me chamou a atenção por ser justamen-
te o oposto de Waldomiro, não na estética, mas na trajetória existencial.

Se o artista baiano é extremamente eloquente ao contar a sua vida e emitir opiniões sobre
a sua obra, Sebastião Theodoro Paulino da Silva – conhecido por Ranchinho, por ter morado boa
parte de sua vida em ranchos abandonados nos arredores do centro urbano da cidade paulista de
Assis –, devido a problemas mentais não totalmente identificados pelos médicos, mal conseguia
falar, emitindo apenas grunhidos, interpretados com dificuldade pelo seu sobrinho Juvenil.

Se Deus interpreta o mundo oralmente e pelas telas, Ranchinho tinha principalmente a
arte como elo com a realidade circundante. A partir de pesquisa bibliográfica, entrevistas com
críticos de arte e análise de quadros, desenvolvi minha dissertação de mestrado, O Van Gogh
feliz: vida e obra do pintor Ranchinho de Assis.

Apresentada no Instituto de Artes da Unesp, em 2004, e lançada em livro pela Editora
Unesp, em 2008, por ter sido selecionada pelo Programa de Publicação de Teses e Dissertações
da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da instituição, a obra discorre sobre biografia, perfil humano,
carreira e estilo artístico do pintor. Um desenvolvimento dessa pesquisa foi texto publicado no
livro A arte visionária de Ranchinho, lançado em 2011 pela Race Gestão Cultural.

Em 2003, já havia sido lançado o livro Contando a arte de Ranchinho (Editora Noovha
America), que obteve o 2º lugar no Prêmio de Melhor Livro Infantil e Juvenil da Academia de
Letras de Minas Gerais, 2004, e foi indicado para o Acervo Básico da Fundação Nacional do
Livro Infantil e Juvenil/2003.

 Optou-se por grafar o termo Naif em letra maiúscula por ser o objeto deste estudo. Como o termo já está
dicionarizado em língua portuguesa, suprimiu-se o itálico e, seguindo as novas normas ortográficas,
foi retirado o trema.

1
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Um dos integrantes da minha banca da dissertação de mestrado, o professor Américo
Pellegrini Filho, da ECA-USP, sugeriu que o próximo passo nesse mergulho no mundo da Arte
Naif fosse o desenvolvimento do primeiro capítulo da dissertação, em busca de uma conceituação
mais precisa do que vem a ser esse tipo de trabalho no Brasil. Essa saudável provocação somou-
se ao fato de eu ter sido integrante do júri de seleção e premiação da Bienal Naifs do Brasil de
2006, em Piracicaba, SP, que teve a curadoria de Ana Mae Barbosa.

De lá para cá, acompanhei ainda mais de perto as mencionadas Bienais, buscando sem-
pre entender os critérios das comissões julgadoras e do curador da Sala Especial. Foi possível,
assim, verificar as variações existentes nesse processo e os diferentes conceitos utilizados pelos
integrantes do evento.

Nesse contexto, nosso foco de atenção nesta pesquisa é a Bienal Naifs do Brasil. O evento
constitui-se em uma ação cultural de grande amplitude e expressiva repercussão.  Realizada pelo
SESC São Paulo desde 1992, na Unidade de Piracicaba, SP, foi criada com o intuito de privilegiar
a participação dos artistas plásticos produtores de obras enquadradas na categoria de Arte Naif.

A Bienal originou-se das mostras anuais realizadas pelo SESC Piracicaba, no período de
1986 a 1991, sempre com o propósito primordial de valorizar e divulgar essa vertente artística
fortemente marcada por elementos que distinguem a Cultura Popular brasileira.

A continuidade do evento tornou a Bienal Naif uma referência para todos aqueles que
possuem algum vínculo com essa linguagem – artistas, pesquisadores, colecionadores e galeristas
–, além de educadores e estudantes, que ampliam seus conhecimentos por meio de um trabalho
paralelo de arte-educação.

Desde o início, a Bienal se caracterizou pela formação de um júri de seleção e premiação.
A partir de 2004, com a aposentadoria de Antonio do Nascimento, funcionário do SESC Piracicaba
e grande incentivador do evento, passou a ser nomeado um curador, que é responsável pela
montagem de uma sala especial, instalada em local diferenciado. O júri, porém, continua a ser
responsável pela seleção e premiação dos integrantes da exposição.

A Arte Naif vem ganhando espaço na mídia. Em 1974, a França lançou um selo com um
quadro do mais famoso dos pintores Naifs, Henri Rousseau (1844-1910) [Ver Apêndice A].
Além disso, há museus especificamente de Arte Naif em Laval, na França; em Luzzara, na Itália;
em Figueras, na Espanha; em Esquel, província de Chubut, na Argentina (CARBONELL, 2000;
e MAGRINI, 1998); e em Hlebine, na Croácia, entre outros, como o Museu do Sol, em Penápolis,
SP; e o Museu Internacional de Arte Naif (MIAN), no Rio de Janeiro, RJ.

A presente pesquisa consiste na discussão sobre o que é Arte Naif, quais são as suas
variações e principais artistas. O problema maior é a própria definição do objeto de estudo. Para
isso, teremos como base os poucos autores nacionais e estrangeiros que se debruçaram sobre o
tema. Alguns deles, inclusive, não são trabalhos acadêmicos, mas catálogos de luxo voltados
para a venda de obras ou a divulgação de museus ou coleções particulares.
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Busca-se estabelecer parâmetros para o debate das manifestações plásticas que são chama-
das pela crítica especializada como Arte Naif.  O maior evento desse gênero de pintura no Brasil, a
Bienal Naifs do Brasil, é realizado em Piracicaba, SP, e teve a sua décima edição em 2010.

A pesquisa realiza uma análise dos textos de curadores, curadores-adjuntos e integrantes
dos júris de seleção das dez edições do evento (1992-2010) e suas referências para instituir uma
discussão sobre o conceito de Arte Naif. Esse diálogo inclui a discussão plástica de obras
categorizadas no gênero.

Traz ainda comentários, compondo um mosaico, repleto de associações livres, sobre os
principais artistas que expuseram nas diversas edições da Bienal. As imagens selecionadas para
breve análise seguiram critérios objetivos (trabalhos premiados pelas comissões julgadoras) e
subjetivos (preferências pessoais do autor da pesquisa e proximidade com alguns dos artistas
analisados, sempre levando em conta, porém, o princípio de que os criadores tenham participado
da Bienal em uma ou mais edições.

Como a grande maioria desses comentários é oriunda de visitas realizadas aos ateliês dos
artistas em São Paulo e em outros Estados, esta pesquisa não inclui a Bienal de 2012, que será
objeto de um novo item deste trabalho caso venha a ser publicado antes da Bienal de 2014.

Os objetivos da pesquisa são conceituar a Arte Naif a partir das bienais promovidas pelo
SESC Piracicaba; e verificar quais artistas se sobressaíram no evento. Pretende-se ainda discutir
como a Arte Naif e a Cultura Popular são tratadas no universo das artes plásticas no Brasil a
partir dos textos e reflexões promovidas por curadores e júris do evento a ser estudado; e identi-
ficar tendências no estudo da Cultura Popular a partir das escolhas realizadas pelos curadores e
pelo júri, conectando o evento com a Arte Brasileira como um todo.

Uma das questões algumas vezes colocada ao longo das Bienais do SESC são as frontei-
ras entre a cultura erudita e a popular. Em linhas gerais, pode-se dizer que a primeira provém do
pensamento científico, dos livros e das pesquisas universitárias, ou seja, do estudo em geral. A
segunda está identificada com o povo e a espontaneidade.

A ligação entre arte e vida costuma ser muito forte na arte popular, sendo especialmente
importante conhecer, além do objeto produzido,  o próprio artista. Por isso, neste trabalho, sempre
que possível, ao visitar alguns dos principais artistas Naifs, serão feitas referências às suas trajetórias.

Nesse contexto, a arte popular é ligada à tradição que lhe dá origem, inclusive com ele-
mentos regionalistas, mas também é inovadora em sua capacidade de incorporar novos elemen-
tos culturais rapidamente. A matriz desses artistas costuma estar ligada a acontecimentos cotidianos
e, por isso, cada um desses criadores não poucas vezes tem o seu trabalho fortemente afetado
pela cultura de massa.

A cultura erudita é mais valorizada pelas diversas instituições, como a universidade por
exemplo, e não deixa de ser curioso que os artistas populares, para ganhar espaço no meio acadê-
mico, precisam ter o aval de intelectuais que se valem de conceitos eruditos para justificar obras
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que, talvez, não precisassem de uma teorização. Em síntese, são os representantes da cultura
erudita que estudam e pesquisam a cultura popular e lhe atribuem conceituações.

Com a indústria cultural e os meios de comunicação de massa, as classes sociais se
aproximam  e  surge um caldo cultural que estabelece pontos de intersecção entre a cultura
erudita e a cultura popular, pois elementos como o futebol, por exemplo, são consumidos tanto
por setores mais excluídos da sociedade quanto pelas elites.

Assim, a cultura de massas, assim como as informações que podem ser obtidas pela
internet, podem ser vistas como uma ponte entre a cultura erudita e a popular. Basta lembrar que,
por meio de reproduções ou com uma conexão à rede mundial de computadores, uma pessoa em
um pequeno rincão tem hoje acesso a muitas informações, por exemplo, a praticamente toda a
vida e a obra de Picasso ou de Portinari.

No Brasil, essa situação é extremamente complexa, pois existe uma massa de baixo nível
educacional e com sérios problemas de alfabetização que encontra em meios de comunicação, como
rádio, televisão e internet, suas únicas fontes de acesso à cultura, já que jornais e livros são acessíveis,
por questões econômicas, sociais e culturais, apenas a uma fatia de privilegiados da população.

Mesmo entre os intelectuais, quem estuda  arte popular é vítima de certo preconceito.
Mata e Mata (2006) apontam que não são poucos os historiadores e cientistas sociais que, duran-
te décadas, se negaram a reconhecer a importância do trabalho daqueles que estudam folclore,
por exemplo.

Gramsci (1978) já alertava que a cultura erudita é valorizada como produção e consumo
da elite social, enquanto o folclore e a cultura popular refletem interesses, valores e ideologia das
classes dominadas. Canclini (1997, p. 220) prefere a expressão  “culturas do povo”, e Ortiz
(1992) ressalta que a noção de cultura popular é relativamente recente, tendo surgido na Europa
com o movimento romântico de inícios do século XIX, justamente quando aumentou a separa-
ção entre cultura de elite e cultura popular.

Burke (1989) constata que existe grande diversidade na arte popular, que não pode ser
considerada um todo homogêneo, e Canclini  (1997, p. 220) defende a ideia de que “o popular
não é monopólio dos setores populares”.

Bakhtin (1987) defende a concepção de que existe uma influência recíproca ou uma
circularidade entre a cultura das classes subalternas e a das classes dominantes. Kippenberg
(2005), por seu turno, fala em sincretismo cultural e em multiculturalismo, e  Chartier (1995)
reforça que a cultura popular é uma categoria erudita, pois foi criada por indivíduos que não
pertencem ao universo popular.

Segundo Muchembled, a cultura dita popular foi separada e desmerecida por grupos
elitizados a partir do século XVIII. Até então existiria uma cultura geral compartilhada por todas
as camadas da sociedade. Com a maior centralização do poder dos reis e da Igreja, a cultura
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popular foi progressivamente sendo desmerecida e sobrepujada por um saber oficial
(MUCHEMBLED apud CHARTIER, 1995, p. 2).

Portanto, nessa conversa de trocas entre a arte dita erudita e a arte chamada de popular, os
artistas Naifs apresentam os mais diversos resultados, marcados, na maioria dos casos, pela
espontaneidade e por soluções visuais geralmente ricas e surpreendentes, que obrigam a repen-
sar a fronteira entre aquilo que se chama de culto e o que se chama de espontâneo.

Como público-alvo desta pesquisa, temos pesquisadores e admiradores de Arte Naif,
Arte Popular, Arte Contemporânea e Arte Brasileira de modo geral.  Nesse sentido, cabe lem-
brar que a Bienal Naifs do Brasil constitui-se em um evento cultural de grande amplitude e
expressiva repercussão. 

As principais hipóteses nesse contexto são:

a – tratando-se de um evento sobre Arte Naif, a Bienal SESC deveria ter um conceito
mais claro do que é Arte Naif. Na prática, isso parece não ocorrer, e cada júri de
seleção e premiação, em cada edição do evento, adota um viés diferenciado, com
critérios bem distintos.

b – a justificativa mais comum para elogiar os melhores trabalhos da chamada Arte Naif
é geralmente realizada com uma aproximação com a arte chamada erudita. Isso ocor-
re porque não existe uma tradição crítica de valorização do gênero. Portanto, busca-
se o apoio em nomes e críticos já consagrados de outros segmentos.

c – a chamada Arte Contemporânea começa a ser aproximada pela crítica de arte da cha-
mada Arte Naif porque existe hoje um esgotamento de nomes e procedimentos do
mercado contemporâneo. Galerias como a Pontes, em São Paulo, SP, por exemplo,
inicialmente voltada para o segmento popular, veem nesse diálogo uma forma de
ampliação de mercado.

d – o fato de haver uma dificuldade de criar um discurso teórico hermético sobre a
Arte e a Cultura Popular as condena a ser um nicho de artistas segregados, geral-
mente oriundos das classes C e D, muitas vezes não brancos e com falhas em sua
formação escolar que, com frequência, os impedem de ler e/ou escrever com de-
senvoltura.

e – como a arte chamada Naif e a Cultura Popular em geral tendem a ser mais discursivas
e figurativas, ocorre um histórico afastamento delas da crítica de arte e do discurso
acadêmico, que necessitam se valorizar como bulas para justificar plasticamente o
muitas vezes injustificável.

A investigação depende de procedimentos intelectuais e técnicos para que seus objetivos
sejam atingidos: os métodos científicos. Cada um deles é o conjunto de processos ou operações
mentais que se devem empregar na investigação. É a linha de raciocínio adotada no processo de
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pesquisa. Os métodos que fornecem as bases lógicas à investigação são: dedutivo, indutivo,
hipotético-dedutivo, dialético e fenomenológico.

Empregado em Pesquisa Qualitativa, como a que é desenvolvida neste trabalho, o méto-
do fenomenológico não é dedutivo nem indutivo. Preocupa-se com a descrição direta da experi-
ência tal como ela é. A realidade é construída socialmente e entendida como o compreendido, o
interpretado, o comunicado. Então, a realidade não é única: existem tantas quantas forem as suas
interpretações e comunicações. O sujeito/ator é reconhecidamente importante no processo de
construção do conhecimento.

As pesquisas tendem a reconhecer uma pluralidade cultural, abandonando a autoridade
única do pesquisador para reconhecer a polivocalidade dos participantes (FINE, 1994). O padrão
textual tende a admitir a poliformidade descritiva da vida e da cultura (MARCUS; FISHER,
1986) e a validade da investigação recorre à possibilidade de se traduzir a experiência humana
em um texto (TIERNEY; LINCOLN, 1997).

Nessa linha de raciocínio, para conceituar a Arte Naif, nossa pesquisa passa pela leitura
de críticos de arte e estudiosos do tema como Andrade (1998), Bihalji-Merin (1972), Finkelstein
(1994, 2001), Fourny (1990), Frota (2005), Jacovsky (1976), Klintowitz (1985), Mimessi (1991)
e Pellegrini (1977).

O foco central está nos textos dos curadores, curadores-adjuntos e integrantes das comis-
sões de seleção e premiação. Esse material está nos catálogos das dez edições da Bienal realiza-
das no período a ser estudado. A maioria dessas fontes, tanto as bibliográficas como as oriundas
do evento, mostra, cada qual com seus argumentos, o que diferencia a Arte Naif.

A partir das leituras dos textos dos catálogos de 1992 a 2010, é discutido como o evento
tratou historicamente o fenômeno da Arte Naif. Os argumentos utilizados por cada curador e
integrante do júri são o ponto de partida da reflexão sobre os caminhos tomados e sobre as
possibilidades de se conceituar a Arte Naif, no sentido de que o evento mantenha algumas li-
nhas-mestras em suas próximas edições.
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2 PRINCÍPIOS PARA A ARTE NAIF

m termos gerais, acredita-se que a Arte Naif está fortemente vinculada à arte popular nacio-
nal, mas ainda não é devidamente valorizada internamente. Cabe lembrar que se convencionou
chamar Arte Naif à que é produzida por artistas que lidam com temas populares, geralmente
inspirados no meio rural.

O termo Naif (“ingênuo”, em português), que se pronuncia “naíf”, ganha especial rele-
vância entre artistas franceses e haitianos justamente para designar os pintores que rejeitam as
regras convencionais da pintura ou que não tiveram acesso a elas.

Segundo o Dicionário SESC: a linguagem da cultura, o termo Naif é uma “[...] designa-
ção de origem francesa – literalmente, arte ingênua – para as pinturas e esculturas de técnica
autodidata, livre, espontânea, rude e frequentemente popular.” (NEWTON, 2003, p. 461).

Em sua tradução literal, o termo francês naïf significa, portanto, ingênuo e vem do latim
nativus, no sentido de original, natural, inato. Surgiu para “batizar” o estilo de arte desenvolvido
pelo pintor Henri Rousseau (1844-1910), e com o passar do tempo foi incorporado ao vocabulá-
rio dos críticos, pesquisadores, marchands, colecionadores e artistas.

Desde a sua ligação com a obra de Rousseau, a palavra Naif foi sendo adotada universal-
mente para designar esse tipo de pintura (ingênua), e, conforme esclarece o Dicionário Aurélio
no final do referido verbete, “embora em francês Naif seja vocábulo masculino (feminino Naïve),
no Brasil é usado como vocábulo de dois gêneros”, corroborando plenamente o uso corrente das
expressões Arte Naif e pintura Naif por parte de críticos, escritores, jornalistas, artistas, colecio-
nadores e pesquisadores brasileiros.

Também denominados de ingênuos, primitivos modernos ou neoprimitivos, populares,
além de várias outras designações que vêm sendo empregadas ao longo dos anos, os artistas
Naifs são geralmente autodidatas que se expressam plasticamente de maneira instintiva, espon-
tânea e original. Em sua esmagadora maioria não tiveram uma aprendizagem artística formal, e
assim podem criar suas obras com a mais ampla liberdade de expressão, desobrigados que estão
de seguir os padrões ou rigores de qualquer “escola de arte” que seja.

A Arte Naif apresenta geralmente cores vivas, imaginação, estilização e poder de síntese
levados para a tela com uma técnica aparentemente rudimentar. Em linhas gerais, pode-se dizer
que a Arte Naif brota do inconsciente coletivo, mantém-se em constante renovação e se deixa
penetrar por influências eruditas, embora conserve sua natureza própria. Sabedoria e sonho se
irmanam em obras difíceis de definir sob uma única catalogação.

Sobre a definição de inconsciente coletivo, cabe retomar o pensamento de Jung:

Uma camada mais ou menos superficial do inconsciente é indubitavelmente pesso-
al. Nós a denominamos inconsciente pessoal. Este porém repousa sobre uma cama-
da mais profunda, que já não tem sua origem em experiências ou aquisições pessoais,

EEEEE
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sendo inata. Esta camada mais profunda é o que chamamos inconsciente coletivo.
Eu optei pelo termo “coletivo” pelo fato de o inconsciente não ser de natureza
individual, mas universal; isto é, contrariamente à psique pessoal ele possui conteú-
dos e modos de comportamento, os quais são “cum grano salis” os mesmos em toda
parte e em todos os indivíduos. Em outras palavras, são idênticos em todos os seres
humanos, constituindo portanto um substrato psíquico comum de natureza psíquica
suprapessoal que existe em cada indivíduo. (JUNG, 2000, p. 15).

Ao longo deste trabalho, em virtude das múltiplas nomenclaturas, em linhas gerais, con-
sideramos Arte Primitiva como aquela realizada cronologicamente na pré-história; Arte
Primitivista, como a produzida por artistas sem conhecimento formal dos cânones plásticos (pers-
pectiva, por exemplo); Arte Bruta, como uma produção vinculada a alienados mental ou psicolo-
gicamente da sociedade; e Arte Naif, como uma linguagem relacionada a criadores visuais que
dialogam com matrizes populares.

Para o crítico de arte Pellegrini (1989), a arte popular caracteriza-se pelo autodidatismo,
por técnicas rudimentares adquiridas de modo empírico, pela espontaneidade e liberdade de
expressão, e pelo informalismo (ausência de aspectos formais acadêmicos, como composição,
perspectiva e respeito às cores reais).

Chicó tenta localizar os pintores Naifs com mais precisão:

Perto dos pintores amadores e confundindo-se, muitas vezes, com eles, relaciona-
dos também com os criadores de uma pintura popular, os primitivistas distinguem-
se por uma posição estética definível à margem da arte erudita, tradicional ou
inovadora. Esta é encarada por eles com alguma dose de ingenuidade, não apenas
imitativa (caso comum nos amadores) – mas capaz de revelar, por frescura de ima-
ginação, novas possibilidades expressivas, influenciando assim a Arte Contempo-
rânea. (CHICÓ, 1973, p. 6).

O alfandegário aposentado Henri Rousseau, sobre o qual desenvolvemos texto espe-
cífico no Anexo I, foi valorizado pelos intelectuais da vanguarda francesa, como o drama-
turgo Alfred Jarry, o poeta Guillaume Apollinaire e os pintores Robert Delaunay e Pablo
Picasso, e influenciou os surrealistas. Graças a ele, outros pintores Naifs foram se impondo,
conquistando a crítica e adquirindo uma posição dentro da História da Arte. Basta citar que
o Museu de Arte Moderna de Paris tem uma sala especial para os Naifs, onde se encontram,
ao lado de Rousseau, Vivin (1861-1936), Séraphine (1864-1942) e A. Bauchat (1837-1938),
entre outros.

Especificamente em relação a Rousseau, Goldwater vê no pintor francês o uso de uma
tradição formal aceita para fins puramente estéticos; ou seja, o artista cria porque isso lhe dá
prazer. É uma necessidade vital. Por isso mesmo, geralmente não existe a preocupação em se
filiar a escolas ou de frequentar cursos acadêmicos: “Essa atitude comum em relação a diferentes
materiais plásticos gera admiração da crítica tanto em relação aos aborígenes como aos novíssimos
primitivos.” (GOLDWATER, 1986, p. 5).
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Sant’Anna aponta que há um diálogo entre a arte dita erudita e a Naif:

Esses artistas populares, ingênuos e primitivos são alicerces da cultura. É através
dos Naifs que muitas vezes a chamada Arte Oficial vai se alimentar; é bem forte que
germina a seiva mais cristalina, e dela se bebe, quando nos cansamos de viver num
mundo de ilusões e aparências. É nessas pinturas que fala a voz do excluído. Assim
como fazem nos países realmente cultos, devemos dar vivas aos Naifs do Brasil.
(SANT’ANNA, 1993, p. 12).

O que aproxima os artistas Naifs de todo o mundo, portanto, parece ser, de acordo com
estas primeiras leituras, a consciência da autonomia do espaço pictórico, o uso expressivo e
ornamental das cores, o toque onírico que diferencia o universo criado da realidade e o sopro
poético presente nos quadros.

Na III Trienal de Arte Popular de Bratislava, em 1972, na então Tchecoslováquia, por
exemplo, o Brasil se destacou ganhando o prêmio de melhor representação nacional. Esse
momento foi muito importante porque surgiu uma nova tentativa de nomenclatura, porque
toda arte popular foi agrupada sob o nome de arte ínsita, do latim insatus, inato. No entanto,
nos últimos anos, o termo Naif superou todos os demais, sendo aceito internacionalmente
(ANDRADE, 1998).

Há até quem diga que os quadros dos Naifs se assemelham à pintura de crianças. Jacovsky
discorda e estabelece as diferenças:

A pintura das crianças não é obra de arte. Para elas, não passa de divertimento,
enquanto para os primitivistas trata-se do objetivo de suas vidas. Eles abolem o
tempo e remontam às fontes, a esses paraísos infantis perdidos e, afinal, reen-
contrados. O Naif começa onde morre a criança. (JACOVSKY, 1976, p. 25).

Bihalji-Merin (1972) julga que a essência e o caráter da Arte Naif brotam no campo
anímico da inocência e da simplicidade:

Se o artista renuncia a elas, põe em perigo o clima específico de sua arte. Ao
longo dos anos ou décadas, pode aperfeiçoar sua técnica e mover-se com maior
liberdade em termos da composição. Porém, se sua sensibilidade e receptividade
diminuem, começa a se repetir e a produzir em série, podendo ocorrer a perda da
ingenuidade e da espontaneidade imaginativa. O interessante da pintura Naif é
que se trata de um estilo que não se aprende. Ele nasce com quem o executa. Cada
pintor Naif tem um estilo próprio e nos obriga a entrar em contato com a criança
pura que existe em nosso interior. Isso porque as imagens Naifs podem tanto ser
fantasias delirantes, como caricaturas grotescas ou hiper-realistas. (BIHALJI-
MERIN, 1972, p. 72).

Como não é uma pintura que segue os cânones, geralmente não se estuda, mas se sente.
Marcada por imagens do cotidiano e pela pureza de traços, cores e formas, a Arte Naif espalha-
se por França, Haiti, Leste Europeu (BÁNSZKY, 1997), Itália e Brasil, mantendo um mercado
bem específico, segundo Bihaljin-Merin (1972, p. 75): “A Arte Naif, ao não se incluir no varian-
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te vaivém dos estilos, manifesta-se como uma arte submetida às suas próprias leis. Não é uma
arte contra os modernos, apenas uma parcela artística mais subestimada”.

De modo geral, afirma-se que na obra dos pintores Naifs não há perspectiva, o desenho é
rústico e quase não há mistura de cores, já que eles não têm conhecimento técnico.  Trata-se,
portanto, de um estilo que existe há milênios, desde quando o homem desenhava cenas de caça
nas paredes das cavernas.

Os artistas Naifs são forçosamente autodidatas no sentido de que eles não receberam
influência ou dirigismo de um professor de Belas Artes. Eles começam a pintar por impulso e
procuram resolver as dificuldades técnicas com meios próprios, sendo perdoados quando as suas
figuras não são perfeitamente desenhadas ou quando aparecem erros de simetria e perspectiva.
“Porém, a experiência da prática ao longo dos anos pode proporcionar ao pintor Naif uma técni-
ca apurada e certeira.” (ANDRADE, 1998, p. 32).

De acordo com Finkelstein, fundador do Museu Internacional de Arte Naif (Mian), no
Rio de Janeiro, criado em 1995, num casarão do Bairro de Cosme Velho, com o maior acervo
do mundo no gênero, reunindo cerca de 8 mil obras de 130 países, incluindo aqueles em que a
Arte Naif é mais forte, como Leste Europeu, Haiti e Equador, e de todos os Estados brasilei-
ros: “A pureza com que os Naifs pintam mostra que eles não estão querendo provar nada,
apenas exprimir o sentimento por meio do pincel. Essa é a força da arte deles.” (FINKELSTEIN,
2001, p. 12).

O destaque da Arte Naif, para Andrade, reside na liberdade de criação do artista, que se
expressa com espontaneidade: “[...], o artista Naif oferece uma visão interior, repleta de cor,
criando um mundo para si próprio. No Brasil, o movimento cresceu a partir de 1937 com Heitor
dos Prazeres, Cardosinho e Sílvia.” (ANDRADE, 1998, p. 33).

Heitor dos Prazeres (1898-1966) é um nome obrigatório em qualquer retrospectiva de
Arte Naif brasileira, parceiro de Noel Rosa na célebre música Pierrô apaixonado e premiado na
I Bienal Internacional de São Paulo, em 1951, em cujo júri estava o crítico e historiador Herbert
Read, um dos nomes mais respeitados da historiografia da arte mundial.

Em Bienais posteriores, Grauben Monte Lima, Elisa Martins da Silveira e José Anto-
nio da Silva estiveram presentes. No exterior, a pintora Iracema Arditi foi uma das maiores
responsáveis pela divulgação da pintura Naif, principalmente pelas várias exposições que or-
ganizou na França.

José Bernardo Cardoso Jr., o citado Cardosinho (1861-1947), admirado por Portinari e
com uma obra no Museu de Arte Moderna de Nova York (MOMA); Chico da Silva (1910-1985),
descendente de índios, menção honrosa na Bienal de Veneza, em 1966; e Antonio Poteiro (1925-
2010), oleiro de profissão e ceramista de talento que chegou às telas estimulado pelos pintores
Siron Franco e Cleber Gouveia, são nomes obrigatórios da Arte Naif nacional.

Há ainda Maria Auxiliadora (1935-1974), doméstica e passadeira descoberta pelo es-
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pecialista alemão Ronald Werne na Praça da República; Lia Mittarakis (1934-1998), que ao
ter um de seus quadros como capa da revista Time dedicada à ECO -1992, conferência mundi-
al do meio ambiente realizada no Rio de Janeiro, foi a primeira artista brasileira a ter uma obra
reproduzida nessa revista.

Para Nascimento, os artistas Naif criam de uma maneira especial:

[...] a descoberta do mundo das tintas e dos pincéis acaba se transformando, para
uma parcela significativa desses artistas, em uma ótima oportunidade de serem aceitos
no seu grupo e de se integrarem à sociedade. E, quando conseguem, aumenta a
possibilidade de eles serem reconhecidos e valorizados, independentemente de suas
origens, dos seus padrões culturais e dos seus bens materiais. (NASCIMENTO,
1998, p. 12).

Aquino avalia que o Brasil é um dos berços da pintura ingênua:

As solicitações sensoriais criadas por um país tropical e por seu folclore, ligadas à
liberdade gerada pela arte moderna, fizeram surgir nos campos e nas cidades milha-
res de ingênuos – a maioria sem qualquer expressão. Sobram poucos, uns trinta,
cujas qualidades vão além do simples colorismo bruto e das incorreções anatômicas
para chegarem à arte propriamente dita. (AQUINO, 1978, p. 15).

Encontrar talentos no universo dos chamados primitivos é um grande e fascinante de-
safio devido à diversidade de linguagens e tendências perante a dificuldade que o próprio
termo Naif traz em sua conceituação. Para isso, é preciso conhecer o maior número possível
de artistas do Brasil, buscando as características que tornam alguns desses pintores expoentes
do que há de artisticamente melhor, dando-lhes destaque não como meros Naifs, mas colocan-
do-os entre os principais nomes da arte universal, independentemente de categorias, lingua-
gens e nomenclaturas.

Tendo em vista a bibliografia e as fontes até agora consultadas, foi possível chegar, mes-
mo com todas as limitações que isso implica, a doze princípios da Arte Naif, presentes em minha
dissertação de mestrado e que são as hipóteses a ser estudadas. Segundo elas, o artista Naif, para
merecer este nome, deveria preencher as seguintes características:

1. Ter preocupação estética, não mágica ou religiosa;

2. Seguir o gosto individual, não o da coletividade;

3. Obedecer à ampla riqueza do mundo interior, não apenas à emoção;

4. Ser um artista profissional, não um diletante;

5. Praticar intensa e seriamente, não se acomodar;

6. Desenvolver um estilo pessoal, não uma imitação;

7. Ter espírito visionário, não conformista;

8. Manter traços da arte instintiva, não repetir o que já existe;
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9. Ser um autodidata, não seguir escolas;

10. Buscar sempre uma produção mais elaborada, não estagnar;

11. Manter a liberdade, não sendo, porém, necessariamente, agressivo;

12. Manter a fidelidade ao individualismo, não aos modismos.

A partir das considerações de Finkelstein (1994, 2001) e de Silva (1997), é possível verifi-
car que Arte Naif não é Arte Primitiva. Essa denominação é mais apropriada para os povos que
vivem num tempo histórico preciso, como a arte pré-histórica, as culturas africanas ou os criadores
de arte cristã do início da Idade Média. Seus criadores, anônimos, vinculam-se a um estado preciso
de evolução cultural e não têm uma preocupação estética, mas uma função social ritual dentro de
suas culturas particulares, ligada a atividades de caça, pesca, coleta, magia ou religião.

Arte Naif também não é arte folclórica, do povo, tradicional, rústica ou provinciana.
Estas, segundo o crítico Arnold Hauser (1984), revelam influência mínima do gosto individual,
pois o artista é um porta-voz da comunidade, um veículo da visão estética do grupo.

A produção Naif diferencia-se da arte dos Pintores do Coração Sagrado, denominação
dada pelo marchand e historiador de arte Wilhelm Uhde a Louis Vivin, Camile Bombois, Louis
Séraphine e André Bauchant, grupo de artistas que se caracterizam por forte emoção e a revela-
ção de um mundo interior muito específico.

Há ainda características diferentes entre a Arte Naif e a criação de pintores amadores, pois
estes realizam obras parecidas às dos artistas profissionais, mas sem qualquer valor estético, pois
tentam dominar técnicas, formas e estilos, adquirindo esse conhecimento a partir dos mestres.

Diferenças podem ainda ser encontradas entre a Arte Naif e a feita pelos chamados Pin-
tores de Domingo ou da Semana de Sete Domingos, segundo a denominação de Anatole Jakovsky
(1956), que tomam a atividade de pintar como uma ocupação ocasional, um hobby, não como
uma atividade praticada intensa e seriamente.

Outra distinção importante é entre Arte Naif e a que é feita por crianças. O sistema de
figuração delas corresponde a estágio específico do desenvolvimento mental, em que deforma-
ções anatômicas ou falhas de perspectiva não são expressões de um estilo pessoal, mas manifes-
tações do estado imaturo da consciência emocional.

 A produção Naif é diferenciada da criada por mestres populares da realidade, denominação
dada por Maximilien Gauthier àqueles que reproduzem artisticamente o mundo que os cerca, por-
que isso exclui os pintores sonhadores e desligados da realidade, aqueles considerados visionários.

A Arte Naif reúne significativas distinções em relação à feita pelos pintores de instinto,
nome dado por René Huyghe, ou pintores de instinto e do coração, de acordo com Bernard
Dorival, denominações muito usadas na Europa Central, onde o termo arte instintiva também é
comum. Ele inclui não só os Naifs, mas também os artistas gráficos de antigas civilizações
tecnologicamente menos avançadas.
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Cabe acrescentar que a Arte Naif não é apenas arte ínsita (inata), termo usado nas Trienais
de Bratislava, na Eslováquia, que valoriza a importância do conteúdo inconsciente e trata a
expressão artística como um dom, uma dádiva dos deuses, excluindo a possibilidade do
autodidatismo, ou seja, da construção e aquisição de um conhecimento pelo próprio pintor.

O universo dos artistas Naifs também é distinto daquele da arte imediata, nome dado por
Patrice Walberg a produções artísticas feitas com espontaneidade, rapidez e sem qualquer tipo de
esboço prévio, porque isso exclui a possibilidade de uma produção mais elaborada.

Arte Naif não é ainda Arte Bruta, aquela feita por pacientes nas clínicas psiquiátricas,
definida pelo artista plástico Jean Dubuffet como uma expressão artística selvagem e indomável.
As manifestações da Arte Bruta, por serem uma produção de alienados, mantêm, portanto, pouca
relação com a tradição ou com as tendências da moda.

A denominação Arte Bruta é aplicada, nessa linha de raciocínio, apenas a autores margi-
nais, com problemas mentais ou de reduzida inserção social. Não é o caso dos Naifs, cujo com-
promisso maior é com a liberdade de criação, o que não implica necessariamente em atitudes e
resultados estéticos mais agressivos em termos de postura existencial ou de uso de cores.

Alguns chamam a Arte Naif de Primitiva Moderna, termo que recebe o aval de Bihalji-
Merin (1972). Ressalte-se que os Naifs ou primitivos modernos, ao contrário dos tradicionais
primitivos, não são produto de um estado preciso de evolução cultural e não têm uma função
social em suas culturas particulares, baseando-se, sim, no individualismo.

Em síntese, embora qualquer definição seja limitadora, ela é necessária para evitar uma
anarquia de nomenclaturas. Em linhas gerais, pode-se considerar artista Naif (ingênuo, em portu-
guês) aquele que se caracteriza por ter a si mesmo como único padrão. Sem referências culturais
e sem dominar um conhecimento teórico e dogmático sobre sua atividade, produz suas telas
livremente. Há inclusive aqueles que começam a pintar tardiamente por falta de tempo, pelo
desejo inicial de dar vazão à criatividade nos momentos de lazer ou pelo surgimento da vontade,
consciente ou não, de inscrever o nome na posteridade.

Sem modelos, os Naifs enfocam os temas mais variados, predominando cenas da vida
cotidiana (rurais ou urbanas), geralmente com minuciosas descrições e precioso detalhismo.
Para Silva, o segredo da Arte Naif estaria justamente nessa distância entre o objetivo almejado
pelo artista e a sua falta de técnica acadêmica para concretizá-lo.

Surge daí um artista imerso numa jornada única. Ele não continua uma tradição nem
rompe com uma, pois, simplesmente, não as estudou e não se preocupa com as normas impostas
pelas academias e críticos de arte. Seu objetivo é representar uma imagem ou pensamento sem
levar em conta qualquer tipo de barreira conceitual ou técnica. O resultado, portanto, dependerá
de sua sensibilidade, talento e capacidade de ser, acima de tudo, fiel a si mesmo.
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3 BIENAL NAIFS DO BRASIL

3.1  Antecedentes

mostrando como ele cresceu quantitativamente e foi se transformando em termos de organização.
Sua criação está profundamente ligada a Antonio do Nascimento. Nascido e crescido em

Pindorama, SP, cidade vizinha de Catanduva, SP, aos 19 anos foi para São Paulo, SP, em busca
de novos desafios profissionais, outros estudos e vida independente longe dos pais.

Depois de nove anos na Capital paulista, formado em Geografia e com experiência pro-
fissional em empresas e escolas, buscou emprego no SESC, num percurso que o levou a fazer
uma trajetória inversa, pois abandonou São Paulo, SP, para começar a percorrer o interior do
Estado, numa jornada marcada por muitas surpresas, como a imersão no universo da Arte Naif.

No final de 1975, Nascimento participou de seu primeiro trabalho cultural pelo SESC em
Assis, SP. Teve outras experiências profissionais em Presidente Prudente, SP, em Bauru, SP, e,
desde 1984, em Piracicaba, SP, mas Assis tinha um diferencial: as paredes do escritório e da casa
de José Nazareno Mimessi, um corretor de imóveis que colecionava guaches de Ranchinho,
bichos de Chico da Silva e obras de José Antonio da Silva.

A simplicidade de temas, as cores vivas e a riqueza de detalhes despertaram paixão ime-
diata em Nascimento. Se o SESC levou Nascimento até Assis, Mimessi foi o responsável pelas
primeiras lições de Arte Primitiva, como ele a chamava.

Nascimento foi ampliando o seu aprendizado com leituras e pesquisas que acrescenta-
vam novos conhecimentos a respeito dessa arte que prima pela espontaneidade, pelo desapego a
regras e criação livre e solta.

Além destas particularidades da Arte Naif, constata-se ainda que alguns artistas expan-
dem a sua criatividade para além dos limites do objeto criado, usando títulos sugestivos e curio-
sos, como Caiu com Cruz e Tudo, Corre Bicho Homem que o Boi te Pega, Só um Milagre Pode
Sarvar (sic) o Silva, encontrados nas obras de José Antonio da Silva, um dos maiores nomes da
Arte Brasileira.

Além desses títulos, Nascimento reparou que também existem artistas que recorrem a
citações, como é o caso de Gerson de Souza, que habitualmente registrava no verso de suas telas:
“Cada indivíduo é um universo. Amar acima de tudo! Sou uma folha solta levada pelos ventos.
O artista é o operário da liberdade, da beleza e do sonho”.

Ao longo de sua experiência no SESC, Nascimento vivenciou experiências na organiza-
ção de eventos, na aproximação e no contato direto com artistas, críticos, galeristas, coleciona-
dores, estudiosos e instituições culturais. Constatou e sentiu de perto o valor desse trabalho,

NNNNN este capítulo, o objetivo é fazer um descritivo da história do evento Bienal Naifs do Brasil,
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assim como o seu significado para o seu crescimento individual e cultural, tendo o privilégio de
conhecer mais de perto, não só como artistas, mas também como pessoas especiais, Antonio
Poteiro, Iracema Ardith, Waldomiro de Deus, Edson de Lima, Isabel de Jesus, Henry Victor,
Darcy Cruz, Nilson Pimenta, Orlando Fuzinelli, Ranchinho, Lourdes de Deus, Inácio da Nega e
muitos outros.

Nesse contexto, o projeto da Bienal Naifs do Brasil é um inédito e planejado evento de
abrangência nacional realizado no SESC Piracicaba desde 1992. Ao completar 18 anos de exis-
tência, o evento alcança a marca de dez edições bienais, ocorridas nos anos de 1992, 1994, 1996,
1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008 e 2010, das quais participaram centenas de artistas das mais
diferentes regiões brasileiras.

Essa iniciativa pioneira conquistou merecido reconhecimento nos meios especializados
por proporcionar espaço às criações dos artistas ingênuos de todo o país, independentemente da
circunstância de terem obtido sucesso ou da situação de quase desconhecidos e em início de
carreira. Difundir a Arte Naif e procurar valorizar os artistas que praticam essa expressão plásti-
ca são os objetivos específicos que norteiam e fundamentam a realização dessa atividade.

3.2 Origens: de 1986 a 1991

Consolidado como evento cultural de importância e repercussão comprovadas, a origem
da Bienal Naifs do Brasil remonta ao ano de 1986, por ocasião da primeira exposição coletiva
reunindo um pequeno grupo de artistas Naifs levada a efeito pelo SESC Piracicaba, como parte
do projeto Cenas da Cultura Caipira. Essa exposição inaugural, denominada Mostra Nacional de
Arte Ingênua e Primitiva, foi realizada no período de 6 a 30 de junho de 1986 e apresentou 38
obras de 19 artistas plásticos convidados.

No fôlder de apresentação da mostra, José Maria Ferreira (1941-1991) deixou registrado
que “a natureza e a presença do homem – integrado naquela de forma indesmembrável – são os
elos de ligação entre estas telas das mais variadas procedências, muitas pintadas pelos artistas
especialmente para esta exposição. O rural e o urbano, o vilarejo e a metrópole revelam nitida-
mente sua raiz comum”.

Concordando com essa abordagem, Antonio do Nascimento (1998) escreveu que “seja
do norte ou do sul, cada artista encontra a sua solução original e nos mostra a sua visão pessoal
e bastante poética do nosso país e da cultura do povo brasileiro, com cenas do campo e da cidade,
o trabalho, as festas, a religião e a natureza”.

Participaram da referida exposição de 1986: Astro T. Santos Filho (Rio de Janeiro, RJ),
Ciro de Oliveira (Piracicaba, SP), Cléria Demolin (Belo Horizonte, MG), Clóvis Júnior (João
Pessoa, PB), Elisa (Zica) Bérgami (São Paulo, SP), Eliza Mello (São Paulo, SP), Elita Maia
(Salvador, BA), Florisvaldo Regis Loureiro (Recife, PE), Irene Medeiros (Campina Grande,
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PB), João P. Oliveira (Manaus, AM), José V. Madalena (Santana do Parnaíba, SP), Luiz
Cassemiro (Osasco, SP), Maria José (Isa) Galindo (João Pessoa, PB), Nice Avanza (Linhares,
ES), Olímpio S. Bezerra (São Paulo, SP), Raimundo Nonato (Salvador, BA), Ranchinho –
Sebastião T. P. Silva (Assis, SP), Sonia Maria de Paula (São Paulo, SP) e Tereza Martorano
(São Joaquim, SC).

Um Júri de Premiação integrado pelo crítico de arte da ABCA Umberto Consentino e
pelos professores Ermelindo Nardin (da Unicamp) e Clemência Pizzigatti (da UFSCar) atribuiu
Referência Especial ao artista Olímpio Santos Bezerra; Prêmios de Aquisição para Eliza Mello,
Isa Galindo, João Pereira de Oliveira e Sonia Maria de Paula; e Menções Honrosas para Ciro de
Oliveira, José Vieira Madalena e Luiz Cassemiro.

Até o ano de 1988, ainda integrada ao evento Cenas da Cultura Caipira, a mostra de Arte
Ingênua permaneceu sem maiores pretensões e restrita à participação de poucos artistas. Inter-
rompida momentaneamente em 1989, ressurgiu de forma isolada em 1990, mas em 1991 a expo-
sição atingiu um expressivo salto qualitativo e quantitativo com quase 50 artistas inscritos e
perto de 100 obras expostas, fruto da iniciativa de enriquecer o cadastro do SESC com novos
dados e informações sobre o assunto por meio de contatos com instituições culturais, pesquisa-
dores, colecionadores e artistas das mais variadas regiões e cidades do Brasil.

Todas as exposições realizadas, especialmente a de 1991, serviram de suporte para o
surgimento de um pioneiro e criterioso projeto, planejado e organizado com o propósito de
apresentar um panorama geral e atualizado dessa vertente artística e dos seus representantes
em atividade nas mais diversas localidades do Brasil. Esse novo enfoque programático, aliado
à necessidade de maiores esforços e recursos para a concretização dessa ideia, levou à decisão
de criar um evento de maior amplitude e projeção – a Bienal Naifs do Brasil –, a ser realizado
de dois em dois anos, como vem ocorrendo ininterruptamente até o presente momento.

Já na primeira edição bienal, em 1992, originalmente denominada de Mostra Internacio-
nal de Arte Ingênua e Primitiva, o evento foi premiado pela APCA –Associação Paulista de
Críticos de Arte – na categoria de Melhor Evento de Artes Visuais do Interior do Estado. A
curadoria foi de Antonio do Nascimento (Piracicaba, SP) e o Júri de Premiação foi integrado
pelos críticos de arte Enock Sacramento (São Paulo, SP), Jorge Anthonio e Silva (São Paulo, SP)
e Luiz Ernesto Kawall (São Paulo, SP).

Nos intervalos entre as realizações bienais e visando manter o assunto em evidência,
algumas exposições temáticas de Arte Ingênua foram organizadas para percorrer diversas cida-
des da região, além de Piracicaba. As mostras temáticas itinerantes e intercaladas entre as bienais
foram, entre outras: O Divino na Visão Ingênua (1995); Lendas & Crenças (1997); O Folclore
Junino na Visão dos Artistas Naifs (1999); e Trabalho & Lazer (2001).

As exposições anuais de Arte Ingênua e a consequente evolução para Bienal Naifs do
Brasil, bem como as mostras temáticas, devem ser creditadas à iniciativa de Antonio do Nas-
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cimento, gerente adjunto do SESC Piracicaba, que permaneceu à frente de todas as realizações
no período de 1986 a 2002.

Os primeiros ensinamentos de Mimessi despertaram o seu interesse pelas obras dos
artistas Naifs, levando-o à descoberta de novos conhecimentos por meio de leituras e pesqui-
sas sobre essa arte instintiva, de espontânea criação e desvinculada de preceitos formais de
bom gosto estético.

Em relação às exposições anuais anteriores a 1992, foi possível tabular algumas informa-
ções graças a levantamentos feitos por Antonio do Nascimento, idealizador e curador das Bienais
Naifs do Brasil de 1992 a 2002 – SESC Piracicaba. Em relação aos artistas premiados nessas
edições, temos o seguinte levantamento, não completo, pois não existia, então, como depois se
tornou uma prática sistemática, um registro preciso dos participantes.

1986
MOSTRA NACIONAL DE ARTE INGÊNUA E PRIMITIVA

Primeira exposição realizada pelo SESC Piracicaba

19 artistas

38 obras

Referência Especial: Olímpio Santos Bezerra (São Paulo, SP).

Prêmios de Aquisição: Eliza Gonçalves de Mello (São Paulo, SP), Isa Galindo – Maria José
Galindo (João Pessoa, PB), João Pereira de Oliveira (Manaus, AM) e Sonia Maria P. de Paula
(São Paulo, SP).

Menções Honrosas: Ciro de Oliveira (Piracicaba, SP), José V. Madalena (Santana do Parnaíba,
SP) e Luiz Cassemiro de Oliveira (Osasco, SP).

1987
MOSTRA NACIONAL DE ARTE INGÊNUA E PRIMITIVA

20 artistas

40 obras

Sala Especial: Ciro de Oliveira (Piracicaba, SP)

Referência Especial: Eliza Gonçalves de Mello (São Paulo, SP).

Prêmios de Aquisição: Antonio Dionísio da Cruz (Belo Horizonte, MG), Antonio Mendes da
Silva (Taubaté, SP) e José Damasceno T. Camilo (Belo Horizonte, MG).

Menções Honrosas: Denira C. Rozário (Rio de Janeiro, RJ), Nice Nascimento Avanza (Linhares,
ES) e Ranchinho – Sebastião T. P. da Silva (Assis, SP).
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1988
MOSTRA NACIONAL DE ARTE INGÊNUA E PRIMITIVA

21 artistas

42 obras

Sala Especial: Eliza Gonçalves de Mello (São Paulo, SP)

Referência Especial: Edson P. Lima (São Paulo, SP).

Prêmios de Aquisição: Carolina Migoto da Silva (Taubaté, SP), Ciro de Oliveira (Piracicaba,
SP), Clóvis Dias Júnior (João Pessoa, PB) e Haydéa da Veiga Oliveira (Ouro Preto, MG).

Menções Honrosas: Antonio Dionísio da Cruz (Belo Horizonte, MG), Antonio Mendes da Silva
(Taubaté, SP) e Dinda – Myriam Therezinha V. Sanson (Bauru, SP).

1989

A exposição não foi realizada

1990

MOSTRA NACIONAL DE ARTE INGÊNUA E PRIMITIVA

17 artistas

34 obras

Melhor Conjunto de Obras: Zica Bérgami – Elisa Campiotti Bérgami (São Paulo, SP).

Menções Honrosas: Antonio Dionísio da Cruz (Belo Horizonte, MG), Dalva Maria de Barros
(Cuiabá, MT) e Teresa Martorano Vieira (São Joaquim, SC).

1991

MOSTRA NACIONAL DE ARTE INGÊNUA E PRIMITIVA

49 artistas

98 obras

Melhor Obra da Mostra: Antonio Mendes da Silva (Taubaté, SP).

Obra Escolhida Para o Cartaz de 1992: Daniel Firmino da Silva (São José do Rio Preto, SP).

Prêmios de Aquisição: Emma A. Valle (Salvador, BA), Edson P. Lima (São Paulo, SP) e Marlene
K. Cazarim (Rondonópolis, MT).
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Menções Honrosas: Apparecida A. Esteves (Londrina, PR), Cecílio Vera dos Santos (Campo
Grande, MS) e Carmela Pereira (Piracicaba, SP).

3.3 As dez edições da Bienal Naifs do Brasil

Será feito um percurso pelas Bienais de 1992 a 2010, a fim de entender como as distintas
comissões julgadoras e os curadores tiveram um entendimento do significado da Arte Naif e
suas múltiplas possibilidades de interpretação da arte oriunda de matriz popular.

Figurar como artista participante da Bienal Naifs do Brasil tem um significado especial e
valioso para aquele que busca essa oportunidade. É um evento que tem a condição de destacá-lo
em termos de reconhecimento, apoio e espaço para que possa mostrar e difundir a sua criatividade
de artista autodidata.

Não há nada similar no Brasil a essa iniciativa do SESC São Paulo, que abre as portas aos
artistas das mais longínquas localidades, cujas criações plásticas são classificadas como ingênu-
as ou espontâneas. Na grande maioria, são pessoas humildes, de hábitos simples e vida modesta
que sobrevivem com muitas dificuldades.

A partir de 1992, quando o evento se torna bienal, é possível traçar as seguintes informa-
ções quantitativas, acompanhadas de reflexões de como o conceito de Arte Naif foi sendo discu-
tido em cada edição.

3.3.1 Mostra Internacional de Arte Ingênua e Primitiva – 1992

Mostra Internacional de Arte Ingênua e Primitiva

Prêmio APCA de Melhor Evento de Artes Visuais do Interior

De 5 de junho a 5 de julho

Júri de Premiação: Enock Sacramento, Jorge Anthonio da Silva e Luiz Ernesto Kawall

Artistas Inscritos: 100

Obras Inscritas: 200

Obras Expostas: 296

Houve a inclusão de 33 obras de 31 artistas internacionais (de vários países), 38 obras de 22
artistas brasileiros especialmente convidados, além de 25 estandartes religiosos do artista Anto-
nio Mendes da Silva (Taubaté, SP).

Obs: Não houve seleção das obras.
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Prêmios de Distinção: Tonico Scarelli – Antonio Scarelli (Sales Oliveira, SP), José Sabóia (São
Paulo, SP), Nilson Pimenta (Cuiabá, MT), Sonia Furtado (Florianópolis, SC) e Valdivino Miranda
(Cuiabá, MT).

Prêmio de Divulgação: Olímpio S. Bezerra (Cuiabá, MT).

Prêmio de Viagem: Guadalupe – Maria Guadalupe Canedo (São Paulo, SP).

Prêmios de Aquisição: Dila – Dileusa D. Rodrigues (São Paulo, SP), Elza O. S. – Elza Oliveira
Souza (Rio de Janeiro, RJ), Gerardo de Sousa (Rio de Janeiro, RJ), Nanuk – Mathilde Hoster
(São Paulo, SP) e Omar Souto (Goiânia, GO).

Menções Honrosas: Antonio Mendes da Silva (Taubaté, SP), Bárbara Rochlitz (São Paulo, SP),
Clóvis Dias Júnior (João Pessoa, PB), Edson P. Lima (São Paulo, SP) e Marlene Cazarim
(Rondonópolis, MT).

A lista completa dos artistas participantes está no Apêndice B. Ressalte-se que os anexos
com todos os participantes de cada Bienal são material inédito, oriundo de pesquisas em docu-
mentos do SESC Piracicaba, catálogos das exposições mencionadas e conversas com Antonio
Nascimento realizadas a partir de 2010.

Abram Szajman, presidente do Conselho Regional do SESC, no catálogo da mostra,
reforça que ela...

[...] tem despertado a atenção de artistas plásticos, colecionadores, estudiosos e
do público em geral em torno dessa vertente tão presente em nosso país, reforça
os laços de compromisso do empresariado do comércio com o aprimoramento
sócio-cultural da comunidade comerciária e de toda a coletividade. (SZAJMAN,
1992, p. 3).

Danilo Santos de Miranda, Diretor Regional do SESC de São Paulo, por sua vez, nessa
mesma linha de raciocínio, destaca a importância do evento e, antes de elogiar o nível e variedade
de obras apresentadas, considerando-as antinaturalistas e desvinculadas de escolas e preceitos aca-
dêmicos, assim como falar do interesse que elas despertam no público da instituição, na linha de
retratar uma expressão artística que julga democrática, acaba por dar a sua visão do gênero:

Não é arte popular, sob o ponto de vista da produção, mas mantém intensa relação
com o cotidiano, em cenas populares e pitorescas, traduzidas em cores e formas
descabidas, longe da representação real, mas que conseguem ser significativas tan-
to aos eruditos quanto aos leigos que as apreciam. (MIRANDA, 1992,  p. 5).

Ainda no catálogo da edição, o crítico de arte Enock Sacramento aponta que paralela-
mente à produção pictórica considerada erudita, sempre existiu um tipo de pintura feita por
artistas autodidatas, consagrada aos ex-votos, retratos de família, à recriação de cerimônias
religiosas, festas populares, do trabalho no campo e na cidade. Realizada por artistas não
profissionais, essa arte, geralmente de origem humilde, era, segundo ele, destinada ao círculo
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de parentes e amigos de quem a produzia. E finaliza:

Pode-se dizer, todavia, que o Salão apresenta um excelente nível. Expõe obras de
artistas de profunda sensibilidade, que se deslumbram diante da natureza, que
exteriorizam em suas pinturas o seu amor pelos animais, pelas plantas, pelas flores
e pelos frutos, pelas casas em que moram, pelas pessoas, pela vida. Artistas que não
escondem suas crenças, dificuldades, anseios e, muito menos, seus sonhos carrega-
dos de poesia e felicidade. (SACRAMENTO, 1992, p. 8).

A partir de agora, assim como será feito em todos os comentários das obras das edições
das bienais, primeiro será montada a imagem do artista a ser brevemente enfocado. O intuito é
primeiro mostrar o trabalho para depois apresentar informações biográficas e de estilo sobre o
criador plástico em questão.

Figura 1: Dileusa Diniz Rodrigues (Dila), Entardecer, óleo sobre tela, 50 x 60 cm, 1992

O Prêmio de Aquisição conferido a Dila aponta para uma artista que tem no detalhe um
de seus principais elementos. Se há artistas plásticos que impressionam pela maneira de traba-
lhar o conjunto de suas obras; existem também os que fascinam pela capacidade de transformar
cada mínimo detalhe num universo de possibilidades e num primor estético; e os que se valem
do detalhe bem realizado para obter um efeito coletivo encantador.
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A pintora maranhense Dila pertence a esse terceiro grupo. Nesse jogo de saber lidar com
o detalhe em benefício da composição do todo, dois elementos se destacam: a maneira como
trabalha as folhagens das árvores e o resultado plástico alcançado pela forma apurada de repro-
dução dos azulejos das paredes de ambientes como bordéis ou bares antigos.

Dila, cujo nome completo é Dileusa Diniz Rodrigues, nasceu em Humberto Campos,
Maranhão, em 1939, e iniciou a carreira de pintora em 1968, quando já residia em São Paulo.
Naquele mesmo ano, realizou as duas primeiras exposições individuais. A partir dos anos 1970,
mostrou seu trabalho em importantes exposições coletivas em diversos países. Retornou ao seu
Estado natal, residindo agora em São Luís.

Essa vivência faz com que a artista domine tanto o mundo urbano como o rural. Por um
lado, é capaz de pintar atmosferas como do corte de cana ou da colheita de algodão, enfatizando
os jogos cromáticos, respectivamente, de verde e amarelo, e de branco e verde com presenças
dispersas e bem colocadas de cores mais quentes, como vermelho e laranja.

Há ainda outro aspecto enriquecedor da arte de Dila: o universo da cidade. Visões que
mesclam o lirismo e a sensualidade apontam para composições em que uma árvore é colocada
do lado direito e uma residência, à esquerda, com mulheres de fartos seios sugeridos em amplos
decotes observam atentamente.

O tratamento pictórico dado às paredes dessas casas revela refinamento, paciência e cons-
ciência do que significa o ofício de pintar. Cada detalhe é feito sem se perder a noção do conjunto
da tela. O resultado revela-se harmônico e lírico. O observador não pode, se realmente gostar de
pintura, se ater apenas à cena retratada, mas é sutilmente convidado a verificar a forma pela qual
Dila responde pictoricamente ao desafio que se dispôs enfrentar.

Se as paredes são um primor em termos de resultado estético, as folhagens das árvores
são um capítulo à parte. Trata-se não só de observar os detalhes de cada composição, mas as
tonalidades de verde que a artista atinge. Há ainda mais um elemento a valorizar essas obras.
Muitas vezes, figuras humanas, do tronco para cima, surgem entre as árvores apanhando frutas
como pitomba ou manga rosa.

A pintora Dila estabelece o seu lugar na Arte Brasileira justamente pela maneira como
trabalha seus temas. Une o detalhe delicado e precioso a um senso de equilíbrio global, que
torna cada quadro uma festa para os olhos e uma delícia para os sentidos. Isso é atingido pela
maneira elaborada de compor cores e formas, num resultado que cativa desde o primeiro mo-
mento e gera uma admiração que só aumenta a cada olhar mais atento.
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Também participou do evento a pintora Ana Maria Dias. Tranquilidade, otimismo e amor
são os principais temas da sua obra. Olhar as suas pinturas é penetrar em um mundo de sossego
em que tudo parece possível, sem problemas ou dificuldades a serem vencidas. Os bons senti-
mentos predominam e o ser humano se integra à natureza.

Filha de um pai português que veio da cidade do Porto aos 11 anos e de uma mãe filha de
lusos da região de Coimbra, Ana Maria Dias nasceu na cidade de São Paulo, em 1945. Como
amigos da família tinham um sítio chamado Calimã, em Porto Feliz, interior do Estado de São
Paulo, os seus pais compraram, na década de 1950, uma propriedade na região.

Isso foi decisivo para a vida e para a carreira artística de Ana Maria. Ela e o irmão tiveram
uma infância maravilhosa em Porto Feliz, localizada às margens do rio Tietê. Por um lado, a mãe
lia fascinantes histórias da mitologia grega, alimentando o imaginário daquelas crianças. Por
outro, uma vizinha, Dona Henriqueta, fazia flores de tecido, seda e organdi, despertando na
futura artista as primeiras noções de cor, forma e equilíbrio.

A pintura surgiu quase por acaso. Em 1973, por sugestão da amiga Maria Lizete Cabral
de Melo Azevedo começou a levar para a tela, em tinta acrílica, imagens que povoavam a sua
infância em Porto Feliz. Foi o que fez no primeiro quadro, que logo foi publicado numa revista
de decoração. Surgiu daí uma obra marcante, repleta de cores.

Uma das principais inspirações de Ana Maria nesse início de carreira foi a convivência
com um grupo de cozinheiras negras que moravam perto da sua casa em Porto Feliz. Elas parti-
cipavam de diversos movimentos da Igreja e promoviam grandes festas populares, que boa parte
da cidade frequentava.

As quituteiras preparavam pratos maravilhosos e realizavam divertidíssimas apresenta-
ções teatrais. Todo esse universo de alegria está até hoje presente nas imagens que Ana Maria
pinta, que mostram um ambiente pleno de luzes intensas, em que não há espaço para a tristeza.

Figura 2: Ana Maria Dias,
Vila à beira-rio, acrílica sobre tela,
40 x 60 cm, 1994
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As colheitas, por exemplo, estão muitas vezes presentes, sendo a principal delas a de
cana, já que, na região, havia muitos engenhos, que preparavam a garapa, bebida feita a partir da
cana, além de alambiques que produziam pinga. Esse mundo dos agricultores surge numerosas
vezes, sempre com extrema delicadeza e detalhe.

Cada tela de Ana Maria demora cerca de 15 dias para ficar pronta exatamente pelo amor
aos mínimos efeitos de luz e à devoção na criação de cada figura. Sem realizar esboços, a artista
cria uma pintura de cada vez com o mesmo cuidado que se gesta um filho. Os detalhes vão
surgindo pouco a pouco até que a pintura final se concretiza.

Uma das cores preferidas da artista é o amarelo, principalmente nas colheitas de trigo e nas
representações em que surgem maravilhosos girassóis luminosos, que preenchem os quadros, sen-
do manifestações visuais da intensa vontade de viver da artista, evidente em suas luminosas telas.

Outra imagem bastante frequente é a de pescadores à margem de rios ou pescando com
tarrafa, pequena rede de pesca, guarnecida de chumbo nas bordas, que se lança à mão. O que
mais impressiona é o número de minúcias. Cada folha é feita com perfeição, encantando o obser-
vador. Igualmente atraente é o reflexo realizado pela artista sobre as águas. Além de domínio
técnico e das cores, essas imagens têm um efeito extremante agradável e relaxante, muitas vezes
com a presença de belas orquídeas.

Também há colheitas de outros produtos, como cacau, café, algodão e trigo. O horizonte
surge com toda força em tons de azul, aparecendo ainda uma igreja e a imagem de trabalhadores
no campo, geralmente negros envolvidos nas mais variadas tarefas.

O cotidiano de Porto Feliz é uma presença constante na obra de Ana Maria Dias. Pessoas
indo ou voltando da feira, lavadeiras e o trem da Estrada de Ferro Sorocabana passando pela
cidade são algumas das temáticas da artista. Os caminhos de terra surgem em meio a uma vege-
tação aprazível, paradisíaca, em que a harmonia sempre predomina. Aparecem também vaquei-
ros trazendo o gado do pasto e crianças brincando com pipas.

Até o presépio, nas mãos de Ana Maria Dias, ganha uma nova conotação. Ela o coloca no
universo do interior paulista com muita singeleza. A estrela de Belém nasce na parte superior da
tela ao centro e os reis magos são substituídos por portofelicenses que vão, em seus trajes sim-
ples e coloridos, homenagear o Menino Jesus.

Seja no retratar as mais diversas plantações ou na busca de lembranças de sua infância
passada em Porto Feliz, as telas de Ana Maria Dias apresentam a construção de um mundo
todo especial. O branco dos algodoais e a relação entre o amarelo do trigo e o colorido das
flores nos colocam perante uma artista que torna toda obra de arte um instante de mergulho
profundo na alegria de viver.

Uma fascinação da artista são os galos. Além de pintá-los em pequenas telas que oferece
aos amigos, eles também estão presentes em algumas de suas obras, com um colorido forte e
uma maestria técnica admirável. Enquanto a ave expressa o seu prazer cantando, Ana Maria
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Bárbara Xumaia também esteve presente nesta edição. Se há muitas maneiras de conhe-
cer o Brasil, como viajar pelas suas praias, cidades e igrejas, descobrindo novas visões em cada
visita, ler livros clássicos sobre a cultura nacional de romancistas, historiadores e sociólogos;
uma terceira via, que não exclui as anteriores, é conhecer a obra dessa artista.

Embora nascida em Berlim, em 7 de julho de 1936, Barbara Xumaia (Schulmayr) tem
uma maneira toda própria de entender o Brasil, para onde veio com seus pais, em 1955. Interes-

Figura 3: Bárbara Xumaia, São Francisco, acrílica sobre duratex, 50 x 40 cm, 1996

mostra o seu amor à criação na preocupação com as particularidades mais ínfimas de suas telas,
num processo de contínua pesquisa estética e de uso encantador das tintas e pincéis, em tons
vívidos que criam atmosferas paradisíacas.
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sada por arte, ela realizou aulas da técnica de batique com o artista Toyota em meados da década
de 1960, mas seu talento para pintar se desenvolveu no contato com as crianças.

Barbara lecionou, de 1960 a 1980, no Jardim Escola São Paulo, instituição que adota o
método Montessori, que se caracteriza pela liberdade dada às crianças para que desenvolvam as
suas potencialidades. Com a artista, ocorreu o mesmo, pois ela foi, gradualmente, apresentando,
em seus trabalhos, uma forma própria de ver o País.

Seus motivos brasileiros, permeados de festas já foram apresentados em exposições indivi-
duais na África do Sul, nos EUA, na Alemanha e no Japão, além de numerosas coletivas no Brasil
e no exterior, caracterizadas pela apresentação de um Brasil repleto de alegria e cores intensas.

A partir dos anos 1990, quando as litogravuras saíram de moda, Barbara, hoje radicada
no Guarujá, no litoral paulista, começou a ter mais dificuldade para comercializar a sua obra,
vivendo hoje da produção caseira de porta-copos, jogos americanos, bandejas, bolsas e chapéus,
tudo com reproduções de suas criações.

Uma das marcas registradas do trabalho de Barbara é o intenso azul do céu que coloca em
suas obras, assim como um pontilhismo muito particular presente nos telhados das dezenas de
casas que coloca em suas pinturas. Essas imagens geralmente são acompanhadas de um sol
intenso, em cores quentes, que estabelece um clima alegre, revelando um Brasil cada vez mais
difícil de encontrar no mundo real.

Seja em telas nas quais enfoca o samba, a Igreja do Bonfim, na Bahia, festas juninas ou
colheitas, nas quais cada pincelada branca equivale ao produto de um algodoeiro, Barbara revela
um estilo Naif bem pronunciado, observável nas desproporções entre os diversos elementos do
quadro e numa perspectiva muito peculiar, gerada mais em função da obediência a princípios
próprios de bom gosto estético do que a regras acadêmicas preestabelecidas.

Barbara Xumaia ama o detalhe e isso oferece um elemento diferenciador às suas telas.
Isso se torna bem visível no retrato que ela faz do bairro paulistano do Itaim Bibi, onde residiu.
Diversas lojas são identificadas como elementos que integram um cotidiano que a artista conhe-
ce bem e do qual consegue captar a atmosfera.

As telas geralmente repletas de imagens de Barbara Xumaia são uma festa para os olhos.
Os balões e estrelas no azul do céu são os traços de uma artista que trabalha cada elemento como
parte plena de um todo, atingindo densas imagens em jogos cromáticos que beiram o
expressionismo.

O resultado é a criação de um universo mágico, que parte de situações cotidianas,
seja no universo rural ou no urbano, e as transforma pictoricamente num ambiente de cores
intensas e belas e poéticas imagens de um Brasil que quase não existe mais, mas que sobre-
vive nas mãos de artistas como Barbara, capaz de ver melhor, pois utiliza os olhos da sensi-
bilidade e da intuição.
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No universo de artistas autodidatas, que vão desenvolvendo uma linguagem própria, a Arte
Naif encontra nomes de destaque no Leste Europeu, nos EUA (KALLIR, 1997; e KETCHUM,  JR.,
1996), no Haiti e no Brasil. Por aqui, um dos principais destaques, pelas suas paisagens, repletas de
verde com nuances de diversos tipos, é Francisco Severino, selecionado para a Bienal de 1992.

Nascido em Descoberto, MG, em 1952, começou a pintar em 1975. As paisagens predo-
minam, tendendo para a horizontalidade. No entanto, quando se aventura em composições que
valorizam elementos verticais, como um canavial ou uma floresta, o resultado é surpreendente
em termos de composição.

Seu grande mérito é a forma de trabalhar o verde, com variações próprias de quem tem
consciência de que pintura, muito mais que um assunto é a forma de desenvolver um pensamen-
to por meio das cores e formas.

O que impressiona em suas imagens é a mescla de apuro técnico com a sensação paradisíaca
de que o tempo parou para que fosse pintado em diversas cenas, predominantemente rurais,
criadas com um trabalho limpo em que os detalhes são fundamentais, além de poéticas obras
sobre circos.

As diversas variações cromáticas dos ambientes ganham a tela pela consistência das
pinceladas e pela preocupação de ser realista, mas sem a necessidade de se ater ao real em todos
os aspectos. Há em cada imagem pintada uma seleção de elementos que contribui para a riqueza
de cada composição.

Figura 4: Francisco Severino, No circo I, óleo sobre tela, 40 x 50 cm, 1996
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O lirismo romântico das pinturas aponta para um interior que ainda existe no Brasil.
Mais importantes que as pessoas, no contexto pictórico de Severino, são os cenários idílicos. A
natureza domina o espaço num exercício de liberdade de expressão plástica em que formas e
cores são colocadas a serviço de um projeto visual harmônico.

O céu e a natureza predominam, conquistando o observador não só pela proporção majo-
ritária na tela, mas, principalmente, pela habilidade de compor, com uma paleta bastante pessoal,
uma atmosfera de sonho que tem no rico interior do Brasil sua  fonte imagética inspiradora.

Figura 5: Heitor dos Prazeres,
Festinha em casa,
óleo sobre tela,
38 x 46 cm, 1966

Extremamente rica, variada, autêntica e, na maioria das vezes, otimista e alegre, a Arte Naif
brasileira reflete muitas vezes a estereotipada imagem nacional do Brasil como um país tropical e
generoso. Pela diversidade entre as regiões e os povos que compõem a cultura nacional, no entanto,
a Arte Naif brasileira ganha um panorama diversificado e se destaca no cenário mundial.

Uma referência obrigatória, porém, nesse clima de alegria de boa parte da produção naci-
onal, é Heitor dos Prazeres (1898-1966), selecionado para a exposição em Piracicaba de 1992.
Parceiro de Noel Rosa nos célebres versos, pela primeira vez ouvidos em 1936, “Um pierrô
apaixonado,/que vivia só cantando,/ por causa de uma colombina,/acabou chorando, acabou
chorando”, da célebre música Pierrô apaixonado, também foi um pintor inspirado.

Filho de pai marceneiro que tocava na banda da Polícia Militar, Heitor começou a traba-
lhar como polidor de móveis, estudou até a quarta série do primário e foi preso, por dois meses,
aos 13 anos, por vadiagem. Trabalhou como funcionário público federal e tornou-se compositor
popular de sambas, interpretados por mestres do gênero.

Sem abandonar, porém, o samba, Heitor dos Prazeres começou a pintar, como autodida-
ta, em 1937, com o objetivo de “enfeitar as paredes”. Ganhou notoriedade ao participar da pri-
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meira Bienal Internacional de São Paulo, em 1951, sendo premiado por um júri que incluía o
célebre crítico Herbert Read, um dos nomes mais respeitados da historiografia da arte mundial.

Participou ainda das Bienais de Arte de São Paulo de 1953 e 1961, além de realizar
mostras coletivas em quase todas as capitais sul-americanas, em Paris, Moscou, outras cidades
europeias e até no Senegal. Suas temáticas eram justamente cenas de morro, sambistas, pastoras
e outras cenas tipicamente cariocas.

A principal característica pictórica de Heitor dos Prazeres é a capacidade de revelar deta-
lhes do universo do samba, realidade que ele retrata com extrema facilidade por conhecê-lo
muito bem. Três particularidades logo se destacam nos mais variados trabalhos do pintor: a
importância que dá à figura humana, os rostos colocados de perfil, como ocorre na arte egípcia,
e a forte sugestão de movimento.

Quanto a esse terceiro fator, convém salientar que homens e mulheres são geralmente
retratados quase na ponta dos pés, como se dançassem ou caminhassem com velocidade. Esse
fator gera imagens de grande dinamismo, em que aparecem geralmente instrumentos musicais
ou pessoas com corpos contorcidos em movimentos muitas vezes sensuais.

A arte de Heitor dos Prazeres não trata de preconceitos sociais ou raciais. Também evita
trazer à tona fatos da realidade que indiquem sinais de tristeza. A atmosfera dos seus quadros é
de júbilo. Grupos de pessoas participam de uma mesma atividade em combinações de movimen-
tos harmônicos e coordenados, dignos de um músico com nome assegurado no cancioneiro po-
pular, mas que também tem um papel muito importante na Arte Naif nacional.

Figura 6: Henry Vitor Santos,
Voltando para Minas,

acrílica sobre tela, 40 x 50 cm, 1996

As pinturas a óleo do artista mineiro Henry Vitor, presentes na Bienal de 1992, apresentam
paisagens ingênuas à primeira vista, mas são o resultado de um gradual processo de amadureci-
mento artístico guiado pelo desejo de busca da liberdade criativa e do aprimoramento técnico.
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Por isso, as imagens repletas de flores delicadas e passagens que evocam o interior de Minas
Gerais não podem ser vistas como meras recordações de infância. Se há nelas uma volta ao passado,
também existe um cuidadoso trabalho de compilar essas memórias, realizando poemas visuais.

Foi em Guaxupé, MG, onde nasceu em 2 de abril de 1939, que Henry teve, graças ao seu
avô, um mescla de engenheiro e arquiteto, seu primeiro contato com as tintas. Ao ver potes
imensos de pigmentos, sentiu a vontade de mergulhar neles, anunciando uma vocação que de-
senvolveria posteriormente.

Quando criança, Henry fez um pouco de tudo, desde vender queijos e doces, ainda em
Minas, a velas na porta de cemitério, já em São Paulo, para onde veio com a família. Mais
tarde, fez curso de joalheria e realizou três cursos universitários, em jornalismo, publicidade e
relações públicas.

O futuro artista dos pincéis passou a obter seu sustento de trabalhos com texto, como
criador e redator publicitário. Pouco a pouco, porém, as palavras foram ganhando as telas, em
uma breve jornada pela pintura acadêmica, com vasos de flores e naturezas-mortas, seguida de
quadros em que pintava composições que articulavam cabeças e números, além de outras telas
vinculadas à arte conceitual.

A necessidade e o hábito de trabalhar muito prosseguem, pois Henry, hoje com um estilo
e técnica bem mais aperfeiçoados, pinta diariamente, muitas vezes em mais de uma tela, inician-
do um novo trabalho enquanto parte de outro seca. Em todos, demonstra a mesma preocupação
e consciência: compor poemas visuais repletos de encantamento. Tal pintura, já chamada de
selênica, por transportar o observador às alturas lunares, apresenta imagens singelas e ingênuas,
mas permeadas de um quê de hiper-realismo e de sonho surrealista.

Após uma intensa fase de experimentos iniciada no final dos anos 1960, Henry obteve seu
primeiro prêmio no Salão de Artes Plásticas do Embu, SP, em 1971, e a primeira individual no ano
seguinte, dando os primeiros passos para uma carreira de sucesso no Brasil e com obras já exibidas
na Itália, na França, na Dinamarca, nos EUA, na Suíça e no Canadá, entre outros países.

Nessas telas espalhadas pelo mundo, costumam aparecer balões ou castelos sobre uma
nuvem, índices do alimento da pintura poética de Henry Vitor: o objetivo de ver mais além das
fronteiras de nossos olhos cansados de realidade. O balão que se eleva ou o castelo que paira sobre
uma nuvem são uma trincheira artística contra qualquer concepção de mundo fechado e acabado.

Viver, para Henry, é construir sonhos, tarefa que realiza com seus pincéis. O artista ela-
bora, portanto, narrativas visuais com formas e cores. Para isso, pesquisa. Em 2001, por exem-
plo, na exposição “Curitiba por Henry Vitor”, suas telas sobre a cidade são todas fruto de
investigação bibliográfica e visitas  in loco, acompanhadas de pequenos textos de sua autoria
que dialogam com o resultado visual.

Os balões, castelos, pipas e anjos são às vezes dispostos com o recurso de diversas mol-
duras coloridas internas. Uma dentro da outra, criam ricos e oníricos campos de ação cromática,
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geralmente em azul, verde e amarelo. Cada novo trabalho é assim um fascinante processo de
aprendizagem conceitual e técnica, em que, às vezes, Henry Vitor expressa suas ideias em ima-
gens que coloca no interior de pequenas nuvens que saem da mente de autorretratos estilizados.

O artista desenvolve ainda um acurado trabalho narrativo de mescla de memória com rea-
lidade. Isso pode ser encontrado em painéis, como os que realizou para as agências Voluntários da
Pátria, em 1985, e Pamplona, em 1986, do Banco do Estado de São Paulo (Banespa), ou nas telas
de dimensões menores em que coloca, numa árvore simbólica repleta de detalhes, imagens codifi-
cadas vinculadas a fatos, desejos e ambições da biografia de quem lhe solicita esse tipo de trabalho.

Outra faceta de Henry Vitor é a sua persistente busca de informações quando deseja
pintar um determinado assunto. Dessa pesquisa, resultam trabalhos plenos de elementos criati-
vos e detalhes inesperados. Embora o artista não realize esboços, nada em suas telas é arbitrário
ou deixado ao acaso. Cada imagem é colocada por critérios interiores que mesclam o bom gosto
estético e a construção de uma narrativa pessoal e fantasiosa a partir do que se costuma chamar
de História e realidade.

Com um mote nas mãos, muitas ideias na cabeça e inegáveis recursos técnicos, como a
pincelada exata e a magistral combinação de cores, Henry Vitor realiza cada tela com perseve-
rança e extremo apuro. Instaura assim universos utópicos, que levam a mente do observador a
voar rumo a um possível castelo encantado. Ele alimenta, portanto, nosso imaginário pela en-
cantadora demonstração pictórica da capacidade de criar. Cada quadro é justamente um balão a
vagar pelo espaço infinito.

Rodolpho Tamanini Filho, presente na exposição de 1992, tem nas janelas um elemento
importante. Elas se evidenciam na forma como o artista trabalha, seja quando as janelas surgem
explícitas, seja como enquadra as suas imagens, que geralmente parecem paisagens vistas de um
local privilegiado.

Figura 7:
Rodolpho Tamanini Neto,
Escolares no Ibirapuera,
óleo sobre tela,
60 x 80 cm, 1997
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Uma de suas temáticas preferidas é a urbana. A cidade que surge é a de figuras humanas
geralmente diminutas perante um universo que perde a hostilidade que estamos acostumados a ver.
Papéis picados, balões e fogos de artifício são elementos recorrentes em suas paisagens citadinas.

A cidade de Tamanini é verde e humana e cenas de demolição de edifícios ou imagens
recortadas de janelas ganham um lirismo incomum. A tinta surge de forma rala, utilizada com
parcimônia. As telas não têm volume ou textura, conquistando pelo amor ao detalhe e pela
busca da maneira mais adequada de expressar uma visão de mundo. 

Seja nas imagens urbanas ou nas paisagens em que o mar surge com importância, ca-
racterizadas por elementos verticais, cipós ou plantas, o trabalho plástico tem como diferenci-
al a construção de climas peculiares. A figura humana compõe a imagem de modo complementar,
integrando-se ao todo sem ruptura, mas de modo delicado e associativo.

Essa mesma poética se faz presente nas cenas de favelas, uma temática de preferência
do artista. As casinhas se equilibram das maneiras mais curiosas, numa espécie de castelo de
cartas. Pipas surgem no céu e os moradores aparecem diminutos, nas janelinhas das casas,
com corpos ressaltados com sutis jogos pictóricos de luz.

É, todavia, no enquadramento que Tamanini tem a sua peculiaridade. Suas pinturas são
quase recortes fotográficos plenos de significado pela angulação escolhida e pelas óticas
estabelecidas. Surge assim tanto uma São Paulo lírica como favelas de intensa cor sem miséria
aparente ou paisagens com poéticos entardeceres.

Há em Tamanini o estabelecimento de uma realidade quase onírica. O seu mundo não
existe, mas, ao mesmo tempo, vislumbra-se como realidade possível. Quanto mais o artista
abre a janela da imaginação, fecha a da realidade aparente e vice-versa. Assim, o seu trabalho
subsiste pela capacidade de gerar uma nova urbanidade, equilibrada, mais humana e utópica.

O ato de criar está cercado por numerosos mistérios, que vão desde o ato de fazer uma
obra de arte até as múltiplas possibilidades de recepção. As obras da artista catarinense Tercília,
presente na exposição de 1992, ilustra justamente como o maior desafio de um trabalho plástico
está na capacidade de abrir mão dos próprios conceitos para penetrar no universo do outro.

Figura 8: Tercília dos Santos,
A continuidade, acrílica sobre tela,
60 x 80 cm, 1998
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Nascida em Piratuba, oeste de Santa Catarina, e residente hoje em Florianópolis, Tercília
dos Santos realizou a sua primeira exposição em 1990. Premiada em 1994 e em 1998 na Bienal
de Arte Naif do SESC Piracicaba, desenvolve, em acrílico sobre tela, uma linguagem visual
própria, com algumas características bem delimitadas.

Uma delas é a forma como constrói as suas flores, principalmente os girassóis. Tornam-se
marcas registradas de forte expressão plástica, resolvidas com alguns poucos traços e com grande
intensidade de cor. A repetição de um mesmo motivo gera uma cadência quase narrativa, em que as
flores são iguais, em termos de um assunto, mas diferentes, enquanto frescor no processo criativo.

Outro aspecto diferenciador da arte de Tercília está na forma de retratar as pessoas. São
autênticos bonequinhos colocados lado a lado com algumas variações de posição. A criação de
ambientes com eles remete a um mundo infantil e de sonhos, onde todo desejo é possível.

As árvores, com troncos coloridos em faixas horizontais e os caules repletos de folhas
repetidas em um mesmo padrão visual também são reconhecíveis a distância, assim como a
presença de um caminho que cruza a tela, geralmente na horizontal, com algumas curvas.

Flores, pessoas, árvores e caminhos se articulam em harmonia. As pessoas, seja em plan-
tações, no universo rural, ou junto a casas, no ambiente urbano, compartilham uma mesma ca-
racterística. Surgem geralmente de frente ao observador do quadro. São quase sempre mulheres,
em vestidos amarelos, vermelhos, azuis e lilás a nos indagar com sua pureza sobre nossa opinião
sobre o trabalho.

Figuras humanas, flores, animais quadrúpedes e casinhas constituem um universo plásti-
co que segue um padrão bem determinado. Eles surgem em variadas composições que exploram
as dimensões das cores, com uma marcada presença do verde como elemento unificador das
estruturas visuais.

Negra em um Estado de prevalência de imigração europeia, Tercília também leva as
mencionadas marcas de sua pintura para objetos caseiros como toalhas de mesa, almofadas e
tapetes, sendo que seus desenhos já foram até utilizados por uma confecção catarinense, numa
prova de que existe hoje pelo mercado chamado erudito uma demanda de autêntica arte popular,
desde que    feita com serenidade e verdade interior.

A arte de Tercília comporta exatamente essa sinceridade no ato de criar. Seja em suas
cenas mais ligadas ao campo ou naquelas de crítica social, em que mostra a polícia em ação e
mesmo um cemitério, ela não perde o que mais a caracteriza enquanto artista plástica: o processo
de composição diferenciado, com uma estrutura interna própria, em que cada flor, árvore ou
conjunto de pessoas contribui decisivamente para a harmonia visual do quadro como um todo.
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3.3.2 Bienal Brasileira de Arte Naif 1994

Bienal Brasileira de Arte Naif

De 6 de maio a 5 de junho

Júri de Premiação: Paulo Klein, Antonio Santoro Júnior e José Roberto Teixeira Leite

Artistas Inscritos: 153

Obras Inscritas: 306

Obras Expostas: 338

Com a inclusão de 32 obras de 16 artistas brasileiros especialmente convidados

Obs: Não houve seleção das obras.

Prêmio de Divulgação: Miriam Inês da Silva (Rio de Janeiro, RJ).

Prêmios de Aquisição: Anésio Cardoso (Piracicaba, SP), Carmela Pereira (Piracicaba, SP), Gilvan
– Paulo Gilvan Bezerril (Rio de Janeiro, RJ), José Carlos Monteiro (São Luiz do Paraitinga, SP),
José Pereira (Cuiabá, MT), Lenice Lopes (Taubaté, SP), Manoel Alves Neto (Maracanaú, CE),
Maria Bernadete Amorim (Curitiba, PR), Miriam Inês da Silva (Rio de Janeiro, RJ), Rodrigo
Teixeira Motta (Cuiabá, MT), Rômulo Cardozo (Guarapari, ES), Sebastião Silva (Cuiabá, MT),
Sérgio Bleik – Luiz Sérgio B. Silva (Goiânia, GO), Suene O. Santos (Curitiba, PR) e Tercília dos
Santos (Florianópolis, SC).

Menção Honrosa Especial: Rosina Becker do Valle (Rio de Janeiro, RJ).

Menções Honrosas: Aécio de Andrade (São Paulo, SP), D. Vanni – Divany Vanni (Embu, SP),
Gracia de Oliveira (Tremembé, SP), Henry Vitor (São Paulo, SP), José V. Madalena (Santana do
Parnaíba, SP) e Sandro de Carvalho (Goiânia, GO).

A lista completa dos artistas participantes está no Apêndice C.

Os adjetivos “insubmissa e veraz” foram usados por Danilo Santos de Miranda como
título de seu texto no catálogo. Ele considera a Arte Ingênua insubmissa a tendências, escolas e
modelos ao cumprir um rito especial de realidade:

Primitiva, mas não primária, popular porém jamais prosaica, a estética ingênua
parece, em sua percepção das coisas, descrever a trajetória da intuição bergsoniana.
Ao executar o salto mortal da compreensão imediata, tangencia o secundário e vai
direto à essência. Dispensa as categorias do pensamento e, sem auxílio externo a si
mesma, vale-se de seus próprios meios para construir as representações daquilo
que vê. (SANTOS DE MIRANDA, 1994, p. 8).

Nesse sentido, para Miranda, a Arte Ingênua terá uma honestidade vinculada à transgres-
são, ao incômodo, mas que também possibilitaria um reconforto, pois residiriam nela valores
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como a transparência e o verdadeiro, que não necessitariam do “[...] apoio de racionalizações
bem-comportadas.” (SANTOS DE MIRANDA, 1994, p. 8).

Jorge Anthonio e Silva, por sua vez, aponta que “[...] o século XX pródigo com a veloci-
dade e com os mecanismos do progresso tem, paradoxalmente, sido de imensa atenção com os
aspectos primitivos da cultura humana.” (ANTHONIO E SILVA, 1994, p. 10). E afirma:

Às portas do século XXI, artistas consagrados ou anônimos continuam optando
por produzir a figura à margem do caráter civilizatório da cultura artística e a
Bienal Brasileira da Arte Naif se firma como um princípio de ordem para a averi-
guação dessa permanência no corpo de representação que é a pintura. Uma repre-
sentação imaculada de um mundo que pede, infinitamente, para ser compreendido.
(ANTHONIO E SILVA, 1994, p. 10).

Figura 9 – Aécio de Andrade, Carnaval, acrílica sobre tela, 40 x 50 cm, 1994

A tela de Aécio de Andrade que recebeu Menção Honrosa na Bienal de 1994 motiva
algumas reflexões. Cabe lembrar, por exemplo, que há artistas plásticos que passam pelo mundo
e deixam quadros inesquecíveis; outros colecionam lembranças que os tornam depósitos vivos
da cultura nacional e nem sempre são aproveitados, muitas vezes partindo sem registrar essas
lembranças. Poucos conseguem conciliar trabalhos de qualidade com muita história para contar.
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Aécio de Andrade, que assina seus quadros como Aecio, reúne essas duas qualidades.
Em primeiro lugar, desenvolve, desde seus quadros iniciais, uma obra coerente, inclusive com
transformações no estilo de pintar e na forma de apresentar as suas figuras.

Além disso, ele tem uma trajetória marcada pelo convívio e conhecimento com artistas
de primeira linha. A soma entre seu próprio trabalho e a visão que adquiriu da arte ao longo do
tempo lhe permitiu aperfeiçoar um olho clínico que merecia ser mais prestigiado para avaliar a
produção contemporânea do gênero chamado Naif.

Nascido em São Paulo, em 1935, filho de decorador, ele sempre pensou em ser artista
plástico. Como não tinha formação escolar que lhe permitisse frequentar o ensino superior, em-
bora pintasse desde os 14 anos, foi na Associação Paulista de Belas Artes que buscou não só
informações técnicas, pois sequer sabia que ele era um autodidata, mas um local onde pudesse
conhecer e conversar com artistas.

Na Associação, teve contato com pessoas como Mario Zanini e Flavio de Carvalho. Do
primeiro, ouviu pela primeira vez que era um Naif, ou seja, um artista que havia trilhado sozinho
a sua relação com a técnica e que precisava seguir essa jornada que começara a desvendar. No
segundo, encontrou um artista visceral, que amava o desenho.

Com cenas de carnaval, do pelourinho, na Bahia, e de colheitas, inspiradas no período
em que morou no interior, próximo a Araraquara, interior do Estado de São Paulo, foi elaboran-
do a sua carreira, embora a primeira avaliação profissional que  recebeu de sua obra tenha sido a
do crítico de arte Jos Luyten, que, em função dos quadros que fazia sobre cenas urbanas, com
trabalhadores, o chamou de o “pintor do cotidiano paulista”.

É na composição de cores que está a sua mais destacada característica. Suas obras geral-
mente valem-se de áreas cromáticas para estabelecer um mecanismo dinâmico que torna as suas
telas um rico exercício para o olhar no desvendar as linhas de força que cada obra apresenta.

Suas telas mais recentes, como a premiada, voltam-se para pássaros fantásticos num
cenário amazônico ou carnavalesco. Essas aves estão repletas de movimentos e de curvas, cons-
tituindo ondas que preenchem o espaço e encantam pelas suas cores. Quanto mais exploradas
forem, podem trazer novos elementos para o artista desenvolver o seu talento.

Aecio precisa dar vazão a seu impulso criativo. Isso lhe permite estar sempre pronto a
surpreender, apresentando obras em que o pássaro da imaginação e da liberdade ganhe cada vez
asas mais fortes e amplas, que permitam ao artista sempre ter em mente a possibilidade de
enfrentar e vencer um novo desafio visual graças à sua inquietação permanente.
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Outro artista que participou da mostra e recebeu diversos elogios foi Amomm de Deus. É
muito fácil dizer que ele tem tinta em vez de sangue nas veias. Afinal, filho dos pintores Naifs
Waldomiro de Deus e Lourdes de Deus, Amomm de Deus correria o risco de ficar marcado por
esse parentesco. Não é, no entanto, o que ocorre. Em suas telas, encontra-se não apenas o sobre-
nome divino e o talento herdado, mas uma forma autêntica de expressão, própria e distinta da
que encontramos em seus pais.

Nascido em 1978, em São Paulo, SP, Amomm trabalha primordialmente com dois tipos
de imagens: quadros de maiores proporções em que paisagens Naifs, mescladas com imagens
surrealistas, surgem com cores bastante peculiares; e quadros de menores proporções, caracteri-
zados por temas populares e símbolos arquetípicos, como o Sol e a Lua.

Embora tenha pintado também temas políticos em obras que denotam maior engajamento,
Amomm encontra atualmente o florescimento pleno de sua técnica, em imagens que evocam as
do pintor belga Henri Magritte naquilo que têm de mais fantástico e surpreendente, ou seja, um
genial talento para ver objetos já conhecidos com olhos renovados.

Mesmo quando pinta telas de menores proporções, há em Amomm um elemento
fantástico, em que bumba-meu-boi e colheitas se integram com céus límpidos. Sol, Lua e
estrelas, quando aparecem, não são apenas elementos a enriquecer a paisagem, mas indicam
estados de espírito.

A lua, bastante presente na obra do artista, surge como manifestação do inconsciente,
uma indagação constante a desafiar. Mesmo que não seja noite ela pode estar presente e lembrar
que o artista, independentemente de suas intenções explícitas, estará sempre sujeito a influências
que não pode – nem deve – explicar conscientemente.

Figura 10: Amomm de Deus,
Na hora do gol, acrílica sobre tela,
70 x 70 cm, 2006
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Embora as paisagens de Amomm continuem com traços Naifs, o que mais chama a atenção
em suas telas são as imagens que pairam num clima fantástico. Inserem-se aí corpos esculturais
clássicos e muitas outras imagens de tamanho reduzido que intrigam aquele que admira o quadro.

O cineasta polonês Andrzej Wajda, premiado com um Oscar honorário no ano 2000, já
disse que “o mais importante é fazer as pessoas pensarem”. Referia-se à vertente política de sua
obra; porém, o comentário pode ser ampliado para todo tipo de arte que não admita passividade
do receptor.

É o que ocorre com as telas de Amomm. Elas desafiam, porque interrogam; e fascinam,
porque nos obrigam a oferecer respostas, que variam de acordo com a sensibilidade daqueles
que se dispõem a encontrar numa obra de arte uma possibilidade de conhecer melhor ao mundo
e a si mesmos.

Figura 11: João Candido da Silva, Conjunto musical nordestino, óleo sobre tela, 65 x 95 cm, 2006

Presente na exposição de 1994, João Candido da Silva é filho de um trabalhador braçal
de estrada de ferro, que instalava dormentes das linhas dos trens. Nasceu em 11 de março de
1933, em Campo Belo, MG, e  mudou-se para São Paulo, SP, com Dona Maria, a mãe, e oito
irmãos, no início da década de 1940. Eles vieram em busca do sonho de melhorar de vida,
atraídos por histórias fantásticas, como a de que, na Capital do Estado, as pessoas eram presas
pelo simples ato de cuspir nas calçadas.

A realidade, porém foi bem diferente. Ao chegarem na Estação da Luz, São Paulo rece-
beu os migrantes com garoa e frio, panorama pouco animador para um menino que sofria de
bronquite e que, por promessa da mãe, participava da dança folclórica popular moçambique,
cujas evocações traria mais tarde para as suas telas.
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Criado no Interior, João lembra que ficou assustado com os bondes e os edifícios enor-
mes. Para piorar, os parentes que já moravam na Capital não puderam ir buscar a família na
Estação da Luz. Com o passar das horas, prostitutas e motoristas de táxi abordavam o grupo de
recém-chegados. A solução foi passar a noite numa gafieira. Candido lembra que dormiu embai-
xo de uma escada, escondido, sem olhar muito para o que acontecia no salão. No dia seguinte, os
parentes chegaram e a família se estabeleceu na cidade.

Enquanto o pai não se mudava definitivamente para São Paulo, Dona Maria exercia o
trabalho de bordadeira e lavadeira, auxiliada pelas crianças. Candido lembra até hoje o dia em
que o pai chegou, de charrete, vestindo um terno branco de linho. A família voltava então a se
reunir, iniciando, posteriormente, uma trajetória até então inesperada no reino das artes.

O menino Candido, em suas brincadeiras, já desenhava com carvão nas paredes da casa,
enquanto a mãe, além de costurar para fora, fazia bonecos de madeira e pintava. Autodidata, ela
inaugurava a tradição Naif que se instalaria na família, com filhos pintores e escultores, como
Sebastião e Benedito, já falecidos.

O talento dos Silva tem ainda uma matriz mais antiga: o avô materno de Candido, que
realizava entalhes de carroças em Sorocaba, SP, cidade em que Dona Maria nasceu. Talvez ve-
nha justamente desse antepassado materno a facilidade com que Candido lida com a madeira.
Seus grandes pilões, grupos escultóricos sobre a vida de São Francisco de Assis ou igrejas apre-
sentam um detalhado e cuidadoso trabalho, fruto de muita paciência e domínio técnico.

Um ano mais velho do que Maria Aparecida, a mais célebre integrante da família, Candido
mexe com a mesma habilidade com as tintas e pincéis e com as ferramentas de escultor. Embora
tenha assistido a algumas aulas de desenho na Escola Paulista de Belas Artes, preferiu investir na
liberdade de criar e de determinar o próprio estilo.

Foi por intermédio do irmão Vicente, que namorava Raquel, filha do músico, dramaturgo e
poeta Solano Trindade, que a família Silva, em meados da década de 1960, entrou no mundo das
artes. Convivendo com esse grande incentivador da arte e da cultura negra, Candido percebeu que
a atividade que exercia até então como forma de lazer podia ser uma maneira de sobrevivência.

Toda a família Silva, liderada pela mãe, começou então a participar de eventos no Embu
das Artes, onde Solano estava radicado. Posteriormente, Candido, que trabalhou muitos anos em
atividades ligadas à serraria em fábricas de tacos para assoalhos, passou a expor os seus traba-
lhos na Praça da República, onde permanece até hoje, mostrando e vendendo sua produção. Por
muitos anos, fez isso ao lado da esposa, Ilsa Jacob Silva, já falecida. Atualmente, a irmã Concei-
ção, também artista, o acompanha nas vendas, principalmente para turistas estrangeiros.

Candido trabalhou ainda como motorista da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo
e, ao se aposentar, passou a se dedicar integralmente à arte. Fundador da Escola de Samba Uni-
dos do Peruche, ele mantém seu trabalho ligado a essa tradição popular, como mostram diversos
quadros com instrumentistas de bateria em diversas tonalidades. Festas vinculadas ao folclore e
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imagens religiosas também integram o universo do pintor, que trabalha com desenvoltura tanto
assuntos sacros como cenas do cotidiano.

Embora autodidata, o traço de João Candido não se vincula totalmente ao primitivismo,
principalmente pelo uso da perspectiva na composição de paisagens e no respeito pelas propor-
ções das personagens entre si e destas em relação ao ambiente em que se inserem.

Candido devota a cada obra uma atenção especial. Pelo seu virtuosismo técnico, ele pode
ser colocado numa vertente que oscila entre a delicadeza de cores próximas ao impressionismo
e o vigor expressionista dos traços e imagens. Seu trabalho, seja em madeira ou tela, é o resulta-
do de mãos calejadas, experientes e sensíveis no trato com diversos materiais.

Para João Candido, a arte é uma forma de sobrevivência, uma maneira de extravasar
sentimentos e de manter a cultura viva. Talvez por essa consciência, suas composições, ora
plenas de imagens ora com menos elementos, ora mais complexas, ora mais simples, têm em
comum um alto padrão de qualidade, atingido pela dedicação extrema.

A mente criativa de João Candido está constantemente em busca de novos desafios, seja
com pincéis ou com ferramentas para trabalhar a madeira. Se mãos direcionadas pelo ódio po-
dem matar, aquelas orientadas pelo amor à vida, como as do artista mineiro, mostram, por meio
da arte, como telas e esculturas podem ser expressões mais divinas do ser humano.

Figura 12:  José Luiz Soares, A favela e o samba, óleo sobre tela, 30 x 60 cm, 1998

A pintura é um universo autônomo. Dentro da tela, o artista realiza sua concepção de
mundo. O artista Naif José Luiz Soares, presente na exposição de 1994, mostra bem isso ao
estabelecer, em suas telas, um cosmos repleto de imagens, com céu, montanhas, rios, pequenos
caminhos, árvores, arbustos, casinhas, flores e animais. As pessoas são colocadas na tela por
último, dando à obra um toque de humanidade.
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O ponto alto do trabalho do artista está nas festas populares. A profusão de cores transmi-
te toda a alegria das procissões religiosas, enfocando o universo do Interior do País. Cada tela de
Soares é um convite para um mergulho num Brasil esquecido pela mídia, um mundo em que as
cores e os sentimentos brotam com espontaneidade, perpetuando tradições.

Nascido em Belo Horizonte, em 25 de maio de 1935, Soares rabiscava, quando criança,
as paredes da casa, usando pedaços de carvão. O resultado não podia ser diferente: broncas
maternas. O artista lembra inclusive das dificuldades de sua infância. “Filho ilegítimo, tive uma
infância muito pobre”, comenta.

Também desses primeiros anos de vida vem a profunda ligação do artista com as festas
populares. Ele conta que a mãe era a rainha do congado de Santa Ifigênia e fez uma promessa
para que ele não servisse o Exército. Ele mesmo, já saiu na festa como rei de São Benedito.

No primário, Soares desenhava os heróis de história em quadrinhos e ficava fascinado com
a riqueza anatômica dessas imagens.  Esses primeiros exercícios foram significativos para o desen-
volvimento de seu desenho. No entanto, ele precisou trabalhar desde muito cedo para ajudar em
casa, o que dificultou que se dedicasse às tintas. Mesmo assim, conseguiu concluir o primário.

Soares começou a trabalhar em 1946 no mercado municipal. Depois, atuou numa fábrica
de Coca-Cola e teve uma experiência como barbeiro.  Estimulado pela professora Márcia, em
1948, aos 13 anos, concorreu e ganhou uma bolsa de estudos para frequentar o curso livre de
desenho ministrado pelo mestre Guignard, até hoje um dos maiores pintores nacionais.

Nesse curso, oferecido a filhos de operários, Soares recebeu noções de perspectiva, pro-
porções, claro-escuro e técnicas mais elaboradas. Após quase dois anos, no entanto, foi obrigado
a parar por falta de recursos. Abandonou o desenho e, em 1957, ingressou na Guarda Civil, na
qual trabalhou como carcereiro e se aposentou, em 1986, como detetive de classe especial.

Durante as horas de folga do seu trabalho, em 1973, o artista mineiro voltou a pintar,
conseguindo vender alguns trabalhos e realizar encomendas. No ano seguinte, classifica quatro
trabalhos no Salão do Ministério de Educação e Cultura, no Rio de Janeiro, RJ, tendo o estímulo
necessário para prosseguir definitivamente na carreira de pintor.

O grande salto, porém, ocorreu graças a uma amiga da esposa do artista, que viu algumas
telas na sala da casa de Soares. Ela afirmou que ele era Naif e que devia pesquisar o tema e
prosseguir com sua produção. Assim, começou a formar uma ampla biblioteca sobre o assunto e
sobre os temas de cunho popular que desenvolve.

A curiosidade se estendeu a outras áreas e Soares tem hoje mais de 8 mil discos de vinil,
além de coleções de revistas em quadrinhos, livros de santos e recortes de jornais, material que
lhe serve como fonte de pesquisa para suas telas. Esse gosto pela informação, seja por meio de
rádio, jornais ou televisão, provavelmente provém de uma necessidade inata e também da sua
profissão de detetive.
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Talvez se explique assim também sua reverência aos mestres que o ajudaram (Raimundo
Costa, Rodelnégio e Petrônio Bax) e o seu prazer em travar contato com as pessoas. Para ele, as
galerias são frias. Gosta é do contato com o público e os turistas  na Praça.

Esse amor ao próximo também pode ser constatado quando Soares cede o direito de
imagem de suas obras a causas assistenciais, como cartões de Natal e agendas do Hospital Mário
Pena. Um exemplo é Nascimento do Rei dos Reis, repleto de imagens bíblicas, com a presença
de São Jorge, frases das Sagradas Escrituras e, no centro, o nascimento de Jesus Cristo. Flores de
diversas cores formam uma estrela de cinco pontas e imagens de anjos e alusivas ao Espírito
Santo estabelecem um espaço visual que tem como centro o presépio.

Soares, portanto, só tomou consciência de que seu estilo era Naif aos 37 anos. Foi ainda
por iniciativa da esposa, Leda, com quem casou em 1958 e com quem tem quatro filhos, que
conseguiu a licença para expor na feira de artesanato de Contagem, MG, em 1973. No ano se-
guinte, transferiu-se para a feira da Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, MG, que atualmente
ocorre aos domingos na Avenida Afonso Pena.

Outro apoio muito importante foi o de Palhano Júnior, que logo admirou o trabalho de
Soares exposto na feira da Praça da Liberdade. Por meio dele, o artista conseguiu realizar uma
exposição no Minas Tênis Clube e passou a ser conhecido, principalmente no Estado de Minas
Gerais, assumindo, posteriormente, uma posição de liderança entre os Naifs mineiros.

Após a aposentadoria, Soares passou a dedicar todo o seu tempo à pintura, enfocando
temas brasileiros, principalmente folclore e sacros, além de festas religiosas do interior. A reper-
cussão se observa em mais de 30 exposições coletivas e 12 individuais, além de sua obra já ter
sido objeto de estudo de um grupo de alunos de pós-graduação da Faculdade de Educação da
Universidade do Estado de Minas Gerais.

Em seu currículo, destaca-se ainda a Medalha de Bronze por sua participação, em
1984, na Mostra Contemporânea “G. B. Viotti Di Fontanettoro, em Vercelli, Itália, além de
ter realizado, em 1995, um painel no SESC-Pompeia, em São Paulo, dentro do projeto Babel.
Três anos depois, esteve entre os 30 participantes da exposição “Lendas e Crenças” no SESC-
Piracicaba, na qual artistas de todo o País mostraram a sua leitura particular de lendas e
crendices.

Os trabalhos de Soares caracterizam-se pela quase total ocupação do espaço de maneira
compulsiva e com uma delicada harmonia, as áreas livres, seja no céu ou na terra, vão sendo
preenchidas com bandeiras, estandartes e as duas marcas registradas do artista: as bandeiras do
Brasil e do Estado de Minas Gerais e uma bela lua com São Jorge dentro. Essa imagem evoca a
mãe, que dizia ver o santo daquele jeito.

Para o artista, ter essas marcas pessoais e inconfundíveis é fundamental. Segundo ele, os
estrangeiros gostam muito do seu trabalho pelas bandeiras. Todo artista, para Soares, deveria ter
a sua marca para ser reconhecido em vida e depois da morte, Acredita ainda que o importante é
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pintar o que se pensa, dispensando as regras, as técnicas e as perspectivas. Ele dispensa rótulos.
O essencial seria ter a liberdade de fazer o que se quer. No lugar da técnica está a criatividade.

As telas de Soares, todavia, não se limitam ao rico universo das festas populares. Ele já
homenageou, entre outros, o jogador de futebol Djalma Dias e o presidente Juscelino Kubitschek,
que no quadro O homem que amou a sua pátria é colocado em destaque com cenas da constru-
ção de Brasília e as bandeiras do Brasil e de Minas. Outro trabalho nessa linha é um encontro
entre Chico Mendes e São Francisco de Assis, que ressalta, com profusão de imagens, o amor de
ambos pela natureza.

A faceta religiosa do pintor, em boa parte herdada da mãe adotiva, resulta em trabalhos
como uma Arca de Noé em que os bichinhos são colocados para fora para tomar sol, uma Via
Sacra que demorou três anos para ser feita, pois foi pintada apenas nas Quintas e Sextas-Feiras
da Paixão, e uma Santa Ceia com efervescência de imagens e cores.

Lendas do negrinho do pastoreio, da caipora, da mula-sem-cabeça, do saci-pererê, figas,
preto velho, oxum e iara também integram o repertório do artista, cujo talento pode ser visto hoje
nas embaixadas de Grécia, Itália, Chile e Suíça, e no acervo de colecionadores de Portugal,
Japão, Holanda e Inglaterra, entre outros países.

José Luiz Soares traz, com cores vivas e riqueza de imagens, o universo das festas popu-
lares às suas telas. Cada quadro é resultado de observação, pesquisa e combinação de formas e
proporções bem próprias, resultado do apuro de um estilo pessoal, baseado na intuição própria
do artista Naif, na pesquisa temática e na extrema dedicação.

Figura 13:  Lourdes de
Deus, Os quatro cavaleiros
do Apocalipse,
acrílica sobre tela,
50 x 70 cm, 2002

A pintura de Lourdes de Deus, presente na exposição de 1994, não é apenas de flores,
festas populares e procissões. Há nas imagens da artista um denso sentimento estético, expresso
em formas bem definidas e cores vívidas, além de uma vertente de crítica social, que foi se
ampliando nos anos 2000.
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Nascida em Custódia, PE, em 1959, Lourdes mudou-se para Osasco quando tinha apenas
dois anos de idade. Casou-se com o pintor  Naif  Waldomiro de Deus, em 1976, e convivendo
com o dia a dia do artista, passou a tomar gosto pela arte, começando a pintar em 1992. Daí em
diante, seu trabalho foi se aperfeiçoando.

Desde o começo, porém, seus quadros deixavam pouco espaço livre na tela. Até hoje, o
branco é compulsivamente preenchido, mas com delicadeza. O olho do espectador tenta em vão
escapar do quadro, mas novos elementos, geralmente harmonicamente repetidos, chamam-no de
volta e o envolvem num jogo imagético, que encanta pela pureza e simplicidade.

Mas há pouco de ingenuidade nesse processo. As telas de Lourdes parecem ser feitas
para decorar, mas revelam uma consciente e elaborada transformação da realidade. As festas
populares do interior e as formas da natureza ganham então novas conotações e levam a refletir
sobre a complexidade do mundo moderno que nos afasta das coisas mais simples e belas da vida.

A pintora, portanto, reintroduz nosso olhar no cotidiano. Flores não são apenas elemen-
tos da natureza, mas indiciam a ingenuidade perdida pela vida atribulada, enquanto as festivida-
des do interior e procissões indicam um caminho possível para recuperar o prazer de viver.

Pouco a pouco, porém, esse universo florido foi cedendo espaço a pinturas em que traz
para o seu trabalho diversos elementos de crítica social, como ocorre na Bienal de 2002, onde se
manifesta contra as mazelas do país por meio de seus cavaleiros do Apocalipse.

Figura 14: Neri Andrade, Pescaria noturna, acrílica sobre tela, 50 x 70 cm, 2006

Um outro universo se descortina com Neri Andrade, que enfoca um dos locais mais
agradáveis e mágicos de Florianópolis, o bairro de Santo Antonio de Lisboa. Ali, o modo de falar
e de viver da cultura açoriana é preservado de uma maneira quase inacreditável. Trata-se de um
microcosmo em que o passado se torna presente sem conflitos, mas com uma pitada de saudade.
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Também presente na exposição de 1994, o artista Naif Neri Agenor De Andrade, que assina
suas telas como Neri Andrade, cristaliza bem essas tradições. Consegue trazer ao seu trabalho ima-
gens do local, mas com um estilo peculiar, em que se vale muito dos vazios de espaço, deixando as
figuras respirarem dentro de composições que seguem construções bastante equilibradas e de efeitos
muitas vezes inesperados.

Nascido em Florianópolis, Estado de Santa Catarina, em 26/5/1954, Andrade tem uma
poética em que duas vertentes se fazem muito presentes: a da cultura do litoral e a da cultura
rural. Na primeira, predominam cenas de pescarias, em que as cores se tornam fundamentais
no mecanismo de composição. Na segunda, engenhos, casarios e roças são os destaques.

Foi o artista plástico Rodrigo de Haro que percebeu o interesse e o talento de Neri
Andrade pelas artes plásticas. Inicialmente, presenteou-o com uma tela, tintas e pincéis. Mais
tarde, ao comprar rendas de bilro da mãe do jovem artista viu, na parede, uma imagem de um
casarão da segunda metade do século XIX que lhe chamou a atenção.

Com alegria, Haro soube que era Andrade o autor daquela obra, uma pintura do local
onde o pescador e então pintor novato nascera e que a família conserva até hoje. Neri recebeu,
com o elogio do mestre a quem respeitava, um estímulo decisivo para desenvolver o seu traba-
lho, cada vez com mais afinco, rumo à profissionalização.

Pescador como boa parte dos habitantes do local, Neri Andrade, casado, quatro filhos,
alimenta seu imagético justamente do local privilegiado onde habita. Um dos recursos plásti-
cos que costuma utilizar é o uso das figuras humanas geralmente em pequena escala. Desse
modo, consegue ter mais espaço para o uso de suas construções plásticas, em que meias-luas
se fazem muito presentes no aproveitamento da tela.

A comunidade açoriana de Santo Antonio de Lisboa torna-se o mote, o assunto das pinturas
de Neri Andrade, mas nunca constitui um elemento limitador. Pelo contrário, quando se debruça no
mencionado casarão ou no engenho, consegue retirar deles respostas visuais não repetitivas.

O mesmo ocorre quando mergulha literalmente num mundo que conhece por experiên-
cia profissional, o da pesca artesanal. O segredo está em não oferecer o óbvio, mas criar uma
visão pessoal    de um universo no qual se sente à vontade por conviver com ele desde criança.

Cada novo quadro torna-se então uma memória afetiva de um local que perdeu suas
características originais. O bairro que ele pinta não existe mais da maneira que Neri Andrade
o retrata, mas é preservado pela sua memória, pela forma como transforma suas lembranças
em quadros bem elaborados.

Independentemente do caráter pitoresco de preservação de uma cultura, cada trabalho
é realizado com extremo cuidado e técnica apurada, com exímia atenção na composição de
cada figura e na criação de atmosferas líricas que constituem um retorno a uma Santo Antonio
de Lisboa que se extinguiu com a modernização, mas que se mantém nas composições equili-
bradas e cores serenas e harmoniosamente distribuídas do pintor catarinense.
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Primeiro, ele faz o céu; depois, a terra; seus sulcos, as árvores, os frutos e, finalmente, os
homens e mulheres que colhem aquilo que a natureza produz. Essa descrição não é de uma parábo-
la da Bíblia, mas da forma como o pintor Nerival Rodrigues realiza suas obras, presentes na expo-
sição de 1994, principalmente as plantações de café, tema que já tratou em mais de 500 telas.

Ex-retirante, o artista diz ter realizado mais de 6 mil telas, sendo que aproximadamente
2.500 estão no exterior, principalmente na Alemanha e no Japão, com imagens de plantações
tipicamente nacionais, como o mencionado café, o abacaxi e a cana, além de temas folclóricos e
alguns urbanos.

Nascido em Garanhuns, PE, em 1952, Rodrigues trabalhou na lavoura até os 16 anos e,
desde os nove, na hora do almoço, embaixo de uma árvore, rabiscava com gravetos a terra que
ajudava a sulcar. Mais tarde, passou essas imagens e experiências de infância para seus quadros.

No início dos anos 1960, emigrou, num pau-de-arara, para São Paulo, passando por di-
versas cidades do interior. Nesse período, a vocação de Rodrigues para o desenho foi se expan-
dindo com uso de carvão e com caricaturas e o conhecimento de técnicas como guache e aquarela.

Em 1968, ao ver a destruição do bosque do Parque D. Pedro, Rodrigues pintou seu pri-
meiro quadro a óleo. Recebeu elogios e continuou suas pesquisas estéticas. Foi graças ao grande
amigo e intelectual Hélio Ribeiro, que deu os primeiros passos para expor, em 1973, na Praça da
República, onde ficou durante dois anos, conhecendo pintores como Waldomiro de Deus e Ma-
ria Auxiliadora, passando pelo crivo de críticos de prestígio como Enock Sacramento.

Figura 15: Nerival Rodrigues, Colheita do café, óleo sobre tela, 65 x 75 cm, 1989



52

Entre 1971 e 1982, trabalhou como contínuo da IBM do Brasil, operador de limpeza de
máquinas da NSK do Brasil e operador de draga da Companhia Suzano de Papel, largando este
último emprego para se dedicar totalmente à sua arte. Mesmo quando enfrentou períodos de
desemprego, não esmoreceu. Trabalhou como pedreiro, erguendo casas das Cohab em Itaquera e
Suzano, e se orgulha de saber construir uma moradia desde as fundações até o acabamento.

As lições de vida de todas essas experiências aparecem em seus quadros. Embora tenha
estudado apenas até o segundo ano do ensino médio, o artista pernambucano nunca parou de
experimentar. Entre 1982 e 1986, por exemplo, passou por uma fase cubista, em que, segundo a
crítica, é possível encontrar ressonâncias de Di Cavalcanti e Tarsila do Amaral, retratando o
ambiente rural dessa forma. O estilo, muito pessoal e peculiar, valeu até uma Medalha de Ouro,
no 3º Encontro de Artes de Osasco, mas que o afastava da Arte Naif enquanto técnica pictórica.

Admirador do francês Henri Rousseau, o pai dos Naifs, de Picasso, Van Gogh e do brasi-
leiro Portinari, Rodrigues gosta de ouvir Mozart e Beethoven, principalmente a  Pastoral), en-
quanto pinta. Não dispensa, porém, um bom som nordestino, como os discos de Elomar e a
banda Mestre Ambrósio. Outro de seus ídolos é Bob Dylan, de que tem uma coleção de uma
centena de discos e CDs, tendo inclusive presenteado o cantor com um quadro quando o artista
realizou  shows  no Brasil.

Foi também na década de 1990, que Nerival Rodrigues teve sua maior conquista interna-
cional até hoje. Pintou, em 1995, o mural  A liberdade questionada, um mural para o Centro de
Estudos Gerais da Universidade Nacional de Costa Rica, fundado por intelectuais do porte de
Paulo Freire e Darcy Ribeiro.

As cores vivas e a preservação da natureza são as marcas registradas de Nerival Rodrigues.
Elogiado por críticos conceituados como Walmir Ayala e Luiz Ernesto Kawall, o artista conserva
nas mãos os calos de sua origem como trabalhador agrícola e pinta, em seus paraísos sertanejos,
festas na roça, cenas caipiras e de colheita, uma visão paradisíaca do Brasil que todos gostaría-
mos de ver: frondoso, verdejante, rumo a um futuro esplendoroso constantemente negado.

Naif nesse amor à natureza e às suas raízes populares e pelo autodidatismo, Rodrigues
revela que uma de suas grandes paixões é o ator Mazzaropi, que retratou em telas que homena-
geiam os filmes  O Candinho  e  Sai da Frente. É justamente essa mescla de simplicidade, mo-
déstia e vibração que se encontra nos quadros do artista pernambucano.

Uma de suas realizações mais importantes ocorreu em 2005, com a inauguração do pai-
nel  Primícias da vida, no Centro de Negócios de São Paulo (Cenep), na capital paulista, empre-
endimento da Empresa Lemos Brito. Com 6 metros de altura e 22 metros de comprimento, tem
como tema a alimentação da humanidade.

Predominam os tons de verde (as plantas e os diversos tipos de produtos agrícolas de que os
homens e os animais domésticos se alimentam) e os azuis (cor do céu e da água). A obra foi feita com
tinta acrílica sobre chapas  dry-all, chapas de gesso mesclado com serragem de madeira e amianto.
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Ao ver como Rodrigues constrói seus quadros e painéis, fica evidente sua visão de
mundo. A força vital de sua arte brota da terra. A partir dela, consegue compreender o mundo
e a multiplicação da vida. Os frutos que o solo oferece são a maior dádiva da arte, dom que não
se ensina.

Assim é a arte de Nerival Rodrigues. Surge espontânea, rica e vinga com força, pois é
desenvolvida com as melhores técnicas disponíveis. Nessa fusão entre talento, oriundo não se
sabe de que segredos divinos, e a técnica aprendida com muita observação e autodidatismo, o
pintor oferece uma arte viçosa, forte e alegre.

Como costuma acontecer com os artistas Naifs de modo geral, seu talento é muito mais
reconhecido em países como EUA, Alemanha e Japão do que no próprio Brasil, justamente de
onde o artista retira sua matéria-prima em termos de temática popular e cores vibrantes.

Figura 16:
Nilson Pimenta, Carro de boi,
acrílica sobre tela,
40 x 48 cm, 1998

Há pintores Naifs que vão perdendo sua autenticidade e originalidade ao longo da car-
reira. O contato com o mundo urbano, os críticos de arte e os jornalistas faz com que deixem de
lado a espontaneidade que os caracteriza como criadores talentosos e representantes da cultura
de uma nação.

Nilson Pimenta, presente na exposição de 1994, percorre trajetória inversa. Ao longo dos
anos, seus olhos se voltam cada vez mais para o Brasil. Em suas telas, revela aspectos
multifacetados de um país caracterizado pelo trabalho árduo, pela natureza frondosa e por um
grau de violência rural e urbana cada vez maior.

Nascido em Caravelas, BA, em 1956, Pimenta saiu de lá nos braços maternos rumo a Prata dos
Bainos, ES. Aos seis anos, mudou-se para Mato Grosso, percorrendo, durante 15 anos, diversas cidades
da região leste do Estado, como Irenópolis, Jaciara, Barra do Garças, Brasilândia e Finca-Finca.
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Ao longo desses anos, trabalhou em plantações não mecanizadas de arroz, milho e feijão,
e como peão. Conheceu a vida da roça e o cotidiano das fazendas, derrubando matas e arando a
terra, mas não colhendo os frutos. Roceiro nômade, também cortou e moeu cana para usinas de
açúcar e participou de mutirões, festas e caçadas.

Na infância, rabiscava em papéis avulsos e mesmo em carteiras de cigarro vazias. Com
pedaços de carvão, deixava suas marcas em tocos de madeira e cancelas de fazendas; com gravetos,
no chão; e com os dedos, sobre a poeira na carroceria de automóveis. A partir de 1978, Pimenta,
sem ter terra própria para trabalhar, passou a morar em Cuiabá.

O ano seguinte foi muito importante. Primeiro, começou a desenhar com lápis de cor
sobre papel; segundo, passou a trabalhar como guarda de campo. Como o serviço era pouco, este
Henri Rousseau brasileiro, de revólver na cintura como a função exigia, aproveitava o tempo
livre para representar graficamente seu passado recente.

Os primeiros desenhos foram feitos com lápis de cor em papel; e a crítica Aline Figueiredo
tomou conhecimento deles, ainda em 1979, graças ao pintor Adir Sodré, morador do bairro do
Pedregal, em Cuiabá, que desenvolve diversas atividades artísticas, formando, desde o final dos
anos 1970, um núcleo artístico popular, com dezenas de artistas jovens que, como ele, encon-
tram na arte uma resposta aos seus anseios existenciais.

Em 1980, Humberto Espíndola, então diretor do Museu de Arte e de Cultura Popular,
presenteou Pimenta com as primeiras tintas a óleo, introduzindo-o no mundo da pintura. Assim
surgiram as telas de grandes dimensões em que são retratadas cenas dramáticas ou bucólicas. O
artista pinta, desde então estórias que lhe contam, fatos da atualidade, enredos inventados, recri-
ados ou recordados. Além disso, em 1981, ele passou a trabalhar no Ateliê Livre da Universida-
de Federal do Mato Grosso, onde continua atuando como supervisor.

Um exemplo da pujança visual do trabalho de Pimenta é  Queimada do Xingu. Animais
mortos em meio ao fogo são vistos próximos a bombeiros que, com suas mangueiras vermelhas,
lutam para conseguir vencer as chamas. No centro da tela, índios fogem com seus arcos, atraves-
sando a tela numa diagonal que vai do canto inferior esquerdo ao superior direito.

Merece destaque na tela a vegetação, destruída na metade inferior da imagem, e ainda de
pé na superior, embora com poucas folhas, ressecada pelo calor. A cena transmite intenso vigor,
e as cores quentes passam ao observador toda a agonia de uma mata destruída em proporções
cada vez maiores.

Desde a primeira mostra individual no Museu de Arte e de Cultura Popular na UFMT, em
1981, a arte de Pimenta foi se consolidando. Na Bienal Naifs do Brasil de 1998, em Piracicaba,
SP, por exemplo, ele mostrou dois trabalhos:  Fazendo pamonha  e  Carro de boi. O primeiro
mostra quatro pessoas se protegendo do sol inclemente e trabalhando incessantemente.

No fundo, o céu azul e as árvores completam o cenário. É relevante a forma como é
mostrado o chão, com pinceladas breves, numa espécie de pontilhismo muito particular, enquan-
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to as telhas, por seu turno, feitas com extrema cuidado, contrastam com as figuras humanas,
realizadas com a desproporção típica da Arte Naif, em que os olhos e o cabelo das mulheres
predominam.

Carro de boi  coloca dois pares de bois carregando melancias. As frutas se espalham pelo
chão e o cenário reúne ainda quatro cabanas, e a vegetação típica do Brasil Central. O vermelho
interno das melancias se espalha em pequenos pontos ao longo da tela, reforçando a importância
dessa cor, que, embora levemente presente, transmite energia e vibração às imagens expressas
no quadro.

Na Bienal seguinte, em 2000, Nilson Pimenta obteve o Prêmio Aquisição com a tela 
Moto Boy, que trata, com incrível crueza de Francisco de Assis Pereira, que trabalhava nessa
função e violentou e matou, em 1998, dez mulheres, levando-as ao Parque do Estado, região Sul
da Capital paulista.

A moto e os corpos em decomposição das mulheres se destacam na tela, assim como a
desproporção entre o assassino, conhecido como “Maníaco do Parque”, que pegou mais de 120
anos de prisão, e a mulher que ele está estrangulando. Ela, muito maior do que ele, será a próxi-
ma a se juntar àquelas que surgem espalhadas na tela. Bolsas de mão, calças, calcinhas, sapatos
e um guarda-chuva contribuem para acentuar o clima de dramaticidade e de registro interpretativo
de um fato jornalístico.

Pela sua força intrínseca, a imagem chamou a atenção da Comissão Julgadora, que tam-
bém teve a oportunidade de ver, na mesma exposição,  Nordeste, tela em que a miséria da seca é
a temática. Um avião militar aparece em terra, parado, enquanto militares distribuem alimentos
às esfomeadas vítimas da seca.

Mulheres carregam jarros na cabeça, uma mulher grávida segura um calango e uma ban-
deira do Divino Espírito Santo, que insiste em se manter de pé, representando a esperança de
toda uma população. As carcaças de animais e as árvores secas integram esse cenário de miséria,
que os soldados procuram reduzir.

De fato, homens derrubando matas, incêndios, antas, caititus, jacarés, sucuris, macacos e
homens com enxada nas costas ou espingarda oferecem um painel do trabalho dos moradores da
região, que convivem diariamente com as maravilhas e os caprichos da natureza, podendo usu-
fruir de seus frutos e riquezas, mas também convivendo com seus perigos, como as mencionadas
onças e queimadas.

Os homens e mulheres não são mostrados apenas nas atividades na roça ou com gado que
Pimenta conhece tão bem. O artista inclui em seu repertório imagético cenas não muito comuns
nos Naifs, como a polícia jogando corpos em despenhadeiros. Assim, o artista realiza a sua
crítica social num estilo em que o ambiente sempre predomina sobre o indivíduo, que se integra
ao todo não como agressor, mas como mais um elemento de um todo que funcionaria
harmonicamente se não fosse o poder destruidor do ser humano.
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Com o estímulo da obtenção do Grande Prêmio no V Salão Jovem Arte Mato-grossense
(Fundação Cutural de Mato Grosso), em 1981, Pimenta vem se dedicando com afinco à ativida-
de artística. No começo de 1996, por exemplo, sem interromper a pintura, ele começou a realizar
experiências escultóricas. Sobre pequenos blocos de pedra, moldou figuras com areia das Praias
do Rio Coxipó ou das cachoeiras da Chapada dos Guimarães.

Com história digna de um romance e talento espontâneo identificável em cada um de
seus quadros, Nilson Pimenta oferece uma visão de Brasil duplamente interessante. Por um lado,
mostra, em tons de amarelo, verde e vermelho, imagens de um País rude e sofrido de trabalhado-
res com enxadas ou no lombo de cavalos; por outro, trata da violência social com crueza e
originalidade, lembrando que o Brasil, além do carnaval e do futebol, está repleto de cidadãos
que lutam por melhores condições de trabalho e que enfrentam o alto índice de violência social
que se espalha por toda parte.

A pintura surge do desejo do artista plástico de estabelecer o próprio mundo. Entre a
realidade circundante e o universo retratado em quadros há uma diferença. É exatamente nela
que reside o talento de cada criador. Na sua maneira de ver o universo, o pintor tem o poder de
encantar o observador, propondo novas visões do existir.

Figura 17: Olímpio S. Bezerra, Viagem ao Pantanal, óleo sobre tela, 50 x 70 cm, 1996

Nascido em Araçatuba, SP, em 1951, mas radicado em Cuiabá, MT, Olímpio Bezerra,
participante da exposição de 1994, é um criador que trabalha a simplicidade da existência nas
regiões interiores do Brasil com uma poética delicada, baseada no uso de cores vibrantes e num
desenho limpo, que mostra um país em que o lirismo ainda sobrevive.
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Seus carros de boi passando por estradas de terra, suas casinhas e ranchos em meio ao
verde da vegetação, as aves no alto de árvores e um céu em pinceladas de azul e branco instituem
um ambiente quase paradisíaco, em que todos gostariam de viver, pela harmonia atingida entre a
natureza e os seres humanos.

Mesmo quando trata de um tema mais violento, como as brigas de galo, ainda praticadas
pelo interior, Bezerra mantém o romantismo. A sua visão dos animais em luta tem uma certa
musicalidade, devido à harmonia das cores e à presença de numerosos personagens do universo
rural, além de casarios e igrejas em perspectivas muito pessoais.

Um tema recorrente na visão de mundo de Bezerra é a Maria Fumaça, nome pelo qual
eram conhecidas as locomotivas a vapor em virtude da densa nuvem de vapor e fuligem expelida
por sua chaminé. A imagem de comboios passando com passageiros olhando pelas janelinhas
surge como um símbolo de um universo rural que não existe mais. As cores e os adornos do
veículo evocam o pioneirismo da expansão do chamado do progresso pelo Estado de São Paulo.

As festas juninas e cirandas de roda são outras imagens características do trabalho do
pintor. Destacam-se nelas os vestidos coloridos das mulheres. Com uma técnica próxima à do
Pontilhismo, surgem combinações de verde e amarelo ou azul e vermelho que trazem para a tela
imagens encantadoras de um Brasil que pouco a pouco está desaparecendo.

As colheitas de algodão de Bezerra mostram bem como o artista sabe trabalhar com nuanças
cromáticas. O branco do produto agrícola ganha espaço nas tela, mas a iluminação interna das
casas, em amarelo, e as portas e janelas azuis ou cinzentas dão ao trabalho uma dimensão simbólica
e misteriosa, quase épica, quando pensamos no esforço dos trabalhadores em sua faina diária.

O artista evita que o elemento humano se sobreponha ao natural ou vice-versa. O carro
de boi e o homem responsável pela sua condução se equilibram. O mesmo ocorre com as casi-
nhas decoradas em relação às vestimentas de festa de homens e mulheres, ou ainda nas imagens
de escolas rurais próximas a crianças que brincam em campinhos de futebol.

Não há nos quadros de Olímpio Bezerra um elemento que concentre a atenção em preju-
ízo do todo. O conjunto é que fala mais alto, seja pela adequada distribuição dos elementos, pelo
sábio uso    das cores ou pela maneira de tratar os temas. Na sua visão harmoniosa do mundo, o
artista constrói um universo pessoal em que as raízes das profundezas do Brasil vêm à tona com
toda força e beleza.
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A pintora Naif Waldeci de Deus, também presente na exposição, cria telas e painéis que
exaltam a vida. Seja em suas cenas urbanas, de folclore ou de moradias pobres da periferia de
São Paulo, a artista sempre mostra a beleza, seja pelas cores vivas ou pela forma como articula
diversas cenas, em composições plenas de romantismo e idealizações nas quais as pessoas e o
meio ambiente interagem num estado de equilíbrio.

Nas telas de Waldeci, os seres humanos dão movimento aos planos e, simultaneamente,
os locais mostrados tornam as ações retratadas mais significativas. Um exemplo curioso é o de
homens enfeitando com bandeirinhas os prédios da esquina da Rua Augusta com a Avenida
Paulista. O cimento de São Paulo ganha assim humanidade.

Esses prédios que hoje Waldeci pinta com desenvoltura estão bem longe de sua infância.
Nascida em 10 de março de 1952, em Boa Nova, BA, ela passou seus primeiros anos pescando,
andando a cavalo e fazendo armadilhas para caçar passarinhos. Em 1967, veio para a maior
cidade da América Latina em busca de um futuro promissor.

Foi também em São Paulo que Waldeci começou a pintar. Suas telas iniciais tratavam de
morte, com velórios e caixões, fato que ela atribui a ser uma criança muito pensativa que tinha muitos

Figura 18: Waldeci de Deus, O buffet,
acrílica sobre tela, 150 x 100 cm, 2008



59

pesadelos. Estimulada, porém, pela boa receptividade de seus primeiros trabalhos, prosseguiu na
carreira, pintando também casamentos e cenas de folclore, como lobisomens e mulas-sem-cabeça.

Progressivamente, as criações de cunho mais realista foram cedendo espaço a cenas do coti-
diano cada vez mais idealizadas. O óleo também cedeu o lugar à tinta acrílica e o tom sombrio, pouco
a pouco, abandonou as telas em função de cores mais intensas e,  mais recentemente, de flores.

Com mais de 30 anos de carreira e mais de 600 quadros pintados, Waldeci já teve obras
expostas na Alemanha, na Suíça, na França, na Itália e nos EUA. A artista trabalha bem as tonalida-
des azuis e verdes, presentes em céus com riqueza de imagens e áreas bem povoadas. Nesse encon-
tro entre céu e terra, brotam numerosas imagens de conjuntos, que incluem de românticas noivas a
escuros caminhões; e de pessoas diminutas e morros a figuras mais destacadas, como uma mulher
grávida ou   passeando com um cachorro.

A vida, nas telas de Waldeci de Deus, é mostrada numa plenitude romântica. A metrópole
fica bonita, a internet torna as pessoas mais felizes e a miséria cede espaço ao congraçamento entre
as pessoas. Há em suas telas alegria de viver, fé no futuro e gosto pelo próprio trabalho. Para ela,
pintar é um ato de amor à vida e de confiança no futuro. Ao ver as cenas reais do cotidiano, ela se
inspira para criar, com suas paisagens e flores, um mundo todo particular, idealizado e feliz, fruto
de seu engenho colorido e do talento de sua arte.

Figura 19: Wilma Ramos, Chegada do Divino,
acrílica sobre tela, 50 x 40 cm, 1995

Quantas tonalidades tem o verde? Quem quiser responder a esta pergunta precisa passar pelas
telas alegres de Wilma Ramos, uma artista versátil, presente na exposição de 1994, capaz de pintar
virgens estilizadas em defesa da natureza, a Festa do Divino Espírito Santo, casamentos caipiras, cenas
de candomblé, pássaros brasileiros e o jesuíta José de Anchieta em meio a um Paraíso ecológico.
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Os fundos verdes de Wilma encantam pela delicadeza e pelo detalhe. Se, às vezes se   
aproximam do pontilhismo, em outras telas apresentam uma maior textura, compondo obras que
vão desde uma colheita num canavial a cenas populares de pescadores ou de baianas vendendo
cocadas e outros quitutes pelas ladeiras da Bahia.

 A Festa do Divino é outra presença essencial. A celebração, herança da colonização
portuguesa, é uma das principais matérias-primas da artista, que desfila nas festividades e já
pintou um autorretrato em que aparece carregando a bandeira vermelha. Os anjos e procissões
que acompanham o evento também surgem em numerosas telas, assim como outros elementos
do folclore, como o bumba-meu-boi, a congada, o candomblé, o moçambique, as festas juninas
e a malhação de Judas.

Madonas em estilo Naif, sereias e virgens são também objeto de diversas telas, assim
como feiras e mercados. Cada quadro desses ganha estrutura autônoma pelos elementos internos
que o compõem, como os grandes olhos amendoados, as cores intensas e uma contagiante ale-
gria, expressa em imagens que fascinam pela riqueza imaginativa e detalhamento.

Nascida em Mogi das Cruzes, em 22 de julho de 1940, e falecida, em São Paulo, SP, dia
26 de abril de 2009, Wilma já aos quatro anos gostava de desenhar em papel de embrulho de pão.
A partir dos 14 anos, surgiram as primeiras telas ligadas ao folclore de sua cidade natal. A temática
e a qualidade de seus trabalhos despertou a atenção de Rossini Tavares de Lima, diretor do
Museu de Folclore de São Paulo.

Posteriormente, ela recebeu o estímulo de Maria José Calheiros, a pintora Marjô, de São
Paulo, SP, iniciando uma carreira vitoriosa, cuja estreia oficial ocorreu, em 1967, no Salão de
Arte Contemporânea de Campinas. No ano seguinte, Wilma fez sua primeira individual, na
Prefeitura da cidade natal. Entre 1974 e 1976, ela expôs seus quadros na Praça da República, em
São Paulo, SP.

Foi lá que um casal de espanhóis reconheceu na pintora um talento autenticamente brasi-
leiro. Surgiu assim o convite para ficar três meses em Palma de Mallorca. A estadia, no entanto,
estendeu-se de 1977 a 1979. Embora tivesse convites para permanecer na Europa, Wilma sentiu
que havia chegado o momento de voltar.

Seu currículo, que inclui exposições nos EUA, na Inglaterra, na Itália e na Espanha, além
de quadros no Chile e no Vaticano, também se enriqueceu por comentários elogiosos de críticos
de renome, como o norte-americano Selden Rodman e o italiano Gianni Gelleni; além do brasi-
leiro Geraldo Edson de Andrade, admirador de suas festas populares.

 Wilma, que também ilustrou cartões da Unicef e o calendário da indústria química Basf,
em 1991, desenhou a imagem reproduzida nos cartazes da Festa do Divino de 2001 de Mogi.
Essa fascinante versatilidade torna a artista difícil de se encaixar em rótulos fáceis. Se é Naif
devido ao seu autodidatismo, ao contrário de alguns pintores do estilo, não repete fórmulas
prontas, correndo riscos ao enfrentar grande variedade de temas. 
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Sua marca registrada está na assinatura: um peixe, símbolo de Oxum, divindade do can-
domblé protetora da artista, vinculada ao amarelo e aos rios. O peixe, também símbolo do cris-
tianismo, é colocado pela artista na tela e no verso, o que gera uma curiosa dupla assinatura de
cada tela.    

Virgens ecológicas protetoras da defesa do verde das matas, baianas, festas de Santo
Antônio, colheitas de diversos produtos agrícolas, aves tropicais, virgens nuas com anjos, pesca-
dores, congada, feiras populares e imagens do Vale do Paraíba integram o universo mental e
pictórico de Wilma Ramos, uma defensora da diminuta natureza virgem que ainda resta.

A artista mogiana trabalha as cores com desenvoltura e dá aos seus verdes matizes muito
pessoais. Colocados ao fundo das colheitas ou de outras cenas, são um traço distintivo e apon-
tam para um domínio técnico elevado, posto a serviço das mais diversas imagens, todas vincula-
das a um Brasil harmonioso e equilibrado e a uma natureza ainda preservada, exibida com
encantadoras folhas, colheitas e pássaros verdes, únicos em suas tonalidades.

3.3.3 Bienal Naifs do Brasil 1996

Bienal Naifs do Brasil

De 3 a 31 de maio

Júri de Seleção e Premiação: Geraldo Edson de Andrade, Leonor Amarante e Vitória Daniela
Bousso

Sala Especial: Antonio Poteiro

Artistas Inscritos: 196

Obras Inscritas: 392

Artistas e Obras Selecionadas: 94 artistas com 151 obras

Obras Expostas: 181

Com a inclusão de 30 obras (pinturas e esculturas) do artista Antonio Poteiro (Goiânia, GO),
homenageado no evento.

Obs: Foi introduzida a seleção das obras.

Prêmio Destaque: Paulo Bhai – Paulo Sérgio da Silva (Piracicaba, SP).

Prêmio Divulgação: Jacob K. Rissin (São Paulo, SP).

Prêmio Revelação: Leda Sara Castanheira (Curitiba, PR).

Prêmios de Aquisição: Gersion de Castro Silva (Brasília, DF), Leda Sara Castanheira (Curitiba,
PR), Reginald Miranda (São Gonçalo, RJ) e Rodelnégio G. Netto (B. Horizonte, MG).
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Menções Honrosas: Alcides da Fonseca (Osasco, SP), Carlos Alberto de Oliveira (Novo Ham-
burgo, RS), Diniz Grilo (Natal, RN) e Lourdes de Deus (Goiânia, GO).

A lista completa dos artistas participantes está no Apêndice D.

Na sua apresentação da Bienal de 1996, Danilo Santos de Miranda destaca que o evento
não se limita à exposição de obras selecionadas, mas envolve atividades complementares, como
cursos, palestras, depoimentos e workshops. As duas consequências disso seriam o fluxo de
visitantes de outras localidades para Piracicaba  e a participação de um público que não restrin-
gisse a arte como um elemento cultural acessível apenas a um universo de iniciados:

Enquanto forma de percepção do mundo e de expressão da realidade, ela destina-
se, ao contrário, a penetrar intensamente o cotidiano de todas as pessoas. Eis o
sentido e a intenção da Bienal, cujo êxito certamente será agora reeditado. (SAN-
TOS DE MIRANDA, 1996, p. 7).

No catálogo, Antonio do Nascimento retoma uma fala de José Maria Ferreira (1941-
1991), diretor de teatro, crítico de arte e colega dele de trabalho com quem dividira a apresenta-
ção do folheto e a organização da primeira exposição de artistas Naifs  realizada pelo SESC
Piracicaba dez anos antes:

O que mais chama a atenção nesta coletiva de artistas ingênuos e primitivos do Brasil
é a capacidade de síntese que todos eles exibem; de colocar nos limites de suas telas
todo o  imaginário e o mundo físico das regiões que habitam; de exprimir poetica-
mente o mosaico étnico e cultural que é o nosso País. (NASCIMENTO, 1996, p. 19).

Evidencia-se aí que, desde o primeiro momento, o propósito fundamental que guiou os
organizadores foi o de procurar incentivar, valorizar e mostrar as criações plásticas dos chama-
dos artistas primitivos, ingênuos ou Naifs brasileiros que, apesar de formarem um grupo nume-
roso com identidade própria, não são sempre levados em consideração e têm pouquíssima
aceitação, como se a arte desenvolvida por eles fosse menor, sem criatividade e qualidade.

O espaço criado a partir da pequena exposição de 1986, e que, a cada dois anos foi
mantido pelo SESC para abrigar essa forma de expressão artística, tornou-se único no gênero no
Brasil quando se pensa em instituições culturais de natureza pública ou privada.

Quanto à denominação Naif, Nascimento explica que, por várias vezes recorreu ao uso
das expressões ingênua e primitiva, mas, a partir de 1994, decidiu optar pelo emprego do termo
Naif, “[...] embora reconhecendo que nem sempre as nomenclaturas existentes são perfeitas ou
satisfazem plenamente.” (NASCIMENTO, 1996, p. 19).

Ele conta que o pesquisador e estudioso José Nazareno Mimessi (1925-1991), de quem
recebeu o incentivo e as primeiras lições, em seu livro Pintura Primitiva – Resultados de uma
pesquisa, faz as seguintes considerações sobre a palavra Naif:

Na literatura erudita, Naif é o termo mais comumente usado para designar o pintor
primitivo. Como nos diz Dasnoy: a palavra Naif prevaleceu definitivamente e com
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razão, pois é ela que vem naturalmente ao espírito da maioria das pessoas quando
elas têm que designar essa arte ou esses artistas, e é justamente a naivetè (ingenui-
dade) a chave de todo o fenômeno. (MIMESSI, 1991, apud NASCIMENTO, 1996).

O curioso é registrar que “Mimessi sempre demonstrou preferência pelo uso do termo
primitivo, em vez de ingênuo ou mesmo Naif.” (NASCIMENTO, 1996, p. 10).

Ao receber o Prêmio Aquisição da Bienal de 1996, Gersion de Castro se consolidou ainda
mais no universo dos artistas considerados Naifs. Sua pintura já mereceu numerosos elogios, mas
eles, em sua grande maioria, insistem em colocar o artista como uma espécie de repórter das telas,
enfatizando a sua habilidade de criar imagens sobre o Paranoá,  Região Administrativa  do  Distrito
Federal  (DF) que está a 20 minutos do centro da Capital do país,  Brasília.

O local, hoje com uma população de aproximadamente 65 mil pessoas, guarda, de fato,
uma importante história, pois surgiu em 1957, com a chegada dos primeiros trabalhadores para
a construção de Brasília, mais especificamente para as obras da Barragem do Paranoá.

Ao longo dos anos, foram agregando-se à estrutura do antigo acampamento vilas de
moradias. A região era considerada uma das maiores invasões do DF e o local apenas ganhou
reconhecimento público no final dos anos 1980, após uma longa trajetória de resistência e de
luta dos moradores.

Nascido em Brasília, DF, em 8 de novembro de 1969, Gersion acompanhou essa história
e sua arte tem esse universo como mote. Ele não leva para a tela o Paranoá de hoje, mas sim
aquele que conheceu quando criança, com falta de água e de luz, barracos acumulados e cenas de
lazer aos finais de semana.

Foi nessa realidade que Gersion começou a desenhar nas paredes do barraco de madeira
onde morava.   Incentivado pelos pais e pela irmã mais velha, passou a fazer desenhos para

Figura 20: Gersion de Castro
Silva, Show na Praça do Roxo,
óleo sobre tela, 50 x 60 cm, 1995
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jornais comunitários e cartazes para anunciar eventos culturais, festivais de música, festas juninas
e comemorações religiosas.

O contato com artistas plásticos como Isabel Hilgenberg e Marlene Godoy, foi importan-
te para aprimorar o conhecimento técnico, mas sua poética já estava se cristalizando na maneira
de ver o Paranoá. Não se trata apenas de um tema, mas de um manancial de estímulos visuais.

A intensidade das cores é uma característica relevante, assim como a habilidade de compor
grupos de pessoas nas telas interagindo com o meio. Barracos, postes de luz e personagens diminu-
tos geralmente são o cenário de algum acontecimento principal que ganha o centro da tela.

Reivindicações que almejavam a fixação no Paranoá, dezenas de pessoas levando latas
de água para serem atendidas por um carro-pipa ou as cores de roupas e de bandeirinhas das
tradicionais festas de junho, ou um show, como a da tela premiada, são solucionadas plastica-
mente numa mescla entre o conhecimento de uma determinada realidade e a habilidade técnica.

Não se pode correr o risco de compreender a arte de Gersion de Castro apenas como um
depoimento histórico ou sociológico. Ele se alimenta dessa realidade em suas pinturas e dese-
nhos, mas seu valor como artista plástico está além disso. A maneira como elabora as suas
composições o coloca acima do tema que retrata.

O pintor de Brasília realiza um poético depoimento visual que se distingue pela sinceri-
dade e por um complexo e personalíssimo mecanismo de composição de lembranças e fragmen-
tos de sua história. Trata-se de um caminho legítimo, mas, se o seu assunto fosse outro, o resultado
final seria igualmente admirável.

Figura 21: Antonio
Poteiro, Vida na cidade,
óleo sobre tela, 90 x 140
cm, 1990

A Sala Especial foi dedicada a Antonio Poteiro. Ele se insere bem no pensamento que vê
o artista Naif como aquele que se caracteriza por ter a si mesmo como único padrão. Sem refe-
rências culturais que limitem a sua criatividade e sem dominar um conhecimento teórico e
dogmático sobre a sua atividade, ele é um autodidata que produz as suas telas livremente.
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Surgem assim artistas imersos em jornadas únicas. Cada um deles não continua uma
tradição nem a rompe, pois simplesmente não estudou as vertentes anteriores, não se preocupan-
do com as normas impostas pelas academias e críticos de arte. Seu objetivo é representar uma
imagem ou pensamento sem levar em conta qualquer tipo de barreira conceitual ou técnica. O
resultado, portanto, dependerá de sua sensibilidade, talento e capacidade de ser, acima de tudo,
fiel a si mesmo.

Sem modelos preconcebidos, os Naifs enfocam os temas mais variados, predominando cenas
da vida cotidiana (rurais ou urbanas), geralmente com minuciosas descrições e precioso detalhismo.

Falecido em 8 de junho de 2010, Antonio Poteiro, oleiro de profissão e ceramista de
talento, é um desses artistas. Nascido em Santa Cristina, província de Braga, Portugal, em 1925
– e batizado Antonio Baptista de Souza –, veio com a família para o Brasil com um ano de idade.
Morou primeiro em São Paulo e, depois, em Minas Gerais.

O artista se fixou em Goiânia, em 1955, dedicando-se à atividade de oleiro, herdada do
pai. Devido aos potes que fazia, tornou-se conhecido como Antonio Poteiro, nome que adotou
artisticamente. Logo trocou a cerâmica utilitária por potes de grandes dimensões que contavam
trechos da Bíblia ou sonhos fantásticos, muitas vezes próximos do Surrealismo.         

Poteiro chegou às telas estimulado pelos pintores Siron Franco e Cleber Gouveia. Surgiu
assim uma arte marcada pelo dinamismo. Suas telas, que geralmente enfocam cirandas, cavalha-
das, cenas de carnaval, jogos de futebol, pessoas em volta de fogueiras, reisados ou pássaros em
composições circulares, caracterizam-se pelo movimento, num efeito obtido pela representação
de aglomerações humanas e pelo uso de cores intensas, como amarelo e verde.

Os sonhos, passagens da Bíblia e histórias ouvidas ou vistas na rua são o ponto de partida
da arte de Poteiro – que alguns críticos não consideram ser Naif por estar pouco ligada à produ-
ção espontânea e revelar uma grande consciência do processo de criação como expressão de
ideias. Sob diversos aspectos, a sua arte é racionalmente elaborada, tanto em termos de forma
como de conteúdo.

A criatividade do artista é visível no ritmo das linhas, ora circulares, ora horizontais,
mas sempre na fronteira entre um comovente lirismo e um certo deboche da condição humana.
Essa horizontalidade e circularidade são oriundas da atividade do artista enquanto oleiro. Suas
imagens são, de fato, narrativas com desenhos repletos de marcas imprevisíveis dentro de uma
ótica artesiana.

A dinâmica peculiar é harmonizada, no entanto, por uma concepção metafísica da arte que
valoriza cada peça, seja um pote ou um quadro, como um instante demiúrgico. Figuras religiosas,
lendas, imagens de folclore e mesmo certos momentos de maior misticismo telúrico revelam uma
fabulação sempre rica e um potencial de criação e inovação praticamente sem limites.

A arte que surge, portanto, é muitas vezes rude em seu acabamento, mas, ao mesmo
tempo, delicada, pois o artista reverencia cada trabalho com suas poderosas mãos de mágico
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criador e ilusionista de materiais diversos, desde o barro às tintas, não escolhendo matéria-prima
para expressar uma única visão de mundo, sem mestres ou seguidores – característica que o
insere na vertente Naif.

Figura 22: Conceição Silva, História da vovó, acrílica sobre tela, 50 x 70 cm, 1996

Há pintores Naifs que fascinam pelos temas, voltados para o folclore. Outros se valem de
mergulhos imaginativos em atmosferas fantásticas, de sonho. Há ainda os que se destacam pelo
colorido surpreendente. No caso da pintora Conceição Silva, presente na exposição de 1996, seu
principal atributo é o amor ao detalhe, em uma busca consciente e incessante por não deixar
espaços da tela sem imagens.

Oriunda de uma família de artistas, Conceição nasceu em Campo Belo, MG, em 27 de
setembro de 1938, mas foi registrada apenas em 7 de outubro. Migrou ainda menina, com a mãe
e os irmãos, para São Paulo, SP, onde exerceu diversas profissões humildes para sobreviver,
pois, até então, a arte nunca fora vista como uma atividade lucrativa, capaz de assegurar o seu
sustento.

Conceição começou a pintar em 1962, mas somente passou a expor seus trabalhos dois
anos depois, no Embu das Artes. A aproximação ocorreu por acaso, quando seu irmão Vicente,
escultor, começou a namorar Raquel, filha do poeta Solano Trindade, grande incentivador das
artes naquele município. Dado o primeiro passo, ela passou a participar de eventos culturais
nacionais e internacionais, sendo que alguns de sus quadros estão no Exterior.

A artista lembra que seus primeiros quadros mostravam cenas mais cômicas. Era o início
de uma série de pinturas sobre variados temas. Há 30 anos, ela expõe seus trabalhos na Praça da
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República, em SP, junto com a família. Mãe de cinco filhos e avó de seis netos,  encontra tempo
para prosseguir com a carreira com imagens de cores intensas e grupos humanos geralmente
vibrantes, em atividades como danças ou festas.

Suas rodas de capoeira apresentam grande profusão de imagens e coloridos vestidos de
baiana, pintados com todas as suas rendas e intensas variedades cromáticas. Também se caracte-
riza pela desproporção entre o tamanho das figuras. Paisagens rurais, roupas coloridas de  mu-
lheres e o céu repleto de nuvens e pássaros compõem conjuntos equilibrados e uniformes.

A obra mais importante da artista é um painel pintado para a Mercearia do Conde, em São
Paulo, SP, na rua Joaquim Antunes, 217. Diversas cenas, típicas do interior do Brasil, são justapos-
tas numa composição exemplar, que reserva, em sua parte inferior, espaço para uma região coberta
de água, na qual um dos personagens mergulha, com naturalidade e displicência, os pés, já que
aquela natureza é, para ele, farta e integra o seu cotidiano. O ludismo do quadro fascina, não só pela
intensidade das cores, mas pela riqueza dos detalhes, que convidam a renovadas leituras.

Trabalhando sem esboços, criando suas imagens diretamente na tela, Conceição, que gosta
de mostrar grávidas, pinta tanto brancos quanto negros, geralmente numa mesma tela. A artista
encanta pelo poder de criar cenas alegres repletas de figuras humanas e da natureza, que se articu-
lam em composições espontaneamente equilibradas. Todo espaço é aproveitado no sentido de compor
um todo harmônico, fundamentado no princípio de que cada minúcia contribui decisivamente para
criar, com cores fortes e traços bem definidos, cenas que transmitem alegria de viver.

Figura 23: Dalvan da
Silva Filho, Caos urbano,
acrílica sobre tela, 45 x 60
cm, 1996

Nascido no bairro de Marechal Hermes, no Rio de Janeiro, RJ, em 6 de dezembro de
1966, Dalvan da Silva Filho, que assina como Dalvan, foi selecionado pelo júri de 1996. Ele
começou a pintar em agosto de 1986. Descobriu a Arte Naif ao levar o trabalho de dois amigos
para o colecionador Lucien Finkelstein, presidente-fundador do Museu Internacional de Arte
Naif (Mian), com quem seu pai trabalhava.



68

Foi assim que Dalvan tomou conhecimento do que era Arte Naif. Por uma questão de
ética, já que fora conversar com Lucien para ajudar os amigos, Dalvan pediu permissão a eles
para se aventurar no mundo da arte. Seu primeiro quadro foi a cópia de uma cena campestre.
Depois, não parou mais.

Técnico em mecânica e inspetor de qualidade, Dalvan deixou um emprego numa plata-
forma de petróleo para pintar. Embora diga que prefere a crítica social, uma de suas principais
temáticas pode ser encontrada nas paisagens urbanas cariocas, principalmente diversos quadros
sobre a fachada do Teatro Municipal e suas imediações, onde ocorrem manifestações folclóricas
e rodas de capoeira.

Em suas cenas de capoeira são ressaltados os movimentos nas figuras centrais, enquanto
as que estão ao redor são desenhadas batendo palmas em posições simétricas. Os corpos e rostos
aparecem de frente ou de perfil. A cena é mostrada tanto sobre o asfalto como sobre um chão
quadriculado.

Ele também mostra talento para transformar sua arte num libelo pela liberdade de expres-
são e num documento de reivindicações sociais, mostradas de maneira clara e contundente, sem
o rebuscamento e a simbologia que caracteriza a arte acadêmica. Há também telas engajadas em
defesa do meio ambiente.

Na série Não enterrem a natureza, o confronto entre os homens, com suas serras elétri-
cas, e as indefesas árvores é mostrado sob uma ótica crítica e bem-humorada. Os animais surgem
realizando um protesto, com faixas e tudo, em torno de uma árvore morta – com rosto e tudo –
dentro de um caixão; ou se colocam, com lágrimas nos olhos, em posição de confronto perante
os seres humanos, as grandes ameaças da vegetação que resta.

Uma tela muito significativa do trabalho de Dalvan é Caos urbano. As figuras coloridas
mostram o cotidiano de uma grande cidade, com a vida desarmônica entre automóveis e pedes-
tres e a violência social, que inclui a imagem de um assalto e a figura de um pedinte.

Integrante da Igreja Missionária Evangélica Maranata, Dalvan retrata um pouco de sua
fé. Por essa convicção religiosa, que não acredita em santos, o artista carioca não pinta certos
temas, como Céu, Inferno, santos, igreja, carnaval, e festas religiosas, como juninas e festas de
reis. Também enfoca crianças marginalizadas, ditos populares e provérbios, folclore, manchetes,
inventos, belezas, alegrias, terrores e tristezas.

Além de realizar críticas sociais e originais enfoques religiosos, Dalvan retrata assuntos
históricos e pontos turísticos do Rio de Janeiro. Isso inclui, entre outros, o Largo do Boticário, em
que são realizadas representações teatrais; o calçadão próximo ao posto 2, com dezenas de pessoas
correndo e caminhando; os edifícios do bairro de Ipanema, com sua feira de arte; a orla marítima,
vista do Forte de Copacabana, com dezenas de surfistas no mar; e o Hotel Copacabana Palace.

A arte de Dalvan não se enquadra numa simples temática de crítico social ou na definição
de cronista pictórico do Rio de Janeiro. Suas telas e cores estão a serviço de um movimento de
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ebulição interno que conduz a obras que primam pela autenticidade. Nada em seus quadros é
artificial ou realizado com segundas intenções. É no talento com que explicita suas verdades artís-
ticas que Dalvan, atento a tudo que ocorre ao seu redor, na sociedade e na época em que lhe cabe
viver, destaca-se como um nome importante no panorama da Arte Naif brasileira contemporânea.

Figura 24: Edson Lima, Cajueiro com pássaros, óleo sobre tela, 70 x 60 cm, 2000

Há pintores que se consagram por trabalhar a partir de certos motes. Paul Cézanne (1839-
1906), por exemplo, pintou inúmeras vezes a colina de Sainte Victoire e Edgar Degas (1834-
1917) não se cansava de recriar bailarinas. Essa máxima não vale somente para a arte europeia.
O baiano Edson Lima, que expôs seus trabalhos na Bienal de 1996, faz o mesmo com suas
inconfundíveis telas sobre cajueiros.

As árvores ocupam geralmente o centro da composição e, com suas raízes enormes e
voluptuosas, parecem serpentes que saem da terra, deixando os seres humanos como meros
coadjuvantes, numa escala de tamanho infinitamente menor perante a força existencial que ema-
na dessas imagens que envolvem o leitor.

Os frutos, por sua vez, são grandes e coloridos, dando alegria e vivacidade aos quadros.
Essas mesmas cores vibrantes e plenas aparecem em outros trabalhos do pintor que enfocam
colheitas, festas populares e ingênuas corridas a cavalo no interior do País. Essa espontaneidade
deve-se, em boa parte, ao fato de Edson não fazer esboços.

O artista pintava direto na tela e a preenchia de acordo com a sua intuição e sensibilida-
de. De fato, o trabalho de Edson é bem artesanal, já que prefere comprar os tecidos e esticar as
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próprias telas, obtendo assim o suporte que julga mais adequado para suas cores e pinceladas
que, em seus melhores cajueiros, aproximam-se das explosões expressionistas de um Van
Gogh tropical.

Os temas de Edson (cajueiros, paisagens, boiadas, rios ou cachoeiras) são realistas, mas
ganham, pelas mãos do artista, uma perspectiva lírica. Isso não significa que a alegria de seus
quadros seja um espelho de sua biografia. As raízes retorcidas dos cajueiros, embora plenos de
cores, denunciam um espírito que já passou por inúmeras dificuldades.

Nascido em Boa Nova, BA, em 1936, numa família com 13 irmãos, e falecido, em 22 de
agosto de 2000, em São Paulo, SP, Edson passou boa parte da infância na região fronteiriça entre
os Estados de Espírito Santo e Minas Gerais, em cidades, respectivamente, como Montanha e
Nanuque. Filho de agricultores, catou caroços de café, na Bahia, e, mais tarde, trabalhou em
lavouras de feijão, milho e arroz, além de cuidar de porcos e carneiros.

Mas, assim como muitos nordestinos nesse período, Edson não resistiu ao chamamento
de São Paulo. Chegou à metrópole em 1963 e conseguiu emprego como lixador e marceneiro, na
fábrica de móveis Artécnica. O proprietário, o espanhol José María Poller, era admirador de arte
e mantinha uma galeria no centro da cidade. Essa foi a grande sorte de Edson. Seu destino
mudaria a partir daí, deixando as madeiras para fazer arte com os pincéis.

Quando ia ao almoxarifado da empresa pegar materiais, como parafusos e pregos, Edson
ficava contemplando os quadros com curiosidade, o que despertou a atenção da secretária da
seção. Perguntou se ele era artista e se gostaria de levar os seus trabalhos para serem vistos pelos
importantes críticos de arte que visitavam a galeria da empresa.

Até então, Edson tinha rabiscado no chão quando criança, feito desenhos em carvão e a
lápis, além de ter trabalhado com nanquim e guache sobre cartolinas e panos brancos. Também
esculpia estatuetas, mas não se considerava um artista. Entre seus temas, imagens de festas
populares, paisagens, vaquejadas e cenas de roça.

Foi na galeria Artécnica que Edson Lima conheceu o professor da USP, político e crítico
de arte Mário Schemberg. Ele logo reconheceu o talento do artista baiano. Disse-lhe que era um
“primitivo autêntico” e que o Brasil precisava de pintores assim. Sob a orientação daquele que
era conhecido como “professor dos professores”, o jovem artista comprou tintas e foi à luta,
contando com o apoio, por exemplo, do jornalista e crítico de arte Quirino da Silva, do extinto
periódico paulista Diário da Noite.

A carreira promissora, no entanto, enfrentou reveses. Um sério acidente de carro, um
assalto traumatizante que o deixou entre a vida e a morte e um derrame, além de problemas de
hipertensão da esposa e um assalto sofrido pela filha em São Paulo, deixaram marcas e o leva-
ram a escrever textos sobre essas experiências.

Edson chegou a sair de São Paulo. Voltou ao Espírito Santo para tentar a sorte como
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comerciante, mas não obteve sucesso. Seu negócio era a arte e, por isso, retornou à capital paulista,
pintando seus alegres cajueiros retorcidos, cenas de vida rural, bois, festas, frutos e raízes.

Figura 25: Josinaldo, Vapor S. Francisco, acrílica sobre tela, 40 x 50 cm, 1998

A arte tem muitos poderes. Um dos principais, muitas vezes um pouco esquecido, é o de
paralisar o tempo. Ela cristaliza pessoas, ações, imagens, pensamentos e, acima de tudo, modos
de ver o mundo. É exatamente isso, que dá ao artista, a capacidade de ultrapassar limites, que
torna a arte de Josinaldo tão especial. 

Nascido em 27 de fevereiro de 1951, Josinaldo, cujo nome completo é Josinaldo Ferreira
Barbosa, participante da Bienal de 1996, é filho de uma cidade que até mudou de lugar, Reman-
so, Estado da Bahia, inundada com a construção da barragem de Sobradinho e reconstruída em
local próximo como cidade planejada. 

A água sempre acompanhou o artista. Neto de proprietário de barcaças e filho de navega-
dor fluvial, sediado em diversas cidades como Remanso, Pirapora, em Minas Gerais, e Presiden-
te Epitácio, em São Paulo, ele acompanhou o pai nessas mudanças de cidade – e o rio sempre por
perto, fosse o São Francisco, conhecido como “de integração nacional”, ou o Paraná.
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Amante do desenho desde criança, quando criava imagens para todas as festas cívicas na
escola primária, e autodidata na pintura, foi no início da década de 1970 que se profissionalizou.
Decidiu largar o banco em que trabalhava, fazer sua primeira individual e integrar o universo de
um grupo de bons artistas que frequentava a Praça da República.

A arte lhe deu a oportunidade de viajar para a Venezuela, onde fez uma série de obras;
para a França, onde morou, expôs e trabalhou durante dois anos como garçom em um restaurante
de comida brasileira; e para Portugal. Acima de tudo, foi um caminho para expressar sua memó-
ria de um tempo que não existe mais – e que ele mesmo vivenciou apenas muito jovem.

As procissões de Nossa Senhora dos Navegantes, mostradas em planos mais abertos; as
cenas enfocando barcos e barqueiros, em planos mais próximos, e a representação de numerosos
personagens desse universo, como vendedores de frutas e outros comerciantes, com roupas co-
loridas, numa intensa movimentação plástica, dão o tom da arte de Josinaldo.

Uma de suas marcas registradas está nas gaiolas, embarcações que outrora cruzavam o
rio São Francisco. Ele as pinta com extrema intensidade colorística e com grande precisão de
detalhes. Estão ali os viajantes em todas as nuances de composição que o seu talento permite. E
ainda há muito a explorar – como a riqueza das imagens das carrancas, com seu colorido, simbo-
lismo e mistério!

Mesmo quando não pinta o São Francisco, as obras de Josinaldo têm na água seu princi-
pal assunto. Ela se faz presente nos fundos e no raciocínio da construção do quadro. Sempre há
neles margens, mais ou menos explícitas, e somos convidados, pelo exercício do olhar, a obser-
var o que existe do lado dela, seja uma igreja, uma pequena casa ou uma árvore.

Com cores vivas, que poderiam proporcionar grandes contrastes, mas que ele atenua pela
forma sábia e equilibrada como distribui as massas cromáticas nas telas, Josinaldo mantém vivo
um rio São Francisco que deixou de existir, mas que ele ressuscita em cada conjunto de figuras
que valoriza a sua memória afetiva, transformada em quadros de intenso cromatismo.
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Luiz Cassemiro de Oliveira, que assina os trabalhos como L. Cassemiro, presente na
exposição de 1996, é mestre em mostrar a natureza, o meio rural e as festas populares do interior
do Estado de São Paulo.

Nascido em 1942, em Conchas, SP, a 180 km da Capital paulista, o artista, professor de
Educação Artística e de Ciências do ensino médio, iniciou sua carreira em 1972, expondo, na
Mostra de Artes Plásticas no Paço Municipal de Osasco, cidade onde mora há mais de 30 anos,
a pintura A revolução do tempo.

A obra mostra um Cristo crucificado numa visão do alto, que chega a recordar a interpre-
tação dada ao mesmo tema por Salvador Dalí, na célebre tela Cristo de San Juan de la Cruz. Em
seguida, participou de numerosas exposições pelo Estado de São Paulo, tendo ainda quadros
levados à mostra Mito e Magia del Colore, na Itália, e à Gallery Lively Arts, na Flórida, EUA.

A cidade de Conchas predomina na obra de Cassemiro. Em diversas telas, por exemplo,
aparece o universo das ferrovias. Filho de um manobrador, o pintor passou a infância ao lado dos
trilhos de trens e perto de vagões e locomotivas. Essas imagens comparecem em diversos de
seus quadros, numa vertente autobiográfica muito evidente na tela em que retrata meninos ven-
dendo laranjas numa estação de trem, atividade que o artista exerceu quando criança.

Figura 26: Luiz Cassemiro de Oliveira, Dança na roça, acrílica sobre tela, 45 x 55 cm, 1998
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Flagrantes de plantações de algodão e de criação de gado, muito comuns em Conchas,
também integram a temática de Cassemiro, que trabalha geralmente com cores vivas e desenvol-
ve, em diversas telas, uma característica marcante: auras coloridas redondas ou retangulares.
Diversas vezes repletas de pontilhismos, funcionam como autênticos zooms, que ressaltam as
imagens focalizadas em seu interior.

Essa marca registrada do artista contribui para direcionar a vista do fruidor do quadro,
destacando uma pomba que simboliza o Espírito Santo, uma Igreja ou uma outra figura qual-
quer. Outra técnica diferenciada é o uso de serragem de marcenaria para dar volume a certas
telas. Com esse recurso, chifres de bois, narizes de personagens, aves ou árvores ganham relevo
e dão dinamismo aos quadros.

Como costuma acontecer com alguns Naifs, a arte também serve como elemento autobiográ-
fico. Encontramos nos quadros de Cassemiro autorretratos dele com a esposa ou dele mesmo na
cadeira do dentista, sendo atendido pela própria filha. Outro homenageado é o seu técnico de futebol
amador e amigo em Conchas, mostrado no exercício de sua profissão, sapateiro. Isso sem contar uma
comovente e delicada imagem da última visão que teve da mãe, poucos dias antes de ela falecer.

Embora em menor quantidade, Cassemiro também pinta temas políticos. Aparecem em
seus quadros integrantes do Movimento dos Sem-Terra, boias-frias em caminhões superlotados
e o episódio ocorrido em 1998, quando um índio pataxó foi queimado, em Brasília, por estudan-
tes num ponto de ônibus, num ato irresponsável que mobilizou a opinião pública do País.

Oriundo de uma família em que o tio-avô fazia viola no canivete e o irmão é marcenei-
ro, Cassemiro, após uma vida voltada ao magistério, com todas as recompensas pessoais e
agruras salariais da profissão, decidiu, após a aposentadoria, em 1999, dedicar-se, em tempo
integral, à pintura.

Isso significa perseguir os passos de um de seus ídolos, o ator e diretor Charles Chaplin,
que ganhou seu espaço na história da arte ao recriar as tradições do teatro cômico inglês de
variedades, no qual trabalhou na infância, colocando-as sob uma nova perspectiva.

Guardadas as devidas proporções, o pintor de Conchas faz o mesmo. Ao retomar temáticas
e imagens de sua própria vida e da cidade onde passou os primeiros anos, Cassemiro ultrapassa
criativamente sua memória individual. Quando pesquisa novas técnicas e busca novos desafios
temáticos, atinge o maior patrimônio de qualquer artista: o imaginário coletivo.

É o que fez, por exemplo, em obra que enfoca Osasco, na qual pinta imagens que recupe-
ram o passado da região, alude à autonomia política e inclui até placas com o nome dos prefeitos
locais. Nesse trabalho, está o diferencial de Cassemiro em relação a outros Naifs. Ele parte do
passado vivido na própria pele e o ultrapassa artisticamente.

Cassemiro pode representar, na Arte Naif brasileira, o papel que o cineasta Nanni Moretti,
diretor, entre outros, de Meu caro diário, tem no cinema italiano: o de retomar a própria trajetó-
ria vivencial para agigantá-la, com bom humor, sensibilidade e – principalmente – talento.
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As telas do pintor Orlando Fuzinelli, presente na exposição de 1996, têm a capacidade de
captar e transmitir a alegria da vida. Por isso, elas geram no observador, no mínimo, um sorriso.
Sua pintura está em harmonia com o mundo e o representa geralmente por um viés crítico e irônico.
Eventos cotidianos ou esporádicos ganham, em suas telas, novas dimensões, geralmente marcados
por uma ingenuidade estética valorizada pelo senso preciso da combinação de cores e formas.

Nascido em Jurupema, SP, em 23 de julho de 1948, Fuzinelli começou, ainda criança, a
desenhar com carvão no papelão e nas paredes da casa de tábua da fazenda em que morava.
Apenas aos 22 anos ele se mudou para a cidade e, seis anos depois, mudou-se para São José do
Rio Preto, SP, onde, incentivado por amigos, começou a mostrar o seu trabalho no Salão de
Inverno local, em 1986.

Fuzinelli, no começo de sua pintura, trabalhava com látex, com bisnagas e até tinta de
tecido. Como o solvente da tinta óleo lhe dava enjoos, passou a usar  tinta acrílica. No início da
carreira, pintava mais cenas rurais, tema que já não é tão frequente. Quando via um trabalho
acadêmico, queria fazer igual e saía um desenho quase infantil. Além disso, as pessoas olhavam
para os seus quadros dizendo que o filho delas fazia melhor. Na época, porém, nem sabia que
havia estilos denominados Naif, Cubista ou Expressionista.

Ao se identificar com a corrente Naif, Fuzinelli começou a divulgar por conta própria o
seu trabalho. Escrevia cartas para todos os lados e mandava quadros e fotos para diversos salões
de artes. Às vezes, era cortado; outras vezes, aceito; e diversas vezes, premiado.

Entre as honrarias, incluem-se dois primeiros prêmios, em 1991 e 1992, no II e III Con-
cursos de Pinturas a Óleo sobre Tela, respectivamente no XXVII e XXVIII Festival de Folclore
de Olímpia, SP; e, em 1995, o Prêmio de Melhor Pintura no XI Salão de Artes Plásticas Contem-
porâneo de Presidente Prudente.

Figura 27: Orlando Fuzinelli,
O paraíso de Adão e Eva,
acrílica sobre tela,
40 x 50 cm, 1998
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O artista participou ainda das Bienais Naifs do Brasil, organizadas pelo SESC Piracicaba,
em 1996, 1998 e 2000.  Liberdade para freiras num piquenique, exposta em 1996, revela toda a
alegria de Fuzinelli. Dezenas de diminutas freiras aparecem espalhadas pela tela, realizando as
mais variadas atividades.

Elas surgem comendo numa mesa tipicamente Naif, sem perspectiva alguma, andando a
cavalo, de bicicleta e pulando corda. A cena é intensa na alegria que transmite por tratar, com
cores fortes, o momento de lazer das freiras. O entusiasmo é extravasado em cada imagem,
localizada num ambiente paradisíaco, com montes ao fundo e pássaros sobre árvores.

Após trabalhar 33 anos como funcionário público, hoje aposentado, Fuzinelli se inspira
no noticiário diário e com o que acontece no mundo, observando o que é feito não só pelos Naifs,
mas por todo tipo de artista. Para ele, conhecer bem a história brasileira, seu folclore, ditados
populares e costumes também é muito importante.

  Com essa filosofia, Fuzinelli já tem quadros com colecionadores de Alemanha, Dina-
marca, El Salvador, EUA, China, Canadá, Inglaterra, Nova Zelândia, Portugal e Suíça. De fato,
é difícil resistir aos encantos de telas como  O paraíso de Adão e  Eva, exibido na Bienal Naifs
do Brasil de 1998, que mostra as personagens bíblicas no centro de círculos.

Ao redor do círculo central, há diversos animais, como elefantes, corujas, cavalos, onças
e galos, além de frutas, como a melancia. Do lado esquerdo, há peixes e aves; e, do direito,
macacos e um jaburu imponente. Essa representação de diferentes animais, próximos ao Paraí-
so, até desvia o olhar da imagem central, uma cobra oferece a maçã a Eva.

No canto superior esquerdo, surge parte de um Sol, enquanto a Lua e uma estrela são
pintados em amarelo. Esses elementos de forte expressão simbólica até ficam em segundo plano
perante as telas totalmente preenchidas que caracterizam alguns dos trabalhos de Fuzinelli. Essa
riqueza de imagens, nada caótica, é articulada por um profundo senso de composição, próprio da
linguagem pictórica do artista.

Na Bienal Naifs 2000 de Piracicaba, SP, Fuzinelli mostrou dois quadros: Brasil 500 anos
de história  e  Brasil de Cabral a Cardoso. O primeiro mostra, no centro, uma cena do descobri-
mento, cercada por quatro imagens de cenas emblemáticas do país, como a primeira missa e o
Grito do Ipiranga de Dom Pedro I. Em volta do círculo central, imagens de índios, preenchendo
a tela e deixando poucos espaços para o olho do observador descansar.

No segundo, uma bandeira nacional é estilizada e, dentro do losango amarelo com a
legenda “ordem e progresso”, surgem dois campos: o de cima mostra as caravelas lusas de Cabral;
e o de baixo, o presidente Fernando Henrique Cardoso. Mais uma vez, a tela é quase totalmente
preenchida por imagens que evocam a cultura indígena, o universo caipira e a nacionalidade.

Em quadros como  Enquanto o Halybop passa o tigre que escapou do circo rondava a
colônia, de 1997, é possível ver a conexão do artista com o cotidiano. A passagem do cometa,
um fato de repercussão mundial, é associada a um acontecimento local com naturalidade. O
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cometa passando, o gado preso, as casas dos trabalhadores rurais, uma bandeira do divino, uma
coruja e um poço desproporcional em relação ao tigre estabelecem relações internas que surpre-
endem pela harmonia criada.

Mesmo sendo o poço diminuto em relação ao animal fugido, não ocorre um choque
estético. A tela, pelo contrário, encanta pelo poder de combinar elementos tão diferentes, como o
mundo rural, um tigre e um cometa com o bom humor que caracteriza o artista, sempre pronto a
interpretar de uma maneira toda especial a realidade.

O dia que São Jorge apartou a briga dos dragões  se encaixa nesse raciocínio de descrever
o inusitado. Geralmente, o santo luta contra o dragão. Aqui, no entanto, é o ser divino, despropor-
cional em relação ao seu cavalo branco, que procura colocar a sua pequena lança entre os dois seres
fantásticos que lançam fogo um no outro. Ao fundo, montes e uma bela casinha – com chaminé e
tudo, numa imagem que introduz o  nonsense  e dá um toque pessoal todo especial à obra.

Fuzinelli tem uma marca registrada em seu trabalho: três cachorros, sendo dois pretos e
um branco, que estão em todas as suas telas. Sua característica mais importante, porém, é a
alegria das composições, alcançada pelo diálogo entre as cores quentes e pela escolha de temas
geralmente engraçados ou, se comuns, como os mais rurais, geralmente enfocados sob uma ótica
bem-humorada.

Assim, as telas do artista representam a alegria que ele carrega dentro de si e transporta
para a pintura. Ao fazer isso, não amarra a vontade de sorrir, mas a espalha e multiplica, transmi-
tindo sua intensidade de viver.

Figura 28: Camilo Eduardo Tavares,
Homenagem a Tom Jobim,
óleo sobre tela, 60 x 50 cm, 1996

Contam que a melhor maneira de enfrentar um auditório imenso é imaginar que o públi-
co está todo vestindo roupas íntimas. Assim, ao visualizar uma pessoa na intimidade, torna-se
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mais fácil expor uma ideia sem ser traído pelo nervosismo. O pintor Tavares, que fez parte de
várias bienais, inclusive da de 1996, realiza esse trabalho em seus quadros sobre a sociedade.
Pelo riso, desnuda e mostra mazelas do mundo em que vivemos.

Filho de um imigrante português de Belmonte, terra de Pedro Álvares Cabral, Camilo
Eduardo Tavares nasceu em 1932, em São Paulo. Autodidata, começou a pintar por volta dos dez
anos, valendo-se de um humor bem popular em seus quadros que mostram escolas de samba, a
vida de pequenas cidades interioranas, gafieiras, candomblé e festas folclóricas, como as juninas.

Em Homenagem a Tom Jobim, de 1996, ele trata da homenagem que a instituição fez ao
cantor e compositor. A tela apresenta grande riqueza de detalhes, com homens dançando samba
em camisas listradas ao lado de mulatas com roupas sumárias e músicos com tamborins.

Uma característica peculiar das telas de Tavares são os seios sempre apresentados em
relevo, o que exige um tempo maior de secagem da tela. Outro aspecto bem significativo está em
apresentar as janelas das casas geralmente abertas. Desse modo, é possível visualizar a intimida-
de das pessoas, principalmente homens assediando mulheres.

Com cores brilhantes e alegres, colocadas a serviço de um grande senso de observação,
ironia e espírito crítico, Tavares trata de batidas policiais em favelas a imagens de capoeira, além
de realizar pinturas religiosas, num estilo mais acadêmico, que lhe valeram, em julho de 2001,
inclusive Referência Especial no I Salão de Arte Sacra promovido pelo Núcleo de Arte e Cultura
do Litoral Paulista.

Após sua estreia no Salão Almeida Júnior, em 1973, em São Paulo, seguida de sua pri-
meira individual, no ano seguinte, na Galeria do Hotel Intercontinental, no Rio de Janeiro, Tavares
obteve reconhecimento nacional e internacional, com telas exibidas na Alemanha, na Espanha
(Museu de Arte Naif, em Figueras), nos EUA, na França, na Itália e no México.

Tavares, que expõe seus quadros na Praça da República, na Capital paulista, participou
também da Bienal de Pintores Naifs de Piracicaba, em 1998 e em 2000. Nesta última, conse-
guiu classificação com dois quadros. Em  Futuros atletas nas Olimpíadas SESC, homenageia
a instituição promotora do evento, com diversas pequenas cenas simultâneas de jovens prati-
cando esporte.

O curioso é a predominância do estilo Naif nessas imagens. As mais diversas atividades
são apresentadas, como salto com vara ou corrida. Alguns merecem especial destaque, como a
imagem de um jogo de vôlei em que a rede, em vez de ser pintada da forma correta, vai até o
solo, separando totalmente os dois campos da quadra. Outro detalhe denunciador do estilo: os
rapazes que praticam salto sobre barreiras vestem camisas da seleção brasileira de futebol, não
as camisetas regata, sem manga, apropriadas para essa modalidade.

Nós perdemos o Paraíso, exibido na mesma exposição, também reúne dezenas de figu-
ras, prevalecendo a de um anjo armado de espada e a de Eva oferecendo a fruta do pecado a
Adão. O comentário escrito no trabalho é revelador: “Nós perdemos o Paraíso, mas ganhamos o
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amor, o sexo, o nascimento, o ciúmes [sic], a inveja, o ódio, a raiva, a gula, a avareza, o trabalho,
a fadiga, a guerra, a fome, a peste, a dor, as doenças, a cura, a alegria, a saudades [sic], o comba-
te, a guerra, o envelhecimento e a morte.”

Tavares apresenta ainda uma faceta com imagens mais fortes, com maior apelo sexual,
como o que mostra um bando de cangaceiros invadindo uma cidade, estuprando as mulheres,
enforcando inimigos e se vingando daqueles que não os ajudavam em sua jornada. Tudo isso é
mostrado em dezenas de pequenas imagens, que dão ao quadro uma fascinante dimensão que
torna a tela um delicioso quebra-cabeças.

O artista também realiza quadros sobre as mais variadas profissões, como engenheiro, ad-
vogado ou professor. Permanentemente ligado com a realidade contemporânea, recheia as telas de
dizeres, aconselhando as crianças a escovar os destes, no caso do quadro sobre os dentistas, e
traçando um comentário sobre os medicamentos genéricos, na tela dedicada aos farmacêuticos.

Com seu humor corrosivo da sociedade, imagens espalhadas em narrativas particulares
que compõem um todo harmônico e cores geralmente bem brilhantes, o artista paulista transmite
vivacidade. Passistas de escolas de samba, cangaceiros ou participantes de festas populares, por
exemplo, são mostrados em intensa atividade.

3.3.4 Bienal Naifs do Brasil 1998

Bienal Naifs do Brasil

De 9 de outubro a 15 de novembro

Júri de Seleção e Premiação: Frederico Morais, João Spinelli e Romildo Sant’Anna

Sala Especial: Iracema Arditi

Artistas Inscritos: 240

Obras Inscritas: 480

Artistas e Obras Selecionadas: 96 artistas com 153 obras

Obras Expostas: 178

Houve a inclusão de 25 obras da artista Iracema Arditi (São Paulo, SP), homenageada no evento.

A partir dessa edição o evento passou a ser realizado somente no SESC Piracicaba.

Prêmio Destaque: Francisco Ramos Filho (Bebedouro, SP).

Prêmio Divulgação: Tercília dos Santos (Florianópolis, SC).

Prêmio Revelação: R. Godá – Rodrigo Alves Borges (Goiânia, GO)

Prêmios de Aquisição: Ranchinho – Sebastião T. P. da Silva (Assis, SP), Reuto Fernandes (São

Mateus, ES) e Tania Maya Pedrosa (Maceió, AL).
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Menções Honrosas: Eli Bacelar (Manaus, AM), Eleuza Regina de Morais (Porto Alegre, RS) e

Rubem José Carvalho (Rio de Janeiro, RJ).

A lista completa dos artistas participantes está no Apêndice E.

Logo na abertura de seu texto no catálogo Abram Szajman, presidente do Conselho Re-
gional do SESC no Estado de São Paulo, declara:

Entre os inúmeros projetos que temos implementado, voltados à cultura brasileira, a
Bienal Naifs do Brasil desponta com um sabor muito peculiar. A cada edição ela atrai
um público maior, mais interessado, mais estreitamente conectado ao trabalho desses
artistas notáveis, que tão bem sabem apreender a originalidade de nossas cenas, reais
ou interiorizadas. Ela representa, portanto, uma das vertentes mais ricas de um plano
de ação cultural que se expande por vários terrenos. [...] Com a Bienal Naïfs o SESC
rende homenagem à cultura de raízes populares. (SZAJMAN, 1998, p. 3).

Ainda nesse viés institucional, Danilo Santos de Miranda, diretor do Departamento Re-
gional do SESC no Estado de São Paulo, acredita que a diversidade – de manifestações, gêneros
e fontes de origem – ocupa lugar de destaque na pauta cultural proposta pela instituição. Nesse
contexto, caberia estimular a valorização daquilo que traz a marca e o sotaque do território físico
e mental brasileiro. Para ele, a Bienal Naifs assina uma convicção que cabe disseminar mediante
infinitas reafirmações: a criação cultural não é prerrogativa de poucos. Cada homem, cada mu-
lher, independentemente de sua trajetória social ou acadêmica, seria  plenamente capaz de ter um
olhar interpelativo sobre o mundo e as coisas e de comunicá-lo através de gestos criativos (SAN-
TOS DE MIRANDA, 1998, p. 5).

No catálogo de 1998, Antonio do Nascimento pergunta:

E onde se encontram os Naifs do Brasil? Muitas vezes alheios ao valor do que
fazem, mas fazendo o que lhes dita o coração e o sentimento para exteriorizar o
impulso criativo, espalham-se pelos mais diversos recantos do nosso país em um
número elevado e cada vez mais crescente os chamados artistas ingênuos. Para a
grande maioria deles, a necessidade de se expressar através da arte se mostrou mais
forte, mais imperiosa do que a sua situação econômica ou o fato de pertencerem às
camadas mais humildes da população. (NASCIMENTO, 1998, p. 9).

Ele ainda alerta que, mesmo dominando muito bem a técnica, o fazer artístico, as preten-
sões intelectuais desse grupo de artistas são imperceptíveis ou mesmo inexistem. O que os Naifs
pretenderiam, a grosso modo, é narrar uma história, reviver um momento ou eternizar situações
e fatos do cotidiano que lhes tocam o sentimento, que lhes preenchem a existência (NASCI-
MENTO, 1998, p. 9).

Nascimento acredita que a descoberta do mundo das tintas e dos pincéis acabou se
transformando, para uma parcela significativa deles, em uma ótima oportunidade de serem
aceitos no seu grupo, de se integrarem à sociedade. E como consequência, a possibilidade
de ser reconhecidos e valorizados, independentemente das suas origens, dos seus padrões
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culturais e dos seus bens materiais.

O surgimento de dezenas de artistas Naifs de valor e o interesse despertado pela sua arte
teria feito com que muitos outros com melhor situação econômica, intelectualizados e até com
formação superior se sentissem atraídos e se identificassem com o estilo ingênuo, procurando
soluções que incluíam tratamento e acabamento mais refinado, mais requintado. Essa ocorrência
mostra quanto é abrangente e complexo o universo representado atualmente por este gênero
artístico. Convivem lado a lado composições estéticas mais rústicas, criativas e de marcante
expressividade, com outras singelas, alegres, líricas e de criatividade diferenciada.

Como a ausência de originalidade, a imitação, a repetição, o interesse comercial imedi-
ato, por parte de muitos artistas que não são instintivos, que não são espontâneos, podem
provocar a descaracterização desse gênero e transformá-lo rapidamente em arte convencional.
Nesse sentido, Nascimento afirma:

É com o objetivo de peneirar e privilegiar a originalidade e a criatividade que as
obras inscritas em cada edição da Bienal Naifs do Brasil passam por um processo
de seleção, visando refinar a qualidade dessa grande mostra de artes plásticas e
visuais. (NASCIMENTO, 1998, p. 10).

Romildo Sant’Anna, crítico de arte, professor de Pós-Graduação em História da Arte da
Unimar e  do Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas da Unesp, Câmpus de São José
do Rio Preto, autor do livro Silva, quadros e livros: um artista caipira, que recebeu o Prêmio
Casa de Las Américas, Havana, Cuba, ainda em 1998, declarou:

Esta Bienal promovida pelo SESC é um sinal de redenção e esperança no futuro.
Nela sobrevivem a nossa terra, as nossas cores, os nossos devaneios, os nossos
mitos e instintos, a nossa cordialidade e paixão... a nossa etnia de mestiços. Noven-
ta e seis pintores selecionados promovem uma espécie de Etnopintura Brasileira.
Nesta exposição temos a Pintura Nacional em seu estágio cru, e não cozido, como
a diferenciara o antropólogo Levi Straus. (SANT’ANNA, 1998, p. 99).

João Spinelli, do Comitê de História, Teoria e Crítica de Arte da ANPAP – Associação
Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, avalia que “[...] a Arte Naif é um registro estético
que permite ao espectador vislumbrar conteúdos imanentes de vida, alegria e de prazer de ver e
viver a arte.” (SPINELLI, 1998, p. 101).

Ele acredita que a economia de meios, própria da Arte Naif, leva a soluções que muito
artista erudito almeja, dando resultados tão surpreendentes quanto magníficos. É viva como a
vida, nela todos se refletem, todos se compreendem. Ela não se limita à transposição de mitos
e arquétipos populares, urbanos ou rurais. Ao documentar plasticamente a vida, a dor , e o
prazer de viver da humanidade, aproxima-se, muitas vezes, da arte universal. Esse raciocínio
o leva a concluir que a Arte Naif documenta novas formas e novas maneiras de apreender e
expressar os mistérios insondáveis da vida com extraordinária vitalidade, espontaneidade e
beleza (SPINELLI, 1998, p. 101).
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Nesse universo de raciocínio, destacam-se, na Bienal de 1998, obras que retratam
cenas cotidianas no campo, como a que valeu a Sebastião Theodoro Paulino da Silva,
celebrizado como Ranchinho, pintor radicado em Assis, interior de São Paulo, onde faleceu
em 2 de fevereiro de 2003, o Prêmio Aquisição da Bienal de 1998.

A sua pintura, que também oferece poéticas telas noturnas com janelas de casas ilu-
minadas em dourado e cenas cinzentas em que as figuras parecem se desfazer em meio à
chuva torrencial, é caracterizada por composições bem definidas, cores marcantes e temas
geralmente ligados ao interior, com numerosas imagens de Assis, como trens, circo, gali-
nhas, caminhões e cenas de colheita e rodeio.

No entanto, em vez de observar esses atributos do trabalho do artista, a maioria dos
jornalistas e críticos que conhece a sua obra prefere acentuar a biografia do pintor, não o seu
talento com formas e cores. Por isso, já foram escritas dezenas de páginas sobre a deficiên-
cia mental do artista, seu analfabetismo, dificuldade de falar e exibicionismo sexual, con-
tornado a partir do momento em que ele se dedicou em tempo integral à arte, mas pouco se
analisou seu estilo de características ora impressionistas ora expressionistas, mas sempre
vigoroso, dotado de uma linguagem própria.

Marcado por hábitos, como frequentar a missa duas vezes por dia, além de acompanhar
velórios e casamentos, Ranchinho ganhou a fama de artista exótico, repleto de manias, que
decorriam, provavelmente, do fato de essas ocasiões solenes serem as únicas em que o artista
podia estar presente sem ser expulso ou humilhado, marginalizado que foi na cidade por fugir
aos padrões de normalidade comumente aceitos, tanto em termos de aparência como de atitudes.

Em missas, enterros e casamentos, Ranchinho teve a sua única oportunidade de se
inserir numa sociedade que tendia a excluí-lo. Para entender esse alheamento, é preciso

Figura 29: Sebastião T. Silva
(Ranchinho), Passando a
carpideira, acrílica sobre tela,
50 x 70 cm, 1998
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conhecer o perfil do artista. Nascido em 1923, na fazenda Santo Humberto Lameu, municí-
pio de Oscar Bressane, próximo a Assis, Sebastião era filho de um casal de boias-frias.

Sem falar ou ouvir direito, engatinhou até os quatro anos e, quando começou a andar,
o fez de maneira desajeitada. Com esse histórico, foi expulso da escola, já que não conse-
guiu acompanhar as aulas, e só arrumou um trabalho fixo: auxiliar de João Romeiro, vende-
dor de garapa em Assis.

Para piorar esse panorama, Sebastião perdeu o pai com dois anos; o irmão mais ve-
lho e a mãe, com 25 anos; e o patrão e amigo João Romeiro, conhecido como Garapeiro,
com 31 anos. Passou então a morar em pequenos ranchos abandonados, de onde veio o
apelido Ranchinho, que detestava no começo, mas o qual assumiu ao perceber que era esse
nome com o qual era identificado como pintor de talento. Para subsistir, ele vendia papéis,
latas e garrafas, além de receber comida e roupas de alguns caridosos moradores de Assis.

Sebastião, que, desde a escola, costumava realizar desenhos, com tocos de lápis e giz de
cera, continuou a criar imagens em cadernos velhos que ganhava de crianças, e entrou definitiva-
mente para o mundo da pintura pelas mãos do corretor de seguros José Nazareno Mimessi, um
assisense apaixonado pela arte de raízes populares, que estimulou o então artista em potencial a
pintar em guache, promovendo, nos anos 1970, uma série de exposições na cidade, com ampla
repercussão (D’AMBROSIO, 2003).

O artista passou, então, a ser respeitado enquanto pessoa, mas ganhou a incômoda
fama de artista excêntrico, que impediu suas telas de serem analisadas por si mesmas, deixan-
do de lado sua biografia. As telas de Ranchinho, que após realizar experiências com óleo, se
fixou na tinta acrílica, diluída de modo a acompanhar o tempo de composição do artista, são
autênticas narrativas. Isso ficava evidente ao se visitar o seu ateliê, em Assis, onde morava
com o sobrinho Juvenil José da Silva, que foi seu curador e tutor.

Ao mostrar os próprios quadros, Ranchinho se entusiasmava. Embora com sérias difi-
culdades de articulação de sons, identificava figuras (autorretratos, Mimessi, Juvenil e a espo-
sa, políticos e padres da cidade) e temas (delegacia, igrejas de Assis, a unidade da Universidade
Estadual Paulista da cidade), com visível prazer, consciente de que era a arte que o livrava da
marginalidade e o tornava o centro das atenções.

A obra de Ranchinho merece, portanto, no mínimo, duas leituras. Primeiro, temos admira-
ção pelos seus quadros. Depois, pela sua trajetória de vida. Com a simplicidade de uma criança e o
talento de um gênio artístico, suas obras nos fazem refletir sobre a fragilidade da condição humana.

Assim, o Ranchinho pintor reabilitou o cidadão Sebastião. Por meio das telas, o primeiro
se comunicou com o mundo e, graças a elas, foi aceito. Antes impedido de entrar na cidade, que
visitava à noite em busca de comida, o artista ganhou respeito pelo seu talento. E ele, sabendo
disso, mostrava com orgulho as fotos que tirou em São Paulo, quando ali esteve expondo.
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Pinceladas firmes, imagens noturnas repletas de vida e alegres circos tiraram Ranchinho
da marginalidade e do anonimato. Muito além do batido trocadilho de que é um excepcional
artista, não um artista excepcional, o autodidata Ranchinho dominava de forma admirável a
técnica da perspectiva, que utilizava em cenas de casamento – um deles, engraçadíssimo, em
que é servido ovo frito na festa –, quintais com animais domésticos e moças pulando cercas ao
se deparar com bois ou cobras.

Ranchinho, portanto, não é apenas um grande artista. Ele também oferece uma lição de
vida. Especificamente no âmbito artístico, ao recriar o mundo com seus pincéis, coloca-se
como um exímio pintor. E, enquanto ser humano, com sua simplicidade e sorriso aberto, faz
lembrar que a vida pode ser simples, embora nós a compliquemos a cada instante. Esse é um
grande ensinamento que a arte, de modo geral, a Arte Naif especificamente e os trabalhos de
Ranchinho sempre podem nos dar.

Figura 30: Darcy F. da Cruz,
O vendedor de cocada, óleo sobre tela,
70 x 50 cm, 1998

Há pintores impressionistas, expressionistas, figurativos, abstratos, acadêmicos e Naifs.
Existe, entretanto, um tipo de artista muito especial, que reúne o raro talento de pintar aquilo que
deseja no estilo que acha mais apropriado. É o caso de Darcy Fernandes da Cruz, que assinava
seus quadros como Darcy Cruz. Escolhido pelo júri em 1998, ele surpreende pela versatilidade
no manejo das mais variadas técnicas e na abordagem de diversos temas.

Nascido em Avaí, a cerca de 30 km de Bauru, SP, em 1931, e falecido em Mogi das
Cruzes, SP, em 5 de fevereiro de 2007, Darcy começou a gostar de arte com o avô, que era
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construtor e tinha um hotel, fazendo a decoração com estilo Naif. O jovem o acompanhava no
trabalho e o ajudava a misturar as tintas, ficando maravilhado ao ver como numa parede branca
iam surgindo vacas, bois, casinhas e pés de frutas.

Darcy reconhece que aquilo foi um incentivo para que ele gostasse de desenhar e pintar.
Em 1929, com a crise da Bolsa de Nova York, a região de Avaí, produtora de café, entrou em
decadência. O tio, que morava em São Paulo, convidou a família para ir para a Capital, onde
eles, pouco a pouco, conseguiram se adaptar.

A primeira incursão mais séria de Darcy no mundo das artes aconteceu quando trabalha-
va numa oficina de conserto de veículos. Com os funileiros, conseguiu tábuas e, principalmente,
tintas a óleo, que devido ao preço, por serem importadas, lhe eram inacessíveis. Em São Paulo,
trabalhou com tapeçaria, mas também pintava trabalhos para alguns clientes, como objetos para
decoração de casas, letreiros, salões de carnaval e, posteriormente, painéis para carros alegóricos
de escolas de samba ou letreiros.

Darcy estudou e trabalhou nos bairros paulistanos do Belém e do Tatuapé. Em 1953, logo
após seu casamento, foi para Mogi das Cruzes, interior de São Paulo. Tinha oficina como tapeceiro,
no Brás, e começou a sofrer de problemas gástricos por comer apenas lanches, sem horário fixo.
No interior, podia trabalhar perto de casa e organizar melhor a sua alimentação. Quando surgiu a
chance numa empresa que precisava de um funcionário especializado, mudou para lá. Depois,
montou a própria oficina.

Darcy Cruz se manteve em Mogi, sempre se aperfeiçoando no ato de pintar. Autodidata,
quando morava em São Paulo ia a uma galeria por semana. Ficava horas analisando os quadros
e aprendendo com o trabalho dos outros. Não olhava o conteúdo, mas como a obra tinha sido
feita, como era dada a pincelada, como o artista tinha conseguido dar aquele brilho e criar deter-
minado jogo de cores.

Mesmo sem nunca ter estudado, o estilo de Darcy varia conforme a sua vontade. Preferia
pintar Naif, mas sempre dizia que é mais fácil ele fazer um quadro acadêmico do que um pintor
mais tradicional e conservador pintar as festas populares como ele as fazia. Para comprovar essa
afirmação, bastava visitar a casa em que morava. Pelas paredes, havia, por exemplo, retratos de
negros realizados em admirável estilo acadêmico.

Com sua facilidade de manobrar estilos e técnicas, Darcy, que pintava desde os 12 anos,
mas só começou a expor na década de 1950, diz que preferia o Naif e os temas folclóricos.
Acreditava que era uma maneira de pintar espontânea, que nasce com a pessoa. Enquanto o
acadêmico se limitaria ao que vê, o Naif veria a realidade e poderia criar em cima, com liberdade
para voar, que seria o mais gostoso do processo criativo.   

Uma das características mais marcantes do pintor é a ausência de rostos. As festas popu-
lares são o ponto forte da produção do artista. Além de pintar festas católicas, Darcy trabalhava
com cenas de candomblé e terreiros de umbanda, todos repletos de cor, que salta aos olhos.
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O processo de criação de Darcy é baseado justamente nesse processo fascinante de olhar
uma realidade e recriá-la com o livre uso da imaginação. Capaz de pintar paisagens e flores em
estilo acadêmico e casarios das cidades históricas de Minas Gerais ou de Parati, RJ, Darcy tam-
bém gosta de pintar circos e outras festas populares.

Na Bienal de 1998, Darcy classificou a tela  O vendedor de cocada, em que é possível ver
uma cidade ao fundo com o protagonista em primeiro plano. Há, no quadro, dezenas de figuras,
quase em miniatura, que mostram crianças brincando, um bar e uma escola, num retrato, ideali-
zado e pleno de cores e de detalhes, da vida numa comunidade simples do interior.

Ao longo de sua carreira, Darcy F. Cruz foi muito mais do que um Naif. Se suas telas
sobre folclore, principalmente as que enfocam procissões, o tornaram mais conhecido, isso se
deve à falta de conhecimento da versatilidade do artista. Ao pintar com óleo e tinta acrílica, sobre
tela ou sobre cascas de árvores e num estilo acadêmico ou Naif, o artista vale-se de numerosos
meios e formas.

A extrema delicadeza do trabalho do artista radicado em Mogi é visível em suas pincela-
das. Suas festas    e procissões são Naifs justamente porque brotam da alma e expressam o
sentimento de um povo que ele conhece muito bem. Em suas melhores telas, ele se valia da
versatilidade para construir o diálogo entre as imagens que criava, sempre a partir da realidade
que ele conhecia, e do universo mental sedento de sonhos do espectador. Somente artistas da
qualidade de Darcy Cruz conseguem preencher essa lacuna.

Figura 31: Eleuza Regina de Morais,
Tempo de homens, acrílica sobre tela,
70 cm/diâmetro, 1998

Muitos acreditam que todo artista Naif seja autodidata, muitas vezes semi-analfabeto e
que retrate apenas cenas do cotidiano rural, festas populares e personagens do folclore. Isso se
aplica à grande maioria dos artistas que provêm do campo, mas, nas grandes cidades, como São
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Paulo ou Buenos Aires, os Naifs assumem outra natureza, sendo muitas vezes chamados de
artistas de domingo, porque têm curso superior, trabalham às vezes em grandes empresas e se
dedicam à arte apenas nos finais de semana.

A pintora gaúcha Eleuza de Morais é um exemplo disso. Sua vida e obra mostram que o
essencial para ser Naif é a espontaneidade dos traços e a objetividade temática. Trata-se, portan-
to de uma atitude perante a vida marcada por uma postura singela, sem grandiloquência, muitas
vezes comovente, somada a traços simples, quase infantis, que denunciam uma postura franca
perante o mundo, seja exaltando suas belezas ou criticando mazelas sociais.

Nascida em Pelotas, interior do Estado do Rio Grande do Sul, em 8 de agosto de 1950,
ela, selecionada para a Bienal de 1998, mudou-se para Porto Alegre aos nove anos, mas seu amor
pela arte já tinha brotado.   Em 1973, Eleuza se formou em Odontologia, na Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Sul. Cinco anos depois, começou a pintar, mas só em 1986, já casada, a arte
brotou com mais força.

Fez um curso de arte acadêmica, que abandonou. Posteriormente, ainda estudou um pou-
co de litogravura e cerâmica. Nessas oficinas, ao mostrar seus desenhos, começou a ouvir, cada
vez com mais frequência, exclamações de surpresa e admiração, dizendo que ela era Naif.

Começou então a mandar trabalhos, obtendo bons retornos,  para salões nacionais, principal-
mente fora do Rio Grande do Sul, onde ninguém a conhecia e as avaliações podiam ser mais isentas. 

Sua temática tem ampla presença de imagens ligadas ao universo feminino, relaciona-
mentos    afetivos entre casais e paisagens de campos oferecem um painel de uma artista vincu-
lada à estética Naif, que se entrega à sua arte sem planejamento prévio cerceador.

A Menção Honrosa na Bienal Naif de Piracicaba de 1998, com o quadro  Tempo de
homens, foi muito importante como estímulo. A obra, pintada em forma de relógio, tem 70 cm de
diâmetro e mostra um casal bem-vestido. Ela, de rosa, cor tradicionalmente ligada à delicadeza;
e ele, de terno, alinhado. Ambos estão bem penteados e o colar de pérolas dela, tradicional
símbolo da pureza, dialoga com o vestido que mostra delicadamente o colo. O casal se posiciona
no centro de um círculo amarelo, rodeado por um outro, azul. Há ainda os doze números indican-
do as horas e igual número de corações distribuídos pelas beiradas da tela.

O curioso é verificar que o casal não olha um para o outro, mas sim para fora do círculo.
Estariam preocupados com as horas? Mas seria isso possível sem a existência de ponteiros?
Brigados apesar da aparência de harmonia e do equilíbrio das cores? Enfim, o quadro faz pensar
e isso valoriza a arte de Eleuza, revelando que a aclamada ingenuidade Naif pode – e precisa –
ser um ponto de partida para a reflexão, como ocorre com toda arte digna desse nome.

Na mesma Bienal de Piracicaba de 1998, Eleuza apresentou  Relógio do sol, que repete a
estrutura do quadro premiado em termos de formato. Só que agora duas folhas servem de pontei-
ros e doze flores acompanham os números que indicam as horas. O impacto visual impressiona,
sendo o tipo de obra que chama a atenção de todos pelo resultado, principalmente pela grande
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flor amarela no centro da composição, cercada pelo verde da natureza e por flores azuis, verme-
lhas, amarelas e brancas, numa explosão de cores.

Além dos relógios floridos ou com casais, a arte de Eleuza de Morais apresenta imagens
indagadoras, como campos em que flores imensas dialogam com imagens bem menores ao fun-
do. O contraste provoca estranhamento e convida o espectador a uma visão mais atenta. Quando
se trata de passagens em planos mais abertos, pode-se até evocar a escola impressionista quanto
à perspectiva, mas os traços e as cores se inserem dentro do universo Naif.

O que há de melhor, porém, em Eleuza é o tratamento que dá à figura humana. Seus
casais se abraçando ou se beijando de olhos fechados obrigam a repensar os mais diversos tipos
de relacionamento entre homens e mulheres. Surge assim a indagação se dois corpos juntos são
realmente almas que convivem em harmonia.

Ao se debruçar sobre a mulher, Eleuza cria mais um universo de conotações. Quando apa-
recem de perfil, têm geralmente lábios carnudos, sensuais, fortemente pintados de vermelho, ele-
mento primordial de    sedução. No entanto, ao mostrar uma mulher no quarto, indecisa quanto ao
vestido e aos sapatos que vestirá, a artista pinta o sexo feminino numa situação que somente uma
outra mulher poderia enfocar com tamanha precisão e simplicidade. O rosto de indecisão da retra-
tada diz tudo o que se pode escrever sobre a relação de uma mulher com as roupas que usa e o que
impressiona é como a artista gaúcha chega a essa solução com poucos e seguros traços.

Suas telas penetram no universo feminino e da natureza com densidade. Não há desperdício
de traços ou de formas. Fundo e forma se integram, chegando a um resultado bem definido, com um
estilo reconhecível, principalmente ao enfocar pessoas, vistas quase como herdeiras diretas de Charles
Chaplin, inadaptadas ao mundo que as rodeia. Assim, ao dar vida pictórica a esses seres, a pintora os
imortaliza como representantes imagéticos das indagações que permeiam todo ser humano.

Figura 32:
Helena S. Coelho,
O pão nosso de cada dia,
óleo sobre tela, 54 x 94 cm, 1998

Para alguns artistas, o ato de pintar é uma necessidade vital. Helena Coelho, selecionada
para a Bienal de 1998, insere-se nesse seleto grupo. Talvez isso ocorra porque, para ela, a pintura
veio tarde. Somente aos 40 anos, quando sentiu o impulso irrefreável de expressar seu rico
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mundo interior por meio de cores e pincéis, é que ela passou a alimentar o sonho de ser artista.

O desejo se tornou realidade após muito trabalho. Suas telas enfocam os mais variados
temas. Há aquelas que se inspiram no cotidiano, que deram origem a quadros. Suas cores vivas
não se limitam à busca de um passado perdido. Incluem a crítica social. Nessa vertente, desta-
cam-se imagens de crianças ralando mandioca; de políticos promovendo refeições para adular os
pobres e angariar votos; e ainda de bailarinos negros se apresentando no Teatro Municipal do
Rio de Janeiro para uma plateia também repleta de espectadores de cor.

Lendas populares, como a cobra grande, também merecem telas de Helena. Ela não só
reproduz as histórias já existentes, passando-as da cultura oral para a imagem, mas também cria
lendas e, se confessa que não as escreve, para se concentrar apenas na atividade pictórica, dá-
lhes vida em representações coloridas, dinâmicas e poéticas.

A produção de Helena, emocionalmente intensa, talvez se justifique pelo seu despertar
tardio para arte. Antes disso, mal teve tempo para viver, no sentido pleno da palavra, quanto mais
para pintar. Nascida em 1949, Helena, de origem humilde, perdeu o pai aos sete anos de idade,
sendo criada por uma tia-avó, costureira. Seu primeiro emprego, cinco anos depois, foi justa-
mente como ajudante de costura num ateliê.

Aos 15 anos, era vendedora numa loja de móveis. Fixou-se depois na função de secre-
tária, que exerceu em diversas empresas. Hoje aposentada, tem tempo integral para se dedicar
à pintura.

Helena começou de fato a sua aventura artística ainda criança, quando  costumava escre-
ver e encenar peças de teatro com fantoches de papier mâché que ela mesma produzia. Cobrava
ingressos para esses espetáculos improvisados e passou a admirar esse tipo de representação
popular, como o teatro de mamulengo, presente em algumas de suas telas. Para ganhar a vida,
revendeu jornais, revistas e livros usados, além de engraxar os sapatos da vizinhança.

Quando surgiu seu amor pela pintura, Helena Coelho buscou ajuda. Frequentou um cur-
so livre de pintura, mas foi largada entre potes de guache e cartolina sem nenhum tipo de orien-
tação. Não desistiu. Continuou sua busca e foi aconselhada a estudar na Escola de Belas Artes.
Mas o caminho era longo. Seriam cinco anos de desenho acadêmico antes de lidar com aquilo
que Helena tinha uma paixão à primeira vista: tinta a óleo.

Para piorar, um professor chegou a dizer a Helena que a arte que realizava espontanea-
mente sem conhecer ainda qualquer tipo de técnica “não tinha valor artístico”. Com esse deses-
pero em mente, ela foi aconselhada a buscar Lucien Finkelstein, presidente-fundador do Museu
Internacional de Arte Naif (Mian), no Rio de Janeiro.

Finkelstein notou nas primeiras telas de Helena a presença de um talento inato, natural,
espontâneo, que começava a ficar prejudicado pelos “ensinamentos” acadêmicos que Helena
buscava introduzir em sua pintura. Estimulou-a a esquecer os cursos e a buscar em si mesma a
solução para os problemas técnicos que se lhe apresentavam.
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Helena trabalhava à noite, após o expediente como secretária, com muita força de vonta-
de e extrema dedicação. Passava as madrugavas pintando. E o resultado veio, motivando a rea-
lizar, em 1998, uma exposição de três meses dentro do Projeto Futuros Grandes da Arte Naif. O
sucesso estimulou Helena a continuar suas telas repletas de detalhes, que podem levar cerca de
20 dias para ficarem prontas, sempre com um trabalho minucioso e intenso.

Quem a vê hoje não diz que um dia chegou a passar fome e a buscar alimento em latas de
lixo. Helena Coelho é uma artista consciente do papel da arte em seu equilíbrio mental e em sua
relação com a sociedade. Com imagens plenas de particularidades, a pintora traz sua alegria de
viver e seu entusiasmo a toda prova, a telas plenas de densidade psicológica e vitalidade.

Figura 33: Lucia Buccini, Colheita de caju, óleo sobre tela, 50 x 60 cm, 1997

Será que o Paraíso existe? A pergunta, que permite divagações filosóficas e reflexões
metafísicas, encontra, na pintura de Lucia Buccini, uma resposta positiva. Suas pinturas revelam
um mundo idílico, inspirado nas paisagens do interior mineiro.

Os quadros da artista mineira, presente na Bienal de 1998, apresentam intensa luminosidade
e adotam uma perspectiva ampla. O espectador tem geralmente a sensação de que está no alto de
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um morro, observando uma paisagem paradisíaca, um mundo maravilhoso em que as colinas se
destacam ao fundo, servindo de moldura a rios e lagos e figuras humanas de reduzidas proporções.

Lavadeiras junto a um rio, por exemplo, surgem em seu árduo trabalho diário, mas é
impossível vislumbrar alguma forma de sofrimento. A tarefa é realizada num ambiente aprazível
em que parece não haver pecados ou perigos. O carro de boi vai lentamente pela estrada numa
atmosfera em que o mundo parece condenado à felicidade eterna.

O movimento de um trenzinho mineiro com sua fumaça branca encantadora ou a espera
da passagem de um deles em uma pequena cidade do interior, temas aparentemente banais,
ganham uma dimensão bucólica contagiante. As linhas férreas se perdem no horizonte entre
colinas verdes imaculadas.

Quando a água aparece, surge parada em lagos ou rios pacíficos, onde há pequenas praias
em que pescadores parecem ganhar seu sustento sem emitir uma gota de suor. Os seres humanos
de Buccini se integram à natureza com harmonia, em cenas que evocam um Paraíso perdido que
sonhamos continuamente reencontrar.

Campos de trigais, plantações e colheitas, a natureza, enfim, surge de uma maneira equi-
librada. Nascida em Belo Horizonte em 1944, a pintora, radicada em São Paulo desde 1978,
mostra também colheitas de flores em que as cores vivas predominam, transmitindo alegria,
numa autêntica terapia visual. Seus quadros são um antídoto contra o estresse da cidade grande
e apontam que é possível, em algum espaço utópico, um lugar pleno de felicidade.

Há até campos de várzea nos quadros de Buccini. Mas eles não têm agitação ou vibra-
ção. Parecem calmos e imersos em pleno sossego. O ritmo do futebol se mescla ao de uma
paisagem que convida ao prazer estético e à contemplação. Até um grito de gol fica congelado
pelo ambiente pacífico.

As telas que mostram casamentos em vilas também não apresentam explosões de alegria.
Existe sim um domínio técnico surpreendente, que tem no amor ao detalhe sua principal carac-
terística. Nada ocorre em excesso, mas dentro de uma racionalidade desenvolvida a partir de um
autodidatismo que se expressa pela sábia combinação de cores.

Graduada em Decoração de Interiores e em Língua e Literatura Francesas (Aliança Fran-
cesa/ Universidade de Nancy), Buccini trabalhou como secretária executiva, mas o nome Lucia
(derivado de  lux  = luz) começou a falar mais alto. A pintura de tons marcantes surgiu como
ocupação paralela, porém, a partir de 1983, iniciou-se uma constante participação em salões e
coletivas, que resultou, dez anos depois, numa dedicação total à arte.

Premiada na Suíça e com a experiência de ter dado  workshops  em escolas públicas do
Estado da Geórgia, EUA, a pintora mineira encanta justamente pelas paisagens inesquecíveis e
estilo inconfundível. Suas telas impactam pela delicadeza de composição, riqueza de detalhes e
traços precisos. Tudo isso faz o habitante da metrópole ter uma certeza: o Paraíso existe. E está nas
telas de Lucia Buccini.
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Entender o funcionamento da mente do artista plástico goiano R. Godá, que expôs na
presente exposição, é o primeiro desafio que vem à tona ao se observar seus desenhos e pinturas
com tinta acrílica. Cada obra funciona como uma autêntica máquina do mundo, ou seja, um
universo bem acabado, mas que desperta múltiplas questões sobre o seu funcionamento.

A própria expressão “máquina do mundo” vem à tona porque o processo construtivo de
Godá é, em alguns aspectos, semelhante ao de dois artistas da palavra que se valem explicita-
mente da metáfora constante da capacidade humana de inventar: o português Luís Vaz de Camões,
no século XVI, em Os lusíadas, e o mineiro Carlos Drummond de Andrade, em 1951, no poema
“A máquina do mundo”, inserido no livro de poemas  Claro enigma, pleno de resignação diante
da condição humana e de interrogações de cunho existencial.

No canto X de seu texto épico, Camões coloca a nereida Tétis apresentando a   Vasco da
Gama a miniatura do universo. Trata-se de um prenúncio das glórias futuras a que estariam
destinados os portugueses. Do alto de um cume, após a chegada às Índias e a recompensa na Ilha
dos Amores, o   navegador contempla um todo deslumbrante, sublime, de intenso brilho.

Em contrapartida, nos versos drummondianos, repletos de angústia existencial, a máqui-
na do mundo é encontrada por acaso por alguém que vaga, sem rumo, por uma cidadezinha
qualquer. Ela surge numa atmosfera desértica, solitária, sem som e brilho. O homem que a en-
contra, por sua vez, está exausto e cético, sem perspectiva de glórias. Por isso, já sequer tem
forças ou interesse por aquilo que a máquina possa revelar.

Figura 34: Rodrigo Alves Borges (R. Godá), Casa de devoção, acrílica sobre tela, 40 x 60 cm, 1998
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A arte de R. Godá mescla essas duas vertentes. Por um lado, suas máquinas e inven-
ções pictóricas e gráficas revelam o otimismo de quem se alimenta de experiências pessoais,
desenhos animados, brinquedos artesanais e manifestações populares. Por outro, obriga a pen-
sar por que a realidade em que vivemos não é melhor, mais pura e criativamente mais rica,
como a da infância

Nascido em Goiânia, GO, em 1980, o artista, com admirável dedicação ao trabalho e
grande liberdade criativa, encanta principalmente pela quantidade de informação que cada
obra proporciona. Premiações em eventos diversos, como a Bienal de Arte Naif de Piracicaba,
SP, em 1998, quando recebeu o Prêmio Revelação, e 2004, e eventos ligados à arte contempo-
rânea, como integrar a Coleção Gilberto Chateaubriand e os prêmios aquisição no Museu de
Arte da Pampulha (2000) e no Museu de Arte Moderna da Bahia (2006), comprovam a dificul-
dade de classificar a sua produção.

De fato, colocar o jovem artista em uma caixa com nomenclatura não vai auxiliar
muito a conhecer melhor a sua forma de composição. Há ali uma grandiloquência camoniana
e renascentista, no sentido de acreditar na capacidade humana de fazer, refazer e reinventar.
Mas existem também infinitas questões existenciais e inquietações que coloca ao mostrar
que o mundo que oferece por intermédio de sua arte é muito mais interessante que aquele no
qual vivemos.

O diferencial de Godá está na capacidade de articular o fato de ser autodidata com uma
capacidade erudita e ímpar de olhar ao seu redor. O que coloca sobre telas e papéis são inter-
pretações daquilo que o rodeia com uma originalidade difícil de encontrar no panorama con-
temporâneo das artes plásticas, onde algumas mesmas ideias são repetidas à exaustão.

Se a máquina de Camões é uma exaltação das capacidades do ser humano e a de Carlos
Drummond de Andrade, uma desilusão com esse poderio, a de R. Godá põe a própria habilida-
de de criar as mais diferentes máquinas, via pensamento e manipulação de materiais, no centro
do cenário.

O artista cria o seu universo com sutis variações, seja no trabalho em colorido ou em
preto e branco, e, principalmente, na criação de estruturas marcadas pela riqueza de composi-
ção de linhas. Elas constroem, acima de tudo, um panegírico da capacidade humana de criar.

A máquina do mundo de R. Godá é a do encantamento. O artista nos faz voltar à infân-
cia, no sentido de trazer o prazer de simplesmente inventar, sem compromisso com explica-
ções, retóricas ou poéticas. Dando vazão aos seus desejos e memórias, ergue um castelo de
inventividade, no qual o ser humano sai valorizado, pois, mesmo quando decepcionado, man-
tém a capacidade de manifestação e, quando isso ocorre por meio da arte, a fé no potencial
humano se mantém, apesar de tudo, de pé.   
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O Estado de Minas Gerais é uma terra que conserva suas ligações com o folclore. Percor-
rendo seu interior, ainda é possível encontrar autênticas manifestações populares, que resistem
ao processo de globalização. Essas tradições são ainda mais salvaguardadas na obra de artistas
Naifs como Tio Tonho, presente na Bienal de 1998, que tomam essas festas como principal
temática de seus quadros.

Nascido em Pitangui, MG, em 27 de julho de 1937, Antonio Dionísio da Cruz, chama-
do de Dionísio e, mais especificamente como Tio Tonho, no mundo da arte, é justamente um
baluarte de defesa do folclore mineiro, tema predominante de suas telas, caracterizadas pelo
detalhamento com que mostra, geralmente em planos bem amplos, festividades como congadas
e procissões.

O menino Dionísio começou a pintar aos seis anos de idade. Ao fazer um teste para o
primário, o professor pediu que ele desenhasse uma pessoa e uma árvore. O resultado foi tão
bom que a criança foi desenvolvendo esse talento ao longo da vida, além de aprender outras
profissões, como contabilista, músico, escultor, modelador e lutier.

Foi em 1960 que Tio Tonho começou a mostrar publicamente o seu trabalho pictórico.
Em 1973, ele passou a participar da Feira de Artes de Belo Horizonte e, a partir do ano seguin-
te, tornou-se uma figura constante de salões e coletivas por todo o País, principalmente naque-
les ligados a arte popular como os de Assis, Piracicaba e Presidente Prudente, todos no Estado
de São Paulo.

Figura 35: Antonio Dionísio da Cruz (Tio Tonho), Praça Noel Rosa, óleo sobre tela, 50 x 70 cm, 1998
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Antes do golpe de 1964, Tio Tonho realizava quadros em que mostrava o sofrimento
e a opressão das minorias. Nos anos 1970, quando o País vivia momentos de intensa repres-
são, voltou-se, como muitos artistas do período, para o folclore, tema que não corria o risco
de ser censurado.

O trabalho de Tio Tonho identificou-se cada vez mais com o Naif, seja pelo
autodidatismo do pintor como pela sua temática voltada para as festas populares e as situações
cotidianas, como os botequins e seus frequentadores. O impacto de suas telas amplamente
coloridas não tardou a repercutir positivamente e o pintor realizou sua primeira individual, em
1976, em Brasília, DF, sendo que, no ano seguinte, foi incluído no livro Cem anos de artes
plásticas de Belo Horizonte, como um dos maiores Naifs do século em Belo Horizonte.

As festas populares do pintor mineiro encantam pela habilidade de compor grupos de
pessoas distribuídos em harmonia pela tela. Uma procissão conta com dezenas de pessoas que
se movimentam em composições de cores que parecem acompanhar o caminhar das pessoas.

O uso de um colorido intenso e de figuras diminutas em grandes conjuntos humanos,
tanto uma congada de São Benedito como uma escola de samba, possibilita excelentes resul-
tados. O mesmo recurso pode ser utilizado em figuras maiores, como em Crioulo apaixonado,
tela em que as tonalidades contribuem para reformar o sentimento do personagem central
perante a amada.

A virada de milênio trouxe uma nova fase na carreira de Tio Tonho. Após sofrer uma
isquemia, começou a realizar trabalhos com a mão esquerda, com menor grau de detalhamento
e número de figuras, mas mantendo suas principais características, como o uso de cores inten-
sas e a harmonia interna dos quadros.

A arte de Tio Tonho é regida justamente pela capacidade de equilibrar suas imagens de
forma espontânea. É nas festas populares que a naturalidade do traço encontra sua expressão
mais adequada. As tradições que elas encerram ganham, nas imagens do artista, uma expres-
são de singelo encantamento. Ficam assim registradas pictoricamente, com cores intensas e
plenitude de detalhes, alguma das danças e manifestações folclóricas que se espalham pelo
interior mineiro.

3.3.5  Bienal Naifs do Brasil 2000

Bienal Naifs do Brasil

De 22 de setembro a 19 de novembro

Júri de Seleção e Premiação: Aline Figueiredo, Antonio do Nascimento, Kátia Canton, Olívio
Tavares de Araújo e Paulo Klein

Sala Especial: Waldomiro de Deus
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Artistas Inscritos: 332

Obras Inscritas: 664

Artistas e Obras Selecionadas: 87 artistas com 168 obras

Obras Expostas: 208

Com a inclusão de 26 obras do artista Waldomiro de Deus (Goiânia, GO), homenageado no
evento e de mais 14 obras de 7 artistas especialmente convidados.

Prêmio Destaque: Tania Maya Pedrosa (Maceió, AL).

Prêmio Ilustração: Carmela Pereira (Piracicaba, SP).

Prêmio Revelação: Marce – Marcelo Ivanhez (C. Grande, MS).

Prêmios de Aquisição: Adão Domiciano (Cuiabá, MT), Lourdes de Deus (Goiânia, GO) e Nilson
Pimenta (Cuiabá, MT).

Menções Honrosas: J. Murilo – José Murilo de Oliveira (Vitória da Conquista, BA), Nilson
Machado (Rondonópolis, MT) e Silvano Tomaz Rocha (Caucaia, CE).

A lista completa dos artistas participantes está no Apêndice F.

Danilo Santos de Miranda manifesta-se com entusiasmo na sua apresentação do catálogo:

A Bienal Naifs do Brasil é, certamente, um espaço privilegiado de reafirmação
da identidade cultural do país, inundado pela cor intensa, pelo vigor mestiço e
pela cultura de um povo que encontra na simplicidade o caminho para uma
preciosa sofisticação. Cotidiano, religião, natureza, festa e brincadeira trans-
formam-se em texturas e imagens reveladoras da diversidade criativa do uni-
verso de Joões, Marias, Antônios, Rosas, velhos, crianças. Pessoas incomuns.
Anônimos do Brasil. (SANTOS DE MIRANDA, 2000, p. 5).

Antonio do Nascimento, nessa mesma linha de pensamento, acrescentava que não tinha dúvi-
das em afirmar que a riqueza e a evolução dos artistas ingênuos eram então fatos evidentes. Para ele,
o que esses criadores aspiravam e necessitavam era mais espaço, mais apoio, mais oportunidades,
mais admiradores e, acima de tudo, mais reconhecimento (NASCIMENTO, 2000, p. 9-10).

Nesse mesmo ano, Aline Figueiredo, Antonio do Nascimento, Katia Canton, Olívio Tavares
de Araújo e Paulo Klein, que integraram o Júri da Bienal Naifs do Brasil, em texto conjunto,
declararam:

Como membros do Júri de Seleção e Premiação da quinta Bienal Naifs do Brasil,
resolvemos privilegiar uma expressão artística na qual se detecta inventividade,
espontaneidade e originalidade, evitando reafirmar certas características e compor-
tamentos estereotipados que habitualmente integram a chamada “Arte Naif”. A ver-
dadeira arte não é feita a partir de fórmulas predeterminadas. Mesmo que dotados
de uma técnica excelente, certos trabalhos nos pareceram menos interessantes por
repetirem elementos de uma sintaxe prevista dentro da linguagem “primitiva”. Tra-
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ta-se, ao contrário, de um estilo autônomo, rico, vibrante, pleno de encantamento.
Foi o que procuramos descobrir no conjunto de obras oferecidas a vocês nesta
Bienal. (2000, p. 12).

Figura 36: Waldomiro de
Deus, Andata pela Via
Láctea, óleo sobre tela,
60 x 70 cm, 2000
Quadro presente na
Sala Especial do Artista.

Um dos destaques da exposição de 2000 foi a presença da Sala Especial homenageando
Waldomiro de Deus, um dos principais expoentes da arte chamada Naif no Brasil. Entre os
qualificativos que a crítica lhe atribui estão a criatividade e a surpresa que proporciona, tanto em
sua obra como em sua vida.

Graças a uma carreira com mais de 150 exposições em Itália, Bélgica, França, Israel e
quase todo o Brasil, Waldomiro é uma referência obrigatória do gênero, sendo citado no capítulo
“Six Popular Masters” do livro Genius in the Backlands: Popular Artists of Brazil, lançado em
1976, do conceituado crítico Selden Rodman.

Ao ver os rostos criados por Waldomiro, o pesquisador norte-americano os compara aos
fantasmas neuróticos pintados por Munch, aos pesadelos imaginados por Fuseli, às imagens
estáticas e santos de El Greco, aos Cristos bizantinos e ao célebre quadro Cigana adormecida,
de Rousseau.

Nascido em Itajibá, no sertão da Bahia, em 1944, Waldomiro de Deus vem, ainda meni-
no, num pau-de-arara para São Paulo. Foi trabalhando, na capital paulista, como jardineiro na
casa de um imigrante italiano que realizou suas primeiras obras, guaches sobre cartolina. Empol-
gado com a descoberta, passou a pintar a noite toda e a dormir de dia. Acabou demitido.
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Levou então os seus desenhos ao Viaduto do Chá, em pleno centro da cidade, sendo
descoberto pelo compositor Teodoro Nogueira. A partir daí, a carreira de Waldomiro, incentiva-
da pelo físico e crítico de arte Mário Schemberg, começou a crescer, incluindo a participação, em
1967, na IX Bienal de São Paulo.

Nesse período, Waldomiro frequenta a movimentada Rua Augusta dos anos 1960, viaja
em seguida à Europa, realizando exposições coletivas e individuais na França, na Itália e tam-
bém nos EUA e em Israel, onde passa a acreditar em Deus após uma experiência mística.

De volta ao Brasil, passa a dividir seu tempo entre Osasco, onde morou por muitos anos,
numa casa com um caixão que usava para dormir, e em Goiânia, onde se tornou um líder religi-
oso. Atualmente, é possível encontrar suas telas na Pinacoteca do Estado de São Paulo, no Mu-
seu de Arte Contemporânea da USP, no Museu Internacional de Arte Naif, no Rio de Janeiro, em
museus, galerias e colecionadores de Moscou, Jerusalém, Londres, Frankfurt, Nova York, Bolo-
nha, Varsóvia, Florença e Tel Aviv.

Sem nunca ter frequentado os bancos escolares, Waldomiro de Deus vai do cotidiano à
religiosidade popular com a mesma simplicidade e poder criativo. Folclore, crítica social, reli-
gião, mundo aquático, preocupação com a política e personagens que tiram os pés do chão são
alguns de seus temas preferidos, retratados com cores fortes e em uma ausência de perspectiva
que cria a impressão de que suas figuras pairam, muitas vezes sem proporção dentro de uma
lógica cartesiana, mas em disposições espaciais que encantam desde o primeiro quadro.

Reconhecido hoje como um dos principais pintores Naifs brasileiros, Waldomiro recebe
numerosos elogios de críticos nacionais e internacionais. Suas cores, seus temas, sua simbologia,
sua personalidade e religiosidade se entrelaçam e confundem. Ele tem no cotidiano, como em
notícias que vê pela televisão, sua grande matéria, mas também pinta o que não vê, como plane-
tas ainda não conhecidos pela ciência ou astronautas brasileiros na Lua, como fez no final dos
anos 1960.

Waldomiro não é um pintor. É vários. Começou retratando o folclore e passou por fogue-
tes, críticas sociais, planetas, peixes e flores. Há também imagens sensuais e erotismo, assim
como pureza e encantamento de namorados. Tudo é motivo para ele exibir uma técnica que
aprendeu sozinho, sem nunca ter pisado numa escola de qualquer espécie.

Expressão crítica da sociedade contemporânea, a arte de Waldomiro merece uma maior
divulgação. Seu trabalho, talvez não facilmente digerível num primeiro momento, nem sempre
agrada, mas pelo menos incomoda, o que não é pouco no marasmo atual da produção artística e
cultural brasileira.

Waldomiro vai de uma Nossa Senhora com Minissaia, quadro que o levou a ser perse-
guido pelas alas mais radicais da Igreja Católica no final dos anos 1960, a uma alegórica
travessia do milênio com corpos e rostos morenos rumo a um utópico Brasil socialmente
harmônico do ano 2050.
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A maioria dos artistas gosta muito do seu próprio trabalho e até sente certo ciúme dele. Há
aqueles que até se negam a vender certas obras por considerá-las especiais. Não é o que ocorre com
a pintora Eloise Franzine Miranda. Ao observar seus trabalhos, revela certa desconfiança e descon-
forto com a sua produção e diz que deseja mudar de estilo. Enquanto isso, suas obras se classificam
para exposições importantes.

Nascida em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo, em 1971, Eloise conta que seu amor pela
pintura surgiu cedo. “No jardim da infância, aos 5 anos, meus desenhos sempre eram os mais elogia-
dos e selecionados para exposições”, lembra. Só retomei, porém, para valer, a ligação com as artes
plásticas muito depois. “Foi em 1994. Trabalhava num escritório e fiquei sabendo da existência de
um ateliê. Quis logo conhecer o responsável. E o encontrei tomando um cafezinho na padaria.”

O ateliê pertencia ao pintor Nerival Rodrigues. “Ela logo me impressionou pelo seu
talento natural e espontâneo, assim como pela empolgação com o ato de criar. Logo percebo
isso”, diz o pintor. Estimulada, Eloise comprou o material que necessitava e foi à luta. “Pintei
inicialmente imagens de sítios, o universo em que fui criada. Agora, estou morando na cidade e
minha temática começa a mudar”, diz.

Figura 37: Eloise Franzine Miranda,
A mãe natureza, óleo sobre tela,
50 x 40 cm, 2000

Para o pintor baiano, a vida é tudo menos estaticidade. Por isso, comporta-se como
camaleão. Está sempre mudando. Porém, enquanto o animal muda para não ser visto no ambien-
te em que se encontra, fugindo dos predadores, Waldomiro de Deus funciona ao inverso. Isso
significa que muda antes do meio que o cerca. Coloca-se, portanto, na vanguarda, esperando que
os que estão ao seu redor o sigam. Teremos essa capacidade?
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Embora não olhe para o próprio trabalho com prazer, os críticos veem em Eloise uma
expressão do estilo Naif. Dois quadros dela foram selecionados, em 2000, para participar da V
Bienal Naifs do Brasil, em Piracicaba, SP. Um deles, A mãe natureza, teve ótima repercussão
entre os críticos presentes e, para alguns, merecia premiação. Trata-se de um trabalho original,
em que uma árvore, repleta de flores, apresenta um arco-íris sobre a copa. Pássaros voando, um
colibri sugando o néctar de uma flor e abelhas em uma colmeia completam o panorama.

O detalhe mais especial, porém, são as margaridas, que sobem pelo tronco, passam pela
colmeia e transformam a imagem numa síntese do mundo natural, visto sob uma perspectiva har-
moniosa e otimista. A espontaneidade dessa criação conquistou os entendidos e fascinou o público.

O outro quadro exibido na mostra de Piracicaba, SP, foi Almoço de domingo. O foco da artista
recai sobre uma família típica da zona rural. Trata-se de uma obra em que predominam as linhas retas.
A família de seis pessoas reúne-se perante uma mesa feita sem perspectiva. Completam o panorama
pássaros voando, a própria casa, toda arrumada, com cortina e tudo, e cavalos ao fundo.

Inquieta como todo artista, Eloise Franzine Miranda permanece em busca de transforma-
ções. Diz não apreciar o que faz e isso a motiva a encontrar novos caminhos para a sua arte.
Enquanto não altera sua obra, ela realiza um trabalho repleto de força vital. Seus traços, simples
e diretos, e suas cores, fortes e bem definidas, indicam uma espontaneidade que, para o bem da
Arte Naif que ela própria produz, não deveria ser perdida.

Figura 38:
Fábio Sombra da Silva,
O fogo do inferno,
acrílica sobre duratex,
38 x 46 cm, 2000

Guias de turismo trabalham sobre imagens. Eles mostram cidades aos turistas e vão
exercitando sua capacidade verbal de retirar de cada paisagem o máximo de informações pos-
síveis. Por isso, um bom guia é aquele que consegue transformar uma cidade pouco atrativa
em um discurso envolvente e apaixonante.
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O guia Fábio Sombra foi além de tudo isso. Ele passou a construir as próprias imagens,
num estilo marcado por cores fortes e chapadas trabalhadas numa perspectiva muito peculiar
que valerá a escolha de seu trabalho para participar da Bienal de Arte Naif do SESC.  O carnaval,
praças como o Largo do Boticário, no bairro do Cosme Velho, os arcos da Lapa e o bondinho de
Santa Teresa aparecem em suas telas como pontos turísticos, sim, mas acima de tudo com im-
pressionante densidade imagética, que reúne pessoas, morros e prédios em composições harmo-
niosas e equilibradas.

Nascido em 1965, no bairro carioca da Urca, Sombra nasceu para iluminar. Seu vínculo
com as artes plásticas já se configurava quando, na juventude, desenhava e estampava camisetas
que vendia na Feira Hippie de Ipanema, onde a mãe tinha uma barraca de artesanato.

Posteriormente, formou-se em Direito, fundou uma estamparia e viajou, olhos atentos e
mochila nas costas, pela América Latina, no final dos anos 1980. Foi, porém, após viajar pelo
Velho Continente, em 1990, e contemplar os maravilhosos museus europeus, que Sombra sentiu
o chamamento para a arte que caracteriza os Naifs.

Telas e tintas passaram a integrar o seu cotidiano. Iniciou sua produção, teve quadros
incluídos no Museu Internacional de Arte Naif do Rio de Janeiro, mas, após tentar carreira na
Europa, percebeu que faltava amadurecimento à sua vocação. Não desistiu. Continuou pintando,
tendo como principal inspiração a sua cidade, e, em 1999, teve telas adquiridas pelo Museu
Internacional de Arte Naif Anatole Jakovsky, em Nice, França, e pelo Museu Internacional de
Arte Naif Charlotte Zander, em Bönnighem, Alemanha.

Em 1995, Sombra fez o curso de Turismo e passou a acompanhar brasileiros por todo o
mundo, principalmente pelo Leste Europeu. Quatro anos depois, o sentido das viagens se inver-
teu, pois começou a recepcionar os estrangeiros que visitavam o Rio, passando a ter mais tempo
disponível para se dedicar à pintura.

Inicialmente, os temas eram aqueles dos quais falava. Seu Rio de Janeiro, colorido e
alegre, é um colírio para os olhos, um ponto de partida para discursar sobre a Cidade Maravilho-
sa. Passar os olhos pelo trabalho pictórico de Sombra é, sob certo aspecto, até melhor do que
visitar a cidade.

O olhar arguto do guia, seletivo e consciente, já nos conduz por um percurso predetermi-
nado. A Baía de Guanabara, Mangueira e Portela no Sambódromo, o reveillon na Praia de
Copacabana, o Cristo do morro do Corcovado, o Pão de Açúcar, um domingo de futebol no
Maracanã, tudo aparece nas telas de Sombra, também capaz de pintar um díptico sobre o céu e o
inferno, como o que apresentou na Bienal do ano 2000.

Autodidata, Fábio Sombra põe em seus quadros a realidade carioca que vê com lentes de
artista e de guia turístico. Dessa mescla, nasce uma obra pujante. Aparentemente apenas um
documento fotográfico em tintas, ganha, para o espectador atento, nova vida, pois é nos detalhes
que ela ganha força.
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Na Idade Média, os conjuntos de iconografias de animais eram chamados de bestiários.
Essas coleções de imagens se caracterizavam pela riqueza de combinações e pelo talento dos
seus criadores. Herdeira dessa tradição, Isabel de Jesus, expôs na Bienal Naif de 2000. Nascida
em Cabo Verde, MG, em 1938, encanta, desde a década de 1970, os críticos de arte europeus,
como Anatole Jacovsky, Louis Pauwels e Selden Rodman, e brasileiros, como Jacob Klintowitz.
Seus gatos, corujas e grandes pássaros realizados em guache sobre papel beiram o surrealismo.

Feitos com extremo detalhe, os desenhos transportam o espectador a um universo mági-
co. As imagens são extremamente coloridas, com cores quentes como vermelho e amarelo. Os
animais transitam na fronteira entre o real e o imaginário, evocando, além dos bestiários medie-
vais, o universo indígena e o popular.

Filha de pai lavrador e mãe que mostrava seu talento em lindos cobertores e tecidos feitos
no tear, Isabel encontrou nela o estímulo que necessitava para dar asas à imaginação a partir do
que via na natureza. Aos sete anos, a família mudou-se para Ribeirão do Pinhal, PR, onde convi-
veu com animais selvagens e índios.

Figura 39: Isabel de Jesus,
Chegada da primavera,
guache sobre papel,
50 x 60 cm, 2000

Acima do encantador cenário natural carioca, bairros antigos, com sedutores casarios
neo-coloniais e árvores frondosas mostram um Rio de Janeiro que muitos turistas não veem.
Preocupados com a violência urbana e a marginalidade, visitantes esquecem de como o Rio,
pérola encravada entre a mata e o oceano Atlântico, é um cartão postal para um guia turístico
mostrar suas qualidades, não só com as palavras, mas, no caso de Fábio Sombra, principalmente
com as tintas.
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A arte da mãe e o contato com povos da terra ajudaram Isabel a desenvolver um talento
inato. Seus primeiros suportes foram a areia e pedaços de papel usados de embalagens de macar-
rão ou açúcar. Do Paraná, ela foi para São Paulo, onde começou a pintar em 1964, sendo desco-
berta pela pintora Iracema Arditi, que lhe deu grande apoio e incentivo.

No ano seguinte, Isabel realiza sua primeira coletiva na Galeria Jotadê. Depois, veio o
aval internacional, na Galeria Séraphine, em Paris, e suas obras percorreram Lisboa, Milão,
Roma, Londres e Amsterdam, sempre com reconhecimento da crítica. A artista teve a oportuni-
dade de morar na França ou na Itália, mas retornou para São Paulo. Atualmente, mora em Fran-
cisco Morato, SP, isolada, mas dando prosseguimento a uma obra que impressiona pela inesgotável
capacidade imaginativa. Cada animal que cria não é a variante do anterior, mas uma nova con-
cepção colorida e formal que surge.

A coruja e seus filhos, por exemplo, mostra uma imensa coruja vigiando o ninho. Seus
filhotes já estão deixando os ovos, enquanto uma onça, menor proporcionalmente à coruja, já se
coloca em posição de comer os recém-nascidos. A narrativa pode ser facilmente visualizada e
salta aos olhos pela escolha adequada das cores e pelas formas muito pessoais.

Imagens de grandes pássaros e seres fantásticos – como em Bichos que Deus não criou –
dão uma dimensão da falta de limites para a criatividade de Isabel.  Isabel de Jesus ama retratar
gatos, seja isolados, em duplas ou trios. Modelos não lhe faltam, já que ela tem oito deles em
casa, além de outros animais. Mas ela não se limita àquilo que vê. Quadros como O peixe bola
são uma amostra disso, pois a fantasia predomina e leva nossa mente a outras dimensões.

Outra marca registrada da artista pode ser encontrada em vasos de flores muito especiais,
em que figuras de animais se avolumam, só podendo ser percebidas se olhados atentamente. O
mesmo acontece em imagens como Arco-íris. Os desenhos de Isabel de Jesus não são feitos para
ser vistos rapidamente, mas observados em detalhe, como sonhos agradáveis, pois cada olhar
oferece novas possibilidades.

Os bichos de Isabel nascem da terra e se multiplicam, dando novas cores à natureza.
Gansos encantados, pássaros pensativos, rodas que misturam homens e animais, luzes divinas
amarelas que parecem translúcidas e até uma visita à Lua convivem com formas poéticas, que
evocam sonhos, nunca pesadelos; pontes com o surreal, não com o Impressionismo.

Os amigos da artista são os animais. Isabel brinca com eles em todos os sentidos. Na vida
que consideramos real, afaga-os e alimenta-os. Sobre o papel, transforma-os naquilo que bem
deseja, dando liberdade a uma imaginação privilegiada que torna qualquer tema uma primavera
colorida. Para a artista, todas as estações são de flores e, mesmo que bois vermelhos sejam vistos
em suas imagens, eles surgem num clima fantástico e alegórico, acompanhados de uma menina
que voa entre eles com um vestidinho azul.

Cidades são outro tema recorrente na carreira da artista. Casas e igrejas coloridas são
mescladas com pássaros, borboletas e flores, além de bichos reais e imaginados. Sapos e peixes
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muito especiais também costumam aparecer como seres de um outro tempo e espaço, no qual
vale tudo aquilo que a imaginação conseguir criar.

A pintora mineira, que também compõe pequenos, delicados e singelos poemas, cuida da
suas imagens com dedicação e primazia de detalhes. Em seus guaches coloridos, ela cria os seus
bestiários com extrema paciência e capricho. Seus seres fantásticos mesclam-se a flores, tudo
com cores vivas e uma criatividade perceptível em cada traço.

Cada ente fantástico estimula a imaginação do receptor e conduz à constatação de que a
capacidade humana de criar não tem limites, ainda mais quando a responsável pelo processo artís-
tico é a talentosa mineira Isabel de Jesus, uma autêntica senhora de bestiários contemporâneos.

Figura 40: Monica S. Santana,
Pôr-do-sol na favela operária,
óleo sobre tela, 61 x 51 cm

Quando se trata de pintura, o significado mais importante daquilo que se vê não está
apenas na temática enfocada, mas principalmente na maneira como cores e formas são combina-
das pelo artista para atingir algum resultado. As obras de Monica Santana, artista selecionada
para a Bienal de 2000, encantam não por tratarem de favelas, mas pela dinâmica como o assunto
é trabalhado enquanto material pictórico. Suas casinhas coloridas, arranjadas plasticamente em
triângulos dispostos de diversas maneiras, constituem um exemplo de como a Arte Naif pode
expressar conteúdos sociais com vigor, em composições plasticamente bem elaboradas.

Nascida em 25 de julho de 1967, em Duque de Caxias, RJ, Monica diz que a arte sempre
integrou a sua vida, seja na forma de apreciação ou de criação. Os presentes que  mais gostava de
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ganhar eram caixa de lápis de cor e cadernos de desenho. Quando tinha sorte, ganhava uns
vidrinhos de tinta guache ou uma aquarela. Ela enfatiza ainda que herdou o lado artístico da mãe,
que sempre gostou de mexer com artesanato e pintura em vidros e tecidos.

Bacharel em Museologia pela Universidade do Rio de Janeiro (Uni-Rio), Monica reali-
zou seu estágio no Museu Internacional de Arte Naif do Rio de Janeiro. Para ela, estar em conta-
to com a pintura Naif foi muito importante na formação artística, porque se sentiu em sintonia
com a força expressiva daqueles pintores. Foi uma descoberta. A cada dia, se surpreendia com os
pequenos detalhes que encontrava nos quadros e, observando-os, captava a riqueza de informa-
ções ali contida. Segundo a artista, as obras Naifs retratam a sociedade, a cultura, a política, a
natureza, a religião, a arquitetura, ou seja, são um vasto universo histórico que aprendeu a apre-
ciar e pelo qual se encantou.

Em seguida, Monica trabalhou como museóloga no projeto Acervo Brahma da Compa-
nhia Cervejaria Brahma por aproximadamente cinco anos. Em 1998, a futura artista plástica foi
para os EUA, aventurando-se num trabalho voluntário no Fernbank Museum (Museu de Histó-
ria Natural), trabalhando num projeto que tinha como objetivo levar arte às escolas públicas.

Em julho de 1998, Peter Graser, um amigo de Monica, ia visitar o ateliê do artista norte-
americano Jonathan Green, residente na Flórida, e a convidou para ir com ele. Ele queria com-
prar uma obra e quis a opinião dela. Mas Monica não sabia que o artista era famoso e que suas
obras eram tão caras. Por isso, Peter comprou apenas uma litografia. O interessante é que ela,
quando se viu no meio de tantas obras, sentiu despertar uma enorme vontade de pintar.

A partir daquele momento, Monica sentiu a necessidade interior de se valer de tintas,
pincéis e telas, mas não queria fazer isso baseando-se em fotografias ou paisagens. Queria pintar
as coisas que lhe passavam pela cabeça. Ao ouvir isso, Peter a aconselhou a começar logo,
argumentando que a vida é curta e é necessário fazer rapidamente o que se gosta. Ele a acompa-
nhou até uma loja de artigos de arte e lhe comprou três pincéis, quatro tubos de tinta a óleo,
aguarrás e uma tela, dizendo que aquilo era para ela começar.

A carreira de Monica, portanto, tem início em agosto de 1998. Ela conta que havia uma
voz interior que lhe dizia para compartilhar a pintura com as pessoas. Seu primeiro quadro
retrata a comunidade onde morava, no bairro Beira-Mar, em Duque de Caxias. Toda vez que
pinta esse tema, a figura do cuscuzeiro está presente, já que ele vende cuscuz há mais de 30 anos
e a imagem dele é bem marcante na sua memória.

O cuscuzeiro protagonista surge no centro do quadro, com o tabuleiro sobre a cabeça. É
uma figura imponente que tem como fundo a cidade. Além do impacto pelas cores e disposição
de formas, o resultado impressiona por alçar a uma condição quase heroica uma figura de cunho
popular, presente na maioria das cidades brasileiras.

Monica, como se observa com a imagem que criou do vendedor de cuscuz, começou
pintando as próprias memórias. Depois, teve uma fase voltada para a capoeira. Sua primeira
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exposição individual, intitulada “Memórias do Rio”, ocorreu, em 1999, no Loca Luna Restaurant
Art Space, em Atlanta, cidade em que participou de inúmeras coletivas: na The Aware House
Gallery, Brazilian American Chamber of Commerce, Southern Center For International Studies
e na Atlanta Fulton Public Library. Em Washington, expôs na Pan-American Health Organization
e, em Nova York, na Savacou Gallery.

Atualmente, Monica mora em Piracicaba, interior do Estado de São Paulo. Dois quadros
foram aprovados pela comissão julgadora da Bienal Naifs do Brasil 2000, realizada em Piracicaba.
Como a família mora na cidade, foi ficando, aproveitando para pintar a região.

Monica também expôs na American InterContinental University, em Atlanta, EUA. Na
tradicional Bienal paulista, mostrou Sobrevoando a Rocinha, em que a célebre favela carioca é
vista do alto, com suas casas populares e uma passarela, atravessada por um homem montado a
cavalo, e Pôr-do-sol na favela operária, em que são retratados sacolão, padaria, bar, campo de
futebol, o onipresente vendedor de cuscuz e até uma pessoa com o uniforme da seleção brasileira
atravessando a rua.

Ao optar pela arte, Monica abandonou a Museologia, deixando uma promissora carreira
de curadora para ser artista. Essa decisão engloba uma série de outras. Diz não querer nenhum
emprego que a prenda dentro de um horário fixo ou estudar arte para aprender técnicas. Quer que
tudo saia ao natural. Avalia que, no começo, o resultado foi meio Naif, mas acha que a influência
maior nas suas obras veio da experiência de ter trabalhado no Museu Internacional de Arte Naif
(MIAN), no Rio de Janeiro, RJ. Para abraçar a arte, para garantir o sustento, precisou trabalhar
como babá e em restaurantes.

Entre os temas preferidos de Monica, estão as favelas, com os seus mais variados aspec-
tos: crianças brincando, corpo estendido no chão esperando o rabecão, traficante vendendo a sua
mercadoria, alguém fazendo serenata, bares, mulheres lavando roupa e pessoas indo à igreja ou
ao terreiro.

Os quadros de Monica, sejam de cenas alegres, como os que tematizam a capoeira, ou
com um caráter mais crítico, como o de Vigário Geral, episódio em que cerca de 30 militares
armados e encapuzados invadiram a favela, localizada na zona norte da cidade do Rio de Janei-
ro, e, durante aproximadamente uma hora, executaram 20 trabalhadores e uma estudante e feri-
ram mais quatro pessoas, todos sem antecedentes criminais, não mostram rostos. Argumenta que
a totalidade da composição fala por si mesma, não valendo a pena fazer expressões faciais em
suas figuras.

Outro fator que chama a atenção nas telas de Monica são as cores, principalmente o
vermelho e o laranja. O Corcovado é uma presença constante. Muito mais do que um símbolo da
cidade do Rio de Janeiro, é o indício de um modo de vida, já que, de seu ponto de vista privile-
giado, ele centraliza as atenções. Esteja no centro da cidade, em casa, no trabalho, na favela,
tomando sol ou surfando, o carioca se depara com a figura daquela imagem portentosa, com
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Cristo no topo, esticando seus portentosos braços protetores sobre a cidade.

Também muito presente no trabalho de Monica, o tema da capoeira aparece associado à
Baía de Guanabara, ao Pão de Açúcar e a favelas reais e imaginárias. A riqueza de cores e movi-
mentos dessa mescla entre dança e luta não passa despercebida a uma artista que valoriza a
cultura de sua terra.

Monica mostra tanto as favelas do Rio de Janeiro como as de São Paulo, à beira da
Marginal Tietê. Ao fazer isso não se deixa dominar pela melancolia. Busca sempre preencher a
tela com sua paleta vibrante e figuras sem rosto, que compõem um conjunto expressivo.

A obra pictórica de Monica Santana caracteriza-se pela diversidade. O significado de
suas telas está na busca constante de criativos pontos de vista para oferecer ao espectador de seus
quadros um momento de reflexão. Isso é conseguido pela busca incessante do novo e pela inqui-
etação que suas telas transmitem. Mesmo quando surge um humilde vendedor de cuscuz sem
rosto, ele ganha, nas telas de Monica, uma dimensão extra, existencial. Ao não ter traços, passa
a comportar todos, deixando de representar um só trabalhador para ser a imagem de todos eles.

O mesmo ocorre com as favelas coloridas de Monica. A miséria, a tristeza e a pobreza
são substituídas pela esperança. Predomina o talento da artista de mostrar as favelas geralmente
de um ângulo alto, ressaltando as diversas atividades de seus moradores, que incluem do futebol
ao tráfico de drogas; do candomblé às igrejas cristãs.

Figura 41:
Sonia Maria B. Canheo,
A arca, óleo sobre tela,
50 x 60 cm, 2000

Há pintores que transmitem inquietação e outros que levam o observador das telas a ver
o universo como um todo harmônico, em que a natureza e os homens não disputam o espaço,
mas se integram num equilíbrio que proporciona uma visão otimista das possibilidades da alma
num mundo cada vez mais desumano.
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As telas de Sonia Canheo, artista selecionada para a Bienal de 2000, são um exemplo de
como cores vibrantes e alegres podem transmitir as mais diversas emoções, voltadas geralmente
para locais paradisíacos ou imagens futuristas, plenas de alegria, nas quais objetos do mundo
tecnológico, como foguetes, interagem, sem conflitos, por mais estranho que isso possa parecer,
com rurais e ingênuas casinhas coloridas.

Nascida em 30 de maio de 1953, em Monte Aprazível, SP, cidade onde reside até hoje,
Sonia Maria Balero Canheo sonhava ser aeromoça. Filha de pai marceneiro e mãe costureira, ela
gostava, desde criança, de música, artes, teatro e desenho. Auxiliar de papiloscopista policial,
Sonia, que hoje realiza identificações on line, sempre adorou bordar e costurar, mas a pintura só
se tornou uma presença constante com a decisão de enfeitar a própria casa.

Sonia começou fazendo algumas cópias de quadros, mas não gostou. Pintou uma tela,
em 1996, com morros, umas casas e um casamento caipira perto de um riacho, e a levou, meio
envergonhada, para um salão na cidade de Olímpia, SP. Para sua própria surpresa, o trabalho foi
premiado, dando início a sua carreira nas artes plásticas.

Um bom exemplo do talento de Sonia é Carnaval das cobras, tela que revela intenso
cromatismo, aliado ao dinamismo dos répteis se movendo. Em lugar de pessoas, cobras assu-
mem o centro da festa, dançando e tocando instrumentos num jogo de profusão de tons.

O fundo colorido e fragmentado em laranja, amarelo, rosa e azul dialoga com as diversas
cores das serpentes que se entrelaçam. A tela oferece uma visão criativa da principal festa popular
brasileira e participou do Mapa Cultural Paulista, evento da Secretaria Estadual de Cultura, de 1998,
passando pelas fases municipal, regional e estadual e sendo selecionado para inclusão no catálogo.

A artista também realiza obras mais próximas ao Naif, com cenas idílicas do interior, nas
quais a simplicidade e a pureza dos traços é valorizada. Ao conhecer os artistas Daniel Firmino
e Orlando Fuzinelli, em São José do Rio Preto, cidade vizinha a Monte Aprazível, Sonia se
apresentou como artista plástica e foi convidada a participar da abertura da edição 1998 da Bienal
Naifs do Brasil, organizada pela SESC de Piracicaba, SP.

Na edição seguinte, Sonia apresentou dois quadros: A arca 2000 e O piquenique. No pri-
meiro, a imagem do célebre meio de transporte bíblico surge transformada numa espécie de nave
espacial. Os animais são caracterizados com muitas cores, com destaque para o pavão, bem embai-
xo da arca, e de duas figuras humanas vestidas com roupas pictoricamente bastante trabalhadas.

O piquenique apresenta um universo rural encantador. À esquerda da tela, há uma mesa
de piquenique, com alguns elementos, como frutas e talheres, em escala desproporcional em
relação ao conjunto da paisagem, traço característico da Arte Naif. O mesmo efeito ocorre na
relação entre os peixes e os barcos do rio, que cruza o quadro na diagonal, e ainda na comparação
entre o tamanho das galinhas e dos bois.

Sonia Canheo atinge a harmonia em tintas principalmente graças às cores que utiliza.
Cada imagem é um convite ao conhecimento de um mundo em que é possível viver sem agredir
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os outros. As suas cenas de campo, por exemplo, são paisagens que convidam ao relaxamento e
à introspecção. Mostram que, no carnaval da vida, com talento no manejo das tintas, o equilí-
brio, pelo menos no mundo das artes, pode ser alcançado.

3.3.6 Bienal Naifs do Brasil 2002

Bienal Naifs do Brasil

De 22 de novembro de 2002 a 9 de março de 2003

Júri de Seleção e Premiação: Lélia Coelho Frota, Radha Abramo e Antonio do Nascimento

Salas Especiais: José Antonio da Silva; Eliza Mello e Mestres de Ontem e de Hoje

Artistas Inscritos: 204

Obras Inscritas: 408

Artistas e Obras Selecionados: 43 artistas com 70 obras

Obras Expostas: 150

Com a inclusão de 10 obras de José Antonio da Silva, 10 obras de Eliza Mello e de outras 60
obras de acervos particulares e de alguns artistas especialmente convidados.

Prêmio Destaque: Carlos Alberto de Oliveira (Novo Hamburgo, RS).

Prêmio Conjunto das Obras: J. Mello - Juracy Gomes de Mello (C. Grande, MS).

Prêmio Revelação: Josenildo Suassuna (João Pessoa, PB).

Prêmios de Aquisição: Nildo Queiróz Machado (Rondonópolis, MT), Olímpio S. Bezerra (Cuiabá,
MT) e Tonico Scarelli - Antonio Scarelli (Sales Oliveira, SP).

Menções Honrosas: Adão Domiciano (Cuiabá, MT), Monica Santana (Piracicaba, SP), Ranchinho
- Sebastião T. P. da Silva (Assis, SP) e Reuto Fernandes (São Mateus, ES).

A lista completa dos artistas participantes está no Apêndice G.

Danilo dos Santos Miranda exalta em seu texto no catálogo a força dos artistas que inte-
gram o universo da Arte Naif:

A força das tradições populares estende-se ao longo dos anos e pode ser vista atra-
vés de festas, encontros e aspirações, retratada em cores vivas e uma sofisticada
simplicidade. As imagens dizem do cotidiano, da natureza, de brincadeiras e cren-
ças que se espalham país afora e têm, em grande parte, se perdido perante a força da
comunicação voltada para o consumo. (SANTOS DE MIRANDA, 2001, p. 7).

A questão da nomenclatura do estilo volta à tona, quando Antonio do Nascimento reflete
sobre as seis edições do evento. Ele confessa que, desde a concepção da atividade, e mesmo no
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decorrer de sua realização, um pequeno dilema incomodava os organizadores. A questão era
como denominar essa vertente artística, que mesmo contando com fiéis admiradores e defenso-
res entusiastas, ainda provocava  reações de indiferença ou de desagrado em muita gente.

Ele percorre diversas hipóteses, como chamar a manifestação artística de Arte Primitiva,
Primitiva Moderna (ou Neoprimitiva), Ingênua, Naif (ou Naïve), Espontânea, Instintiva, Ínsita
ou Popular. Pergunta-se ainda se caberia o uso de uma única expressão que seja incontestavel-
mente a mais correta. Conclui que o consenso é muito difícil e que a nomenclatura é uma defini-
ção de somenos importância, mesmo porque se cada um dos vocábulos apresentava alguma
sustentação, ao mesmo tempo tinha alguma inconsistência (NASCIMENTO, 2002, p. 9-10).

O interessante é que, no Brasil, o interesse das elites intelectuais pela produção artística
de fonte popular vai se tornar explícito e transformar-se em propósito de ação cultural e de
atualização da inteligência brasileira a partir da década de 20, no século XX.

A passagem dessa produção do anonimato para a autoria, de item anedótico ou pitoresco
para a categoria de criação com valor expressivo próprio, corresponde a uma mudança nas men-
talidades provocada pelas transformações na vida socioeconômica e cultural do país, concomitante
ao desenvolvimento industrial.

O movimento modernista, inserido nessas transformações e delas também agente, inter-
veio de maneira decisiva na reavaliação do nosso passado artístico. As mesmas vanguardas mo-
dernistas optaram também pela não descriminação entre “erudito” e “popular”, procurando tornar
visível a circularidade que sempre existiu entre os universos culturais da elite e do povo comum.

Lélia Coelho Frota, por exemplo, lembra que Mário de Andrade

[...] buscava “um terceiro termo”, de encontro, entre o erudito e o popular. E não
apenas nos seus ensaios e na sua atividade de pesquisador permanente da Cultura
Popular. Também na área de ficção, a sua obra-prima, Macunaíma, é o exemplo
mais vivo da impregnação recíproca entre o conhecimento erudito e as culturas do
povo, somadas às indígenas. (FROTA, 2002, p. 13).

A pesquisadora aponta que artistas das camadas pobres, como Vitalino, Severino de
Tracunhaém, Cardosinho, Heitor dos Prazeres, encarnaram para a nova mentalidade modernista
esse movimento de encontro, enquanto artistas de norma culta como Candido Portinari repre-
sentavam a vida cotidiana das camadas de baixa renda no campo e nas cidades. Alberto da Veiga
Guignard, Roberto Burle Marx, Di Cavalcanti, Tomás Santa Rosa, José Pancetti retratavam
empregadas domésticas, fuzileiros, trabalhadores urbanos e rurais. Não deixou de citar ainda
Tarsila do Amaral, que abordou a paisagem brasileira, a religiosidade popular e o operariado
paulistano, já incorporado à  escala cromática de uma de suas fases, uma preeminência de azuis
e rosas que chamava de “caipiras” (FROTA, 2002, p. 13-14).

Frota (2002) recorda ainda que Victor Brecheret realizou obras em que se destaca o re-
pertório formal da arte indígena e Vicente do Rego Monteiro transfunde em momentos da lin-
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guagem formal de sua pintura elementos indígenas marajoaras. Também menciona que os artis-
tas populares não foram absolutamente agentes passivos de seu processo gradual de reconheci-
mento, experimentando mudanças em relação ao seu meio cultural, fazendo uma síntese formal
própria, como qualquer outro artista, das transformações que viam acontecer diante de seus
olhos e que também os motivavam.

Um marco nesse sentido é o pintor José Antonio da Silva, que representa o campo e a
cidade, denuncia a destruição da natureza, declara a sua profunda afinidade com Van Gogh e
critica em telas onde se autorretrata amordaçado o viés da crítica em uma Bienal de São Paulo. A
sua obra é fortíssima, original, e reconhecível pela invenção formal própria.

Outro exemplo é Maria Auxiliadora Silva, que, em 1969, já fazia colagem dos seus
próprios cabelos em telas e utilizava massa plástica e espuma de náilon para fazer também
relevos na superfície erotizada da sua matéria pictórica ondulante. Falas de figuras representa-
das em algumas obras vêm escritas e circundadas por traço, à semelhança dos personagens das
histórias em quadrinhos.

Lélia Coelho Frota observou que “Como membro do júri da edição de 2002 do espaço
consolidado da Bienal Naifs do Brasil, foi uma satisfação constatar a abertura de oportunidades
para o melhor conhecimento de artistas – para citarmos um só exemplo – como o de Carlos
Alberto Oliveira.” (FROTA, 2002, p. 10).

Radha Abramo, por sua vez, acredita que:

A escolha do fazer instintivo da arte resulta de uma opção direta, circunscrita aos
valores da pessoa e a um determinado campo de ação. Resta-nos convir,
concomitantemente, que não se trata de Arte Ingênua, mas de uma arte instintiva e
espontânea porque ela explicita uma vontade categórica, movida pela conquista pes-
soal, de fruto de uma decisão, instigada pela própria sensorialidade, sem razão ou
justificativa de uma autocrítica. Sempre haverá quem prefira desempenhar um papel
extraído das entranhas de si próprio. (ABRAMO, 2002, p. 17).

Para ela, os artistas que buscam soluções plásticas, a partir da própria maneira de se
expressar e de realizar qualquer tipo de trabalho emergente do próprio tato, do fazer cego, conhe-
cido da sua gestualidade rejeitam a retórica, a erudição convencional e as leis racionais e
mantenedoras do conhecimento das maiorias sociais (ABRAMO, 2002).

Abramo percebeu ainda como os artistas chamados Naifs estariam se tornando progres-
sivamente mais críticos em relação à sociedade e ao mundo circundante. Para ela, o fato de o
artista ser instintivo e espontâneo não significaria que estivesse fora da sociedade a que pertence.
Ser instintivo e espontâneo, nesse sentido, seria cooptar as coisas do mundo que o cerca, através
de um vocabulário plástico criado e construído com a própria sensibilidade do autor. Isso inclui-
ria desde obras com mensagens para reencontrar crianças desaparecidas ou condenar massacre
de índios ou animais. Isso não excluiria, porém, as belas paisagens que os Naifs fazem, que dão
prazer ao serem vistas e comovem muitas pessoas (ABRAMO, 2002).
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No universo dos Naifs, há pintores que, com o passar dos anos, transformam-se em mi-
tos. É o caso de José Antonio da Silva, que mereceu um Módulo Especial na Bienal 2002.
Considerado o maior artista plástico Naif brasileiro, com uma obra marcada pela mescla do uso
de tons quentes e diversas gamas de verde, além de numerosas soluções visuais surpreendentes
para os mais variados temas, ele justifica, ao longo do tempo, o título que lhe é atribuído.

Nascido em 1909, em Sales de Oliveira (SP), e falecido em São Paulo (1996), para onde
se mudou após se aposentar do seu trabalho como funcionário público em São José do Rio Preto,
foi pintor, desenhista e escritor, sempre com um estilo muito próprio, oriundo de um poder inato
de comunicar as suas agonias e felicidades.

Mestre em retratar trabalhadores agrícolas, carros de boi, festas, jogos e procissões, filho
de trabalhadores rurais, Silva frequentou a escola por poucos meses e ganhou a vida como lavra-
dor durante muitos anos em diversas fazendas paulistas, exercendo ainda outras atividades, como
benzedor, folião de reis e fiscal de eleições.

Nos anos 1930, já pintava em tábuas de caixão com tinta de madeira, principalmente
cenas sacras. Na década seguinte, abandonou o campo e se mudou para a região urbana de São
José do Rio Preto, SP. Em 1946, expôs seus primeiros quadros sobre o mundo caipira num salão
de arte da Casa da Cultura local.

O crítico Paulo Mendes de Almeida, que integrava o júri da exposição, foi enfático em
reconhecer o talento do novo artista, e Silva foi anunciado vencedor. Quando o artista se apre-
sentou, porém, com o seu jeito matuto, foi recolocado em quarto lugar, com uma pintura chama-
da de “caipira” por levar para as telas a sua vivência no campo.

Parte desse preconceito o acompanhou a vida toda. Autodidata, sua pintura, ao registrar
cenas e histórias da vida rural brasileira, como plantações, colheitas, boiadas e particularíssimas
visões de religião e política, em meados de 1940, a obra de Silva começou a ser valorizada por
diversos críticos, que a levaram para importantes exposições, como as Bienais de São Paulo,
Havana e Veneza. O atributo mais citado nesse momento foi a espontaneidade do pintor para
tratar daquele universo rural que conhecia tão bem.

Figura 42:
José Antonio da Silva,
Chegada do primeiro trem,
óleo sobre tela,
50 x 100 cm, 1967
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Silva participou da primeira Bienal Internacional de São Paulo, em 1951, tendo recebido
o Prêmio de Aquisição, em 1961, sob os auspícios do Museu de Arte Moderna de Nova York.
Em 1966, recebeu inclusive uma sala especial na XXVII Bienal de Veneza, sendo aclamado pela
sua espontaneidade e pelo seu talento em retratar a vida do interior paulista.

Ao longo de seu percurso, seja nas imagens pintadas sobre flanela, em suas produções
sobre tela, naquelas marcadas por um pontilhismo peculiar e nos últimos trabalhos, Silva merece
destaque por uma distinção maior entre figura e fundo. Além disso, Silva gravou um LP de músicas
de sua autoria e escreveu três romances – em que mistura fatos biográficos com episódios imaginá-
rios; um deles, Maria Clara, prefaciado pelo crítico literário Antonio Candido –, todos ilustrados
por ele, além de fundar, em São José do Rio Preto, o Museu de Arte Contemporânea.

Tanto como pintor, quanto como cantor do rico repertório folclórico do interior paulista,
Silva, ex-lavrador e semianalfabeto tornou-se, com seus registros sobre a vida rural brasileira,
o paradigma dos artistas Naifs nacionais. Além do seu talento nato, algumas atitudes colabo-
raram para isso.

Em 1970, por exemplo, ao julgar baixa uma proposta de aquisição de alguns de seus
quadros por uma galeria do Rio de Janeiro, destruiu mais de 250 telas com uma faca. Três anos
depois, comprou os quadros de sua mulher, a estreante Dona Rosinha, e os rasgou, baseado na
convicção de que em cada casa bastava um artista.   

Magoado por ter sido excluído da IV Bienal de São Paulo, em 1957, sob alegação de que
usava pontilhismo, requinte técnico considerado proibido aos Naifs, Silva pintou Enforcamento.
A tela, recriada dez anos depois, mostra a comissão de cinco críticos que o rejeitou pendurada
em um patíbulo e, na parte inferior, as almas deles, com cabeças de burro, ardendo no inferno. A
imagem é violenta e precisa em sua contestação do  status quo  do mundo das artes.

Parte de suas obras, principalmente as que contam a história de São José do Rio Preto,
como a chegada dos fundadores, o primeiro trem, a construção da primeira casa de pau-a-pique
e a existência do primeiro matadouro, estão no Museu de Arte Primitivista da cidade, que leva o
nome do artista.

Com significativa repercussão internacional após ter participado da Trienal de Arte Primi-
tiva de Bratislava, Eslováquia, e da II Bienal Hispano-Americana de Havana, Cuba, Silva, que
ilustrava os próprios romances, tinha ainda uma personalidade encantadoramente megalomaníaca.

Em 1981 e 1984, por exemplo, pintou versões de  Três gênios da pintura, onde dá esse
atributo a Picasso, Volpi e a si mesmo. Trabalhos como esses, de traços mais expressionistas,
contrastam com uma linguagem    mais lírica de outras telas, como a maioria das que focaliza o
mundo rural, além da obra intitulada  Minha mãe  (1965), com um resultado surpreendentemen-
te próximo ao pontilhismo.

Execução de Tiradentes, de 1981, retoma o tema do enforcamento, agora de um dos heróis
nacionais, numa perspectiva em que se mesclam, inclusive, alusões à morte de Jesus, tema de
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alguns trabalhos, sempre por um prisma inovador. Eles se misturam, gerando um universo imagético
diferenciado, de múltiplas influências, mas que se diluem perante a energia criativa de Silva.

Pintado em 1971,  Cristo da Maceno  comprova o talento de Silva nas mais variadas
situações. O quadro surgiu a partir de um fato real. A água acumulada pelas chuvas passou a
pingar dos braços de uma imagem de Cristo de 8 m de altura na Vila Maceno, em São José do
Rio Preto, ganhando a fama de milagrosa e atraindo centenas de fiéis.

Silva não revela compaixão pela crendice popular ao compor seu quadro. Utiliza arbitra-
riamente as cores (o Cristo é pintado de vermelho, por exemplo) e retrata os cidadãos que se
abrigam sob os braços da imagem com tarjas negras nos rostos, símbolo de uma fé cega. O
vendedor de pipocas é a exceção, pois vê naquele momento de fé desmedida uma ocasião para
ganhar muito dinheiro rapidamente.

O trabalho na lavoura, o lazer no interior (violeiros, futebol no arraial), a religião
(figuras de santos e procissões) e costumes do interior (festas populares e familiares) são os
temas que Silva retratou em quatro fases: telas de colorido escuro (1946/48), de matizes
mais claros (1948/55), de ampla luminosidade (1955/68) e, finalmente, um período híbrido
(a partir de 1968).

A ingenuidade, o Impressionismo e o Surrealismo se confundem nesses quadros.
Estilisticamente, o Pontilhismo também comparece e frases escritas nas telas ou mesmo a pró-
pria assinatura do pintor auxiliam a atingir o equilíbrio em diversas composições.

Elogiado por críticos como Anatole Jacovski, Pietro Maria Bardi, Theon Spanudis e Flá-
vio de Aquino e o cronista Rubem Braga, o artista apresenta algumas características recorrentes,
que o incluem entre os mais importantes Naifs brasileiros, principalmente o modo de tratar as
imagens, fugindo aos cânones da pintura acadêmica.

Telas como  Casebre na mata  mostram a construção rústica em branco e o teto amarelo.
Surge então um caminho estreito em meio às árvores de tronco negro e à vegetação densa, reple-
ta de verdes e brancos.  Os repentistas  é ainda mais significativo pela desproporção entre rostos
e braços. As unhas são mostradas com pinceladas brancas e os personagens do Interior com
barba e chapéu característico.   

Diversas imagens do Corcovado apresentam semelhanças com o Abstracionismo, com
pinceladas breves e justapostas ou árvores retorcidas. Noites plenas de vermelhos e amarelos
acentuam o diálogo também com mestres do Expressionismo.

Entre as temáticas preferidas do artista, está o carro de boi, adotado como uma espécie de
símbolo da vida caipira, além de imagens com chuva em meio ao mato. Surgem assim cenas de
puro encantamento, como o uso de torrenciais tempestades em branco e a presença de inúmeros
guarda-chuvas negros. Bois vermelhos com chifres descomunais e rostos expressivos traçados
com extrema simplicidade são imagens constantes.
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A diversidade de temas e a riqueza de cores impressionam. Seja pela forma única de
tratar o universo rural, com intensidade plástica, ou pelas telas de caráter mais biográfico, com
um impressionante poder corrosivo e de crítica em termos de conteúdo, embora aparentemente
ingênuo na expressão, José Antonio da Silva é referência obrigatória quando se escreve, fala ou
simplesmente se pensa na Arte Naif brasileira.

 Mestre único, Silva tem como discípulos os admiradores da Arte Naif, esse universo que
mescla o ingênuo com o engajado e a falta de técnica formal com respostas pictóricas de
insuspeitada e inesperada qualidade. O artista paulista conjuga esses elementos como poucos no
País e encanta, principalmente em suas obras mais antigas, pelos contornos mais espessos e pela
espontaneidade livre de quaisquer influências, a não ser as da própria vivência e sensibilidade,
retratando o mundo rural de maneira como até então não havia sido vista na Arte Brasileira,
introduzindo nela um elixir de criatividade e renovação até hoje não devidamente assimilado e,
muito menos, esgotado.

Figura 43: Edgard di Oliveira, Rebelião na cadeia, acrílica sobre tela, 40 x 60 cm, 2002

O cotidiano é um universo dos mais ricos para os artistas populares. Saber observar o que
está ao redor e buscar maneiras de retratá-lo em imagens plenas de poeticidade constitui um
desafio daqueles que dominam as formas e as cores. O pintor Naif Edgard di Oliveira, classifica-
do para a Bienal de 2002, é um desses artistas autodidatas que soube ver o mundo que o rodeava,
dando-lhe maior vivacidade, principalmente ao trabalhar com a cor amarela, que, em sua palheta,
atinge um resultado bem peculiar.
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Nascido em Estrela D’Oeste, SP, em 5 de setembro de 1949, Edgard Barbosa de Oliveira,
que assina seus quadros como Edgard di Oliveira, começou a desenhar na escola primária e, aos
18 anos, foi descoberto pelo célebre pintor Naif José Antonio da Silva, radicado em São José do
Rio Preto, que o considerou seu discípulo.

Foi Silva o primeiro a incentivar o jovem Edgard, oferecendo-lhe tintas e pincéis para
pintar. Posteriormente, ainda sob conselho do mestre, ia aos jornais e rádios locais com um
quadro na mão. Ao mostrá-lo, solicitava uma quantia em dinheiro como ajuda para a compra de
material. Com esse recurso, arrecadou capital para comprar 20 telas e tintas.

Após realizar esses trabalhos, Edgard recebeu de Silva uma carta de apresentação que o
auxiliou a realizar uma exposição individual, em São Paulo, na Galeria Azulão, em 1972. Desde
aquela época, ele pintava cenas de folclore, rurais e temas do cotidiano da cidade, sempre com
um traço bem característico, marcado pela simplicidade no tratamento das formas.

Folia de Reis, Festas Juninas e colheitas de algodão, café e arroz são temas recorrentes,
que lhe valeram a apreciação de críticos, e prêmios em salões em São José do Rio Preto e Olímpia,
ambos no interior de São Paulo. A temática interiorana surge com força pelo talento de trabalhar
basicamente com cores primárias, que se entrelaçam numa explosão estética.

As telas de Edgard retratam, por exemplo, cenas aparentemente banais, como um vende-
dor de melancias com o seu caminhão. O cenário urbano inclui, ao fundo, uma igreja no topo de
uma colina, mas também surgem algumas palmeiras, que se articulam harmoniosamente com as
casas muito coloridas e as pessoas geralmente com um sorriso no rosto.

 Flagrantes cotidianos são captados com precisão quase fotográfica e interesse jornalístico.
Os trabalhos revelam espontaneidade e uma estrutura que privilegia a interação entre as pessoas
e o ambiente. Festa de Reis, por exemplo, medalha de ouro no Salão de Olímpia de 1998, inclui
os participantes da celebração, populares, as mencionadas casas e até um coreto, além de um
fundo em que predominam banhistas, pescadores e um céu encantador.

Ao tratar de festas juninas, Edgard arrisca mais nas cores, principalmente nos vestidos
das moças, mostrados em azul com bolinhas brancas ou listrados verticalmente de vermelho e
amarelo. A alegria da celebração é evidente muito mais nas cores do que no movimento das
personagens. É no contraste entre os tons utilizados que surge o dinamismo.

É, no entanto, nos temas mais ligados especificamente ao mundo caipira que Edgard,
como autêntico discípulo de José Antonio da Silva, apresenta seus melhores resultados pictó-
ricos. Um carro de boi que percorre uma estrada paradisíaca, ao revelar desproporção nas
formas, compõe, junto a casas distorcidas e sem perspectiva, tela de expressão tipicamente
Naif. Outras atividades, como consertar a cerca, socar arroz ou pescar, também são temas
tratados com habilidade por Edgard, que, além de trabalhar com tinta acrílica sobre tela, reali-
za esculturas em argila e madeira, além de efetuar entalhes e desenvolver a atividade de pintor
letrista de parede.
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O universo cromático encontrado nas telas de Edgard di Oliveira indica a variedade de
uma palheta que trabalha preferencialmente com cores quentes, sobretudo com o amarelo lumi-
noso, que traz à tona, com desproporções e distorção das imagens, cenas do cotidiano, tornando-
as inesquecíveis em sua simplicidade e riqueza de detalhes.

Figura 44:
J. Mello,
Fazenda Bonsucesso II,
acrílica sobre tela,
50 x 60 cm, 2002

Já as imagens criadas pela pintora J. Mello, premiada em 2002 pelo conjunto das obras
na 6ª Bienal Naifs do Brasil, realizada em Piracicaba, SP, transmitem ao observador uma simpli-
cidade de viver que contagia à primeira vista.

O amor à natureza e a própria vida, uma paz de espírito ministrada por pincéis e liberdade
de imaginação constituem a tríade da criação de uma artista que apresenta um estilo alegre,
próximo, em algumas telas, do expressionismo, repleto de cores e com intenso lirismo.

Nascida em 29 de outubro de 1940,  em Bela Vista, Mato Grosso do Sul, fronteira com o
Paraguai, às margens do rio Apa, J. Mello, cujo nome completo é Juracy Auxiliadora Gomes de
Mello, estudou em Campo Grande, MS, e Bauru, SP, tendo depois se formado em contabilidade
em sua cidade natal.

A atividade artística se manifestou desde cedo. Quando criança, por volta dos sete anos,
morando em uma fazenda, já fazia peças em argila para brincar com as oito irmãs. Mais velha,
trabalhou como professora primária, foi proprietária de uma escola de jardim da infância e pre-
parava bolos para festas, atividade na qual criava motivos, como animais, em recortes de papel e,
depois, na forma de massa.

O universo da imaginação sempre integrou a vida da hoje artista premiada. Além do
início com argila, J. Mello realizou pintura em tecidos e outros trabalhos artesanais. Teve aulas
de escultura e tentou a pintura acadêmica, mas percebeu que esta última não se adequava ao
próprio estilo.
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A artista voltou-se então para a pintura Naif, formando o grupo “Coisas da Terra”, com o
qual realizou a sua primeira exposição coletiva, em 2002. Em suas obras, destacam-se caracte-
rísticas ímpares como apresentar as casas abertas, sem as paredes laterais, maneira original de
visualizar o interior das mesmas.

Penetra-se assim na vida das personagens retratadas. Elas surgem em atividades cotidia-
nas, sejam mulheres em afazeres domésticos ou crianças brincando em uma banheira. Com esse
recurso, tornamo-nos próximos dos retratados. Passamos a compartilhar do mundo deles.

A pintura de J. Mello é justamente convidativa pela ênfase dada às atividades mais sim-
ples do ser humano, principalmente o trabalho e o lazer, e pela maneira como surge a natureza.
Mesmo quando se trata de mostrar uma fazenda com numerosas casas, as árvores e a água de-
sempenham um papel relevante, inseparáveis da vida de cada trabalhador rural ou criança brin-
cando de pular corda ou de jogo-de-amarelinha.

Nesse painel humano, uma das figuras preferidas de J. Mello é o Jeca Tatu, retratado
subindo ao céu, triste junto a um cão sarnento, sonhando ao lado de uma plantação decadente ou
com uma enxada nas mãos e as pernas transformadas em raízes de uma sólida árvore.

Cabe recordar que o Jeca-Tatu, personagem criado pelo escritor Monteiro Lobato em seu
livro de contos Urupês (1918), era inicialmente um símbolo do fracasso do País, incorporando
valores como a preguiça e a falta de iniciativa, imageticamente visualizados    na tradicional
imagem do caipira sempre acocorado no chão de terra de uma choça de sapê.

Combatido pelo estereótipo preconceituoso que criara, Lobato reviu essa posição anos mais
tarde, passando a tratar o Jeca não como a causa do subdesenvolvimento nacional, mas como uma
vítima da verminose, da subnutrição, do analfabetismo e do desamparo por parte do governo.

O Jeca das telas de J. Mello apresenta, em sua tristeza e ascensão aos céus, uma certa
grandiosidade épica. Fortemente ligado à terra, parece não conseguir desenvolver o seu potenci-
al vitorioso e, por isso, mergulha numa depressão que o leva ao imobilismo. Passa então a ape-
nas contemplar o fluir da vida, deixando de ser um agente da própria existência.

A artista plástica enfoca ainda temas como festas populares (capoeira, noites de seresta,
ciranda), cenas urbanas (como o Morro do Bananal) e reminiscências da infância e da juventude.
Em todas essas obras, permanece um traço marcante, bem definido, com uma alegria de viver
visível em imagens de densa simplicidade, ricas em detalhes e cores terrosas que traçam um
painel das origens de boa parte do povo brasileiro.

Naif pela temática abordada, pelo autodidatismo e pelas pinceladas aparentemente sim-
ples, mas com uma força expressiva identificável na sinceridade com que trata temas caros à
sua experiência pessoal e regional, J. Mello, após a premiação recebida em Piracicaba, SP,
começa a conquistar, com todos os méritos, um espaço na pintura brasileira, principalmente
naquele segmento destinado aos artistas    realmente dignos desse nome, ou seja, os que mani-
festam sua afetividade de forma humilde, modesta, afável e edificante.
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Selecionado para a Bienal de 2002, Laurindo Lombas, artista Naif nascido em Gália, SP,
em 1940, é radicado em Osasco, SP.   O seu trabalho apresenta um grande respeito pelo ser
humano, visto sempre de maneira delicada e poética. O artista coloca assim em evidência o seu
amor por cada ser humano com o mesmo carinho com que parece contemplar a vida.

Na tela  Mulheres girafas, por exemplo, coloca três figuras do sexo feminino que utili-
zam nos pescoços adornos que fazem com que estes se alonguem. A marca cultural, porém, não
é utilizada para um estudo antropológico ou etnográfico, mas para jogar plasticamente com
massas de cores.

O fundo tem um azul celeste infinito, enquanto as figuras, em vermelho, azul esverdeado
e azul de tonalidade mais forte, contemplam de frente o espectador, com seus olhos lânguidos,
rostos morenos e cabelos negros compridos. Muito mais que meras imagens, encontram-se neste
trabalho diálogos entre estratégias de composição, na qual os dois brincos e os três botões dou-
rados de cada mulher enfatizam as cores do conjunto.

A tela  Os visitantes da lagoa azul, por sua vez, apresenta outras características funda-
mentais da obra de Lombas, como o uso de uma certa textura na composição das copas de suas
árvores e, principalmente, a utilização do verde em várias tonalidades, propiciando, no contato
com o amarelo, um resultado estético diferenciado.

Seja no trabalho com imagens de pessoas ou com paisagens, Lombas revela o apreço
pela condição de estar vivo. Consegue assim a empatia do observador desde o primeiro momen-
to, pois cria ambientes paradisíacos nos quais predomina o sentimento de que a existência huma-
na deve ser valorizada.

Esse sentimento faz com que Lombas mantenha um sorriso permanente em seus lábios e
isso se reflete nas cenas rurais que leva para as telas. Céus de amarelo intenso, montanhas com-
pondo a paisagem, pequenas e delicadas figuras de pessoas e numerosas árvores e flores mes-
clam-se, às vezes, com coloridos perus que se confundem com a vegetação.

Figura 45: Lombas,
Mulheres girafas,
óleo sobre tela,
50 x 70 cm, 2002
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Para Lombas, a arte surge como a expressão feliz do sentimento de estar no mundo. Cada
tela é um mergulho nesse estado de devaneio, expresso com pinceladas suaves e bastante pesso-
ais, denunciando um estilo marcado pelo uso salpicado do verde e amarelo para compor um
universo do qual todos podem se orgulhar de participar.   

3.3.7 Bienal Naifs do Brasil 2004

Bienal Naifs do Brasil

De 28 de setembro a 12 de dezembro

Curadoria: Paulo Klein

Curadores adjuntos: José Tarcisio Ramos e Osmar Pisani

Júri de Seleção e Premiação: Frederico de Moraes, Jacqueline Angelo Finkelstein e José Tarcisio Ramos

Sala Especial: Mistura Fina

Artistas Inscritos: 283

Obras Inscritas: 834

Artistas e Obras Selecionados: 61 artistas com 104 obras

Obras Expostas: 148

Houve a inclusão de 84 obras de 37 artistas da mostra especial Mistura Fina.

Prêmio Destaque: Deraldo Clemente (São José do Rio Preto, SP).

Prêmio Revelação: Sheila Teixeira (São Paulo, SP).

Prêmios de Aquisição: Ana Camelo (Rio de Janeiro, RJ), Aparecida Azedo (Itaguaí, RJ), Bosco
Lisboa (Fortaleza, CE), Ermelinda de Almeida (Rio de Janeiro, RJ), Gerardo da Silva (Fortaleza,
CE), Luiz Natal Souza (Linhares, ES), Marce – Marcelo Ivanhez (C. Grande, MS) e R. Godá –
Rodrigo Alves Borges (Goiânia, GO).

Menções Especiais: Geraldo S. Nascimento (Piracicaba, SP), Leonarda – Maria Leonarda Lascalla
(São Paulo, SP), Monica Santana (Piracicaba, SP) e Renata Kesselring (São Paulo, SP).

A lista completa dos artistas participantes está no Apêndice H.

A indagação entre o espontâneo, o popular mais autêntico e aquilo que é voltado para o
mercado ganha uma nova dimensão em 2004 quando, com a aposentadoria de Antonio do Nas-
cimento, Paulo Klein é escolhido como curador da Bienal Naifs do Brasil. Em seu texto no
catálogo, deixa evidenciada a sua proposta:

A arte contemporânea brasileira, aquela que é assim chamada por um segmento
de especialistas, tem repetido ciclicamente este processo de se imbricar com a
produção originada nas camadas populares, num fenômeno, já pontuado, de ma-
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neira lúcida, por Lélia Coelho Frota. Ao optarmos por uma ideia central – O
Pensamento Mestiço – o objetivo foi observar não só a mestiçagem étnica, fato
incontestável em toda América Latina, como a mestiçagem  cultural, que resulta
numa produção artística matizada com contornos de saudável diversidade. Daí
sugerirmos a exibição desta mistura fina que caracteriza a produção naif-caipira
ou pop nativa tropical, refletindo sobre esta arte que enriquece e ilustra, no me-
lhor sentido, a cultura brasileira. (KLEIN, 2001, p. 130).

Paulo Klein define a sua concepção de Mistura Fina – Arte da Necessidade, título que deu
à Sala Especial do evento, como um módulo especial que visa contribuir com o debate em torno da
inclusão e exclusão dos ingênuos, ínsitos e espontâneos nos circuitos da visualidade atual. A arte
considerada Naif deveria, em nossa ótica, ser definitivamente assumida como arte contemporânea,
assim como alguns contemporâneos podem ser identificados como neonaifs (KLEIN, 2001).

Sua conclusão é que, por mais que se defenda uma pureza nas produções plásticas, tanto
de cunho popular, como erudito ou “contemporâneo”, tem sido inevitável um transbordamento,
uma contaminação de materiais e ideias, uma inter-relação entre esses dois mundos, em nossa
opinião, fator positivo que deve ser explorado e estudado devidamente. Ele pretendeu acrescen-
tar massa crítica ao interminável interregno entre o culto e o popular, entre o sacro e o profano,
o Naif e o Primitivo, entre o saber erudito e o saber periférico, caipira, caboclo ou interiorano. O
resultado apresentado foi de mútua influência e mestiçagem cultural entre os mundos da inge-
nuidade e da erudição (KLEIN, 2001, p. 131).

Integrante do júri, Jacqueline Angelo Finkelstein, diretora do MIAN – Museu Internaci-
onal de Arte Naif do Brasil, vê a Arte Naif como muito rica e diversificada, fértil em técnicas,
formas, coloridos, temáticas, abrangendo um universo inesgotável, com uma pluralidade de te-
mas que está diretamente relacionada ao mundo do artista, que expressa de forma clara e objeti-
va o seu recado.

A diretora vê o artista do gênero voltado para as questões sociais, ecológicas, raciais,
denunciando o inusitado e o incoerente, funcionando como salvaguarda do mundo em que vive.
Nesse aspecto, afloraria, para ela, no artista Naif, um grande senso crítico.

Todavia, o que ela mais valoriza é a expressão criativa livre:

A pintura Naif, realizada por autodidatas dotados de um tino plástico natural e sem
as delimitações da arte acadêmica ou outras, tem como característica a total liber-
dade de criar. Ingênuos, puros, livres e sem compromissos, espontâneos, sonhado-
res, críticos, delatores e poetas, os Naifs buscam, em geral, no âmago de suas
emoções, a forma e a cor para recobrir o suporte da sua arte. Tendo como intenção
prioritária, expressar o que sentem. O tempo passa ao seu redor, as tendências se
multiplicam, os modismos surgem e desaparecem e estes contadores pictóricos de
histórias não se deixam influenciar pelas mudanças do meio externo. O que perma-
nece relevante para os artistas Naifs, seres privilegiados, é o conteúdo interno do
seu universo individual. (FINKELSTEIN, 2004, p. 11).
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Para ela, a Arte Naif, com formas próprias e técnicas diversificadas, conduz o espectador a
descobrir um mundo novo e diferente. Por isso, encantaria pela simplicidade e, ao mesmo tempo,
pela forma expressiva, inúmeros detalhes e singeleza dos traços. Isso levaria a uma ambiguidade
em que, norteados por uma força ou necessidade interna instintiva, os Naifs relatam, através de
seus pincéis, o etéreo mundo dos sonhos e desejos, as lendas e tradições populares, por vezes
delatando também, quando necessário, a crueldade do ser humano (FINKELSTEIN, 2004, p. 11).

O artista plástico e garimpeiro cultural Zé Tarcisio, por sua vez, viu a exposição como
um “oceano de espontaneidade”:

O tempo de nossa visão foi ampliado, nossos prazeres visuais enfeitados, nosso
observatório de imagens enriquecido nas diversas tangentes desta linguagem uni-
versal. O Brasil está presente em seu todo no resultado, o povo de várias regiões, as
cores, as luzes, as festas populares, a política, o noticiário recente, a religião, o
campo, a cidade, a culinária, o social, o ecológico, a vida por inteiro. É possível
sentir o Todo neste fazer espontâneo. (TARCÍSIO, 2004, p. 13).

Osmar Pisani, por sua vez, ressalta a ingenuidade e o imaginário dos artistas Naifs:

São valores subjetivos e profundos, criadores de uma nova ordem poética, pura e
ingênua, como um pensamento que incorpora, sem corrosão, o amplo sistema de
uma consciência histórica, e que vai, aos poucos, desenvolvendo uma arte indepen-
dente e sensível, própria de um mecanismo natural. (PISANI, 2004, p. 15).

Pisani acredita que existe sempre um referencial representativo desse instinto fragmentá-
rio, mestiço, enraizado no repertório desses artistas. Eles celebrariam, também, o sentido imaginá-
rio de uma totalidade artística, que permite visualizar, tanto o conteúdo como a forma de uma
realidade tênue, fugaz, em mutação. Cada um, portanto, reafirmaria o cotidiano como um processo
onírico, que se define por uma dimensão intemporal e delicada visão do paraíso. (Pisani, 2004)

Figura 46: Deraldo Clemente, Fome zero,
acrílica sobre tela, 60 x 90 cm, 2004

Uma dessas visões, focada em desvendar o mundo rural, é o ponto de partida da arte de
Deraldo Clemente, vencedor do Prêmio Destaque na Bienal de 2004. Seus quadros, que já
foram expostos na Bienal Naifs do Brasil 2000, organizada pelo Serviço Social do Comércio
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(SESC), em Piracicaba, SP, apresentam o mérito de tratar o universo do interior com uma
técnica bem especial.

Telas como A casa da fazenda, por exemplo, ilustram as principais características da
pintura do artista. Nascido em 1958, em Neves Paulista, cidade próxima a São José do Rio Preto,
SP, onde reside, Deraldo utiliza pinceladas grossas e repletas de tinta para criar imagens sem
perspectiva em que retrata elementos essenciais do mundo caipira.

As copas das árvores que se mesclam com o céu, aves espalhadas pela tela e casas típicas
do interior ajudam a compor o ambiente, no qual geralmente há a figura de um ou mais caipiras,
com roupas e chapéus típicos, geralmente com as mãos para o alto, numa atitude que colabora
para transmitir alegria aos quadros.

A ausência de perspectiva e as cores intensas são as peculiaridades que tornam os qua-
dros de Deraldo Clemente documentos da vida no Interior paulista. Predominam neles a
horizontalidade, sendo comum a demarcação de dois planos que praticamente não se relacionam
em termos imagéticos, mas que interagem tematicamente.

Uma sede de fazenda surge ao lado de trabalhadores da roça, enquanto, embaixo de
uma linha horizontal preta, surge um carro de boi junto a um poço. A forma simples como é
tratada a roda do veículo exemplifica a beleza da Arte Naif, que deve ser estudada e analisada
dentro de critérios como a espontaneidade dos artistas autodidatas, que têm apenas a si mes-
mos como mestres.

A pincelada grossa de Deraldo Clemente espalha uma energia marcante, que se expressa
na tela por intermédio de imagens campestres, mas não bucólicas. Isso significa que o tema do
campo está presente, mas não de maneira idealizada como num paraíso terrestre. As situações
levadas à tela são cotidianas e não apresentam glamour, mas sim cores que compõem um mosai-
co que cativa logo à primeira vista.

O universo caipira que surge nas imagens de Deraldo não é para ninguém se envergonhar
de ter nascido no Interior. Muito pelo contrário, a sua escolha visual, ao privilegiar verdes, azuis
e vermelhos, e temática combatem o preconceito de que tudo aquilo que nasce do povo não pode
ter status de obra de arte.

Com o artista de São José do Rio Preto ocorre o contrário. Suas telas são manifestações
de como a arte popular é inimitável, pois brota da autenticidade. O formato das casas, os rostos
dos caipiras e a mencionada horizontalidade constituem um modelo que Deraldo não aprendeu
com ninguém, mas realiza por si mesmo, já que tem o seu talento como único paradigma.

As cercas de fazenda preenchidas com pinceladas simétricas, o retrato de situações do
dia-a-dia do homem do campo e a busca de cenas significativas do trabalho na roça são o que
diferencia a obra de Deraldo. Com sua Arte Naif plena de sensibilidade, ele oferece trabalhos
que brotam do fundo de sua alma interiorana e fascinam a todos aqueles que os sabem observar
em seus ricos detalhes e plenitude de diálogo entre as cores.
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O trabalho feito a partir de sucata por Elias Rocha, conhecido como Elias dos Bonecos,
falecido dia 1º de abril de 2008, foi um dos destaques da Bienal de 2004. É impossível pensar no
seu trabalho sem situá-lo no local em que foi produzido e onde está permanentemente montado:
o rio Piracicaba, no Interior de São Paulo.

Nascido em 3 de agosto de 1931, na chácara Morato, próximo à Rua do Porto, às mar-
gens do rio Piracicaba, Elias, quando criança, cursava o primário de manhã e, à tarde, trabalhava
numa olaria, ajudando a fazer tijolos e telhas. Fazia bonecos à semelhança de amigos, como
gozação, e anos mais tarde começou a construir alguns para a festa de malhação do Judas, tor-
nando-se, desde os anos 1960, o responsável “oficial” pela fabricação da imagem do traidor de
Cristo a ser destruído na Semana Santa.

A argila e o barro foram, portanto, os primeiros materiais que dominou. Aos 14 anos,
ingressou no curso de mecânico ajustador do Serviço Nacional da Indústria (Senai) e, com o
diploma, passou a atuar em diversas oficinas metalúrgicas da cidade de Piracicaba. Em 1975,
por aderir a uma greve que reivindicava melhores condições de trabalho e aumento salarial, é
despedido da empresa metalúrgica, onde estanhava barras de cobre e manipulava o perigoso
ácido sulfúrico. 

Mesmo aposentado, Elias não podia ficar sem ganhar um dinheiro extra para sobreviver.
Passou, então, a executar diversos trabalhos, como limpar terrenos e catar ferro-velho e papelão.
Dirigindo a carroça puxada pelo cavalo Lontra – curiosamente um nome que vem de um ser que
habita a água – desempenha essas atividades e, paralelamente, dedica parte de tempo e energia
para criar e conservar os seus bonecos, que povoam as margens do rio Piracicaba.

Feitos com galhos de árvores, pedaços de arame, borracha de pneu, restos de tapeçaria,
madeira, roupas velhas, jornais e trapos, e outros materiais retirados do próprio rio, num proces-
so contínuo de reaproveitamento, reciclagem e ressignificação, os bonecos de Elias não são
realistas – e muito menos têm um acabamento cuidadoso.

Figura 47: Elias dos Bonecos,
Conjunto de bonecos de sucata, 2004
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Há neles muitos elementos cenográficos, pois, a distância, dão a plena sensação de
serem pessoas pescando ou se divertindo junto ao rio. Observados mais de perto, porém, reve-
lam a magia do processo criativo de Elias, principalmente pelos seus rostos característicos,
sem nenhuma pretensão realista.

Se os homens destruíram o rio, os bonecos procuram lhe dar nova vida. As temáticas
de Elias, como não poderia deixar de ser num artista de profundas raízes populares, estão no
cotidiano, como procissões do Divino Espírito Santo, jogos de truco, pescadores, operários,
camponeses, mulheres trabalhando ou com criança no colo, Judas no pau-de-sebo, bêbados,
casais dançando ou amigos abraçados.

Estima-se que Elias tenha feito mais de 3 mil bonecos com essas características. Além
de ficarem à beira do rio, próximo à Rua do Porto, onde ele passou a maior parte da vida, e a
um trajeto de 3 km, próximo ao qual o artista desenvolve a sua existência, eles estão em
escolas, museus, espaços culturais, lojas e coleções particulares de amantes da chamada arte
popular.

O local mais adequado, porém, dessas obras é que permaneçam próximas ao rio, pois
foram concebidas para ficar perto dele e fazer-lhe companhia em seu gradual e constante pro-
cesso de destruição pela industrialização da região. O curso da água ganha, com os bonecos de
Elias, nova vida. Se as suas águas não são mais as mesmas do passado, ao menos as suas
margens ganharam uma nova dimensão – mais humana.

A partir de 1989, a Casa do Povoador de Piracicaba monta um acervo de aproximada-
mente 42 bonecos de Elias, fato que consolida a aceitação de sua obra na cidade, na região e
mesmo em outros Estados, pois o Museu de Folclore de Curitiba, PR, e instituições do  Rio de
Janeiro, Salvador e Belo Horizonte contam com bonecos do artista em seu acervo.

Elias, que participava ativamente, às vezes como festeiro oficial nomeado pela comu-
nidade, da Festa do Divino Espírito Santo, celebrada num grande palco do Rio Piracicaba,
realiza, para o Natal, presépios inusitados com seus bonecos, fazendo com que eles interajam
com o rio e com a comunidade.

O artista piracicabano não pode ser afastado da matriz de sua obra, no caso o rio
Piracicaba. Ele é um homem e artista vinculado visceralmente ao rio. Após a morte da mãe,
que criou sete filhos perto do curso de água, e da mulher, dedicou-se integralmente a ele, pois
quem dá alma a suas criações é justamente o ambiente que as rodeia.

O rio, Elias e os bonecos são hoje uma coisa só. Impossível separar um do outro. Estão
intrinsicamente ligados numa tríade que tem como elemento aglutinante a arte, o processo
criador que estreita laços entre elementos da natureza, pessoas e criações do imaginário. As-
sim, Elias dos Bonecos se torna Elias de Piracicaba e o rio Piracicaba, com muita propriedade,
transforma-se no Rio de Elias dos Bonecos.
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A arte é, para muitos, um caminho que revela almas. Para outros, trata-se de um constan-
te jogo entre formas e cores em que a técnica pode até superar o sentimento. Nos quadros de
Graciete Ferreira Borges, que assina os trabalhos como Graciete, essas duas visões se fundem.
Como é possível ver em sua obra, selecionada para a Bienal de 2004, por um lado, há um cora-
ção que pinta; por outro, uma consciência crescente do uso dos próprios procedimentos pictóri-
cos rumo a resultados cada vez mais aprimorados em termos estéticos. 

Nascida em América Dourada, BA, em 25 de outubro de 1953, Graciete Ferreira Borges
envolveu-se com o mundo da arte pela convivência com o companheiro José Antonio da Silva,
um dos maiores pintores Naifs do país. Esse relacionamento, que foi de 1981 até o falecimento
do artista, em 1996, deixou, claro, marcas em sua vida, mas em termos de pintura ela está pronta
a seguir percurso próprio. Em 2003, começou a pintar com tinta a óleo, encontrando nela o
material mais adequado para o seu gestual perante o suporte.

O quadro  Casamento do saci, selecionado para integrar a conceituada Bienal Naifs do
Brasil do SESC Piracicaba, em 2004, mostra bem a facilidade da artista para lidar com os ele-
mentos constitutivos da imagem. Acima da temática folclórica e do bom humor, ela revela uma
composição toda própria, presente, por exemplo, na maneira como se utiliza do branco para
equilibrar o seu trabalho, nos ângulos superior esquerdo e inferior direito.

Figura 48: Graciete, Casamento do saci, óleo sobre tela, 60 x 80 cm, 2004
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Um diferencial de Graciete está nas cores. Talvez a força das tonalidades criadas
pelo sol da Bahia dê aos seus trabalhos uma intensa luminosidade, principalmente quando a
artista decide trabalhar com manchas de amarelo que dão às telas não só uma tonalidade
mais quente, mas que funcionam como autênticas marcas de vigor e de alegria para o olho
do observador.

Essa cor também surge com muita intensidade, no mencionado quadro, seja no cavalo
elegante que puxa a carroça com os noivos, seja nas flores da vegetação ou nos tons entre mar-
rom e alaranjado dos caminhos. Nessa sinfonia de amarelo e marrom, o verde da natureza e o
vermelho do calção e do gorro do saci funcionam como elementos complementares que estabe-
lecem o lirismo da tela.

Sem ter cursado qualquer tipo de escola de arte, a não ser a convivência cotidiana com
Silva, Graciete tem como principais características pictóricas as mencionadas cores fortes e as
pinceladas grossas, mas não grosseiras. Com esses recursos técnicos, pinta casas, flores e carros
de boi, elementos do mundo rural trazidos da infância na Bahia.

Dessas temáticas, a dos caminhos com casas no fundo apresenta lirismo e veia poética
muito peculiares. As flores e os vilarejos que Graciete estabelece apresentam pequenas figuras
flutuando nos caminhos e dão uma atmosfera quase surreal a paisagens bem brasileiras.

Assim, a artista nos retira do universo dos referenciais concretos e nos coloca em outra
esfera, a da arte propriamente dita. Deixamos de ver casas ou caminhos para contemplar a sua
habilidade para estabelecer jogos de cores, onde o amarelo se destaca e as formas são dispostas
com harmonia na tela.

Há, portanto, na obra de Graciete o talento de uma profissional das imagens pronta a
seguir carreira autônoma. Seja na produção de uma natureza morta, de uma paisagem ou de uma
cena rural, ela mantém certas características de quem já encontrou o seu estilo: massas de tons
quentes em diálogo com formas de uma dimensão poética muito pessoal, que tende a ser cada
vez mais aprofundada com o passar dos anos.

3.3.8 Bienal Naifs do Brasil 2006

Bienal Naifs do Brasil

Entre Culturas

22 de setembro a 31 de janeiro

Curadoria: Ana Mae Barbosa

Curadores-adjuntos: Leda Guimarães, Roberto Galvão, Marisa Mokarzel e Rinaldo Silva

Júri de Seleção e Premiação: Maria Alice Milliet, Maria Lucia Montes e Oscar D’Ambrosio
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Artistas inscritos: 392

Obras inscritas: 800

Obras selecionadas: 115

Artistas selecionados: 87

Sala Especial: 75 obras de 48 artistas

Prêmio Aquisição

Adão Domiciano (Ecoporanga, ES), Alex dos Santos (Jaboticabal, SP), Carmézia (Normandia,
RR), João Alexandre Sarti (São José do Rio Preto, SP), Zequinha (Piracicaba, SP), J. Murilo
(Cordisburgo, MG), Rocha Maia (Rio de Janeiro, RJ), Neri Andrade (Florianópolis, SC), Sheilla
Liz (Palotina, PR), Tania (Maceió, AL) e Vanil Risio (Potunduva, SP)

Menção Honrosa: Barba (Bandeirantes, PR), Janaina Thayane (Cuiabá, MT) e Rogério Tarifa
(Campinas, SP)

A lista completa dos artistas participantes está no Apêndice I.

A 8ª edição da  Bienal Naifs do Brasil 2006, intitulada [Entre culturas], inclui no
seu escopo diferentes recortes, expande o conceito de Naif além de seus limites, abraçan-
do a arte popular, a cultura visual do povo e as representações eruditas que incorporam o
popular. A curadora Ana Mae Barbosa abriu mão de conceitos de pureza em nome da
contaminação, da afirmação de diferentes testemunhos visuais comprometidos com a
Cultura Popular.

A Bienal teve duas seções bem diferenciadas: a competitiva, para a qual foram seleci-
onados 115 trabalhos, por um júri composto por Maria Alice Milliet, Oscar D’Ambrosio e
Maria Lúcia Montes; e a Sala Especial Mostra [entre culturas]: Matrizes Populares, que reúne
cerca de 70 obras escolhidas pela curadora geral e pelos curadores-adjuntos em diversas regi-
ões do país. Este módulo representa a interculturalidade e reúne desde uma tapeçaria feita a
partir de desenhos de Ariano Suassuna (Recife – PE) até obra feita pela  dupla “Osgemeos”
(São Paulo – SP).

O segmento competitivo da Bienal recebeu quase 800 obras, enviadas por 392 artistas de
20 Estados brasileiros. Este número superou em 35% a quantidade de inscritos na edição passa-
da. Destas, foram selecionados 115 trabalhos, representando um panorama importante da mani-
festação artística no país, com artistas de 18 Estados. O júri concedeu dezenove “Prêmios
Aquisição”, conferidos aos artistas que tiveram suas obras selecionadas para compor o acervo de
Arte do SESC, e ainda quatro certificados de menção honrosa, aos que se destacaram no proces-
so seletivo da Bienal.

Em conformidade com o conceito proposto pela curadoria da mostra, o júri privilegiou
uma produção mais ousada. São obras vinculadas ao mundo contemporâneo; reveladoras da
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complexidade da vida urbana e do que remanesce do universo rural na memória dos que migra-
ram para a cidade. Destacou-se Alex dos Santos, contemplado com o Prêmio de Aquisição com
uma obra de notável liberdade do desenho, não só pelo vigor do gesto, como também pela
concomitância das narrativas.

A Sala Especial contou com 75 obras escolhidas pela curadora geral e outros quatro
curadores-adjuntos, em várias regiões do país: Leda Guimarães (Goiás), Roberto Galvão (Cea-
rá), Marisa Mokarzel (Pará) e Rinaldo Silva (Pernambuco). A Exposição trabalhou com três
vertentes: “Artistas populares” (que inclui os artistas Naifs), “Artista erudito com matrizes po-
pulares” e “Cultura visual do povo”, reforçando o caráter da interculturalidade, em referência ao
conceito da exposição.

Para enfatizar a ideia de expor distintos extratos culturais simultaneamente, a
curadora estabeleceu o diálogo entre três obras escolhidas: “A Metamorfose da Onça
Caetana”, um tapete produzido pela manufatura de Casa Caiada (Pernambuco) sobre o
desenho de Ariano Suassuna; “A Moça Caetana”, de Daniel Macedo (Rio Grande do Nor-
te) e “Um dia da caça e o outro do caçador” do artista pintor de muros em Goiânia, Pedro
Inácio da Silva. Conduzindo a mostra, houve um pintor de muros; um artista dos mais
eruditos do Brasil, que vem, desde os anos 60, buscando influir na política cultural do
país, em direção à valorização do popular e à construção do diálogo erudito-popular e a
intermediação do trabalho de Macedo.

A Bienal também foi um marco no sentido de o próprio SESC valorizar o seu acervo de
Arte Naif formado com obras de artistas da maioria dos Estados brasileiros. Parte do acervo
participou da exposição Brazilian Naive Art from the SESC Collection,  em Chicago, EUA.
Foram apresentados 41 trabalhos de 33 artistas premiados na Bienal Naifs do Brasil, nas edições
de 1992 a 2002.

O Programa Educativo em diálogo com a curadoria produziu para esta edição da Bienal
Naifs do Brasil uma série de encontros e material de apoio para educadores com intuito de levar
as questões referentes ao universo da exposição para a sala de aula. Para as visitas agendadas foi
concebida uma estratégia de mediação em forma de jogo onde o público, orientado por educado-
res, terá oportunidade de percorrer a exposição de forma lúdica e participativa, refletindo sobre
as questões da Arte Naif, da arte popular e dos diálogos entre erudito e popular presentes na arte
contemporânea. Ao final os visitantes recebem um fôlder interativo com propostas e desafios
que convida a expandir para o cotidiano as reflexões provocadas pela exposição. A concepção e
o desenvolvimento do programa educativo foram feitos pela equipe da Arteducação Produções
com coordenação de Rejane Coutinho.

A Bienal de 2006 deu continuidade à proposta de Paulo Klein de discutir o universo da
Arte Naif. Danilo Santos de Miranda, diretor regional do SESC São Paulo, em seu texto “Nas
fronteiras das culturas”, ressalta isso, constatando que a 8ª edição do evento busca dar sequência
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à dinâmica de transformações traduzida na expansão das relações entre Arte Naif, produção
visual popular e as representações mais diversas sobre o povo.

Ele também se debruça sobre a questão da nomenclatura, reiterando que os limites
entre as definições vigentes para a Arte Ingênua, Naif, arte autodidata, arte popular e arte com
temas populares, são excludentes e têm perdido significado nos tempos que correm. Explica
então que, dentro de um pensamento de dissolução das demarcações que vigoram nesse espe-
cífico domínio artístico, a curadoria e a curadoria adjunta optaram por partilhar com o público
as características desse traço permanente de bens simbólicos que ocorre dentro das variadas
culturas no Brasil, destacando os fluxos que vão e vêm do centro para a periferia, do local para
o global e do urbano para o rural:

Com o caráter intercultural deste momento contemporâneo, é possível que descu-
bramos como a expansão do universo estético Naif nos ajuda a identificar os conta-
tos culturais inevitáveis que animam essas produções culturais e artísticas, e também
o quanto ainda é preciso mudarmos para compreendermos o real sentido da diver-
sidade. (SANTOS DE MIRANDA, 2006, p. 7).

A curadora da edição, Ana Mae Barbosa, admite que sua proposta é continuar expandin-
do as relações difíceis de separar entre a arte dita Naif e a arte popular e intensificamos a disso-
lução de territórios, acrescentado a cultura visual do povo e as representações eruditas
contemporâneas que incorporam o popular. Por essa razão, verifica que “[...] esta provavelmente
não é uma Bienal da pureza Naif, mas da contaminação, da afirmação de diferentes testemunhos
visuais comprometidos com a cultura do povo.” (BARBOSA, 2006, p. 9).

Ela também não consegue se libertar da sutil armadilha da nomenclatura. Suas refle-
xões apontam que surgiram classificações arbitrárias como Arte Naif, Arte Primitiva, Outsiders,
Arte Popular, Arte Ingênua, Arte Ínsita, Arte Étnica, Arte Espontânea e até mesmo “painters of
the sacred heart” (Wilhelm Uhde). Acredita ainda que as classificações muito genéricas foram
sendo descartadas ao longo do tempo porque muito claramente revelam preconceitos, como
chamar de primitiva a arte da África e dos artistas autodidatas, concluindo que, para estes
últimos, adotou-se mais largamente o termo Naif, isto é, ingênuo, expressão primeiramente
usada para definir, como já foi dito, a obra do artista pobre e não muito letrado Henry Rousseau
(BARBOSA, 2006, p. 9).

Um dado muito importante apontado por Barbosa é que a arte classificada como Naif,
que conquistara autonomia de mercado (embora em separado da arte hegemônica) e atraíra cole-
cionadores desde os primórdios do século XX, esbarrou no preconceito dos críticos de arte, das
instituições e dos artistas eruditos, que apenas conseguiam pensar em termos de Arte Abstrata,
Minimalismo e Conceitualismo.

Outra questão fundamental apontada por Barbosa é a classe social do artista considerado
Naif. “Para ser Naif autêntico é preciso ser pobre, iletrado, ignorante e autodidata?”, pergunta. Para
responder: “Na sociedade da informação, exigir ignorância para confirmar alguém como artista em
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qualquer categoria é um paradoxo” (BARBOSA, 2006, p. 10). Ela mesma dá a resposta:

A TV aberta talvez seja, depois do rádio, o veículo mais democrático de comu-
nicação, oferecendo as mesmas informações para todas as classes sociais. Nun-
ca em nossa história a cultura do povo foi tão informada, o que amplia sua
significação para a sociedade. É só atentar para os temas políticos que inspiram
muitas das obras escolhidas pelo júri desta Bienal Naifs do Brasil [Entre Cultu-
ras]. (BARBOSA, 2006, p. 10).

Para Barbosa, embora a muralha entre o erudito e o popular ainda perdure apesar de danificada
pelo pós-modernismo, fica cada vez mais difícil separar os subtextos populares e a arte dita Naif da
arte popular, da cultura visual do povo e da arte erudita que busca referências populares. (BARBO-
SA, 2006, p. 11).

Completando esse raciocínio, a curadora-adjunta Leda Guimarães argumenta que hoje
não faz sentido uma oposição frontal ante a cultura erudita. Para ela, os cruzamentos que
formam as ligas culturais são complexamente incorporados uns aos outros. Não caberiam,
portanto, o viés esquerdista popular que procurava maneiras de “resguardar” a Cultura Po-
pular da contaminação e da vulgarização da mídia e, por outro lado, o viés do discurso
nacionalista, promovendo as formas populares como identitárias de um Brasil tradicional.
Ela argumenta:

Contrariando todas as construções conceituais ao longo da história, as chamadas tradi-
ções “puras” (a da Cultura Popular e a da cultura erudita) vêm-se diluindo paulatina-
mente, às vezes misturando-se entre si, e transformando-se ao longo do processo, gerando
uma multiplicidade de formas – tanto orais como escritas e, finalmente, eletrônicas – e
circulando pelas várias camadas sociais dos países europeus e latino-americanos. No
entanto, códigos de “alta costura” são permanentemente reelaborados para a manuten-
ção de ideologias das classes dominantes. (GUIMARÃES, 2006, p. 15).

Algo muito importante ocorre quando os campos culturais se hibridizam. Quando a obra
de um artista bruto como Bispo do Rosário é comparada aos ready-made do artista plástico
Marcel Duchamp, por exemplo, ocorre a legitimação artística em favor do código com status
mais forte. Isso levaria, para Guimarães, a uma rica discussão que elimina fronteiras.

Segundo ela, a discussão sobre cultura visual se constitui em um valioso campo de
interlocução, pois as contribuições da antropologia, da história das mentalidades, da psicologia
e psicanálise, dos estudos culturais e pós-coloniais formam um feixe transdisciplinar para a
percepção de situações entre culturas e fronteiras (GUIMARÃES, 2006, p. 15).

O curador-adjunto Roberto Galvão também inicia a sua reflexão pensando o significado
do termo Naif. Considera qualquer nomenclatura um instrumento de compreensão, reprodução e
transformação social de um determinado segmento social ou mesmo de indivíduos, podendo ser
vista como manifestação distinta dos outros tipos de arte.

Vê essa diferença como o resultado das  desigualdades e dos conflitos existentes
entre os grupos sociais. Para fazer frente a esta situação, acredita que se deva ter em mente
que todos os grupos e indivíduos possuem o direito de se desenvolverem e se expressarem
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de modo independente, já que inexistiriam modos expressivos universais, sendo inaceitável
qualquer tipo de avaliação que estabeleça superioridade entre manifestações e produtos cul-
turais. “A desvalorização de alguns tipos de arte é uma manifestação da existência e do
estágio em que se encontra a luta pela imposição de valores estéticos, o que, em essência, é
uma disputa entre grupos sociais pela imposição dos valores em que acreditam”, afirma
(GALVÃO, 2006, p. 17).

Galvão percebe que, mesmo sem estar nos registros, existe uma produção estética que foi e é
cotidianamente descartada da história das artes: a das camadas mais populares. Nesse aspecto, diz:

Nesse fio condutor somos levados a compreender de forma mais efetiva a produção
artística dos grupos e indivíduos que não estão integrados às estruturas sociais
estabelecidas na atualidade. Mas não é simples a abordagem e compreensão desses
universos culturais diante dos condicionamentos ou ideologias que agem sobre os
grupos sociais e suas manifestações artísticas, sobretudo se se tratar de práticas que
aparentemente são elaboradas a partir de sonhos, de negações do real e do presente,
da busca de utopias envoltas em mil e uma estratégias de retórica. Elas parecem ter
vida e mesclar-se, mesmo sendo contraditórias. (GALVÃO, 2006, p. 18).

Guimarães já alertara que, em oposição ao termo Arte, com A maiúsculo, encontram-se
os termos Naif, arte popular e ínsita, frequentemente ligados a manifestações e produções da
criação do povo. Os conceitos de primitivo, ingênuo e marginal seriam usualmente ligados à arte
popular e seus desdobramentos e concorreriam para situações de violência e anomalia. “Pare-
cem nomenclaturas inocentes, mas revelam formas de opressão, de colonização. Situam-se à
margem, atrelados à noção de popular ou da extensão do caráter de marginal e de periferia”,
argumenta (GUIMARÃES, 2006, p. 13).

Convencionalmente, como ela aponta, define-se o conceito de popular a partir de suas
diferenças em relação ao que não é popular, a saber, a literatura erudita e letrada, a arte feita e
encenada em espaços oficiais, até mesmo o catolicismo oficial com base na tradição culta. Em-
bora contemporaneamente essas oposições sofram reavaliações e desconstruções por vários cam-
pos teóricos, ainda perdura um modelo binário de distinção cultural.

Desse modo, marginalidade é um conceito que, em oposição à norma culta mas também
em oposição à sociedade, é aplicado àqueles que vivem à margem dela, indica grupos díspares,
tais como primitivos, alienados e até mesmo crianças, mas reunidos sob uma mesma identidade,
qual seja, periféricos.

Guimarães ressalta que, no século XX, de forma progressiva e por diferentes meios,
instâncias de legitimação e distinção foram sendo criadas para uma arte periférica em moldes
não muito diferentes dos da chamada arte erudita. Na construção de uma arte que foi e continua
sendo considerada de menor valor, critérios internos foram sendo estabelecidos para criar cate-
gorias valorativas hierárquicas que, aparentemente, não podem ser discutidas num mesmo paco-
te (GUIMARÃES, 2006).
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A arte-educadora ressalta que as manifestações populares são recolhidas do cotidiano
para serem preservadas e sobreviverem de forma autêntica. Paradoxalmente, os conceitos de
pureza e autenticidade formulados por intelectuais instauram também um campo sagrado para a
produção popular e a preocupação com o desaparecimento das tradições.

Essas reflexões estiveram presentes nas políticas culturais do Estado brasileiro nas déca-
das de 1970 e 1980. De uma maneira geral, ocorrem noções como autenticidade, espírito do
povo, não-relação com o mercado, isolamento da produção em pequenas comunidades – todas
foram usadas para referir a arte popular. Revelam a importância da atuação da Missão Folclórica
Brasileira entre as décadas de 1940 e 1960, para a sistematização da pesquisa sobre arte e Cultu-
ra Popular no Brasil. Os folcloristas tiveram um papel decisivo na institucionalização de museus
e mostras de arte popular, formando um campo específico para produções do gênero.

Guimarães lembra que, a exemplo da chamada arte erudita, a Cultura Popular também
entra para um circuito de connaisseurs. Museus, galerias, catálogos e mostras individuais cons-
tituem esse campo oficial do popular. Fazem parte desse circuito: teóricos, livros, artigos, casas
de cultura, de acervos particulares a museus e mostras como a Bienal Naif. Nesse universo, pares
conceituais de oposições binárias não se sustentam mais. O desafio, como aponta Guimarães, é
percebê-los como negociações que se dão num jogo sutil de apropriações, de reempregos, de
desvios que se apoiam e se excluem.

E ela alerta:

Questionar a ingenuidade atribuída às manifestações da cultura do povo implica
ressaltar trânsitos e contágios com a cultura erudita e de massa, com os quadri-
nhos, com o código escrito, com outros artistas, com o próprio conceito de Naif
ou popular. Da parte dos artistas populares, há, por exemplo, a apropriação da
discussão conceitual entre “artista e artesão”, “arte e artesanato”, “cópia e origi-
nal”, entrando no seu repertório questões discutidas na academia ou paralelas a
esta [...] (GUIMARÃES, 2006, p. 14).

Para Galvão, o universo dos artistas chamados Naifs, reúne obras aparentemente ingênu-
as e criativas que registram o universo do povo, refletindo sua sabedoria. Lança ele então algu-
mas perguntas: “1 – Mas será que poderíamos, realmente, classificar esses artistas de ingênuos?;
2 – Ou será que a ingenuidade é nossa ao querermos analisar os seus produtos a partir de valores
que não são deles?; e 3 – Será que eles se sentiriam impuros se tivessem um perfeito domínio das
técnicas empregadas pelos artistas eruditos?” (GALVÃO, 2006, p. 18).

As várias denominações empregadas na busca por apreender a arte destes segmentos
(Naif, primitivo, ínsito e popular), para Galvão, parecem não conseguir conter a larga abrangência
e a multiplicidade de faces que estas produções artísticas adquirem (GALVÃO, 2006, p. 18).

Todas as denominações, segundo ele, até o momento, têm sido insatisfatórias. Mesmo
assim, nessa produção excluída ele identifica a existência de vários segmentos. Num primeiro
grupo, ele reúne os artistas que, trabalhando com imagens essencialmente representativas da
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cultura do povo, exprimem, com valores próprios, uma realidade interna de todos nós, não ne-
cessitando de um mundo à parte, e fazendo da arte um fluxo de vida.

Num segundo grupo estariam aqueles que por qualquer motivo, entre eles a ingenuidade,
buscam sintonia com os valores dominantes e produzem uma arte distante, meio sem técnica,
meio sem alma. Um terceiro grupo seria o das manifestações artísticas realizadas sem as pres-
sões e condicionamentos do conhecimento técnico-erudito: o de trabalhos ingênuos e criativos
que registram e refletem a sabedoria popular.

Um subgrupo reuniria artistas – que poderiam ser considerados uma fraude –  em busca
de um mercado movido pelo lucro. Eles executariam trabalhos de aparência ingênua, registrando
folguedos tradicionais e festas populares, diferentemente da sua expressão própria, com objetivo
meramente decorativo.

Na história de vida de muitos artistas populares, segundo ele, pode-se perceber a muta-
ção, o deslocamento de uma posição inicial “genuína” para um desmedido maneirismo em pou-
co tempo de exercício da profissão. Mas ele mesmo aponta que talvez a opção pela divisão em
grupos ou subgrupos seja um modelo que não satisfaça por não conseguir apreender a realidade.
Nesse aspecto, talvez se tenha que assumir a pluralidade de possibilidades, sem hierarquias, que
aceitar o universo Naif como  algo vivo que junta, separa, aproxima, afasta, interfere, influencia
e é influenciado, algo, enfim, mutante (GALVÃO, 2006).

O curador-adjunto Rinaldo Silva aponta que é necessário ver para alfabetizar o olhar e
viver para entender a Arte. Exemplifica com Picasso e as máscaras africanas, Vitalino e seus
homens de barro e as xilos e os cordéis de J. Borges. Assim, “[...] as culturas se fundem sem a
diferença do mais e maior, a verdade é sempre única, sem dúvidas atropeladas, a nossa cultura é
de negros, índios e brancos, uma mistura feita na casa grande, na senzala e na mata [...]”, comen-
ta (SILVA, 2006, p. 24).

E se posiciona claramente:

Quem tem medo do popular esconde uma frustração mestiça, subordina a histó-
ria às suas vontades, olha vesgo e percebe em pedaços, tateia a superfície sem
perceber a forma, cheira e não visualiza, saliva e não gosta do que digere, ouve
e assusta-se com grunhidos, percebe e não sente que a Arte é puro reflexo do
que somos. Temos uma mostra com artistas de uma terra burbulhante em Arte
dita “popular”, que respira encontros e exala suor de trabalho e labuta na vida.
(SILVA, 2006, p. 24).

A historiadora de arte Maria Alice Milliet, integrante do júri, declarou que “[...] sem
menosprezar os que se atêm a uma iconografia tradicionalmente identificada como Naif, privile-
giou uma produção mais ousada”. Viu nas obras selecionadas “[...] obras vinculadas ao mundo
contemporâneo, reveladoras da complexidade da vida urbana e do que remanesce do universo
rural na memória dos que migraram para a cidade.” (MILLIET, 2006, p. 27).
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Assim como em anos anteriores, foram destacadas as “[...] soluções plásticas inventivas
na abordagem de temas atuais. Em alguns casos, há mesmo uma visão crítica da realidade, como
se pode constatar nas pinturas que mostram a destruição do meio ambiente ou a criminalidade
urbana.” (MILLIET, 2006, p. 27).

Uma avaliação dela, porém, merece especial atenção:

Dentre tantos quadros de interesse estético e antropológico, vale destacar  A repro-
dução da dengue, de Alex Benedito dos Santos, um dos contemplados com o prê-
mio de Aquisição. O pintor não se intimida frente à tela. Notável a liberdade de seu
desenho, não só pelo vigor do gesto, como também pela concomitância das narrati-
vas: a linha organiza o espaço, descreve os fatos e subordina a pintura que se atém
aos tons sombrios da periferia. Jaboticabal não é Nova York, mas Santos pode vir a
ser um Basquiat. (MILLIET, 2006, p. 27).

É curioso que, para legitimar a obra de Alex dos Santos, Milliet se utiliza do referencial
de Basquiat. Fica evidente como a cultura erudita é utilizada para dar ao trabalho do criador de
Jaboticabal um status, uma valorização maior, como se a obra não pudesse ser considerada em si
mesma de excelente qualidade mesmo sem um referencial externo do mainstream.

Oscar D’Ambrosio, também jurado, aponta que os conceitos mais utilizados concordam
em definir o Naif como marcado por cores vivas, imaginação, estilização e um poder de síntese
levado para a tela com uma técnica aparentemente rudimentar. Nesses aspectos, acredita que a
Arte Naif brota do inconsciente coletivo.

Isso aponta para dois elementos fundamentais: ela estaria em constante renovação e se deixa
penetrar por influências eruditas, embora conserve sua natureza própria. Sabedoria popular e imagi-
nação individual e coletiva se irmanariam em obras difíceis de definir sob uma única catalogação.

A oportunidade de participar do júri de seleção da Bienal Naifs do Brasil de 2006
aprofundou sua convicção de que o gênero, fortemente vinculado à arte popular, ainda não é
valorizado internamente como deveria, talvez por ser uma manifestação produzida por artistas
não eruditos, a partir de temas populares geralmente inspirados no meio rural, mas progressiva-
mente adentrando no universo urbano, em boa parte dos casos com uma rejeição às regras con-
vencionais de pintura, seja por escolha, seja por falta de acesso a elas.

D’Ambrosio afirma:

Percorrer o mundo dos Naifs é um grande e fascinante desafio. Mergulhar na arte de
origem popular e encontrar talentos obriga a conhecer o maior número possível de
artistas, identificando características que tornam alguns desses pintores expoentes do
que há de artisticamente melhor, e não somente dando-lhes destaque como Naifs, mas
colocando-os entre os principais nomes da arte universal, independentemente de ca-
tegorias, estilos, nomenclaturas e temáticas, que podem ser a prevalência do onírico e
do imaginário, da crítica social, da violência urbana ou a valorização idílica da zona
rural e de suas atividades econômicas e sociais. (D’AMBROSIO, 2006, p. 29).
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A antropóloga Maria Lucia Pontes, outra integrante do júri, inicia seu texto com a
mesma questão de muitos de seus colegas de outras edições. Verifica como as denomina-
ções Naif, Arte Ingênua, primitiva, espontânea e ínsita são utilizadas desde a descoberta da
obra do douanier Rousseau, da presença influente da arte oriental e africana na Europa de
fins do século XIX e início do XX.

Talvez tenham sido inúmeras as nomenclaturas que procuraram abarcar a  diversida-
de de uma arte que fugia aos cânones eruditos da tradição  ocidental. Vista inicialmente
como produção a ser confinada a um museu dos horrores, ela viria depois a inspirar movi-
mentos europeus de vanguarda, sem que, contudo, se alterasse o indisfarçável tom depreci-
ativo que continuou a marcá-la frente à arte que não precisa de adjetivos para legitimar-se,
simplesmente por ser considerada a arte, com seus códigos estéticos que sempre se preten-
deram universais.

Por ser vista como menor, para Montes, a Arte Naif dispensaria de entendê-la em
seus próprios termos, quer fosse a criação de povos chamados primitivos ou a dos pobres,
iletrados e loucos em nossas sociedades.  Isso levaria o termo Naif a mergulhar em estereó-
tipos, mais que a uma visão coerente vinculada a uma perspectiva antropológica ou estética.

Segundo Montes, o Naif foi historicamente se vinculando a ecos de um romantismo
saudosista que prefere o campo à cidade. Associando o popular ao folclore como às raízes
autênticas de uma cultura, congelou-se em certa criação dita espontânea, mas cuja autentici-
dade é difícil de provar. O fato é que esse tipo de manifestação conquistou, inclusive um
nicho próprio de mercado, embora esteja, como ela aponta, aquém ou além dos padrões
eruditos, falando muitas vezes de outras formas de se compreender e representar o mundo
(MONTES, 2006).

Montes conclui que há muito se deveria ter percebido que os artistas populares ou
sem formação, ou simplesmente marginais, não estão fora da realidade contemporânea, com
suas tensões e aflições, seus sonhos e esperanças, não podendo, portanto, ser confinados a
temáticas exclusivas ou formas congeladas de representação:

Na dinâmica da cultura, o Naif falará sempre  de uma vontade de criação de
indivíduos que, por condição sociocultural ou escolha, buscam traduzir seu sen-
timento do mundo numa linguagem estética alheia  às convenções de elite, tan-
to melhor sucedida quanto mais profundo for o imaginário por meio do qual se
expressam e maior a originalidade ou o domínio técnico de seus meios de ex-
pressão. (MONTES, 2006, p. 31).

Entre esses meios de expressão está a percepção da cor. Ela depende da maneira
como o cérebro interpreta a distribuição do comprimento de ondas de luz que penetra nos
olhos. Por isso,  tanto pode ser analisada sob o aspecto físico/óptico, no que diz respeito à
natureza da luz, ou fisiológico/visual, quando se pensa na forma como o olho vê a cor.
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Essa breve reflexão surge justamente a respeito do impacto estético das telas de Clóvis
Júnior. A intensidade de suas cores chama a atenção pela criação de massas visuais separadas por
contornos finos. O recurso dá aos seus trabalhos grande leveza e as figuras parecem flutuar no
espaço nas mais diversas situações.

O trabalho de Clóvis com a cor é mais importante do que o desenho ou a escolha da
temática. Esses dois podem nos enganar à primeira vista, mas é nas soluções cromáticas que o
artista, nascido em Guarabira, Estado da Paraíba, e radicado em João Pessoa, encanta. Desde a
sua estreia, aos 18 anos, em 1983, soluciona plasticamente suas composições pela distribuição
colorística harmoniosa e agradável à vista.

Grupos de pessoas em ocasiões de festas populares, como bumba-meu-boi ou as come-
morações de junho, mostram o uso de tonalidades quentes, em nuances de vermelho, amarelo e
laranja, principalmente. Esse tipo de trabalho com o uso de cores plenas aproxima decisivamen-
te o artista paraibano da chamada Arte Naif, realizada por artistas geralmente autodidatas que
expressam, cada qual a seu modo, a própria visão de mundo.

O recurso, muito comum em Clóvis, da justaposição de imagens encontra também seu esteio
pictórico na cor. Ao utilizar o acrílico sobre tela, consegue dar um brilho ao seu trabalho que o torna
encantador, marcadamente para o público internacional, que se fascina pelos contrastes utilizados na
composição de temas para ele exóticos, como o cangaço, ou clássicos, como uma Santa Ceia.

Graficamente, um aspecto a destacar na poética de Clóvis são as árvores. Suas formas
retorcidas são utilizadas habilmente na construção das telas, auxiliando a criar atmosferas equi-
libradas. Mesmo quando seus galhos dão numerosas voltas em torno de si mesmas, elas não
perdem a leveza, sugerindo um sutil movimento ascencional.

Figura 49: Clóvis Júnior, Transformação humana, acrílica sobre tela, 100 x 150 cm, 2006
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A festa de cores proposta pela arte de Clóvis Júnior, portanto, ultrapassa os aspectos físico/
óptico e fisiológico/visual, atingindo a esfera da sensível matéria pictórica. A sua cor atinge a alma
do observador pelo impacto visual causado e pela maneira como as formas estilizadas interagem
com uma plenitude de cores que fala profundamente, pois está impregnada de densa humanidade.

Uma das maravilhas do mundo dos artistas Naifs é que cada um pode – e deve –
desenvolver    o seu próprio estilo sem ter compromisso com os seus antecessores, ou seja, há
apenas uma grande regra: ser fiel a si mesmo no trabalho plástico e na maneira de retratar o univer-
so a partir do próprio filtro.

Figura 50: Alex dos Santos,
A reprodução da dengue,
pintura sobre tela,
160 x 100 cm, 2006.
Prêmio Aquisição.

É o caso de Alex Benedito dos Santos, conhecido no mundo da arte como Alex dos Santos.
Nascido em 1980, em Jaboticabal, SP, pinta justamente o mundo como o vê, muitas vezes criticamen-
te, com ironia, outras com a alegria de quem encontra nas cores e formas alongadas um legítimo
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caminho de expressão, uma caminhada marcada pela dificuldade de encontrar materiais, mas valori-
zada pelo talento e criatividade.

Santos, que recebeu Prêmio Aquisição na Bienal de 2006, começou sua jornada pela
arte, em 1997, com papel sulfite e papelão e tintas muitas vezes recolhidas no lixo. Graças ao
incentivo de pessoas como Siegbert Franklin, consegue apoios que lhe permitem acesso a
materiais melhores em sua aventura por tornar arte aquilo que pensa.

Sua grande força está nos quadros mais narrativos, onde diversos fatos ocorrem ao
mesmo tempo, surgindo uma crônica de costumes que aponta para as dificuldades da vida
cotidiana, como a falta de saúde do povo. Isso, no entanto, não é feito com violência, mas com
um senso de humor ímpar, em que o criar é tratado com grande prazer.

As ações que se desenvolvem em sincronia apontam para a grande capacidade do artis-
ta de contar numerosas histórias ao mesmo tempo sem perder o foco em alguns pontos visuais
que vão sustentar a obra como um todo. Nesse exercício, muito mais no plano da intuição do
que da razão, consegue estabelecer espaços que configuram complexos visuais que exigem
visões atentas.

O termo “visão” não é arbitrário. Há no pintor algo de visionário, não no sentido de
prever o futuro, mas de ver melhor o cotidiano e seus absurdos, sem por isso derramar lágri-
mas. O seu poder derrisório está no riso que escamoteia um esgar de perplexidade com um
mundo pleno de situações interrogativas, mas que oferece poucas respostas.

A arte de Santos propicia uma dimensão fantástica do dia a dia. Engolidos pelo cotidi-
ano, muitas vezes nos esquecemos de que a magia da existência está exatamente em ver aquilo
que os outros não percebem. O artista tem justamente esse poder. Há nele a criação de uma
dimensão diferenciada, onírica, mas com um pé na realidade; misteriosa, mas que nos alerta
para a possibilidade de sermos melhores a cada momento; muito própria, mas universalizante
em sua estética e preocupações essenciais.

Uma das principais funções da arte é comunicar ao observador um pensamento, seja
ele de caráter mais político ou estético. O que não pode ocorrer num trabalho significativo é
que ele passe indiferente ao receptor, fazendo com que não tenha nenhum tipo de emoção após
contemplá-lo.
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Rocha Maia, em 2006, obteve a premiação de destaque na Bienal Naifs do Brasil, em
parte por superar esse risco.  Sua obra agrada em duas dimensões. De um lado, existe a questão
técnica, pelo uso de cores geralmente fortes e contrastantes, que conseguem transmitir justamen-
te um certo estado de espírito.

Sua trajetória, iniciada na cidade do Rio de Janeiro, onde nasceu em 1º/11/1947 e   
desenvolveu sua técnica autodidata, tem o cotidiano como tema central e essencial. Começou
a sua carreira aos 18 anos, mudando depois para a região rural de Teresópolis, próximo à Serra
dos Órgãos.

Desde    1979, reside em Brasília, DF, onde montou o Atelier Luz Dourada, junto com a
sua esposa,    também artista plástica. Nessa cidade, atua ainda como diretor social da Sociedade
dos Artistas Plásticos de Brasília.

É relevante em sua produção a série Rumo Reverso, com 35 telas, sendo que 19
delas foram usadas como ilustrações do livro homônimo, de Francisco Bezerra Siqueira,
lançado em 2002. Trata-se de um conjunto de trabalhos que reúnem as principais caracte-
rísticas do artista, como o uso das cores quentes, a presença vigorosa da terra e o uso de
amplos céus abertos.

Figura 52: Rocha Maia, 500 anos depois, mista, 50 x 150 cm, 2006

Figura 51: Rocha Maia, 500 anos antes, mista, 50 x 150 cm, 2006
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Tais particularidades se repetem e reafirmam em outros trabalhos, com a preocupação de
oferecer um visual significativo associado a algum tipo de pensamento que alerte para as várias
facetas de um Brasil repleto de contradições, tanto sociais como econômicas e culturais.

A arte de Rocha Maia não aliena, mas insere o receptor na realidade circundante. Trata-se
de uma ponte para o mundo, uma espécie de portal que propicia visões de uma nação sempre
pronta a oferecer surpresas, convivendo com a modernidade dos grandes centros urbanos e ima-
gens de um passado em que o coronelismo ainda fala alto.

Estritamente em termos plásticos, a maneira como o artista utiliza o espaço da tela mere-
ce especial referência. Ele mostra uma maior facilidade no trato com a horizontalidade e se vale
de largas faixas nas partes superior e inferior para estabelecer seu lirismo, muitas vezes marcado
pela crítica social, pela ironia ao Brasil contemporâneo ou por um certo bom humor na forma de
visualizar o cotidiano.

O grande mérito de Rocha Maia está justamente na forma como realiza suas composi-
ções e aproveita o espaço. Vale-se de tons de amarelo e vermelho, por exemplo, para criar os
climas que deseja, dando a cada obra uma atmosfera peculiar, em que, muitas vezes o ser huma-
no se vê ínfimo perante o ambiente, como se fosse um personagem consciente de seus limites
perante a grandiosidade do mundo.

Após a premiação na Bienal de Piracicaba, principal evento nacional envolvendo a Arte
Naif, o desafio do pintor carioca radicado em Brasília é gerar, tanto pelo assunto como pela
técnica, efeitos plásticos cada vez mais significativos em sua pintura no sentido de indagar o
espectador, obrigando-o a pensar sobre o mundo em que ele habita. Atingir essa proposta é
certamente o caminho para conquistas ainda maiores nos próximos anos.

Figura 53: Carlos Torres,
Eu quero o DNA, óleo sobre tela,
60 x 80 cm, 2006

O artista Naif Carlos Torres, que foi selecionado para expor nesta Bienal,  define a si
mesmo como um “pintor vitorioso”. É, de fato, o que se conclui ao conhecer o seu trabalho e a



142

sua vida mais de perto. Nascido em Vitória do Santo Antão, Recife, PE, em 17 de julho de 1950,
chegou a Osasco (SP), em 1972 e, dois anos depois, sofreu um acidente de trabalho na Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos de Osasco, sendo obrigado a amputar a perna direita, passan-
do então a usar prótese e muletas.

As dificuldades estiveram presentes em sua vida, mas a pintura tornou-se um caminho de
contínua busca de aperfeiçoamento. Torres estudou artes plásticas durante 12 anos na Escola
Especial da Lapa (SP), no Teatro de Barueri (SP) e na Escola de Arte Cesar Antonio Salvi e com
Laura Pagliarini, em Osasco (SP).

Dessa vivência com a arte e da sua intuição e sensibilidade, resultaram obras de arte
genuinamente Naifs na sua delicadeza. Não há nelas a pretensão que caracteriza alguns repre-
sentantes do estilo, mas um frescor próprio daqueles que colocam a sua alma na ponta do
pincel e na seleção das cores.

Suas obras de arte instauram assim a sua própria ordem, que brota de suas relações internas.
A suavidade do quadro consegue assim emocionar o observador pela sua singeleza e justeza de
distribuição de elementos. Casado, três filhos, Carlos Torres é um vitorioso pela forma como vê a
realidade e a transforma em arte, já exposta em cidades como Carapicuíba e Osasco e que integra o
acervo de repartições públicas de várias cidades brasileiras, como a própria Osasco e Cotia.

Carlos Torres constitui assim um expoente da Arte Naif nacional, aquela que não se ensina,
mas que se pratica. A sua principal característica reside justamente na habilidade de transportar
para a tela sinceridade existencial com bom gosto e domínio técnico. O artista pernambucano
radicado em Osasco faz isso com a lúcida e delicada simplicidade de um talento vitorioso.

Figura 54:
Marcelo Shimaneski,
Vila da cachoeira,
óleo sobre tela,
50 x 70 cm, 2006

Uma das  principais  qualidades  da  arte  está  em  sua  sinceridade. Trata-se de  um 
fator  difícil  de  explicar  racionalmente,  impossível  até,  mas que  se observa na  forma 
de  dar  as  pinceladas  e de  construir  as composições.  Isso  está  além  da  técnica,  pois 
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entra na  esfera  do  ato motivador de decidir investir parte do próprio tempo na execução do
seu trabalho.

Nascido  em  Ponta  Grossa,  Estado  do  Paraná,  em  1967, Marcelo Schimaneski, sele-
cionado para a Bienal de 2006, revela  em  sua  pintura  uma  grande  dedicação  e  amor  ao
detalhe,  fator  decisivo  quando  se  volta  para  as  cenas  rurais. Consegue  ali efeitos  dos 
mais  significativos  na  elaboração  das  áreas  com  plantações  e casinhas de  madeira  típicas
do  seu  Estado,  assim  como  na  presença  das araucárias,  árvore  símbolo  local.

As diversas  tonalidades  alcançadas no  trato  com  o  verde merecem  especial  aten-
ção,  ainda  mais  quando  são  realizadas  com  a pincelada  curta  e  precisa, num  progressivo 
domínio  da  tinta  a  óleo  que pode levá-lo a  um  mergulho  cada  vez  mais  aprofundado na 
forma  de  lidar com  o  espaço, indicando a  chance  de  ser  cada  vez  mais  ousado.

Embora  o  jogo  com  as  proporções  o aproxime da  chamada  Arte Naif,  seu  caminho 
parece  ser  cada  vez  mais  o do  desenvolvimento  das suas  potencialidades  técnicas  e  visu-
ais. A  aquisição  de uma  maior variedade  de  temas  aliada  à experimentação traria  elemen-
tos  cada  vez mais  diversificados  para  um  pintor  que  encanta  à  primeira  vista  pela verdade 
interior  que  seus  quadros  apresentam.              

Figura 55: Marcos Oliveira, São Lampião,
acrílica sobre tela, 80 x 60 cm, 2006

A  força dos cangaceiros, o vigor da mulher brasileira e naturezas-mortas em que predomi-
nam a intensidade das cores e os grossos contornos são as temáticas principais da arte de M. Oliveira,
artista plástico selecionado para a Bienal de 2006, que conquista, à primeira vista, justamente pela
maneira como trata as suas imagens: com intensa energia, como se cada quadro fosse o último.
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Nascido em Ibiaporã, Mundo Novo, Bahia, em 11 de junho de 1980, M. Oliveira – cujo
verdadeiro nome é Marcos Pereira Oliveira – é um autêntico autodidata. Isso significa que,
embora admire as obras de Tarsila do Amaral e Di Cavalcanti, entre outros, não se apoia neles
para desenvolver a sua obra.

As cenas e figuras humanas que cria, especialmente as relacionadas com o cangaço nordes-
tino e com a temática da seca, são repletas de verdade, aquela qualidade própria dos artistas que não
nasceram para agradar ao mercado, mas que realizam aquilo que seu impulso criativo manda.

A técnica de M. Oliveira, que se baseia no máximo uso da espátula, reduz a intervenção
do pincel. Isso contribui para a criação de imagens que parecem derreter sob o escaldante sol do
sertão. Desse universo árido, brotam personagens que remetem a romances como  Vidas secas,
de Graciliano Ramos.

Os cangaceiros que surgem nas telas de Oliveira trazem todo o poder dos fortes homens do
sertão valorizados por Euclides da Cunha, em  Os sertões. As imagens clássicas, guardadas em
fotografias e algumas poucas cenas filmadas de Lampião e Maria Bonita são evocadas por telas
que exaltam lábios grossos, olhos bem abertos e narizes largos com contornos bem definidos.

Flores, peixes e mulheres também comparecem na pintura do artista, sempre realizada
com a utilização de formas volumosas. Assim, as flores ganham em vivacidade e os peixes se
tornam objetos de desenho, como recém-saídos da célebre cena bíblica de sua multiplicação.

Dentro da tradição dos pintores autodidatas, Oliveira trabalha as suas referências de uma
maneira essencialmente pessoal. Embora jovem, desenvolveu um estilo próprio e inconfundível, prin-
cipalmente pelo tratamento à matéria pictórica, sempre buscando novos caminhos de composição.

Imagens de seios fartos, colares com pedras igualmente amplas, braços muitas vezes em
movimentos arredondados exaltam a figura feminina em seus vários aspectos, principalmente no
que diz respeito à sensualidade, mas também à condição existencial de solidão do ser humano.

O trabalho de espátula do pintor pode ser especialmente verificado no fundo da tela, num
resultado de intensa expressividade. Quando surgem vasos com flores, por exemplo, as imagens
distorcidas de contornos espessos cativam o observador pela autenticidade que carregam.

A obra de M. Oliveira se caracteriza pela sinceridade com que o pintor se apresenta ao
público. Em cada tela, há um mergulho na alma, seja pela aridez de alguns temas, pelos traços
vigorosos ou pela consciência do artista de sempre oferecer o melhor de si em cada obra.

O trabalho cativa fundamentalmente por dois fatores: a expressividade e a autenticidade.
Suas figuras arredondadas deformam a realidade que visualizamos de uma forma harmoniosa e
sua linguagem é fruto da gradual construção de uma maneira toda pessoal de conceber o mundo.

As cores geralmente chapadas e os diálogos entre elas geram um universo visual diferen-
ciado. Nesse sentido, cada quadro pode ser reconhecido como sendo do artista de longe, resulta-
do do amadurecimento de uma trajetória caracterizada pela busca de soluções plásticas que lhe
dão identidade.
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Seu lidar com as proporções e a ausência de profundidade contribuem para oferecer uma
mescla de formação autodidata com um progressivo processo de observação de obras de outros
artistas e visitas a museus e galerias para conhecer cada vez mais e estabelecer o seu percurso.

O resultado é uma mistura bem temperada de sonho e aprendizado. Composição,  pers-
pectiva  e desrespeito às cores consideradas reais convivem em temas figurativos e reconhecí-
veis numa corda-bamba fundamentada na criativa construção de obras apoidas no permanente
aprimoramento, na beleza plástica e na pesquisa constante.

Figura 56: Gilvan Cabral,
Madona: mãe de leite,
escultura em madeira,
140 x 12 cm, 2006

É no domínio de madeiras, como pau-brasil e mogno, e metais, como cobre, que o
escultor goiano Gilvan Cabral desenvolve a sua linguagem. Autodidata, selecionado para a
Bienal de 2006, realiza um trabalho figurativo que se vale de tipos regionais, Madonas e
casais, com uma cativante verticalidade.

As fisionomias do artista despertam interesse por algumas marcas registradas, como as
testas largas e um ar indagador.  A lírica de suas esculturas está na maneira elegante de tratar o
material e na devoção ao próprio trabalho, expresso em duas dimensões: o respeito à madeira,
com sua linguagem própria, e à figura humana, considerada sempre como ponto de partida.

Mesmo quando há uma liberdade no tratamento das formas, mantém-se o pressuposto
básico de que o resultado de esculpir os mais diversos materiais a partir de formas humanas é um
ato de criação e, ao mesmo tempo, de devoção ao corpo. Nessa combinação entre ousar    e
manter os modelos existentes, Gilvan Cabral oferece um trabalho bem conhecido no Centro
Oeste brasileiro – e que merece se espalhar pelo País.



146

3.3.9 Bienal Naifs do Brasil 2008

Bienal Naifs do Brasil

5 de setembro a 14 de dezembro

Curadoria: Olívio Tavares de Araújo

Júri de Seleção e Premiação: Ângela Mascelani, Romildo Sant’Ana e Percival Tirapeli

Artistas inscritos: 452

Obras inscritas: 904

Obras selecionadas: 107

Artistas selecionados: 70

Sala Especial: 64 obras de 8 artistas

Destaque Aquisição: Dalton (Brasília, DF) e Rogério Sena (Belo Horizonte, MG)

Incentivo: Claudimar Pereira (Pirenópolis, GO), Eli Bacelar (Manaus, AM), Gersion de Castro
(Brasília, DF), Marcelo (Ponta Grossa, PR) e Marilene Gomes (Paulista, PE)

Menção Especial: AD Silva (Presidente Venceslau, SP), Carmézia (Normandia, RR), Dalila
Farnese (Cruzília, MG), Daniel Firmino (Ribeirão Bonito, SP), Dede Miranda (Rondonópolis,
MT), José Luis S. (Belo Horizonte, MG), Maria Lucia Beraldo (Ribeirão Preto, SP), e Nakajima
(Gumma, Japão)

A lista completa dos artistas participantes está no Apêndice J.

Com 70 artistas selecionados e 107 obras, a 9ª edição da Bienal Naifs do Brasil contou
com um júri para a escolha das obras e um curador somente para a Sala Especial, o crítico de arte
Olívio Tavares de Araújo que selecionou trabalhos de oito artistas significativos e consagrados,
com variações nas linguagens (madeira, barro e fotografia, entre outras).

O júri, composto pela antropóloga, Ângela Mascelani, o artista plástico e acadêmico Percival
Tirapeli e o escritor e jornalista Romildo Sant’anna, fez a escolha de obras que não se prestassem a
uma temática, mas tiveram um trabalho mais árduo ao lidar com a liberdade de opção.

O trabalho em conjunto proporcionou uma seleção mais acurada e nasceu daí, uma pro-
posta de uma escolha baseada na qualidade artística dos autores. Foram avaliadas 904 obras
inscritas de 452 artistas e selecionadas 107 obras, entre esculturas, pinturas, aquarelas de artistas
de todo o Brasil, representando 21 estados.

A Bienal reforçou seu papel de apresentar um panorama de técnicas, estilos, símbolos e
códigos da cultura brasileira. Pela primeira vez, a transmissão da abertura ocorreu on-line pelo
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portal do SESC (www.SESCsp.org.br), permitindo que participantes de todo o Brasil, familiares
e amigos pudessem acompanhar a entrega dos prêmios dos artistas selecionados.

O curador convidado para montar a Sala Especial trouxe oito renomados artistas vin-
dos de diversos estados brasileiros e representados em diversos formatos e suportes: Roseno,
o Antonio Roseno de Lima, de São Paulo; Francisco Moraes da Silva, o Chico Tabibuia, do
Rio de Janeiro; Alcides Pereira, da Bahia; Manuel Gomes da Silva, conhecido como Nuca de
Tracunhaém, de Pernambuco; Sebastião Theodoro Paulino da Silva, o Ranchinho, de São
Paulo; Eli Heil, de Santa Catarina; vem do Acre Chico da Silva e da Bahia, Louco, como é
chamado Boaventura da Silva Filho.

Ficou evidenciado que o termo Naif não estabelece uma hierarquia, como se o artista
erudito fosse emocional e/ou intelectualmente mais maduro, mais lúcido ou mais inteligente. No
máximo, o artista chamado erudito pode ser mais informado. Por isso, os artistas apresentados
foram construindo em seu trabalho com estilos individuais semelhantes àqueles existentes entre
os criadores pertencentes às elites.

Olívio Tavares de Araújo também constata que existem vários termos para designar o
artista não erudito. Primitivo é o mais usado e abrangente, seguindo-se Naif, ínsito e espontâneo.
Admite que sua proposta não é descobrir-lhes a definição exata nem propor a adoção de uma em
especial. Sua ideia é propor a liberdade de não se prender a conceito algum.

Critica o termo primitivo por considerá-lo duplamente inadequado:

Primeiro, porque embute certo juízo negativo: refere-se evidentemente ao não evo-
luído, ao não elaborado, ao que não avançou. Além disso, presta-se a certa confu-
são, uma vez que a produção artística de povos atuais da África  e da Oceania (em
outros estágios de cultura  e fora de nossa matriz indo-europeia, assim como de
nossa própria cultura há milhares de anos) também é chamada de primitiva. (ARA-
ÚJO, 2008, p. 15).

Também verifica que o termo Naif (ingênuo), de certa forma, estabelece uma hierar-
quia, como se, ao contrário deste, o artista erudito fosse emocional e/ou intelectualmente mais
maduro, mais lúcido, mais inteligente. A prática, no entanto, mostra que isso não se aplica.

Lembra ainda que, por influência da Europa Oriental, onde esse tipo de arte existe em
grande quantidade, o rótulo Naif costuma ser aplicado a artistas menos contundentes, que
conhecem vários procedimentos técnicos eruditos, sabem desenhar razoavelmente e misturar
tintas para criar degradês agradáveis, em suas paisagens de casinhas amarelas e rosadas, ria-
chos intensamente azuis e nuvens de algodão branquinhas. Surge assim a representação de um
imaginário fantasioso, escapista e romântico.

Outro termo, menos conhecido, é ínsito, equivalente, de modo geral, a espontâneo,
enfatizando congênito e inato, valorizando o que não foi aprendido e o que vem à tona por si
mesmo. Ele se aproxima da arte incomum,  relacionada à produção de crianças, loucos e
demais outsiders.
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Araújo faz ainda uma crítica aos historiadores, críticos e admiradores dos ditos primiti-
vos: “[...] costumam dar uma importância desmedida ao ‘assunto’ – extrapolando daí para ques-
tões de resto extra-artísticas, como veracidade, fidelidade, dignidade, autenticidade, etc.”
(ARAÚJO, 2008, p. 18).

Ele explica ainda os critérios que o levaram a montar a Sala Especial da exposição:

Posso explicar-lhes agora com clareza por que e como fiz a Sala Especial da 9ª
Bienal Naifs do Brasil. Em primeiro lugar devo reconhecer que ela é a mais sim-
ples, a menos ambiciosa das três realizadas até hoje. Na primeira o curador Paulo
Klein, após uma extensa pesquisa de campo que o levou a percorrer todo o país,
encarregou-se de apresentar descobertas pessoais, além de incluir alguns nomes
mais conhecidos. Na segunda, Ana Mae Barbosa, mente universitária, ex-diretora
do MAC-USP, especialista em arte e educação, estabeleceu uma complexa discus-
são conceitual-visual sobre as matrizes popular e erudita e suas possíveis interfaces.
Vindo após os dois, pareceu-me que era a hora de baixar um pouco a bola. (ARA-
ÚJO, 2008, p. 18).

Araújo considerou que a função prospectiva de achar novos talentos deveria ser deixa-
da à própria Bienal, por seu habitual mecanismo de inscrição e júri. Retomou, assim, o sentido
mais comum e cotidiano de Sala Especial: um espaço para a reunião de artistas e obras que,
em dadas circunstâncias, se sobrelevassem aos demais por suas qualidades especificamente
artísticas, como José Antonio da Silva, exemplar em sua inventividade e competência plástica
(ARAÚJO, 2008, p. 18).

Para Ângela Mascelani, integrante do júri de 2008, o contato com a produção material e
simbólica de povos não europeus, que viviam em partes da África negra, da Ásia e da Oceania,
teve como efeito na Europa o rompimento dos valores etnocêntricos e evolucionistas em que as
teorias hierarquizantes das artes se encontravam apoiadas. “No bojo dessas transformações, alar-
gam-se as fronteiras do que pode ser considerado como arte e sobre quem pode ser reconhecido
como artista [...] ”, comenta (MASCELANI, 2008, p. 23).

Para ela, vive-se uma crise conceitual que torna cada vez mais complexa e imprópria a
tentativa de definir claramente os limites entre as artes. O termo Naif, por exemplo, já não
designaria aquilo a que dizia respeito no passado – quando foi utilizado para falar de alguns
indivíduos, que produziam obras marcantes e incomuns utilizando técnicas artísticas, sem
terem passado por ateliê ou escolas especializadas. De acordo com Mascelani, no caso das
artes periféricas, os conceitos

[...] tendem a flutuar com mais imprecisões. Artes periféricas, primitivas, popula-
res, tradicionais, inconscientes, ingênuas lembram a transitoriedade dos conceitos,
que as classificações são datadas e feitas segundo o gosto, as escalas de valor e
hierarquias de cada época e cultura. E ainda: na maioria das vezes, correspondem à
maneira pela qual grupos que não participam de sua produção a apreendem.
(MASCELANI, 2008, p. 24).
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Uma questão interessante é que Ângela constata como hoje convergem para o universo
da Arte Naif pintores amadores e autodidatas de todas as procedências socioeconômicas e cultu-
rais, além de participantes das camadas médias e altas, que tiveram acesso à escolaridade formal,
inclusive de nível universitário.

A nomenclatura junta assim médicos, engenheiros, professores, operários, lavradores,
profissionais liberais e aposentados. Ao contrário do que se entendia em um passado ainda re-
cente, talvez não seja mais a maioria que teria origem nas camadas mais simples. Os mundos de
arte estabelecem uma espécie de vizinhança entre si. Em tempos de fragmentação e excessivo
individualismo, pertencer é uma forma de resistir.

Os termos começam então a perder o sentido e a se misturar, pois tem sido conside-
rado um artista Naif aquele que não se especializou frequentando escolas regulares de arte e
que materializa, por meio da pintura e do desenho, a sua produção. Se, além disso, ele tiver
uma origem ligada às camadas mais simples, o criador será classificado, além de Naif, como
artista popular.

Percebe-se então, como bem aponta Mascelani, que longe de qualificar um estilo de arte,
a noção de arte popular tem sido usada historicamente para assinalar a origem social de seus
autores. “Daí sua importância e função estratégica, cuja principal contribuição é fazer ver que,
fora dos meios cultos, havia outras expressões de caráter artístico [...]”, comenta (MASCELANI,
2008, p. 24).

Existe, todavia, algo positivo no desejo de conceituar, pois ele carrega em si a vonta-
de de esclarecer. O risco é que muito do que se diz da maioria dos artistas apresentados
como Naifs, quando não se esvazia pelas contradições que instaura, poderia ser dito sobre
qualquer artista.

Mascelani aponta que a maior parte dos adjetivos usados pouco acrescenta ao entendi-
mento da produção identificada como Naif. Acredita ainda, com o que estamos de pleno acordo,
que qualquer tipo de arte está em intensa interlocução com a cultura de massa, a cultura dos
meios artísticos e as artes legitimadas como eruditas (MASCELANI, 2008, p. 25).

Outro integrante do júri, Romildo Sant’Anna, vê no artista Naif uma saturação de cores
vivazes e enfeites ao gosto do povo:

Se, por um lado, enfeixa o calor geográfico e o sincretismo cultural, por outro, estre-
mece nele o afã de dizer muitas coisas ao mesmo tempo, com jeito de última vez,
devido, quiçá, ao sentimento de marginalização que lhe é imposto, Por isso, a
sobreposição de vozes no interior da pintura, o uso desmesurado (até carnavalesco)
de formas, texturas e atrativos confluindo, polifonicamente, num mesmo eixo temático
em que as partes se costuram em peculiar harmonia. (SANT’ANNA, 2008, p. 28).

Percival Tirapeli, integrante da comissão julgadora, afirma que o júri apontou um
conceito mais amplo da Arte Naif, muitas vezes estreito e conjugado apenas com aquele das
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condições sociais dos artistas, privilegiando a plástica em si como norteadora da seleção.
Ele aponta, na seleção da Bienal, um primeiro e maior núcleo tradicional da Arte Naif, no
qual os artistas privilegiam as cores. Nesse núcleo, os grandes planos de fundo seriam lisos,
não revelando pinceladas, apresentando, na maioria das vezes, universos oníricos e simbó-
licos que transcenderiam as leis da perspectiva. As figuras são descritas por ele como
estabelecidas sobre um fundo, em geral azul, delineadas e desconectadas umas das outras.
Entre elas, pontilhados com pinceis redondos celebrariam uma festa de gestos comedidos
com cores sem cortes, vivas, que fariam vibrar todo o espaço pictórico (TIRAPELI, 2008).

Um segundo núcleo teria semelhanças colorísticas com o primeiro, mas dele seria
diferente pela massa pictórica distribuída de maneira diferente, evidenciando uma composi-
ção mais consistente. As figuram se apinhariam ou diluiriam em uma multidão de persona-
gens, quase obsessivas, ora se dispondo em diferentes partes do campo visual ou lembrando
mandalas, em construções circulares  dentro das quais se desenvolve a cena principal, estan-
do as secundárias nas bordas da tela (TIRAPELI, 2008).

São apontados ainda mais dois grupos complementares: o da representação do urba-
nismo e o das paisagens bucólicas. O primeiro representaria o caos das vilas da periferia das
grandes cidades. A perspectiva, dentro de uma tradição da Renascença, buscaria localizar de
maneira exata os elementos urbanos, tais como edifícios, praças e automóveis. A perspecti-
va em voo de pássaro levaria ao infinito dos campos, materializando uma condição quase
perdida pelo homem do convívio com o mundo rural. As cores são identificadas como vivas
e as pinceladas, rápidas e nervosas, retratam atividades como esportes, relacionamentos e
eventos sociais. O segundo grupo, de paisagens bucólicas, apresentaria o campo, longe dos
sinais da civilização. Recorreria a uma perspectiva aérea, com formas que se diluiriam na
paz do ato de pintar com pinceladas pacientes e esticadas. As linhas seriam arredondadas e
as cores, cortadas por brancos, tornar-se-iam esmaecidas, numa atmosfera de sonhos perdi-
dos (TIRAPELI, 2008, p. 32).

Tirapeli manifesta ainda a sua profunda impressão com a atualidade e a rapidez com
que a crítica social entra nas telas, evidenciando como os artistas estão em sintonia com os
acontecimentos sociais. Os crimes, tanto passionais como políticos, divulgados pelos meios
de comunicação, “[...] comovem os artistas que tomam atitudes de divulgadores dos fatos
como arautos públicos, levados pelo ímpeto e imediatismo [...]” (TIRAPELI, 2008, p. 33).

Uma das  fascinações  da  arte  popular, como observaram os jurados da Bienal de
2008,   está no fato de ela permitir trajetórias absolutamente autênticas,  que  estão  além 
dos  movimentos predeterminados e reconhecidos  pela  arte  ocidental.  Cada  criador  vai
descobrindo a  sua  jornada  e traçando um  percurso  próprio, no  qual  certas  referências 
podem  ou  não  entrar.
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Nascido  em  27 de  julho  de 1967, em Pirenópolis, um dos centros de arte popular do
Estado de Goiás, Claudimar  Pereira, Prêmio Incentivo da Bienal de 2008, exemplifica  bem 
esse  tipo  de percurso. Numa  sequência  que  inclui as ocupações de ourives,  ceramista,  aqua-
relista  e  pintor, subsiste  desde  os 16 anos de sua atividade artística.

Trata-se de uma  jornada  por  veredas  difíceis,  mas  prazerosas, marcadas  pelo amor 
às  manifestações  populares  de  sua  cidade  e do  seu  Estado. A estrutura de repetição  de 
imagens  evoca o mestre Antonio Poteiro, enquanto  a  forma  de  trabalhar cada  uma delas
remete a  outro  ícone  da  arte  do  gênero, José Antonio da Silva.

O  resultado,  porém, é  próprio. Na combinação do uso das cores  e  figuras,  ele encontra  a 
sua  linguagem. Os  fundos  coloridos,  geralmente  chapados ressaltam os personagens  de    cada 
tela  e introduzem o observador no  infinito  mundo  das  festas populares  e  sua  riqueza  plástica  e
simbólica. Assim,  Claudimar Pereira  nos  leva  para  o seu  universo  pleno  de  alegria. 

O artista plástico italiano Leonardo da Vinci (1452-1519) dizia: “Aprende com os mudos
o segredo dos gestos expressivos”. A pintura da pernambucana Marilene Gomes, que recebeu o
Prêmio Incentivo na Bienal de 2008, se alimenta justamente dessa fonte. Por meio da cor, ela
atinge grande intensidade visual, gerando a empatia do observador.

Sua principal temática, as festas populares nordestinas, aponta para um universo repleto
de significações. Cada imagem pode – e deve – ser lida como uma composição plástica que
ultrapassa a mera questão do folclore, atingindo valor plástico pela maneira como consegue
captar, em composições bidimensionais, o dinamismo das cenas retratadas.

Figura 57: Claudimar Pereira,
Festa do Divino de Pirenópolis,
óleo sobre tela, 75 x 100 cm,
2008. Prêmio Incentivo.
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Autodidata, nascida em Paulista, PE, Marilene começou a pintar aos nove anos, logo
após a morte da mãe e, aos 14 anos, vendeu o primeiro trabalho. Em 1977, em sua cidade natal,
fez a primeira exposição, dando início a uma carreira que prossegue até hoje, sempre com uma
grande entrega emocional na criação de cada tela.

O estilo de Marilene, além de ter a cor como elemento primordial, vale-se muito do uso
do detalhe. Esses dois fatores são articulados para o estabelecimento de linhas plásticas em que
a alegria dá o tom. Quando os instrumentos musicais estão presentes, torna-se possível pratica-
mente ouvi-los pelo trabalho atento no desenho das personagens e pelos detalhes das roupas e de
cada figurante que integra o quadro.

A luminosidade é um passo decisivo para chamar atenção do observador. Muito mais do
que se guiar por critérios técnicos de composição ou equilíbrio, Marilene Gomes transforma sua
alegria de viver em resultado estético. Cada tela ganha então uma rara identidade própria, uma
linguagem peculiar de uma artista sempre disposta a arriscar em nome do aprimoramento e da
forma artística e expressiva.

Figura 58: Marilene Gomes,
Encontro de Maracatu Rural –
Olinda/Pernambuco, acrílica sobre tela,
120 x 160 cm, 2008. Prêmio Incentivo.

Figura 59: AD Silva,
A dengue no Rio de Janeiro I,
acrílica sobre tela, 50 x 70 cm,
2008. Menção Especial.

Menção Especial na Bienal de 2008, Aloísio  Dias  da Silva,  que  assina  seus  trabalhos 
como  AD Silva,  apresenta  em  sua  obra  pictórica  duas  vertentes  que  se relacionam  pela
forma  como  são  feitas. De  um  lado, existe a  preocupação  com importantes  temas  sociais, 
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A  pesquisa  com  os  diferentes  materiais  é uma  marca  da contemporaneidade. Essa
experimentação,  porém,  não  está restrita ao mundo  erudito,  como  ingenuamente se  pensa. 
São  numerosos  os  artistas espalhados  pelo  interior  do Brasil,  um  universo  ainda  a  ser 
descoberto, que  se valem de variadas matérias-primas  para  desenvolver  seu  trabalho plástico.

como  a  saúde,  que  o  leva  a  pintar  sobre dengue,  drogas  e  sedentarismo. Há  também  uma 
linha  que  ilustra assuntos  bíblicos.

Ambas  têm  em  comum  um  olhar  atento  e a  busca  de uma interpretação que mobi-
liza o observador. Seus  quadros  não  são meramente  para  serem  vistos  com  passividade, 
mas  para  serem absorvidos  lentamente. Existe  muito  para  ver. Os  numerosos  detalhes de-
mandam   contemplação  atenta  que  gera uma participação  visual.

Nascido  em  Presidente  Venceslau, SP,  em  13 de  dezembro  de 1947, tem  admiração 
por  José Antonio da Silva, Waldomiro de  Deus  e Ranchinho.  Em  Marília, conheceu o  mes-
tre  Braz Alécio.  Ourives, AD Silva desenvolve, a partir dessas e outras considerações,   uma 
obra  com expressões  em  pintura,  escultura  e modelagem.

Radicado em Marília, oferece ao observador de sua pintura riqueza de particularidades e
um certo gosto pelo retrato de grupos de pessoas, vistos como elo maior de sua arte. AD Silva
pinta gente, porque fala dela, dos seus problemas e da sua sensibilidade, seja pelo fato de habita-
rem no mundo urbano, por trabalharem no mundo rural ou por serem a razão de ser da Bíblia,
escrita como forma de ensinamento aos homens.

A  forma  de AD Silva  apresentar  a  sua  pintura  é  um  ato  amoroso. Trata-se de uma 
espécie  de Davi a  enfrentar  os Golias do  mundo, insistindo,  pela  sua  arte,  em  portar  uma 
mensagem  de  delicadeza  e sensibilidade, mas também marcada pelo  inconformismo,  que  o  mo-
tiva  a não  aceitar  o entorno  passivamente, realizando a  sua  releitura  crítica  por meio  da  pintura.

Figura 60: Kalá,
Amazônia em perigo,
mista, 80 x 120 cm,
2008
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Selecionado para a Bienal de 2008, Atílio Paschoal Passaglia,  que  assina  suas  telas 
como  Kalá, é  um deles. Nascido  em  Jardinópolis, SP,  em  1955, utiliza a  serragem, colorida
com  diversos  pigmentos, ou  pequenos  pedaços  de  madeira para  compor obras  marcadas 
pela  criatividade  na  composição  de  cenas  rurais  ou  de denúncia.

Ele  utiliza o  material  escolhido  para  dar  variados efeitos, sendo muito  interessan-
te  quando  as  lascas  de  madeira  se transformam  em porteiras  ou  troncos  de  árvore 
cortados. Existe nessa  forma  de  aproveitar a  sua  matéria-prima  todo  um  encantamento  e 
um  ludismo.

Kalá reúne todas as possibilidades  para  desenvolver  ainda  mais  a sua  linguagem. Pode 
assim  apresentar  um  trabalho  de  maneira progressivamente  mais  diversificada, executando as
variações cromáticas com  serragem  para  construir  a  sua  visão  de  vida  e de  mundo.

Selecionado para a Bienal de 2008, o escultor goiano Odon Nogueira oferece em seu
trabalho a expressão constante desse prazer no ato de modelar a argila e o barro. Ao se
observarem as suas esculturas, a referência a Antonio Poteiro, que considera seu mestre e
principal influência, se faz presente. Ela surge não apenas por ambos vivenciarem o mesmo
Estado, mas pela própria maneira de trabalhar o material em busca de significativos e rele-
vantes resultados estéticos.

Figura 61: Odon Nogueira,
Padre Cícero de capa,
escultura em terracota,
37 x 26 cm, 2008
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Existe em ambos uma habilidade natural de expressar ideias com formas. Nesse sentido,
Odon revela uma grande  capacidade narrativa, que impressiona justamente por ela evidenciar a
alegria na ação de criar. Esse instante é único. Trata-se de um momento em que o artista se aproxi-
ma de Deus na capacidade de gerar um novo ser apenas com a mente e as mãos.

As esculturas de Nogueira têm a capacidade intrínseca de expressar uma visão de mundo
peculiar, na qual se afasta do mestre Poteiro, pela somatória de elementos, principalmente na
parte inferior das esculturas, que portam intensa simbologia, evidenciando a sua maneira de
interpretar o mundo.

O maior mérito de Odon Nogueira está na capacidade de conjugar ideias em suas
obras escultóricas. Cada peça envolve um conjunto de imagens que apresenta uma narrativa
ímpar. Os elementos se integram numa linguagem diferenciada que busca, com honestidade
e competência técnica, um modo cada vez mais forte e prazeroso de construir uma poética
expressiva própria.

3.3.10 Bienal Naifs do Brasil 2010

Bienal Naifs do Brasil

19 de agosto a 12 de dezembro

Curadoria: Maria Alicia Milliet

Júri de Seleção e Premiação: Vilma Eid, Geraldo Edson de Andrade e Ricardo Amadasi

Artistas inscritos: 376

Obras inscritas: 752

Artistas selecionados: 80

Obras selecionadas: 111

Sala especial: 56 obras de 8 artistas

Destaque Aquisição: Neves Torres (Conselheiro Pena, MG) e J. Generoso (Tapiraí, SP)

Incentivo: Carmézia (Boa Vista, RR), Euclides Coimbra (Ribeirão Pires, SP), Eliana Martins
(Ponte Nova, MG), Parreira (Montes Claros, MG), Milton Costa (Rio de Janeiro, RJ) e Ale-
mão (Piracicaba, SP)

Menção Especial: Fernando V. da Silva (Rio de Janeiro, RJ), Antunes (Solonópole, CE), David
Sobral (Beira Alta, Portugal) e Nilson Pimenta (Caravela, BA).

A lista completa dos artistas participantes está no Apêndice L.

A Bienal Naifs do Brasil 2010 teve 111 obras de 80 artistas, oriundos de 15 estados
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brasileiros. Os 376 artistas inscritos, representando 22 estados brasileiros, foram submetidos à
seleção do júri, que contou com Geraldo Edson de Andrade, Ricardo Amadasi e Vilma Eid.

Além das 111 obras, a Bienal teve a Sala Especial “Arte Sem Fronteiras”, com curadoria
de Maria Alice Milliet e uma extensa proposta voltada para arte-educação, que incluiu ateliês
abertos, oficinas, cursos, palestras, visitas orientadas e apresentações artísticas.

Na Sala Especial, os trabalhos foram de artistas premiados em edições anteriores e outros
com carreiras artísticas consolidadas, que exploram linguagens capazes de tocar o imaginário do
homem contemporâneo, sem recorrer a categorias como “arte popular” ou “arte erudita”.

A proposta foi valorizar os artistas que foram revelados pela Bienal Naifs do Brasil ao
longo destes 18 anos, alguns com obras premiadas e adquiridas pelo SESC São Paulo e, atual-
mente, integrantes do acervo da instituição. Outro objetivo é mostrar como dialogam com pro-
duções já inseridas no mercado de arte dos grandes centros urbanos.

 Maria Alice Milliet recorda que a palavra Naif ganha nova conotação e entra para o
campo da cultura em princípios do século XX. Remonta-se à Paris dos modernistas, quando a
prática da arte deixa de estar condicionada ao domínio de habilidades técnicas e obras realizadas
por pessoas sem formação acadêmica passam a ser apreciadas.

Esses artistas, muitos de origem popular, foram chamados Naifs porque, alheios aos
preceitos acadêmicos, criavam espontaneamente. É célebre o episódio em que Picasso, num
jantar, disse ao pintor Rousseau, funcionário aposentado da alfândega francesa que passou a ser
badalado pelo círculo modernista de Paris: “Nós somos os dois maiores pintores da nossa época,
você no gênero egípcio, eu no gênero moderno”. Se pode haver até ironia e brincadeira na fala do
mestre espanhol, vale lembrar que ele guardou, até o final da vida, quadros de Rousseau, Delaunay
(1885-1941) e Kandinsky (1866-1944) .

Presidente do Instituto do Imaginário do Povo Brasileiro, Vilma Eid, integrante do júri,
não acredita que os artistas espontâneos não existam mais. Para ela, a TV, a internet e outros
novos meios de comunicação acabaram até por divulgar ainda mais as manifestações da chama-
da arte popular.

Geraldo Edson de Andrade, também integrante do júri e Presidente de Honra da Associ-
ação Brasileira de Críticos de Arte, constata ainda que os chamados artistas Naifs são geralmente
menos prestigiados pela crítica. Recorda, por exemplo, que a Semana de Arte Moderna de 1922,
realizada em São Paulo como uma ruptura entre o academismo vigente nos primeiros anos do
século XX e as novas perspectivas de arte já de longa data avançando nas principais capitais
mundiais, sequer cogitou incluir, entre seus integrantes, pintores ditos primitivos.

Somente em 1951 a atenção da crítica especializada se voltou para os Naifs, quando a I
Bienal Internacional de São Paulo concedeu uma Menção Honrosa à pintura de Heitor dos Pra-
zeres, que levava para as telas o mundo do samba dos morros cariocas. O primeiro ensaio publi-
cado no país sobre pintores populares, salvo engano, teria sido sobre Cardosinho (1861-1947),
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José Antonio da Silva (1909-1996) e Heitor dos Prazeres (1898-1966), uma monografia intitulada
Três Primitivos, de 1953, de Rubem Braga.

As bienais internacionais paulistas, por sua vez, em todas as suas versões até 1969, reser-
varam espaço para os pintores ingênuos, chegando a premiá-los, como aconteceu com a piauiense
Elisa Martins da Silveira (1912-2001) e o cearense Grauben (1889-1972), que chegou à pintura
aos 60 anos de idade, depois que se aposentou do serviço público.

Em 1966, o acreano de ascendência indígena Chico da Silva (1910-1985) recebeu Men-
ção Honrosa na Bienal Internacional de Veneza com pintura e desenho povoados por peixes,
pássaros e bichos do imaginário amazonense, num momento em que ainda não existia  rivalida-
de, tampouco preconceito entre arte culta e Arte Ingênua.

Sobre os trabalhos da Bienal, Geraldo manifesta:

[...] a maioria dos pintores Naifs provêm do interior, de contatos com profissio-
nais humildes, e muitos deles eclodem quando da transferência para os grandes
centros Com isto, demonstram ser essa criação muitas vezes nostálgica, uma es-
pécie de ajuste de contas com eles próprios frente ao seu afastamento das raízes
regionais representadas pelas festividades cristãs ou pagãs, ligadas ao folclórico
regional – temas que são constantes na obra popular (ou naïve, como queiram).
(ANDRADE, 2010, p. 22).

Artista plástico, pesquisador de arte popular e curador do MAP – Museu de Arte Popular
de Diadema, Ricardo Amadasi vê a arte de origem popular como a representação sempre renova-
da da afirmação da vida que se manifesta através de cores intensas e formas definidas, de manei-
ra sempre espontânea.

Para ele, os artistas vinculados à arte popular, por nunca terem passado por uma forma-
ção plástica ou acadêmica, são campo fértil para o exercício da sensibilidade humana. Livres e
espontâneos, teriam a intuição como principal instrumento, transformando a vitalidade e a ener-
gia que os caracterizam em motivação para a criação de novas realidades, num processo de
alquimia e metamorfose presentes no imaginário do povo (AMADASI, 2010, p. 26).

Ao definir os artistas selecionados, Amadasi utiliza os adjetivos “[...] inquietos, vibran-
tes, sonhadores e provocadores, e fundamentalmente grandes seres humanos que se relacionam
com a obra como se relacionam com sua própria vida: com  emoção, sem violências e de maneira
franca e sincera.” (AMADASI, 2010, p. 26).

E conclui:

As belas praias da Arte Naif, como toda baía acolhedora, recebem as mais variadas
influências de correntes artísticas diferentes, que banham e alteram sua geografia
original. Neste ir e vir, chegar e partir, criam-se novos e frutíferos diálogos com
outros pensamentos visuais. Toda cultura é essencialmente híbrida e em constante
movimento, encantando-nos com a beleza do contato com as novas descobertas,
enriquecidos com o contato de novos sentimentos. Não existe arte em estado puro.
Por que com a Arte Naif seria diferente? (AMADASI, 2010, p. 26).
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De fato, há artistas que são criadores sempre. Em qualquer situação que a vida os coloque
eles demonstram seu poder de encontrar soluções que tenham como motivação maior sobreviver
sempre a partir de seu próprio trabalho, que pode assumir as mais diversas facetas, mas sem
nunca perder a sua autenticidade.

João Generoso é um desses artistas, que recebeu a premiação Destaque Aquisição na Bienal
de 2010. Nascido no interior de São Paulo, em 1950, sua infância está marcada pelo contato com a
natureza, o fascínio pelas raízes das árvores e o entalhe em madeira. A vinda para a Capital paulista,
no final dos anos 1960, era a busca de melhores condições de vida.

Consegue emprego numa galeria de arte na Avenida Santo Amaro, onde aprende a fazer
molduras, preparar e esticar telas e lidar com tintas. Conhece então o universo da arte desde o
cuidado com os materiais até o funcionamento do mercado e o respeito ao gosto dos mais vari-
ados tipos de cliente.

Torna-se ainda um pesquisador de materiais, sabendo fazer, por exemplo, a têmpera com
gema de ovo. Lê livros, frequenta ateliês e mergulha nas mais diversas técnicas como a encáustica,
sempre se preocupando com a resistência de seu trabalho ao longo dos anos.

Seu tema preferido é o de cenas imaginárias com personagens que brotam de um univer-
so onírico. São ambientes escuros em que as figuras humanas, ao contrário do que pode parecer
à primeira vista, não são tristes ou irônicas, mas ganham força pela intensa mordacidade com a
qual enxergam o mundo.

São seres levemente deformados, carregados de significação. Cada obra tem em si uma
pequena história, geralmente de cunho social, com crítica aos poderosos. Geralmente existe esse
jogo em que as personagens mais humildes são sempre mais interessantes do que aquelas que
parecem deter o poder.

Figura 62: João Generoso,
O ordenhador de cabra,
óleo sobre cartão e madeira,
47 x 56 cm, 2009.
Prêmio Destaque Aquisição.



159

Observar uma obra de arte é um exercício de liberdade do olhar. Quanto mais fiel a um
padrão ou limitada  a certos conceitos, a pessoa pode perder a grandeza de um trabalho plástico.
Saber ver significa buscar o novo a cada instante e manter a humildade e a ingenuidade do
frescor do olhar.

Figura 63: Carmézia,
Dança do beija-flor,
óleo sobre tela, 74 x 94 cm,
2010. Prêmio Incentivo.

Bichos imaginários realizados com encáustica e colagem, em cores rebaixadas, embora
mais alegres, trazem um universo menos denso, mas portador da mesma qualidade técnica e
preocupação de acabamento, assim como obras mais decorativas e menos compromissadas fei-
tas para compor ambientes, mas marcadas por intensas pesquisas de cor e de materiais.

O diferencial do trabalho de João Generoso está justamente no ato de fazer e de pensar o
seu trabalho. Seus humanos seres imaginários pouco têm de brasileiros. Parecem saídos direta-
mente de uma atmosfera europeia e portam o peso de quem tem uma história para contar.

Não existe tristeza, mas a criação de uma atmosfera escura que se distingue pelo
claro desejo de tornar um sonho pessoal numa história plástica. Cada nova imagem carrega
um diálogo do artista consigo mesmo e com o mundo. É nessas figuras escuras que o gesto
de sua pintura fala, estabelecendo elos entre o mundo em que se vive e aquele em que se
desejaria estar.

Sua trajetória, bem distinta da trajetória da maioria dos artistas geralmente apontados
como Naifs, indica justamente como a Bienal realizada em Piracicaba pode estar passando por
um momento de transição, tanto por não conhecer alguns artistas como por se abrir para novas
expressões. O essencial, porém, é que sempre a imagem representada fale mais alto que as traje-
tórias biográficas.
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A obra de Carmézia Emiliano, que recebeu o Prêmio Incentivo na Bienal de 2010, exige
esse prazer associado a uma liberdade total de preconceitos. Não é tarefa fácil, numa sociedade
em que os rótulos se espalham como pragas de gafanhotos. Antes de mesmo dizer se apreciam 
ou não um trabalho, existe, para muitos, uma obrigação didática de classificação que pode redu-
zir a alegria do contemplar a uma dimensão próxima do zero absoluto.

Essas considerações se fazem necessárias para que a pintura de Carmézia Emiliano seja
vista enquanto obra artística. O fato de ser uma pintora índia não a torna mais ou menos impor-
tante. O essencial está naquilo que se vê – e essa capacidade de ver será mais produtiva quanto
mais fiel a si mesma.

Se o observador olhar a pintura de Carmézia apenas como o resultado da trajetória de
uma índia Macuxi pintora que, antes de mudar-se para a capital, passou anos de sua vida na
Maloca do Japó, em Normandia, Estado de Roraima, pode se perder na dimensão antropológica.
O dado é importante, claro, assim como o ano de seu nascimento, 1960, como contribuição à
visualização, mas não pode ser o elemento direcionador do ato de ver.

A temática ligada a mitos e festas presente nas obras em óleo sobre tela também não pode
passar despercebida, mas não define a questão da importância da pintura da artista. Ela leva para
a tela o que vê e vive, assim como os artistas paulistanos retratam o movimento da metrópole e
muitos do interior paulista e do Nordeste se debruçam sobre plantações e colheitas de todos os
tipos de produto.

Há em Carmézia um peculiar aproveitamento do espaço. Ao não ter comprometimento
com o realismo, compõe suas cenas de temática indígena ou de animais da Amazônia com    uma
lógica própria. Fiel a si mesma, reinventa o que vê com uma liberdade de composição e de
proporção que valoriza os elementos que julga necessários em cada trabalho.

Agraciada com o Prêmio Buriti da Amazônia de Preservação do Meio Ambiente, em
1996, na categoria revelação, e com o Prêmio Aquisição das duas obras enviadas à Bienal Naifs
do Brasil, edição 2006, organizada pelo SESC Piracicaba (SP), Carmézia comporta um desafio.

Progressivamente, ao travar contato com o mundo da arte e conhecer outras obras e
pintores – já que o seu nível de referência é hoje bastante reduzido –, terá que assimilar essas
novas informações e valores ao seu atual domínio técnico e plástico. Nesse momento, a artista
precisa falar mais alto, de modo que a pintora índia seja mais importante que a índia pintora.

Se Carmézia se colocar cada vez mais como pintora, independendo da etnia, verá o des-
lumbrar de sua capacidade de composição percorrer os mais variados campos visuais. Assim, o
mencionado aproveitamento do espaço que a artista tem hoje poderá cada vez mais encontrar
assuntos ricos em imagens.

Nesse sentido, ser pintora, para a artista de Roraima, é um desenvolvimento natural de
sua capacidade de ver e manusear os pincéis com tinta a óleo. Cada imagem que ela cria é um
universo. Vê-lo é um exercício pessoal da mencionada liberdade do olhar. Se o observador não
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Figura 64: David Sobral, Águia gigante,
acrílica sobre tela, 60 x 50 cm, 2010
Menção Especial

colocar a biografia de Carmézia ou a temática indígena em primeiro plano – e olhar a pintura –
descobrirá uma artista jovem, talentosa, que pode nos surpreender positivamente a cada momen-
to e que o País merece conhecer melhor.

Em literatura, chama-se sátira o texto que censura ou ridiculariza defeitos ou vícios dos
seres humanos. O termo é usado, por extensão, para qualquer representação artística maldizente
ou crítica, principalmente em relação aos costumes. Onde há troça e zombaria, há sátira e, por
isso, o pintor Naif David Sobral, Menção Especial na Bienal de 2010, é um mestre do gênero.

A vida do artista já tem elementos romanescos. David Augusto Sobral nasceu em 1930,
quando seus pais viajavam para a Europa. Filho de um motorneiro da Light, ele foi registrado em
Beira Alta, Portugal, onde viveu seus primeiros cinco anos, mudando para São Paulo, Brasil,
sete anos depois.

David contabiliza seu primeiro quadro aos 17 anos, no qual mostrava uma rua do bairro
em que morava, a Penha. Autodidata, ele aperfeiçoou sua técnica com um artista local, conheci-
do como Alemão, aprimorando o estilo, que se concentrou na representação gráfica de frases e
ditados populares.

Essa veia satírica chamou a atenção, por exemplo, do Museu de Arte Naif, em Figueras,
Espanha, que já adquiriu 25 trabalhos do artista. Ao expor seus quadros na Praça da República,
em São Paulo, ele também costuma ter bastante repercussão, principalmente entre os turistas
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estrangeiros, que ficam fascinados com a riqueza de cores e, principalmente, de ideias, que
David apresenta.

Figuras fantásticas e motivos folclóricos são encontrados em numerosas imagens. Ani-
mais que tocam instrumentos musicais com cores bem fortes, por exemplo, são uma constante,
assim como imagens próximas ao surrealismo, em sua irreverência e capacidade ilimitada de
subverter e surpreender.

Se os quadros de maiores dimensões apresentam um trabalho mais aprimorado, com
predominância de grandes figuras colocadas em situações inusitadas; nas telas de dimensões
menores, lendas, ditados e frases populares são representados muitas vezes literalmente, geran-
do situações cômicas. Um exemplo é a pintura de um  hot dog  ilustrado com um cachorro
rodeado de fogo, num trocadilho simples, mas bem rico em termos visuais, com a língua inglesa.

Surgem assim figuras como o célebre caipira Jeca Tatu, considerado uma representação
da preguiça do homem do interior, além de outras telas que apresentam, geralmente de modo
literal, o que causa estranhamento e graça, frases que as pessoas repetem sem prestar atenção em
seu autêntico significado.

O artista escreve em muitas de suas telas para ampliar o efeito crítico. O recurso propicia
o efeito cômico exatamente por gerar o diálogo entre o texto e a imagem. Dessa maneira, muitos
trabalhos do artista funcionam praticamente como uma história em quadrinhos ou um grafite.

Em telas como  Um dia da caça, outro dia do caçador, selecionada pelo júri na Bienal
Naifs do Brasil 1998, em Piracicaba, SP, David Sobral confirmou seu talento. Um homem é
mostrado de cabeça para baixo na boca de uma onça, enquanto o cão do caçador carrega, de
forma obediente, a espingarda, submisso perante a força do felino.

As pinceladas largas e as cores quentes do fundo contribuem para o resultado final, pleno
de vida, mesmo no branco do cabelo do caçador, que é do mesmo tom que as manchas da onça,
do cão negro e da superfície da água.

Na Bienal de 2000, classificou dois trabalhos.  A fuga do caçador  acrescenta ironia ao
mesmo tema anterior. Desta vez, o caçador, com o rifle na mão e o seu cão pulam um rio persegui-
dos pela onça, enquanto a legenda diz: Hoje eu não estava com boa pontaria. Acabou [sic] as balas
que eu tinha. Agora vou tentar me livrar dessa fera dando um pulo igual [sic]das Olimpíadas.”

O outro,  Banho com roupa,  é mais divertido, pois, sob a frase “Incrível banho preguiço-
sos com roupa. Chame o fantástico”, uma equipe de televisão realiza uma reportagem mostrando
pessoas totalmente vestidas penduradas em varais, secando junto com as roupas, enquanto uma
mulher de esfregão limpa um rapaz com os sabões “Lava tudo” e “Tira cascão”. O fundo repleto
de casas interioranas com pequenas imagens de pessoas compõe a cena, carregada de um intenso
verde, uma das cores mais e melhor utilizadas pelo pintor.

David Sobral realiza assim uma censura jocosa das falhas da sociedade. Domina o uni-
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Figura 65: Rodrigues Lessa,
Maracatu X, acrílica,
óleo e tecido sobre tela, 2010

verso da sátira ao mostrar caçadores derrotados em sua tentativa de destruir a natureza, gordos
que desejam ficar magros, baixos que desejam ser altos e feias que ambicionam a beleza a qual-
quer custo, entre outros personagens ridicularizados em telas bem-humoradas que alertam, com
cores quentes e humor corrosivo, para nossas falhas e vaidades cotidianas.

Rodrigues Lessa, nome artístico de Adilson Rodrigues Coelho, selecionado para a Bienal
de 2010, traz para as telas trabalhadores rurais em diversas situações, mas geralmente com cores
vivas que estimulam a nossa capacidade de reconhecer naquelas cenas universos ricos de huma-
nidade e sensibilidade.

Nascido em Tupã, SP, em 6 de abril de 1972, aos 21 anos,    fixou-se em Avaré, SP, onde
trabalha como fotógrafo e se aproximou do mundo das artes, integrando o Grupo Avareense de
Teatro Amador, o Gata. Foi numa viagem para a Bahia, impressionado com as imagens que
absorveu em Ilhéus, que recebeu o chamamento para a pintura.

Incentivado pelo diretor de teatro Antonio Marcos de Campos e pela artista plástica e
restauradora Nilva Leda Calixto, Rodrigues Lessa encontrou forças para trabalhar compulsiva-
mente. Autodidata, encontra nas cenas de agricultores, principalmente em afazeres na colheita,
um de seus pontos mais altos, talvez pela forma como considera o duro afã no campo como uma
atividade quase divina. As cenas rurais e as festas populares do artista se destacam pelo colorido
intenso e pelas formas de composição que dão dinamismo às telas.
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Figura: 66:
Helena Vasconcelos,
O catira feminino,
acrílica sobre tela,
50 x 70 cm, 2012

Rodrigues Lessa  parece se sentir mais à vontade quando conta com um grande número
de elementos na tela. Cada personagem ganha então intensidade no conjunto, em criações har-
mônicas, onde é possível sentir uma musicalidade. No trabalho com casarios com os quais com-
põe os seus fundos, Rodrigues realiza um enquadramento a distância, quase num recorte
fotográfico, obtendo ainda interessantes resultados quando insere escadarias, caminhos tortuo-
sos ou bandeiras de festas populares.

Nessas combinações, surge um clima de alegria que é transmitida ao espectador. Aci-
ma de tudo, o artista revela grande amor pelo povo brasileiro. Mais importante do que as
figuras individuais são os grupos de trabalhadores, de agricultores ou de participantes de fes-
tas ou procissões.

Algo semelhante ocorre quando pretas velhas surgem em ambientes de cozinha. Elas
aparecem como encantadoras manchas de cor. Do mesmo modo, nas festas próprias do folclore
nacional, o uso da cor é peculiar. As imagens quase acabam se diluindo num certo toque
impressionista, que valoriza mais as sensações do que a festa propriamente dita.

Há na pintura de Rodrigues Lessa um intenso amor à atividade artística. Por isso, os seus
conjuntos oferecem imagens ricas, plenas da vida e do saber popular. Cada tela ganha assim uma
dimensão épica, no sentido de contar a história de um povo trabalhador e festivo, capaz de
enfrentar as atividades laborais com felicidade e de encontrar em artistas como Rodrigues um
intérprete apto a combinar elementos pictóricos e culturais num resultado agradável para os
olhos e enriquecedor para o coração.

Quando se pensa num retalho, pensa-se na parte de um todo. O seu grande fascínio está
em verificar como esse fragmento acaba se integrando a um conjunto visual. A ideia de tomar
uma imagem e vislumbrar a sua potencialidade na secção cria uma poética entre aquilo que  é
mostrado e o que se passa a sugerir.
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Ao tomar temas característicos do Estado de Goiás, como a procissão do fogaréu, a casa
da poeta Cora Coralina, cidades como Caldas Novas e Pirenópolis e manifestações populares,
como congada e cavalhada, a artista plástica Helena Vasconcelos, selecionada para a exposição
de 2010, consegue realizar essa integração entre o que vê o que se sugere.

Sua solução visual inclui tanto os retalhos ligados a cultura popular, presentes, por exem-
plo, na chita, como a estática dos vitrais, em sua expressão de justa posição de fragmentos para
formar um todo dominado pela força de uma imagem. Nesse aspecto, a forma de fazer é mais
importante do que a imagem.

A poética dessa artista mineira radicada em Goiânia há mais de duas décadas está na sua
capacidade de ver uma imagem e extrair dela o máximo que o seu repertório e histórico visual
permitem. No processo de fragmentar e de recompor, estabelece-se uma dinâmica em que os
retalhos são somados para atingir um conjunto que encanta pela harmonia atingida.
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4 CONCLUSÃO

abe agora retomar as hipóteses iniciais em busca dos objetivos da pesquisa, tendo em vista
um melhor entendimento do universo da Arte Naif e suas múltiplas possibilidades de interpreta-
ção, assim como o futuro do evento e seus desdobramentos.

Ao longo do estudo dos textos dos curadores e críticos de arte que participaram de cada
uma das Bienais, buscou-se verificar como o conceito de Arte Naif foi sofrendo alterações ao
longo da caminhada existencial do evento, sempre tendo em vista a presença de variações na
forma de pensar a linguagem Naif.

Uma questão essencial é que, por ser um evento sobre Arte Naif, a Bienal SESC deveria
ter um conceito mais claro do que é Arte Naif e, por consequência, do que não é. Na prática, isso
parece não ocorrer, e cada júri de seleção e premiação, em cada edição, adota um viés diferen-
ciado, com critérios bem distintos, como foi possível verificar.

Se isso, por um lado, apresenta-se como algo saudável, no sentido de promover o diálo-
go, por outro, cria dificuldades de ordem conceitual, já que cada edição do evento parece cami-
nhar numa direção diferente. Se Paulo Klein e Ana Mae Barbosa, por exemplo, defenderam a
aproximação entre a chamada Arte Erudita e a Popular, mais recentemente houve uma volta
rumo a valores mais próximos da cultura caipira. Isso sem contar algumas questões interessan-
tes, como a premiação de João Generoso, em 2010, que tem um histórico pessoal longe do
universo Naif, embora as obras que foram agraciadas se aproximem do gênero.

Existe uma tendência nas últimas edições de construir um discurso para elogiar os artis-
tas do universo Naif dentro de uma ótica erudita, como faz Maria Alice Milliet, ao se apoiar em
comparações com Basquiat para valorizar a obra de Alex dos Santos, como se a obra dele não se
bastasse por si mesma, sem precisar desse referencial da arte consagrada.

Talvez isso ocorra porque não existe uma tradição de valorização do gênero. Portan-
to, busca-se o apoio em nomes e críticos já consagrados de outros segmentos. O Capítulo 1
deste trabalho, nesse aspecto, procurou dar pistas para que a Arte Naif possa ser entendida
dentro de alguns paradigmas próprios, que não excluem, é claro, outros, mas auxiliam a
desenvolver um raciocínio.

Algo essencial é que a chamada Arte Contemporânea começa a ser aproximada pela
crítica de arte da chamada Arte Naif, porque existe hoje um esgotamento de nomes e procedi-
mentos do mercado contemporâneo. Galerias como a Pontes, em São Paulo, SP, por exemplo,
inicialmente voltada para o segmento popular, viam nesse diálogo uma forma de ampliação de
mercado. Inaugurada em São Paulo, SP, em 2008, fechou o espaço em que se situava em 2011,
passando a funcionar apenas como galeria virtual.

Esse fato se dá num contexto em que o mercado precisa se renovar. Se obras de artistas
do modernismo, da Semana de Arte Moderna de 1922 e do Grupo Santa Helena circulam menos
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no mercado por já estarem nas mãos de colecionadores ou de instituições culturais, resta ao
mercado de arte investir em outras tendências. Duas delas, portanto, estão em crescimento: a
Arte Naif e o Grafite.

A não existência ainda de um discurso teórico hermético sobre a arte Naif e a Cultura
Popular a condena, infelizmente, a ser, por algum tempo, um nicho de artistas segregados, geral-
mente oriundos de classes C e D, muitas vezes não brancos e com falhas em sua formação
escolar que, com frequência, os impedem de ler e/ou escrever com desenvoltura.

Isso, todavia, vem se alterando nos últimos anos, com o surgimento de pesquisadores da
área. Infelizmente, porém, em muitos casos, isso vem ocorrendo mais por um viés antropológico
e às vezes assistencialista do que por um interesse genuíno por essa forma de arte com conheci-
mento inclusive das trajetórias vivenciais de muitos desses artistas e em relação às suas dificul-
dades existenciais e criativas.

Um aspecto central nessa discussão é que a arte chamada Naif e a Cultura Popular em
geral tendem a ser mais discursivas e figurativas. Por isso, existe a propensão a ocorrer um
histórico afastamento delas da crítica de arte e do discurso acadêmico, que necessitam, na maio-
ria dos casos, se valorizar como bulas para justificar plasticamente o muitas vezes injustificável.

A aparente simplicidade da Arte Naif traz em si mesma a grande complexidade do seu
estudo. Como foi possível verificar nas dez edições da Bienal do SESC aqui estudadas, a diver-
sidade de conceitos traz insegurança muitas vezes, mas também proporciona uma riqueza de
discussões que este trabalho busca salientar.

Acima de tudo, o percurso realizado nesta pesquisa aponta para a necessidade de valori-
zação de um gênero que encontra no Brasil um de seus principais expoentes e que necessita cada
vez de maior respaldo acadêmico para não ser simplesmente engolido pelo mercado sem uma
reflexão sobre a sua história, seu presente e suas possibilidades de inserção futura, tanto no meio
universitário como no mercado da arte. Em ambas as instâncias, os passos a serem trilhados pela
Bienal Naifs do Brasil do SESC são essenciais e merecem ser acompanhados de perto.

O trabalho se abre para numerosas vertentes de análise. Entre elas, temos a discussão do
próprio sentido da curadoria, seja no universo do naif ou fora dele,  muitas vezes vista como uma
atividade comandada por seres iluminados que devem ser respeitados como semideuses e não
vistos como parceiros no processo de criação e de desenvolvimento de obras de arte.

Também se pode pensar em alguns dos dilemas que a arte contemporânea e a arte conceitual
colocam para arte naif, sendo o principal, muitas vezes, a supremacia do discurso sobre a obra de
arte em si mesma. Desse modo, o que se pensa e se propõe pode superar o resultado plástico
obtido, enquanto na arte naif o fazer, embora, é claro, não esteja dissociado do pensar, surge
como o mais importante.

O diálogo maior da produção brasileira chamada naif com a de outros países, principal-
mente Argentina, EUA, Haiti e Leste Europeu, é de grande relevância, pois as denominações,
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apesar de serem as mesmas, apontam, na maioria dos casos para consecuções visuais e perfis de
artistas bem diferentes.

Surge assim a possibilidade de pensar o naif dentro de uma visão conceitual cada vez
mais expandida e esgarçada, na qual o onírico tenha um papel fundamental não só como tema,
mas como maneira de o mundo naif pensar a si mesmo e também de se relacionar com outras
formas de arte, tanto oriundas do universo popular, como o folclore, como do erudito, as instala-
ções, por exemplo.

Justamente essa conversa entre os universos do popular e do erudito pode trazer ao naif
um rico campo de discussões. Basta lembrar a proximidade entre o físico e crítico de arte Mario
Schenberg e o artista plástico naif Waldomiro de Deus. Esse encontro de almas e de visões de
mundo, todavia as formações fossem completamente diferentes, aponta para possibilidades de
entrelaçamentos proveitosas e profícuas no passado que podem se repetir no presente e aprofundar
no futuro.

A título de fomentar o discurso, apresentamos abaixo algumas características que pare-
cem comuns aquilo que vem sendo chamado de arte naif, mas não se trata nessa proposta fechar
portas de diálogo, mas sim criar oportunidades e condições de discussão para buscar entender
cada vez mais o universo da arte considerada naif como um campo dos mais ricos da arte brasi-
leira para estudo e análise nas áreas da Educação, da Arte e da História da Cultura.

O mergulho aqui proposto, como um todo, traz ricas indagações e a convicção de que se
trata de um passo na caminhada para buscar novas dimensões de pesquisa para um gênero artístico
do qual se fala mais do que se estuda e que gera numerosas interrogações a partir de cada trabalho,
bi ou tridimensional que se tem pela frente. Penetrar nessa floresta quase virgem é um desafio ao se
realizar esta pesquisa, que busca motivar outros a persistir nessa fascinante jornada.
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APÊNDICE A

referido de dez entre dez pintores Naifs, o francês Henri Rousseau goza desse prestígio não
apenas por ser autodidata, não seguir as normas acadêmicas de perspectiva e por se utilizar da
desproporção e de cores vivas, muitas vezes irreais; mas também pela forma ingênua de enca-
rar a própria vida.

Embora pintasse densas florestas com árvores gigantescas, o primeiro e mais famoso dos
Naifs trabalhou quase a vida inteira como funcionário da alfândega de Paris. Baixo, cabelos
castanhos, era uma pessoa absolutamente comum na aparência e começou a pintar aos domin-
gos, nas horas livres, só podendo se dedicar totalmente à arte quando se aposentou.

Com uma impressionante confiança no próprio talento, Rousseau não temia pedir opini-
ões. Sua obra, no entanto, só foi valorizada ao final de sua vida pelas vanguardas de Paris,
principalmente por Paul Gauguin e Pablo Picasso.

Henri Julien Félix Rousseau nasceu numa torre medieval, chamada Portal Beucheresse,
que pertencia às muralhas da cidade provinciana de Laval, no noroeste da França, em 21 de maio
de 1844. No térreo desse lar, próprio para estimular contos de fadas, o pai tinha uma casa de
ferragens, que faliu.

O pai perdeu as terras que possuía, mas Henri permaneceu na cidade até terminar os
estudos. As dificuldades financeiras, porém, impediram que os pais, que não tinham, ao que se
sabe, nenhum interesse por artes plásticas, pagassem ao menino algum tipo de educação nessa
área, embora ele houvesse demonstrado interesse.

Na escola, Rousseau não foi um bom aluno. Era comumente reprovado nos exames, mas
mostrava gostar de música, poesia e desenho. O desfecho foi o esperado. Aos 19 anos, desistiu
da escola e conseguiu uma vaga para o humilde cargo de escriturário de um advogado da cidade.

Mas o futuro artista durou pouco no emprego. Foi preso, acusado pelo patrão de ter
roubado selos, no valor de 25 francos. Julgado, foi condenado a um mês de prisão. Após cumprir
a pena, para tentar reconquistar a estima da família, alistou-se no 51º Batalhão de Infantaria.

Ao retornar, em 1868, após a morte do pai, provavelmente em busca de um maior reco-
nhecimento da mãe, agora viúva, e dos conhecidos, simplesmente inventou que fora ao México,
como clarinetista, durante a campanha de Napoleão III, em apoio ao Imperador Maximiliano,
que acabou fuzilado pelas forças republicanas locais, em 1867, em cena imortalizada pelo pintor
Manet, um ano após o fato histórico.

Essas narrativas heroicas eram logo desmascaradas por todos após algumas perguntas
mais aprofundadas sobre essa viagem. Posteriormente, ao ser perguntado sobre a fonte de inspi-
ração de suas numerosas pinturas sobre selvas, Rousseau insistia no argumento de que ela vinha
das selvas americanas, quando, de fato, o máximo de vegetação exótica que conhecia ao vivo
retirava das visitas frequentes aos jardim botânico e zoológico de Paris, para onde se mudou
ainda em 1868.

PPPPP

Henri Rousseau, o pai da Arte Naif
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Na capital francesa, logo se apaixonou pela costureira Clémence Boitard, filha de
sua senhoria. Casou-se no ano seguinte, vivendo quase 20 anos de intensa felicidade, maculada
apenas pela morte de cinco de seus sete filhos, vitimados, ainda crianças, pela tuberculose.

A imagem de Clémence está provavelmente imortalizada no quadro Retrato de uma
mulher. Merece destaque, no canto inferior direito da tela, um pequeno gatinho brincando
com um novelo de lã, uma imagem desproporcional em relação à dama de negro que preen-
che o quadro. No fundo da tela, há uma selva, provavelmente inspirada nos lugares que o
casal frequentava aos domingos: o Bois de Boulogne, bosques nos arredores de Paris, corri-
das de Longchamps e o mencionado Jardim Botânico.

Em 1871, Rousseau consegue emprego no Departamento de Alfândega de Paris. Ele
devia permanecer nos portões de pedágio da cidade e fiscalizar a entrada e a saída de produ-
tos como sal, vinho, leite e cereais, evitando o contrabando. O trabalho era simples e sobra-
va tempo para contemplar os belos bosques do subúrbio onde trabalhava.

Foi nesse ano que Rousseau começou a desenhar e a pintar nas horas de folga. Sabe-
se que os superiores lhe davam tarefas fáceis, mas há ainda incerteza se isso se deve ao
respeito pelo seu talento de artista amador ou à incompetência dele para realizar trabalhos
mais complicados. O que as biografias do pintor francês registram é que ele nunca foi pro-
movido a Douanier, ou seja, a chefe de alfândega, embora tenha passado à posteridade exa-
tamente como Douanier Rousseau, como era conhecido entre os vanguardistas parisienses.

Figura 67:
Retrato de uma mulher,
óleo sobre tela,
198 x 115 cm, 1895-7,
Museu D’Orsay,
Paris, França
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Logo que começou a pintar, Rousseau pediu conselhos ao seu vizinho e amigo, o pintor
Clément, que, além de orientá-lo, o ajudou a ter uma autorização de copista, que lhe permitia livre
acesso ao Louvre e a outras galerias. Seu maior ídolo, no entanto, era Gerôme, que o aconselhou a
observar a natureza, mas sem perder o próprio estilo. Os dois amigos observaram que Rousseau,
embora se esforçasse, não conseguia copiar os acadêmicos e atribuíam isso ao fato do Douanier ter
a singularidade de estilo própria dos autodidatas.

A estreia artística ocorreu em 1885. Rousseau enviou dois quadros ao Salão dos Artistas
Independentes, sociedade organizada por pintores de vanguarda que haviam tido seus trabalhos
recusados pelo Salão dos Artistas Franceses. Eles foram recebidos com ironia.

Os primeiros trabalhos de Rousseau eram realizados somente aos domingos, em seus
momentos de folga. As telas denunciavam a ausência de treinamento acadêmico, principalmente
pelo imperfeito uso da técnica da perspectiva. Outra dificuldade técnica do artista era pintar pés,
o que exige grande conhecimento das dimensões de espaço. Por isso, geralmente suas figuras
humanas aparecem com os pés afundados na grama até os tornozelos.

Retratar feições humanas era mais um desafio. Pode-se observar isso pela espessura das
feições nas telas, que indicia constantes revisões. Buscou solucionar esse problema com uma
técnica particular. Media olhos, narizes e bocas de seus modelos com o cabo do pincel e transfe-
ria as medidas para as telas. Para chegar ao tom de pele desejado, colocava o tubo a ser usado ou
o pincel cheio de tinta ao lado do rosto do modelo. Essa busca exagerada do realismo gerou,
como resultado, telas de uma irrealidade fascinante.

Figura 68: O posto de pedágio,
óleo sobre tela, 40,6 x 32,7 cm, c. 1890,
Courtauld Institute of Art Gallery,
Londres, Inglaterra
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Quanto aos animais, admirava aqueles pintados por Delacroix (1798-1863). Inspirava-
se, porém, no livro Animais selvagens, publicado pelas galerias Lafayette, com 200 fotos tiradas
no Jardim Zoológico de Paris. Essas imagens o transportavam a selvas fictícias, repletas de
macacos e leões.

Algumas vezes, Rousseau usava o pantógrafo, um ampliador mecânico, para traçar o
contorno do animal sobre a tela. Depois, o preenchia de tinta e se orgulhava das cores que obti-
nha. Como confirma o depoimento de um visitante de seu ateliê, que ouviu o artista exclamar,
satisfeito, que havia atingido sua 22ª tonalidade de verde.

Rousseau não se abalou por não conseguir expor no Salão dos Artistas Oficiais. Conti-
nuou mostrando seus trabalhos no Salão dos Independentes. A ironia da crítica e do público,
porém, prosseguia e alguns independentes chegaram mesmo a pensar em excluir Rousseau das
exposições.

Em 1888, com a morte da esposa, Rousseau viu-se sozinho com duas crianças para criar.
Seu potencial criativo foi salvo no ano seguinte, com a Feira Mundial, em Paris. Teve então a
oportunidade de ver, de uma só vez, a reconstrução de um palácio asteca e de aldeias asiáticas e
africanas, alimentando-se com numerosas imagens de culturas exóticas.

Toda essa informação não só foi passada para suas telas, como também resultou numa
comédia de três atos: Visita à Exposição, de 1889, em que deixa claro a forte impressão que o
evento lhe causou. O texto, recusado pela Comédie Française devido ao alto custo envolvido na
produção da peça, só foi encenado em 1969.

Por volta de 1890, o artista francês começou a pintar quadros com pequenas flores, des-
tacando as cores e a individualidade de cada uma delas em composições arrojadas para os pa-
drões da época. Provavelmente, esse foi um ótimo exercício para que melhorasse suas paisagens
de selvas, nas quais costumava ampliar as plantas que conhecia tão bem nas mencionadas visitas
ao Jardim Botânico.

Quando Rousseau se aposentou, em 1893, passou a dedicar todo o tempo à carreira artís-
tica. Como ganhava pouco, completava seu sustento tocando violino nas ruas. Suas crianças,
perante a vida irregular do pai, foram enviadas para a casa de parentes em Angers.

No final do século XIX, alguns quadros de Rousseau começaram a chamar a atenção.
Isso se deve, principalmente aos esforços do escritor Alfred Jarry (1873 – 1907). Também nasci-
do em Laval, mas 30 anos mais jovem que o artista plástico, ele apresentou Rousseau às van-
guardas francesas e o contratou para ilustrar a revista que dirigia, L’Imagier.

Foi ainda Jarry, que conheceu Rousseau com cerca de 20 anos, que passou a chamá-lo de
Douanier e o fez conhecer pessoalmente artistas plásticos como Gauguin (1948-1903) e o escri-
tor Mallarmé (1842-1898). O autor de Ubu Rei logo se impressionou com a originalidade do
trabalho do conterrâneo e teve seu esforço de promoção recompensado, pois, ao ser expulso, em
1897, da pensão em que morava, em Paris, Rousseau o abrigou em sua própria casa.
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Jarry pode ainda ser considerado o responsável indireto pelo único comentário crítico
favorável que Rousseau recebeu em vida. Ele encomendou ao pintor uma litografia para L’Imagier.
A partir daí, Rousseau fez um quadro chamado Guerra (1894), em que uma menina vestida de
branco e um enorme cavalo negro surgem saltando sobre corpos mutilados, numa imagem que
evoca o célebre quadro Liberdade guiando o povo, de Delacroix. O poder da imagem levou o
jornal Mercure de France a publicar um artigo elogiando-a.

Em 1898, Rousseau pintou uma de suas mais importantes obras-primas, A cigana ador-
mecida. O pintor tentou vender a tela ao prefeito de Laval, que não demonstrou interesse,  e a tela
permaneceu esquecida por muito tempo, sendo apenas reencontrada, em 1923, na oficina de um
encanador de Paris.

Curiosamente, o poeta chileno Pablo Neruda (1904-1973) comprou uma reprodução num
sebo francês e a guardou em sua casa de Valparaíso, no Chile, hoje aberta à exposição pública.
Não foi, porém, Neruda, o único a valorizar o quadro, cujo original se encontra no Museu de
Arte Moderna de Nova York, sendo considerado, pela crítica especializada, devido a sua atmos-
fera onírica, uma tela precursora do surrealismo.

Figura 69: Guerra, óleo sobre tela,
114 x 195 cm, 1894,
Museu D’Orsay, Paris, França

Figura 70: A cigana
adormecida, 129,5 x 200,7 cm,
1897, Museum of Modern Art,
Nova York, EUA
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Rousseau pode ser considerado Naif, ou seja, ingênuo não só em seu estilo, mas também
pelas suas declarações. Acreditava que, de certo modo, tinha certo domínio sobre a natureza.
Embora quase todos seus esboços tenham sido destruídos pela família, após a morte do artista, já
que ela não lhes dava valor, o que restou revela a grande dedicação do pintor no ato de delinear
árvores, principalmente as de troncos compridos, folhas tremulando ao sabor do vento e folhi-
nhas de grama espalhadas pelo chão.

Aposentado e em busca de reconhecimento, Rousseau passou a promover as próprias
reuniões literárias, elaborando convites ilustrados com cores vibrantes em que descrevia as ativi-
dades a serem realizadas. Entre elas, invariavelmente, incluía a valsa Clémence, de sua autoria,
que tocava, ao violino, diante do retrato da falecida esposa.

Como se pode imaginar, em sua simplicidade, Rousseau era vítima de numerosas brinca-
deiras dos vanguardistas que moravam em Paris. Gauguin, certa vez, por exemplo, lhe disse que
o presidente francês estava encantado com o seu trabalho e que o aguardava para uma recepção
no palácio dos Campos Elíseos. Crédulo, Rousseau compareceu, sendo barrado na entrada por
falta de convite.

Em 1899, o pintor reconstrói brevemente sua vida afetiva, casando-se com Joséphine
Noury, que falece quatro anos depois. Nesse período, ganhava dinheiro com encomendas de
retratos de vizinhos e dava aulas particulares. Mas as dificuldades financeiras aumentavam.

Figura 71:
Eu mesmo: retrato-paisagem,
óleo sobre tela,
146 x 113 cm, 1897,
Galeria Nacional de Praga

Oito anos depois, Rousseau pintou um de seus quadros mais conhecidos, Eu mesmo:
retrato-paisagem. Nele, aparece com o uniforme que utilizava no trabalho, com uma boina esti-
lo Rembrandt, em frente ao posto de pedágio do rio Sena, onde há um navio, e paleta na mão,
onde estão gravados os nomes de suas duas esposas, Clémence e Joséphine. Ao fundo, a Torre
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Eiffel, retratada, ao que se sabe, pela primeira vez num quadro e, à esquerda, alguns edifícios
típicos da capital francesa. No céu, um balão, uma das invenções que mais maravilhavam o
período.

A repercussão do quadro foi péssima, mas o tempo lhe deu razão. A tela ficou tão célebre,
que foi escolhida pela direção da Galeria Nacional de Praga para ser a imagem da capa do catá-
logo especial da instituição, quando esta completou 200 anos, em 1996.

Um episódio mal explicado também ocorreu em 1907. Rousseau foi preso por fraude e
desfalque, embora, ao que tudo indica, ele tenha sido, sim, vítima da própria ingenuidade, sem
ter qualquer intenção criminosa. Tudo começou quando um conhecido lhe pediu para abrir uma
conta com nome falso e ele, que confiava em todo mundo, obedeceu sem questionar.

Dinheiro foi então desviado para essa conta. Descoberto o crime, houve um julgamento,
em que quadros de Rousseau foram mostrados como provas de sua mentalidade “ingênua” e
raciocínio infantil. A estratégia deu certo e o julgamento foi suspenso.

Figura 72: A musa inspirando o poeta,
óleo sobre tela, 146 x 97 cm, 1906,
Kunstmuseum Basel, Basel, Suíça

Um ano antes desse fato, o poeta Guillaume Apollinaire, provavelmente por intermédio
de Jarry, conheceu Rousseau e assumiu o papel de principal divulgador do artista, quando o
criador de Ubu Rei morreu. Rousseau valorizava tanto essa amizade que registrava todos os
encontros com ele num caderno e pintou Apollinaire com sua companheira, a artista Marie
Laurecin, com trajes de musa grega.
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Até o fim da vida, Rousseau pagou muitas contas com quadros. Um exemplo é a tela A
carroça de pai Juniet (1908), que mostra o verdureiro, credor do artista, com a família, o cavalo
malhado do qual se orgulhava e o cachorro. A desproporção dos animais chama a atenção, prin-
cipalmente de um pintado no canto inferior direito. O mesmo ocorre com os rostos imperfeitos,
que incluem um possível autorretrato de Rousseau sobre a carroça, com chapéu.

A modernidade, pouco a pouco, também invade seus quadros. Há o balão, presente no
Autorretrato e telas como Os jogadores de futebol (1908), que trata o tema de maneira pouco
convencional, pois os atletas ficam praticamente em segundo plano perante a natureza exube-
rante que os cerca. Esse quadro, aliás, denuncia uma técnica que o pintor apreciava: a de
realizar esboços ao ar livre e recriá-los em estúdio.

Figura 73: A carroça de pai
Juniet, 97,79 x 128, 91 cm, 1908,
Museu de L’Orangerie,
Paris, França

Figura 74: Os jogadores de futebol,
100,33 x 80, 01 cm, 1908. Museu Solomon
R. Guggenheim, Nova York, EUA
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Esses esboços eram muitas vezes feitos em visitas ao Jardim Botânico. Em uma vitória
constante da imaginação sobre a razão, detalhes de plantas que conhecia muito bem eram au-
mentados para criar suas fantásticas florestas que brotavam, sim, de sua fértil imaginação.

Rousseau também disse que seu único mestre era a natureza e se autodenominava um
pintor realista, embora pintasse, como vimos, um mundo repleto de fantasias, em que parodiava,
sem desejar, as convenções acadêmicas. Para chegar a esse resultado, valia-se do pantógrafo, no
caso dos animais, e da observação acurada dos bosques parisienses. Essa mistura levava-o a um
resultado único na História da Arte.

O artista costumava perambular por Paris recolhendo folhas para copiá-las e foi apresen-
tado por Apolinaire aos pintores Pablo Picasso e a Robert Delaunay. Rousseau gostava de se ver
rodeado por esses artistas mais jovens e cheios de ideias que, embora gozadores, viam sua obra
como uma fonte de ruptura com as tradições acadêmicas da arte francesa. Além disso, esses
encontros eram fonte de renda para o artista.

Figura 75: A encantadora de serpentes, 168,91 x 189,23 cm, Museu d’Orsay, Paris, França, 1907

A mãe de Delaunay, por exemplo, encomendou um quadro, levando Rousseau a pintar A
encantadora de serpentes (1907), em que se destaca um flautista e a Lua. A senhora, que estivera
na Índia, apreciou o exotismo da obra, estimulando o artista a prosseguir com suas florestas
maravilhosamente irreais.
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Em 1908, Picasso organizou uma festa, em seu estúdio em Montmartre, para Rousseau,
com inúmeras gozações e brincadeiras. Tudo começou com a compra que ele fez de Retrato de
uma mulher, pintado em 1895, numa loja parisiense de quinquilharias. A imagem, que talvez
fosse a de Joséphine, a segunda esposa de Rousseau, foi adquirida por míseros 5 francos e o
proprietário pensou que o artista espanhol apenas o tinha feito para reaproveitar a tela.

Nessa celebração, Picasso pendurou o quadro na parede de seu estúdio e convidou a
vanguarda artística do início do século que se reuniu, sob lanternas chinesas, bandeirolas,
guirlandas e faixas em que proclamava a fama de Rousseau. A gozação prosseguiu durante toda
a noite, regada por muitas garrafas de vinho, brincadeiras e canções.

Apollinaire recitou um poema jocosamente exaltando Rousseau e este, acreditando que
seu momento na História da Arte havia chegado, permanecia sentado em um trono improvisado
de caixas empilhadas, enquanto uma lanterna pingava cera derretida em sua cabeça.

O pouco dinheiro que conseguiu economizar durante os últimos anos foi gasto por
Rousseau em doações a pobres e presentes ao seu último amor, Léonie, uma viúva de 57 anos
por quem se apaixonara. Os amigos até mandaram cartas à senhora, falando das qualidades do
artista como amigo e do seu talento artístico, mas ela, mesmo nomeada herdeira universal por
Rousseau, não cedeu.

Figura 76: Retrato de uma mulher,
100 x 33 cm, 1895, Museu do Louvre,
Paris, França
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Sua última tela foi um painel intitulado O sonho, de 1910. Mostra uma mulher despida
num sofá, em meio a uma selva, cercada por animais. Ela seria uma representação de Yadwigha,
uma polonesa pela qual Rousseau teria se apaixonado pouco antes de morrer.

Frustrado com a falta de reconhecimento de seu trabalho pelos acadêmicos e sofrendo
com uma ferida na perna que gangrenou por falta de tratamento, Rousseau morre em 2 de setem-
bro de 1910, sendo enterrado numa vala comum do cemitério de Bagneaux, em Paris. Somente
um mês depois, os obituários dos jornais noticiaram a morte, realizando comparações de sua
obra com a de Uccello, um dos mestres da Renascença.

Em 1947, os restos mortais foram removidos para Laval, onde foi colocada uma
lápide com um poema de Apollinaire dedicado a Rousseau: “Nós te saudamos/ Gentil Rousseau,
que podes nos ouvir/ Delaunay e esposa, Monseiur Queval e eu./ Libera nossa bagagem através
dos portões do paraíso, / Pois te trazemos pincéis, tintas e telas/ Para que possas desfrutar de tuas
horas sagradas/ Pintando sob a luz da verdade eterna,/ Tal como pintaste o meu retrato/ Contem-
plando as estrelas”.

Chegavam assim ao fim as aventuras do corpo de Henri Rousseau. Sua arte, po-
rém, continuou a incomodar muita gente. Foi admirada, pela liberdade nas proporções e pela
ruptura com as tradições, por Jarry, que a chamou de Naif, e pelos contemporâneos Apollinaire
e Picasso; e, ganhou, posteriormente, elogios de críticos como Anatole Jacovsky e Oto Bihalji-
Merin, entre outros.

O essencial é que, por ser autodidata em sua expressão artística e ingênuo em sua
forma de enfrentar o mundo, Henri Rousseau é um marco no mundo Naif, sendo referencia
obrigatória e ponto de partida para todos, artistas, estudiosos ou críticos que se aventuram na
área. Nada mau para um simples fiscal de alfândega que pintava nos finais de semana.

Figura 77: O sonho,
óleo sobre tela,
204,5 x 298,5 cm, 1910,
Museum of Modern Art,
Nova York, EUA
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APÊNDICE B

Artistas participantes da Mostra Internacional
de Arte Ingênua e Primitiva – 1992

Obras expostas no SESC e na Casa do Povoador

Pinturas: Abigail Dantas (São Paulo, SP), Adão Silvério – Adão José dos Santos (Taubaté, SP),
Alcides da Fonseca (Osasco, SP), Altamira P. Borges (Penápolis, SP), Ana Maria Dias (São Paulo,
SP), Antonio Dionísio da Cruz (B. Horizonte, MG), Antonio Mendes da Silva (Taubaté, SP),
Apparecida Esteves (Londrina, PR), Aparecido Custódio (Taubaté, SP), Bárbara Rochlitz (São
Paulo, SP), Carlos Alberto de Oliveira (Novo Hamburgo, RS), Carmela Pereira (Piracicaba, SP),
Carmelita Fontenelle (Fortaleza, CE), Carmem Garres (Pedro Osório, RS), Carmem Zanchi (Curitiba,
PR), Carolina Migoto da Silva (Taubaté, SP), Cecílio Vera (C. Grande, MS), Cezar Campos Júnior
(Florianópolis, SC), Charles da Silva (Rondonópolis, MT), Clóvis Dias Júnior (João Pessoa, PB),
Ciro de Oliveira (Piracicaba, SP), Crisaldo Morais (Recife, PE), Dagmar França (Goiânia, GO),
Daisy Grieser (Fortaleza, CE), Daniel Firmino (São José do Rio Preto, SP), Dila – Dileusa Rodrigues
(São Paulo, SP), Diva Goulart (Goiânia, GO), Ediméia Silva (Santana do Parnaíba, SP), Edson P.
Lima (São Paulo, SP), Elza O. Souza (Rio de Janeiro, RJ), Ernane Cortat (Itaperuna, RJ), Everaldo
Lima (Arapiraca, AL), Fábio Lacerda (Cuiabá, MT), Ferreira – Louis M. Ferreira (Santos, SP),
Florisvaldo Regis Loureiro (Recife, PE), Francisco de Sousa (Fortaleza, CE), Francisco Severino
(São Paulo, SP), Gina – Genoveva Dias (Olinda, PE), Gerardo de Sousa (Rio de Janeiro, RJ),
Germano Moura (Ponta Porá, MS), Getúlio Cardozo (Mococa, SP), Gilka Guimarães (Recife, PE),
Gilvan – Paulo Gilvan Bezerril (Rio de Janeiro, RJ), Gracia B. Oliveira (Tremembé, SP), Guadalupe
– Maria Guadalupe Canedo (São Paulo, SP), Henry Vitor (São Paulo, SP), Hilda Kobayashi (Cuiabá,
MT), Ione Matos (Goiânia, GO), Isa Galindo – Maria José Galindo (João Pessoa, PB), Jair Tagore
Jr. (Ananindeua, PA), Jandira Martini (Curitiba, PR), João Lima Neto (Goiânia, GO), João Pereira
Oliveira (Manaus, AM), Joaquim Arraes (Fortaleza, CE), Jorge Ubirajara (Embu, SP), José Carlos
Monteiro (São Luiz do Paraitinga, SP), José Damasceno (B. Horizonte, MG), José Pereira (Cuiabá,
MT), José Sabóia (São Paulo, SP), José Scarelli (Sales Oliveira, SP), José V. Madalena (Santana do
Parnaíba, SP), Laudinei Marcolino (Mococa, SP), Léa Dray (Rio de Janeiro, RJ), Liz – Elizabeth
Neermann (Joinville, SC), Luiz Cassemiro (Osasco, SP), Ludovico Sarcinella (Capivari, SP),
Magdalena Zawadska (São Paulo, SP), Manoel Alves Dias (Maracanaú, CE), Maria Celeste Neves
(Florianópolis, SC), Maria Odete Lemos (Recife, PE), Marlene Cazarim (Rondonópolis, MT),
Nanuk – Mathilde Hoster (São Paulo, SP), Néri Andrade (Florianópolis, SC), Neuza Leodora Fon-
seca (Osasco, SP), Nice Nascimento Avanza (Linhares, ES), Nilson Pimenta (Cuiabá, MT), Norma
Bottion (São Paulo, SP), Olegário Triunfo – Vanius Machado (Triunfo, RS) Olímpio S. Bezerra
(Cuiabá, MT), Omar Souto (Goiânia, GO), Paulina Pinsky (São Paulo, SP), Paulo Henrique Souza
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(Florianópolis, SC), Rodolpho Tamanini (São Paulo, SP), Sadi Souza Barros (Águas da Prata, SP),
Sonia de Oliveira (Florianópolis, SC), Sonia Furtado (Florianópolis, SC), Suely Bandeira (Maceió,
AL), Suene O. Santos (Curitiba, PR), Tercília dos Santos (Florianópolis, SC), Teresa Heil
(Florianópolis, SC), Tereza Martorano, (São Joaquim, SC), Tomzoryn – Antônio Nery Azevedo
(Cuiabá, MT), Tonico Scarelli – Antonio Scarelli (Sales Oliveira, SP), Valdivino Miranda (Cuiabá,
MT) e Zeni Maria Cabral (Rondonópolis, MT).

Esculturas: Carolina Migoto (Taubaté, SP), Eda Vianna (Rio de Janeiro, RJ) e Expedito Oliveira
da Rocha (Curitiba, PR). Participações Especiais de Antonio Poteiro (Goiânia, GO) e Artur
Pereira (Cachoeira do Brumado, MG).

MOSTRAS ESPECIAIS

A) Sala Naifs de Outros Países

Mostra realizada no SESC

Albertine Dumas (França), Alejandro Canales (Nicarágua), Almar Dubic (Haiti), Angeles Huillca
T. (Peru), Anthoni Huillca H. (Peru), A. Huillca H. (Peru), B. Ajcác (Guatemala), Branko Bahunek
(Iugoslávia/Croácia), D. Jevtovic (Iugoslávia/Sérvia), Desprez (Haiti), Ernesto Cavallin (Itália),
Fejes Emerik (Iugoslávia), Greta Pecnik (Iugoslávia/Eslovênia), Irene Polanek (Iugoslávia/
Eslovênia), José Flores (Argentina), La Giraudière (França), Louis Joseph (Haiti), Messinger
(Israel), Micius Stephane (Haiti), Mitja Rojc (Iugoslávia/Croácia), Mohamad Reza Mahdavi
(Irã), Nina Barka (França), Petra Moll (Alemanha), Prefète Duffaut (Haiti), Raf González
(Guatemala), Riec (França), Rosário (Espanha), Salnave Auguste (Haiti), Tomislav Petranovic
(Iugoslávia/Croácia), Anônimo (China) e Anônimo (Etiópia).

B) Ingênuos e Primitivos Selecionados

Mostra realizada no Teatro Municipal de Piracicaba

Agostinho Batista de Freitas (São Paulo, SP), Antonio Poteiro (Goiânia, GO), Bárbara Xumaia
(Guarujá, SP), Chico da Silva (Falecido), Crisaldo Morais (Recife, PE), Djanira da Mota e Silva
(Falecida), Elza O. Souza (Rio de Janeiro, RJ), Gerson de Souza (Rio de Janeiro, RJ), Heitor dos
Prazeres (Falecido), Iracema Arditi (São Paulo, SP), Isabel de Jesus (Francisco Morato, SP), Ivonaldo
V. de Melo (São Paulo, SP), José Antonio da Silva (São Paulo, SP), José Inácio (Falecido), Lia
Mitarakis (Rio de Janeiro, RJ), Maria Auxiliadora Silva (Falecida), Neuton Andrade (São Paulo, SP),
Rosina Becker do Valle Rio de Janeiro, RJ), Sebastião T. P. da Silva – Ranchinho (Assis, SP), Silvia
de Leon Chalreo (Falecida), Vivaldo Ramos (Falecido) e Waldomiro de Deus (Goiânia, GO).

C) Santos Padroeiros do Vale do Paraíba

Mostra realizada no Engenho Central

Estandartes religiosos confeccionados e pintados pelo artista Antonio Mendes da Silva (Taubaté, SP).
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APÊNDICE C

Artistas Participantes da
Bienal Brasileira de Arte Naif 1994

Obras expostas na Casa do Povoador, no Engenho Central e no Teatro Municipal

Pinturas: Abigail Dantas (São Paulo, SP), Adão Domiciano (Cuiabá, MT), Ademar Brito
(Manaus, AM), Aécio de Andrade (São Paulo, SP), Alcides da Fonseca (Osasco, SP), Amomm
de Deus (Goiânia, GO), Ana Maria Dias (São Paulo, SP), Anésio Cardoso (Piracicaba, SP),
Ângela Gomes (Vila Velha, ES), Ângela Sega (Piracicaba, SP), Anísio Fernandes (Boa Vista,
RR), Antonio Pio Neto (Linhares, ES), Aracy de Andrade (São Paulo, SP), Aurino Bonfim
Filho (Embu, SP), Carlito Menezes (Rio de Janeiro, RJ), Carlos Alberto Oliveira (Novo Ham-
burgo, RS), Carmela Pereira (Piracicaba, SP), Carmelita Fontenele (Fortaleza, CE), Cecílio
Vera (C. Grande, MS), Cezar Campos Jr. (Florianópolis, SC), Ciro de Oliveira (Piracicaba,
SP), Conceição Santos Silva (São Paulo, SP), Dagmar França (Goiânia, GO), Dalvan Borges
(Goiânia, GO), Darcy da Cruz (Mogi das Cruzes, SP), D. Vanni – Divany Vanni (Embu, SP),
Dinda – Myriam Sanson (Bauru, SP), Diniz Grilo – José Diniz Grilo (Natal, RN), Ediméia
Silva (Santana do Parnaíba, SP), Edith Wagner (São Paulo, SP), Edomm de Deus (Goiânia,
GO), Elita Maia (Salvador, BA), Elisabeth Costa (Curitiba, PR), Eloísa Pahim (Indaiatuba,
SP), Elpídio Malaquias (Vitória, ES), Emma Valle (Salvador, BA), Enéas Silva (Goiânia, GO),
Eric Bert – Eriberto da Silveira (Paulista, PE), Fábio Lacerda (Cuiabá, MT), Ferreira – Louis
M. Ferreira (Águas da Prata, SP), Francisco Severino (São Paulo, SP), Gersion Silva (Brasília,
DF), Getúlio Cardozo (Mococa, SP), Getúlio de Araújo (Goiânia, GO), Gilka Guimarães (Re-
cife, PE), Gilvan – Paulo Gilvan Bezerril (Rio de Janeiro, RJ), Gina – Georgina Silva (São
Paulo, SP), Gracia de Oliveira (Tremembé, SP), Helena Sales (São Paulo, SP), Hélio Melo (R.
Branco, AC), Henry Vitor (São Paulo, SP), Hermínio Assunção (Goiânia, GO), Iraci Mendon-
ça (C. Grande, MS), Irajá – Jorge Ubirajara (Embu, SP), Irma Renault (B. Horizonte, MG),
Isa Galindo – Maria José Galindo (João Pessoa, PB), Isac Saraiva (C. Grande, MS), Ismênia
C. Faro (Pindamonhangaba, SP), Ivone Roca (Embu, SP), Iwao Nakajima (Embu, SP), Jacob
Rissin (São Paulo, SP), João Candido da Silva (São Paulo, SP), João de Deus (São Paulo, SP),
João O. Xavier (Nioaque, MS), Jorge do Nascimento (Rio de Janeiro, RJ), Jorge Viriato (Rio
de Janeiro, RJ), José Carlos Monteiro (São Luiz do Paraitinga, SP), José Cícero Monteiro
(Itaquaquecetuba, SP), José Damasceno (Contagem, MG), José da Silva Matos (R. Branco,
AC), José Eduardo Franzon (Mococa, SP), José Luiz Soares (B. Horizonte, MG), José Pereira
(Cuiabá, MT), José Scarelli (Sales Oliveira, SP), José V. Madalena (Santana do Parnaíba, SP),
Josenildo Suassuna (João Pessoa, PB), Laudinei Marcolino (Mococa, SP), Léa Dray (Rio de
Janeiro, RJ), Lenice Lopes (Taubaté, SP), Lídia Lopes Torres (Santo André, SP), Lígia Casta-
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nheira (Curitiba, SP), Lourdes de Deus – Maria de Lourdes de Deus (Goiânia, GO), Ludovico
Sarcinella (Capivari, SP), Luiz Natal (Linhares, ES), Luzia Caetano (Itapecerica da Serra, SP),
Magdalena Zawadzka (São Paulo, SP), Manoel Alves Neto (Maracanaú, CE), Maria Bernadete
Amorim (Curitiba, PR), Maria Brandão (Jaú, SP), Maria Caldeira Bocchini (Catanduva, SP),
Maria Conceição Galvão (Rondonópolis, MT), Maria D’Arc da Silva (Goiânia, GO), Maria da
Glória Ito (Goiânia, GO), Maria da Glória Sampaio (Goiânia, GO), Maria de Lourdes Fernandez
(Campinas, SP), Maria Di Gesu (Porto Alegre, RS), Maria do Carmo Fortes (Curitiba, SP),
Maria Odete Lemos (Recife, PE), Mário de Araújo (São Paulo, SP), Milton Afonso (Conta-
gem, MG), Miriam Inês da Silva (Rio de Janeiro, RJ), Neri Andrade (Florianópolis, SC),
Nerival Rodrigues (Mogi das Cruzes, SP), Neuza Leodora Fonseca (Osasco, SP), Norma Bottion
(São Paulo, SP), Nunciata Stefano (São Paulo, SP), Orlando Fuzinelli (São José do Rio Preto,
SP), Paula Castanheira (Curitiba, SP), Paulina Pinsky (São Paulo, SP), Paulo Bhai – Paulo
Sérgio da Silva (Piracicaba, SP), Quintão – José Romualdo Quintão (B. Horizonte, MG),
Raquel Trindade (Embu, SP), Reuto Fernandes (São Mateus, ES), Rodolpho Tamanini (São
Paulo, SP), Rodrigo Teixeira Motta (Cuiabá, MT), Rômulo Cardozo (Guarapari, ES), Roseli
Lopes (Cuiabá, MT), Rubem Carvalho (Rio de Janeiro, RJ), Sadi São Barros (Águas da Prata,
SP), Sandro de Carvalho (Goiânia, GO), Sebastião Silva (Cuiabá, MT), Sérgio Bleik – Luiz
Sérgio B. Silva (Goiânia, GO), Sidney Nofal (C. Grande, MS), Sônia Filetti (Curitiba, SP),
Sonia O. Silva (Florianópolis, SC), Suely Bandeira (Maceió, AL), Suene O. Santos (Curitiba,
SP), Tercília dos Santos (Florianópolis, SC), Tereza Martorano (São Joaquim, SC), Tita –
Batista Garcia Prado (C. Grande, MT), Tomzé – Antonio José Scala (Santos, SP), Tomzoryn –
Antonio Nery de Azevedo (Cuiabá, MT), Yrani Calheiros (Embu, SP), Waldeci de Deus
(Carapicuíba, SP), Wender Carlos Nascimento (Cuiabá, MT), Wilma Ramos (São Paulo, SP)
e Zilda Vaz (Parnaíba, PI).

Esculturas: Luzia Dantas (Currais Novos, PE) e Cyro Sosnoski (Chapecó, SC).

MOSTRAS ESPECIAIS

Mostras realizadas no SESC

A) Artistas Convidados

Américo Modanez (Cerquilho, SP), Antonio Poteiro – Antonio Batista de Souza (Goiânia, GO),
Crisaldo Morais (Recife, PE), Daniel Firmino (São José do Rio Preto, SP), Edgard Calhado (São
Paulo, SP), Elza O. Souza (Rio de Janeiro, RJ), Gerson de Souza (Rio de Janeiro, RJ), Iaperi
Araújo (Natal, RN), Isabel de Jesus (Francisco Morato, SP), Ivonaldo V. de Melo (Olinda, PE),
Neuton de Andrade (São Paulo, SP), Ranchinho – Sebastião T. P. da Silva (Assis, SP), Rodelnégio
G. Neto (B. Horizonte, MG), Rosina B. do Valle (Rio de Janeiro, RJ), Waldemar de Andrade
(Embu, SP) e Waldomiro de Deus (Goiânia, GO).
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B) Premiados em 1992

Antonio Mendes da Silva (Taubaté, SP), Bárbara Rochlitz (São Paulo, SP), Clóvis Dias Júnior
(João Pessoa, PB), Dila – Dileusa Rodrigues (São Luís, MA), Edson P. Lima (São Paulo, SP),
Gerardo de Sousa (Rio de Janeiro, RJ), Guadalupe – Maria Guadalupe Canedo (São Paulo, SP),
Marlene Cazarim (Rondonópolis, MT), Nanuk – Mathilde Hoster (São Paulo, SP), Nilson Pi-
menta (Cuiabá, MT), Olímpio S. Bezerra (Cuiabá, MT), Sônia Furtado (Florianópolis, SC),
Tonico – Antonio Scarelli (Sales Oliveira, SP) e Valdivino Miranda (Cuiabá, MT).
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Artistas participantes da Bienal Naifs do Brasil 1996

Obras expostas na Casa do Povoador, no Engenho Central e no Teatro Municipal

Adão Domiciano (Cuiabá, MT), Agnes Rodrigues (C. Grande, MS), Alcides da Fonseca (Osasco,
SP), Altamira Borges (Penápolis, SP), Anésio Cardoso (Piracicaba, SP), Antonio Dionísio (B.
Horizonte, MG), Aparecida Azedo (Rio de Janeiro, RJ), Bárbara Xumaia (Guarujá, SP), Bárbara
Rochlitz (São Paulo, SP), Camilo Tavares (Praia Grande, SP), Carlos Alberto Oliveira (Novo
Hamburgo, RS), Carmela Pereira (Piracicaba, SP), Celeste Bravo (Rio de Janeiro, RJ), Cezar
Campos Filho (Florianópolis, SC), Clóvis Dias Júnior (João Pessoa, PB), Conceição Silva (São
Paulo, SP), Corina Ferraz (Curitiba, PR), Crisaldo Morais (Recife, PE), Dalvan Silva Filho (Rio
de Janeiro, RJ), Daniel Firmino (São José do Rio Preto, SP), Darcy da Cruz (Mogi das Cruzes,
SP), Dila – Dileusa Rodrigues (São Luís, MA), Diniz Grilo (Natal, RN), Dirceu Carvalho (São
Paulo, SP), Edgard Oliveira (São José do Rio Preto, SP), Ediméia Silva (Santana do Parnaíba,
SP), Edson Lima (São Paulo, SP), Eliza G. de Mello (São Paulo, SP), Enéias Silva (Goiânia,
GO), Elisabeth Costa (Curitiba, PR), Eunice Braz (Campina Grande, PB), Fábio Lacerda (Cuiabá,
MT), Francisco Ramos Filho (Bebedouro, SP), Francisco Severino (São Paulo, SP), Germano
Benites Moura – filho (Ponta Porã, MS), Germano Moura – pai (Ponta Porã, MS), Gersion de
Castro Silva (Brasília, DF), Gilvan – Paulo Gilvan Bezerril (Rio de Janeiro, RJ), Henry Vitor
(São Paulo, SP), Hermínio Assunção (Goiânia, GO), Ignácio da Nega – Inácio Ramos da Silva
(Embu, SP), Iracê Costa Neto (Campina Grande, PB), Isa Galindo – Maria José Galindo (João
Pessoa, PB), Ismênia C. Faro (Pindamonhangaba, SP), Ivonaldo V. de Melo (Olinda, PE), Iwao
Nakajima (Embu, SP), Jorge Viriato (Rio de Janeiro, RJ), José da Silva Matos (Rio Branco, AC),
José Luiz Soares (B. Horizonte, MG), José Pereira (Cuiabá, MT), José Scarelli (Sales Oliveira,
SP), José V. Madalena (Santana do Parnaíba, SP), Josinaldo Barbosa (Presidente Epitácio, SP),
Juçara Colagrossi (Jundiaí, SP), Kátia Vilharga (C. Grande, MS), Léa Dray (Rio de Janeiro, RJ),
Leandro Loureiro (Recife, PE), Lília Lobo (Maringá, PR), Lourdes de Deus (Goiânia, GO), Luiz
Cassemiro (Osasco, SP), Luzia Caetano (Embu, SP), Maria Bernadete Amorim (Curitiba, PR),
Maria Caldeira Bocchini (Catanduva, SP), Maria D’Arc Silva (Catalão, GO), Maria Di Gesu
(Porto Alegre, RS), Maria Guadalupe Canedo (São Paulo, SP), Maria Odete Lemos (Recife, PE),
Marilena Philippi (Florianópolis, SC), Marly F. Silva (Catalão, GO), Neuza Leodora Fonseca
(Osasco, SP), Neuza Setúbal de Castro (São Paulo, SP), Nilson Pimenta (Cuiabá. MT), Olímpio
São Bezerra (Cuiabá, MT), Orlando Fuzinelli (São José do Rio Preto, SP), Paulina Pinsky (São
Paulo, SP), Raimunda de Sousa (Fortaleza, CE), Reginald Miranda (São Gonçalo, RJ), Rodelnégio
G. Netto (B. Horizonte, MG), Rômulo Cardozo (Vila Velha, ES), Rosmarie Reifenrath (Santos,
SP), Sérgio Ferreira (Catalão, GO), Sidney Nofal (C. Grande, MS), Sinésio Brandão (Rio de
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Janeiro, RJ), Sinval Cunha (Salvador, BA), Stela Maria Mota (Maceió, AL), Suene O. Santos
(Curitiba, PR), Tomzé – Antonio José Scala (Santos, SP), Tomzoryn – Antonio Nery Azevedo
(Cuiabá, MT), Tonico Scarelli – Antonio Scarelli (Sales Oliveira, SP),  Vanice Ayres Leite (B.
Horizonte, MG) e Zéca – José Antonio Sartori (Bebedouro, SP).

MOSTRA ESPECIAL

Obras expostas no SESC

Sala Antonio Poteiro (Antonio Batista de Souza – Goiânia, GO)

Pinturas e Esculturas
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APÊNDICE E

Artistas participantes da Bienal Naifs do Brasil 1998

Adão Domiciano (Cuiabá, MT), Agnes Rodrigues (C. Grande, MS), Altamira Borges (Penápolis,
SP), Américo Modanez (Cerquilho, SP), Ana Maria Mauad (Curitiba, PR), Anésio Cardoso
(Piracicaba, SP), Antonio Dionísio (B. Horizonte, MG), Antonio Mendes da Silva (Taubaté, SP),
Carlos Alberto Oliveira (Novo Hamburgo, RS), Carmela Pereira (Piracicaba, SP), Carolina Migoto
(Taubaté, SP), Cecílio Vera (C. Grande, MS), Celeste Bravo (Rio de Janeiro, RJ), Cézar Campos
Jr. (Florianópolis, SC), Ciro de Oliveira (Piracicaba, SP), Chris Ponte – Christina Ponteli (Peruíbe,
SP), Clóvis Dias Júnior (João Pessoa, PB), Conceição Silva (São Paulo, SP), Daniel Firmino
(São José do Rio Preto, SP), Darcy da Cruz (Mogi das Cruzes, SP), David Sobral (São Paulo,
SP), Dinda – Miryam Sanson (Bauru, SP), Diniz Grilo (Natal, RN), Dirceu Carvalho (São Paulo,
SP), Doval – Inácio D. Rodrigues (São José, SC), Edilson Araujo (São Paulo, SP), Edson Lima
(São Paulo, SP), Eli Bacelar (Manaus, AM), Eleuza de Morais (Porto Alegre, RS), Eunice Braz
(Campina Grande, PB), Ezequias Marinho (Rio de Janeiro, RJ), Fernando V. da Silva (Niterói,
RJ), Flávia de Oliveira (Embu, SP), Francisco Ramos Filho (Bebedouro, SP), Getulio Cardozo
(Mococa, SP), Gilvan – Paulo Gilvan Bezerril (Rio de Janeiro, RJ), Helena Coelho (Rio de
Janeiro, RJ), Henry Vitor (São Paulo, SP), Iaperi Araújo (Natal, RN), Isac Saraiva (C. Grande,
MT), Ithamar Oliveira (Catalão, GO), Ivan Moraes (Rio de Janeiro, RJ), Iwao Nakajima (Embu,
SP), Jacob K. Rissin (São Paulo, SP), Jefferson Funaro (Cuiabá, MT), José Damasceno (Conta-
gem, MG), José Luiz Soares (B. Horizonte, MG), José Scarelli (Sales Oliveira, SP), José V.
Madalena (Santana do Parnaíba, SP), Josinaldo Barbosa (Presidente Epitácio, SP), Léa Dray
(Rio de Janeiro, RJ), Leda Sara Castanheira (Curitiba, PR), Lucia Buccini (São Paulo, SP), Luiz
Cassemiro (Osasco, SP), Luiz Natal Souza (Linhares, ES), Marcos Asano (Piracicaba, SP), Mar-
cos Garcia (B. Horizonte, MG), Maria Brandão (Jaú, SP), Maria Caldeira Bocchini (Catanduva,
SP), Maria Helena Salvatori (Poá, RS), Maria Di Gesu (Porto Alegre, RS), Maria Nazaré Melo
(Porto Alegre, RS), Marly da Silva (Catalão, GO), Mirian Antonietto (Curitiba, PR), Nair Cubas
(Curitiba, PR), Neuza Setúbal de Castro (São Paulo, SP), Nilson Pimenta (Cuiabá, MT), Olímpio
S. Bezerra (Cuiabá, MT), Orlando Fuzinelli (São José do Rio Preto, SP), Paula Castanheira
(Curitiba, PR), Paulina Pinsky (São Paulo, SP), Paulo Túlio B. Jr. (Maceió, AL), R. Godá –
Rodrigo Alves Borges (Goiânia, GO), Raimundo Nonato (Salvador, BA), Ramão Lopes (C.
Grande, MS), Ranchinho – Sebastião T. P. da Silva (Assis, SP), Reuto Fernandes (São Mateus,
ES), Rodelnégio G. Netto (B. Horizonte, MG), Romilda Cartaxo (Curitiba, PR), Rosa Zuffi
(Bebedouro, SP), Rubem José Carvalho (Rio de Janeiro, RJ), Sandro de Carvalho (Goiânia,
GO), Sebastião Silva (Cuiabá, MT), Sérgio Ferreira (Catalão, GO), Sidney Nofal (Ponta Porã,
MS), Stela Maria Motta (Maceió, AL), Suene O. Santos (Curitiba, PR), Tania Maya Pedrosa
(Maceió, AL), Tercília dos Santos (Florianópolis, SC), Tito Lobo – Jacinto Correia (João Pessoa,
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PB), Tomzoryn – Antonio Nery Azevedo (Cuiabá, MT), Tonico Scarelli – Antonio Scarelli (Sales
Oliveira, SP), Valques Costa (Cuiabá, MT), Vanice Ayres Delgado (B. Horizonte, MG), Waldeci
de Deus (Carapicuiba, SP) e Zizi Sapateiro – José Ribeiro Santos (Mariana, MG),

MOSTRA ESPECIAL

Sala Iracema Arditi (Iracema Rufullo Arditi – São Paulo, SP)

Pinturas – Obras expostas no SESC
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Artistas participantes da Bienal Naifs do Brasil 2000

Adão Domiciano (Cuiabá, MT), Adão Silvério – Adão José dos Santos (Taubaté, SP), Alcides da
Fonseca (Osasco, SP), Altamira Borges (Penápolis, SP), Américo Modanez (Cerquilho, SP),
Ana Lúcia Lemos (Curitiba, PR), Angel – Maria Angélica Carvalho (Curitiba, PR), Aurora An-
gélica Munari (São Paulo, SP), Camilo Tavares (Praia Grande, SP), Carmela Pereira (Piracicaba,
SP), Catia Cavalcante (Catanduva, SP), Clóvis Dias Júnior (João Pessoa, PB), Conceição Silva
(São Paulo, SP), Conceição Layoun (Mariana, MG), Corina Ferraz (Curitiba, PR), Cristina Ferreira
da Silva (Cuiabá, MT), Da Silva – Valdir (Rondonópolis, MT), Daniel Firmino (São José do Rio
Preto, SP), Darcy da Cruz (Mogi das Cruzes, SP), David Sobral (São Paulo, SP), Deraldo Cle-
mente (São José do Rio Preto, SP), Diniz Grilo – (Natal, RN), Edson Lima (São Paulo, SP),
Eloise Miranda (Mogi das Cruzes, SP), Euclides Coimbra (Mococa, SP), Everenice Tamanine
(São Paulo, SP), Fábio Sombra (Rio de Janeiro, RJ), Francisco das Chagas (Goiânia, GO), Ge-
raldo Silveira (São Luiz do Paraitinga, SP), Gilvan – Paulo Gilvan Bezerril (Rio de Janeiro, RJ),
Helena Coelho (Rio de Janeiro, RJ), Ignácio da Nega – Inácio Ramos da Silva (São Paulo, SP),
Isac Saraiva (C. Grande, MS), Iwao Nakajima (Embu, SP), José Murilo – José Murilo de Olivei-
ra (Vitória da Conquista, BA), Janaína Borges (Cuiabá, MT), Jean Michel Bulot (Linhares, ES),
Jefferson Funaro (Cuiabá, MT), João Silvestrini (Barretos, SP), Joari M. da Silva (Cuiabá, MT),
Jociane Lesuk (Curitiba, PR), Jorge Viriato (Rio de Janeiro, RJ), José Raimundo Francisco (Pouso
Alegre, MG), José Scarelli (Sales Oliveira, SP), Juca – Ovídio Melo (Rio de Janeiro, RJ), Lory
Archer (Curitiba, PR), Lourdes de Deus (Goiânia, GO), Luana Dadalto (Linhares, ES), Luiz
Cassemiro (Osasco, SP), Marce – Marcelo Ivanhez (C. Grande, MS), Maria Aparecida Lemos
(Curitiba, PR), Maria Botelho Oliveira (São Paulo, SP), Maria Brandão (Jaú, SP), Maria Caldei-
ra Bocchini (Catanduva, SP), Maria de Lourdes Fernandez (Campinas, SP), Maria Nazaré Melo
(Porto Alegre, RS), Marilene Zanchit (Curitiba, PR), Milton Gualberto (Rondonópolis, MT),
Mirian Marques (Cuiabá, MT), Monica Santana (Piracicaba, SP), Nildo Machado (Rondonópolis,
MT), Nilson Machado (Rondonópolis, MT), Nilson Pimenta (Cuiabá, MT), Nomaihaci de Assis
(Santos, SP), Olímpio S. Bezerra (Cuiabá, MT), Orlando Fuzinelli (São José do Rio Preto, SP),
Paulina Pinsky (São Paulo, SP), Paulo Túlio Jr. (Maceió, AL), Ricardo Xavier (Barretos, SP),
Roberto Lopes (Cuiabá, MT), Rosa Zuffi (Bebedouro, SP), Rosalina Silva (Aquidauana, MS),
Sandra Hiromoto (Curitiba, PR), Sebastião Silva (Cuiabá, MT), Silese Thá (Curitiba, PR), Silvano
Tomaz Rocha (Caucaia, CE), Sheilla Cecconello (Curitiba, PR), Sitó – Antonio Pereira da Silva
(Cuiabá, MT), Sonia Canheo (Monte Aprazível, SP), Suene O. Santos (Curitiba, PR), Susane
Cequinel (Curitiba, PR), Tania Maya Pedrosa (Maceió, AL), Tercília dos Santos (São José, SC),
Tereza Martorano (São Joaquim, SC), Tomzoryn – Antonio Nery Azevedo (Cuiabá, MT),  Tonico
– Antonio Scarelli (Sales Oliveira, SP) e Vaninho – Silvano Bragatto Jr. (Linhares, ES).

APÊNDICE F
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MOSTRAS ESPECIAIS

A) Sala Especial Waldomiro de Deus (Waldomiro de Deus Souza – Goiânia, GO)

Pinturas

B) Artistas Convidados: Elza O. Souza (Rio de Janeiro, RJ), Gerson de Souza (Rio de Janeiro,
RJ), Henry Vitor (São Paulo, SP), Iracema Arditi (São Paulo, SP), Ivonaldo V. de Melo (Olinda,
PE), Isabel de Jesus (Francisco Morato, SP) e Ranchinho – Sebastião T. P. da Silva (Assis, SP).
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Artistas participantes da Bienal Naifs do Brasil 2002

Adão Domiciano (Cuiabá, MT), Altamira Borges (Penápolis, SP), Antonio Dionísio (B. Hori-
zonte, MG), Carmela Pereira (Piracicaba, SP), Cecílio Vera (C. Grande, MS), Da Silva – Val-
dir (Rondonópolis, MT) Dalva Magalhães (São Paulo, SP), Dalvan Silva Filho (Rio de Janeiro,
RJ), Daniel Firmino (São José do Rio Preto, SP), Diniz Grilo (Natal, RN), Edgard de Oliveira
(São José do Rio Preto, SP), Eli Bacelar (Manaus, AM), Elizabeth Elias (Piracicaba, SP), E/
linda – Ermelinda de Almeida (Rio de Janeiro, RJ), Euclides Coimbra (Mococa, SP), Gerardo
da Silva (Fortaleza, CE), Gimar de Souza (Rondonópolis, MT), Ivanildo de Souza
(Rondonópolis, MT), Jair Gabriel (Salvador, BA), João Silvestrini (Barretos, SP), Josenildo
Suassuna (João Pessoa, PB), Laurindo Lombas (Osasco, SP), Lourdes de Deus (Goiânia, GO),
Manoel Alves Neto (Maracanaú, CE), Margarida Formaggio (Piracicaba, SP), Maria Brandão
(Jaú, SP), Maria Rita Resende (Valinhos, SP), Monica Santana (Piracicaba, SP), Nilson Pi-
menta (Cuiabá, MT), Orlando Fuzinelli (São José do Rio Preto, SP), Ramão Lopes (C. Gran-
de, MS), Reuto Fernandes (São Mateus, ES), Rômulo Cardozo (Domingos Martins, ES),
Ranchinho – Sebastião T. P. da Silva (Assis, SP), Suene O. Santos (Curitiba, PR), Tadeu Lira
(João Pessoa, PB), Tania Maya Pedrosa (Maceió, AL), Tonico – Antonio Scarelli (Sales Oli-
veira, SP) e Vanice Ayres Leite (B. Horizonte, MG).

MOSTRAS ESPECIAIS

A) Módulo José Antonio da Silva (1909-1996)

Dez obras do acervo do MAP – Museu de Arte Primitivista “José Antonio da Silva”, de São José
do Rio Preto, SP

B) Módulo Eliza Mello (1910-1996)

Dez obras do acervo do MAPA – Museu de Arte Primitiva “José Nazareno Mimessi”, de Assis, SP.

C) Módulo Mestres de Ontem e de Hoje

Sessenta obras pertencentes a acervos de museus, de coleções particulares e de artistas convidados

Artistas: Agostinho Batista de Freitas (Falecido), Alcides Santos (Recife, PE), Américo Modanez
(Cerquilho, SP), Antonio Poteiro (Goiânia, GO), Chico da Silva (Falecido), Crisaldo Morais
(Falecido), Edson Lima (Falecido), Elisa Campiotti Bérgami – Zica Bérgami (São Paulo, SP),
Elisa da Silveira (Falecida), Elza O. Souza (Rio de Janeiro, RJ), Fernando Lopes (São Miguel
dos Campos, AL), Gerson de Souza (Rio de Janeiro, RJ), Grauben de Monte Lima (Falecida),
Heitor dos Prazeres (Falecido), Henry Vitor (São Paulo, SP), Iaperi Araújo (Natal, RN), Iracema
Arditi (São Paulo, SP), Irene Medeiros (Falecida), Isabel de Jesus (Francisco Morato, SP), Ivonaldo
V. de Melo (Olinda, PE), José Coimbra (Falecido), Jacob Rissin (São Paulo, SP), José Luiz
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Soares (B. Horizonte, MG), Juca – Ovídio Mello (Rio de Janeiro, RJ), Ladário Teles (Cotia, SP),
Maria Auxiliadora Silva (Falecida), Mirian Inês da Silva (Falecida), Neuton Andrade (Falecido),
Nilson Pimenta (Cuiabá, MT), Ranchinho – Sebastião T. P. da Silva (Assis, SP), Rodelnégio G.
Netto (B. Horizonte, MG), Rosina Becker do Valle (Falecida), Silvia de Leon Chalreo (Faleci-
da), Vicente Labriola (Falecido), Waldomiro de Deus (Goiânia, GO), Zé Inácio – José Luis Ruffolo
(Falecido) e Zizi Sapateiro – José Ribeiro Santos (Mariana, MG)
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Artistas participantes da Bienal Naifs do Brasil 2004

Adison Luiz Pinto (Cuiabá, MT), Adriana da Conceição Machado (Campinas, SP), Alex Bene-
dito dos Santos (Jaboticabal, SP), Altamira P. Borges (Penápolis, SP), Ana Amélia Camelo (Rio
de Janeiro, RJ), Anabea – Ana Beatriz Cerisara (Florianópolis, SC), Antonio de Olinda – José
Antonio dos Santos (São Paulo, SP), Aparecida R. Azedo (Itaguaí, RJ), Augusto Japiá – José
Augusto Japiá Mota (Recife, PE), Bebeth – Elisabeth Rodrigues F. L. Ferreira (Rio de Janeiro,
RJ), Bosco Lisboa – João Bosco L. de Moraes (Fortaleza, CE), Carmela Pereira (Piracicaba, SP),
Celinha – Maria Célia São Paula (Cajuru, SP), Claudimar Pereira (Pirenópolis, GO), Clóvis
Dias Júnior (João Pessoa, PB), Cristina Ferreira (Cuiabá, MT), Da Silva – Valdir da Silva
(Rondonópolis, MT), Darcy da Cruz (Mogi das Cruzes, SP), David Sobral (São Paulo, SP),
Deraldo Clemente (São José do Rio Preto, SP), E/linda – Ermelinda de Almeida  (Rio de Janeiro,
RJ), Escapulário – José Ricardo Marcelino (Mococa, SP), Euclides Coimbra (Mococa, SP),
Geraldo Nascimento (Piracicaba, SP), Gerardo da Silva (Fortaleza, CE), Gilvan – Paulo Gilvan
Bezerril (Rio de Janeiro, RJ), Graciete F. Borges (São Paulo, SP), Helena C. Rodrigues (Rio de
Janeiro, RJ), Henry Vitor (São Paulo, SP), Jerônimo Miranda (Maceió, AL), José Carlos Monteiro
(São Luiz do Paraitinga, SP), José Luiz Soares (B. Horizonte, MG), José Pereira (Cuiabá, MT),
José Raimundo (Pouso Alegre, MG), Laurindo Lombas (Osasco, SP), Leonarda – Maria Leonarda
Lascalla (São Paulo, SP), Lourdes de Deus (Goiânia, GO), Luiz Natal Souza (Linhares, ES),
Lula Nogueira – Luiz Nogueira Gomes (Maceió, AL), Manoel Alves Neto (Maracanaú, CE),
Maracajá – Myrna Maracajá Pereira (São Paulo, SP), Marce – Marcelo Ivanhez (Campo Grande,
MS), Maria Brandão (Jaú, SP), MC – Maria Celeste Neves (Florianópolis, SC), Maria Dalila
(Tremembé, SP), Monica Santana (Piracicaba, SP), Neri Andrade (Florianópolis, SC), Nilson
Pimenta (Cuiabá, MT), Nonato Araújo – Raimundo Nonato Araújo Macedo (Fortaleza, CE),
Olinda da Silva (São José do Rio Preto, SP), Orlando Fuzinelli (São José do Rio Preto, SP),
Renata Kesselring (São Paulo, SP), Ricardo A. Pinto (São Lourenço, MG), R. Godá – Rodrigo
Alves Borges (Goiânia, GO), Sheila Maria Teixeira (São Paulo, SP), Sonia Pacheco (Belo Hori-
zonte, MG), Tadeu Lira – Felix Tadeu Lira (João Pessoa, PB), Tercília dos Santos (São José,
SC), Tonico Scarelli – Antonio Scarelli (Sales Oliveira, SP), Vera Simon (Cascavel, PR) e Viviane
Zeni (Curitiba, PR).

MOSTRA ESPECIAL

Mistura Fina – A Arte da Necessidade

Pinturas, Esculturas, Xilogravuras, Bonecos e Bordados

Artistas: Abraão Batista (Juazeiro do Norte, CE), Amaro Francisco (Bezerros, PE), Bajado –
Euclides Francisco Amâncio (Falecido), Cardosinho – José Bernardo Cardoso Júnior (Falecido),
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Cecília Stelini (São Paulo, SP), Chico da Silva – Francisco Domingos da Silva (Falecido), Des-
cartes Gadelha (Fortaleza, CE), Elias Rocha – Elias dos Bonecos (Piracicaba, SP), Formiguinha
– Francisca Alves da Silva (Araçoiaba, CE), Francisco Almeida (Crateús, CE), Francisco Graciano
Cardoso (Juazeiro do Norte, CE), Givanildo Francisco Silva (Bezerros, PE), Heitor do Prazeres
(Falecido), Isabel Mendes da Cunha (Santana do Araçuaí, MG), José Borges – José Francisco
Borges (Bezerros, PE), José Miguel – José Miguel da Silva (Bezerros, PE), José Antonio da
Silva (Falecido), José Costa Leite (?), Julio Martins (Falecido), Lorenzato – Amadeu Luciano
Lorenzato (Falecido), Manasses Borges (?), Manoel Graciano Cardoso (Santana do Cariri, CE),
Maria de Lourdes Candido (Jardim, PE), Maria Lira Marques (Araçuaí, MG), Marieta Ramos
(Falecida), Marinaldo Santos (Belém, PA), Miranda – José Rodrigues de Miranda (Falecido),
Mirian Inês da Silva (Falecida), Nena (?), Nilo – José Marcionilo Pereira Filho (Juazeiro do
Norte, CE), Nino – João Cosmo Félix (Juazeiro do Norte, CE), Pablo Borges (Bezerros, PE),
Paulo Pedro Leal (Falecido), Ranchinho – Sebastião T. P. da Silva (Falecido), Stenio Diniz –
José Stenio São Diniz (Juazeiro do Norte, CE), Zica Bérgami – Elisa Campiotti Bérgami (São
Paulo, SP) e Bordados de Vila Mariquinha.
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Artistas participantes da Bienal Naifs do Brasil 2006

Artistas selecionados

A. C. Pais (São Paulo, SP), A. D. Silva (Presidente Venceslau, SP), Aécio (São Paulo, SP), Adão
Silvério (Redenção da Serra, SP), Alemão (Piracicaba, SP), Almo (Itabuna, BA), Amélia Gil
(Piracicaba, SP), Amom H. de Deus (Osasco, SP), Ana Camelo (Rio de Jasneio, RJ), André
Urvaneja (Campinas, SP), Anita Brazil (Rio de Janeiro, RJ), Arlete da Glória (Belo Horizonte
(MG), Augusto Japiá (Recife, PE), C. Angelo (Garanhuns, PE), C. A. Oliveira (Novo Hambur-
go, RS), Carlos Torres (Recife, PE), Carmela Pereira (Piracicaba, SP), Cássia Brizolla (Serra
Negra, SP), Cléo Travaglini (Catalão, GO), Clóvis Júnior (Guarabira, PB), Cristina Pinheiro
(Rio de Janeiro, RJ), Daniel Firmino (Ribeirão Bonito, SP), Daniela Rossin (Piracicaba, SP),
David Sobral (Beira Alta, Portugal), Deraldo Clemente (Pedranópolis, SP), Diniz Grilo (Natal,
RN), Doraci (Suzana, GO), Eduardo (Vitória, ES), Eli Bacelar (Manaus, AM), E. M. Pinazza
(Campinas, SP), Franco (Barueri SP), Fuzinelli (Jurupema, SP), Geraldina Galleas (Curitiba,
PR), Goiaci Torres (Cumari, GO), Graciete (Irecê, BA), J. C. Monteiro (São Luíz do Paraitinga,
SP), J. Correa (São Paulo, SP), J. E. Franzon (Mococa, SP), J. H. Brito (São João do Cariri, PB),
Jerônimo Miranda (Atalaia, AL), Joana Puglia (Porto Alegre, RS), João Candido Silva (Campo
Belo, MG), João Nalão (Tupã, SP), José Luiz S. (Belo Horizonte, MG), José Raimundo (Careaçu,
MG), Kaldeira (Monte Azul Paulista, SP), Leandro do Vidigal (Araçagi, AL), Lobo Alves (São
Paulo, SP), Lourdes de Deus (Custódia, PE), Luciano (Natal, RN), M@achado (Rondonópolis,
MT), Maike Moreira (Rondonópolis, MT), Manoel Santos (Goiânia, GO), Marcelo (Ponta Grossa,
PR), Marcos Oliveira (Mundo Novo, BA), Marilene Gomes (Paulista, PE), Marjory (Vitória,
ES), Marta (Piracicaba, SP), Matheus (São Joaquim da Barra, SP), Matias Bigho Tobias (São
Caetano do Sul, SP), Miguel Sanches (Piracicaba, SP), Miguel SSS (São Paulo, SP), Nilson
Machado (Rondonópolis, MT), Nilson Pimenta (Caravelas, BA), Olinda da Silva (Guairá, PR),
Omar Souto (Itaberaí, GO), Osvaldo (Penápolis, SP), Ronaldo (Piracicaba, SP), Rômulo Cardozo
(Cachoeiro do Itapemirim, ES), San Bertini (São Paulo, SP), Sandra Aguiar (Nazaré das Fari-
nhas, BA), SB (Campo Grande, MS), Sheila Teixeira (São Paulo, SP), Suely Rezende (Reden-
ção da Serra, SP), Sidoti (São Paulo, SP), Steverson Moschini (Piracicaba, SP), Tadeu de
Morungaba (Morungaba, SP), Tadeu Lira (João Pessoa, PB), Tânia Araujo (Belo Horizonte.
MG), Tartaryga (São Luiz do Paraitinga, SP), Teixeirinha (Coribe, BA), Tonico (São Joaquim da
Barra, SP), Valdete Alves (Sorocaba, SP), Valdivino Miranda (Itiquira, MT), Valques Rodrigues
(Cuiabá, MT), Vanice Ayres Leite (Belo Horizonte, MG), Wilson Melo (Fortaleza, CE) e Zezé
Aum (Vera Cruz, SP).
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Abrahão Cavalcante (Iguaçu, CE), Aderson Medeiros (Fortaleza, CE), Alexandre Filho (Bana-
neiras, PB), Alexandre Sequeira (Belém, PA), Antonio Saggese (São Paulo, SP), Antunys
(Sólonópolis, CE), Ariano Suassuna (João Pessoa, PB), Armando Queiroz (Belém, PA), Auto
desconhecido, Caito (São Paulo, SP), Carlos Oliveira (Campo Maior, PI), Chico da Silva (Fale-
cido), Christina Machado (Belém, PA), Daniel Macedo (Natal, RN), Elieni Tenório (Mazagão,
PA), Geo (São Mamede, PB), Gilvan Cabral (Goiânia, GO), Guma (Itapes, RS), Hélio Melo
(Falecido), Jair Junior (Belém, PA), Jeovah Santos (Teresina, PI), Jocatos (Belém, PA), Joeslon
(Vitória de Santo Antão, PE), José Altino (João Pessoa, PB), José Otávio Lemos (Araxá, MG),
Kátia Jacarandá (Itapaci, GO), Fiteiro do Seu Nivaldo, Ilustração de Linhares, Lílian França
(Americana, SP), Luiz Tananduba (Caiçara, PB), Madalena dos Santos Reinbolt (Vitória da
Conquista, BA), Manoel Graciano (Santana do Cariri, CE), Margarida Leda Kanciukaitis e
Osgêmeos (Gustavo e Otávio Pandolfo) (São Paulo, SP),  Maria Amélia Vieira (Maceió, AL),
Maria José Batista (Belém, PA), Maria Rosa (Falecida) Etnia Povo Tremembé de Almofala
(Itarema, CE), Mestre Nato (Belém, PA), Paulo Carneiro (Ribeirão, PE), Pedro Inácio da Silva
(Nova Londrina, PE), Renato Valle (Recife, PE), Rinaldo Silva (São Paulo, SP), Ruma (Belém,
PA), Sebastião de Paula (Morada Nova, CE), Shirley Paes Leme (Cachoeira Dourada, GO),
Tarcísio Félix (Granja, CE), VigaGordilho (Salvador, BA) e Vitória Helena (Falecida).
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Artistas participantes da Bienal Naifs do Brasil 2008

Artistas selecionados

A.Salviano Bueno (Paraguaçu, MG), Alex dos Santos (Jaboticabal, SP), Altamira (Jacaraci,
BA), Amélia Gil (Piracicaba, SP), Aparecida (Cambuí, MG), Ariane K (Blumenau (SC), Beth
Elias (Piracicaba, SP), Camália (Campanha, MG), Carmela Pereira (Piracicaba, SP), Carmézia
(Normandia, RR), Cássia Brizolla (Serra Negra, SP), Cecilio Vera (Amambaí, MS), Chico
Crócomo (Piracicaba, SP), Cida Ramos (Ubiratã, PR), Claudimar Pereira (Pirenópolis, GO),
Cordelia (Pavão, MG), Da Freiria (Altinópolis, SP), Dalton (Brasília, DF), Daniel Firmino
(Ribeirão Bonito, SP), Dede Miranda (Rondonópolis, MT), El (Criciúma, SC), Eli Bacelar
(Manaus, AM), Euclides Coimbra (Ribeirão Pires, SP), Firmino Silva (Cascavel, CE), Franco
(Barueri, SP), Fuzineli (Jurupema, SP), Gersion de Castro (Brasília, DF), Godelo (Ouro Preto,
MG), Goiaci (Cumari, GO), Graciete Borges (Irecê, BA), Guimarães (Bocaiúva do Sul, PR),
Helena C. Rodrigues (Salvador, BA), Ilma Deolindo (Luiziânia, SP), Itamar (Goiânia, GO),
Ivaldo Vieira (Caruaru, PE), José Luiz S. (Belo Horizonte, MG), José Raimundo (Careaçu,
MG), Josenildo Suassuna (Catolé da Rocha, PB), Kalá (Jardinópolis, SP), Kaldeira (Borbole-
ta, SP), Léa Dray (Rio de Janeiro, RJ), Leandro do Vidigal (Araçagi, PB), Lombas (Gália, SP),
Lourdes de Deus (Custódia, PE), Lucilla (Itabaiana, PB), M. Torres (São João do Tigre, PB),
Marcelo (Ponta Grossa, PR), Maria Brandão (Jaú, SP), Maria Lucia Beraldo (Ribeirão Preto,
SP), Marilena Kali (Rio de Janeiro, RJ), Marilene Gomes (Paulista, PE), Miguel S. S. S,
(Marília, SP), N. Torres (Conselheiro Pena, MG), Nakajima (Gumma, Japão), Nascimento
(Piracicaba, SP), Odon Nogueira (Bela Vista de Goiás, GO), Olinda (Guairá, PR), Osvaldo
(Penápolis, SP), Parreira (Montes Claros, MG), Patrícia Gonçalves (Campinas, SP), Preta
(Ouro Preto, MG), R. Lopes (Ponta Porã, MS), Rocha Maia (Rio de Janeiro, RJ), Rogério
Sena (Belo Horizonte, MG), S. Martins (Jales, SP), Tania (Maceió, AL), Tonico Scarelli (São
Joaquim da Barra, SP) e Waldecy de Deus (Boa Nova, BA).

Sala Especial

Alcides (Falecido), Chico da Silva (Falecido), Chico Tabibuia (Falecido), Eli Heil (Palhoça,
SC), Louco (Falecido), Nuca de Tracunhaém (Nazaré da Mata, PE), Ranchinho (Falecido) e
Roseno (Falecido)
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Artistas participantes da Bienal Naifs do Brasil 2010

Artistas selecionados

Ademar César (Joinville, SC), Rodrigues Lessa (Tupã, SP), A. Salviano Bueno (Paraguaçu, MG),
A. D. Silva (Presidente Venceslau, SP), Amélia Gil (Piracicaba, SP), Anabea (Santo Ângelo,
RS), AC. Pais (São Paulo, SP), Psitilo (Porto Alegre, RS), Antônio Eustáquio (Raul Soares,
MG), Tonico Scarelli (São Joaquim da Barra, SP), Kaká (Barra Bonita, SP), Carmela Pereira
(Piracicaba, SP), Cássia Brizolla (Serra Negra, SP), Claudimar Pereira (Pirenópolis, GO), Cló-
vis Junior (Guarabira, PB), Cor Jesus (Guaraciba. MG), Daniel Firmino (Ribeirão Bonito, SP),
Denise Costa (João Pessoa, PB), Diógenes Oliveira (Teofilândia, BA), Néia (São Paulo, SP),
Elisabeth (Campanha, MG), Enzo Ferrara São Paulo, SP), Francisco das Chagas (Piripiri, PI),
Chico Carpina (Campinas, SP), Geraldina Galléas (Fernandes Pinheiro, PR), Helena Vasconce-
los (Uberaba, MG), Helena C. Rodrigues (Salvador, BA), Nakajima (Gumma, Japão), Tito Lobo
(João Pessoa, PB), Joana Baraúna (Santa Rita, PB), João Pedro do Juazeiro (Ipaumirim, CE),
D’Ollynda Brasil (Recife, PE), Blanco Castro (Monte Alto, SP), José Luiz S. (Belo Horizonte,
MG), JM (Dores do Indaiá, MG), J. Murilo (Cordisburgo, MG), José Raimundo (Careaçu, MG),
Josenildo Suassuna (Catolé da Rocha, PB), Júlio Paraty (Parati, RJ), Karleen Renwick (São
Paulo, SP), Lucilla (Itabaiana, PB), Rocha Maia (Rio de Janeiro, RJ), Lilia Machado (São Carlos,
SP), Luiz Teodoro (Mococa, SP), Marcelo (Ponta Grossa, PR), Marcos de Oliveira (Mundo
Novo, BA), Marilene Gomes (Paulista, PE), Obra coletiva, Célia Santiago (Caruari, AM), Ma

D’arc (Catalão, GO), Maria Brandão (Jaú, SP), Isa Galindo (Caruaru, PE), Mari (Tremedal,
BA), Miguel SSS (Marília, SP), Monica Alvarenga (Rio de Janeiro, RJ), Neuza Leonora (Candido
Mota, SP), Odon Nogueira (Bela Vista, GO), Rômulo Cardozo (Cachoeiro do Itapemirim, ES),
R: Domingues (Mossâmedes, GO), Sandra Aguiar (Nazaré, BA), Serena Souza (São Paulo, SP),
Sérgio Pompêo (Goiânia, GO), Sidney (Salvador, BA), Silviano (Feira de Santana BA), Valdivino
Miranda (Itiquira, MT), Valques Rodrigues (Cuiabá, MT), Wilson Neto (Fortaleza, CE) e Maria
Matheus – Zilda Maria Alves Matheus (São Paulo, SP)

Sala Especial

Alex dos Santos (Jaboticabal, SP), Alex Ceverny (São Paulo, SP), Antonio Henrique Amaral
(São Paulo, SP), Dalton (Brasília, DF), José Bezerra (Buíque, PE), Guimarães (Bocaiúva do Sul,
PR), Rogério Sena (Belo Horizonte, MG), e Vânia Mignone (Campinas, SP).
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