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Já não estamos dentro dos parâmetros do que se chamou de arte moderna. Chamei a isso de arte 

pós-moderna, para significar a diferença. 

 

O artista primitivo cria um objeto ‘que participa’. O artista de hoje, com algo de um desespero 

dentro dele, chama os outros a que dêem participação ao seu objeto. 

 

Mário Pedrosa 



RESUMO 

 

 

QUINTELLA, Pollyana. Mário Pedrosa entre os tupiniquins ou nambás: uma perspectiva 

primitivista para a arte pós-moderna. 2018. 111f. Dissertação (Mestrado em Arte e Cultura 

Contemporânea) – Instituto de Artes, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, 2018.  

 

 

A presente pesquisa se debruça sobre o aspecto primitivista na obra do crítico Mário 

Pedrosa. Tendo atravessado o século XX, Pedrosa concebia a arte como manifestação universal, 

o que fez com que buscasse aliar a experiência moderna à produção dos loucos, das crianças e 

de grupos não ocidentais. No fim da década de 1970, na volta de seu último exílio, o crítico 

planejou dois projetos para o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro: uma grande exposição 

de arte indígena brasileira, “Alegria de Viver, Alegria de Criar” (não realizada em razão do 

incêndio ocorrido na instituição) e o “Museu das Origens”, que viria a ser o “novo MAM” no 

contexto do pós-incêndio, constituído por cinco núcleos (Museu do Índio, Museu de Arte 

Virgem, Museu de Arte Moderna, Museu do Negro, Museu de Artes Populares). Analisamos 

esses dois casos à luz do pensamento presente nos textos do crítico, já deflagrando seu 

desencanto diante do projeto Moderno, e reconhecendo a experiência indígena, por exemplo, 

como um referencial de interlocução para a produção contemporânea. 

 

 

 

Palavras-chave: Mário Pedrosa. Arte moderna. Primitivismo. Arte indígena.  

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

 

 

 

QUINTELLA, Pollyana. Mário Pedrosa among the tupiniquins or nambás. 2018. 111f. 

Dissertação (Mestrado em Arte e Cultura Contemporânea) – Instituto de Artes, Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018. 

 

 

This research investigates the primitive aspect in the work of the art critic Mário 

Pedrosa. Having lived through the most part of the 20th century, Pedrosa saw art as universal 

manifestation, this belief made him seek to unite the modern experience and the art of the 

alienated, children and non-Western groups. At the end of the 1970s, back from his last exile, 

the critic had two projects planned for the Museum of Modern Art of Rio de Janeiro: a large 

exhibition about native-Brazilian art, “Alegria de Viver, Alegria de Criar” (which was not 

opened due to the fire that ravaged the institution) and “Museu das Origens”, which would have 

become the “new MAM” after the fire, composed of five parts (the Museum of native-Brazilian 

Art, the Virgin Art Museum, Modern Art Museum, Museum of African-Brazilian Art and the 

Popular Art Museum). We shed light at those two projects with the critic’s own work, mainly 

texts which show a disbelief in the Modern project, recognizing the indigenous experience, for 

instance, as a point of reference and dialogue for his contemporaries. 

 

 

 

Keywords: Mário Pedrosa. Modern art. Primitivism. Indigenous art. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

É corrente, entre os grupos indígenas brasileiros, que suas autodenominações sejam 

fruto, não de uma atribuição ou característica específica, mas da qualidade de ser humano. 

Yanomami, por exemplo, significa “ser humano”, em oposição a yaro (animal de caça), yai (ser 

invisível ou sem nome) e nape (inimigo, estrangeiro, branco, não yanomami). O que os define 

em oposição aos outros seres da terra é o fato de serem humanos. Animais e brancos não seriam, 

a priori, dotados de humanidade. O mesmo se aplica para os Xavante, autodenominados A’uwe, 

“gente”. A identidade do grupo, segundo esta premissa primordial, é seu grau de gente 

(KOPENAWA; ALBERT, 2010). Já o pioneiro estudo de Marcel Mauss (1938) anunciava a 

complexidade da construção de identidade. A noção de pessoa, supostamente encarada como 

universal, estaria, por outro lado, ancorada em categorias morais e jurídicas, segundo 

orientações durkheimianas. Curiosamente, Lévi-Strauss afirma que a humanidade é um 

conceito moderno, em que a outridade é, muitas vezes, um componente da universalidade 

ocidental (STRAUSS, 1952). No sentido contrário poderíamos interpretar os desenhos 

kadiwéu, presentes no estudo do mesmo antropólogo (1935), que tanto interessou a Mário 

Pedrosa. Lévi-Strauss diria que, diferente da arte moderna européia, os desenhos kadiwéu “em 

lugar de representar a imagem de um rosto deformado, deformam efetivamente um rosto 

verdadeiro” (STRAUSS, 1975, p. 290). O estudo traria a percepção de que as estéticas indígenas 

incorrem as superfícies para derivar um outro, tranveem a realidade, manipulam identidades. 

A estes universos recorreríamos para forjar princípios de uma cultura local. O que poderemos 

falar sobre o primitivismo que, no Brasil, nos faz sujeito e objeto de uma mesma trama?  

A obsessão pela origem que justifique alguma identidade ou, para Deleuze e Guatarri, 

“rostidade” coletiva, é esforço de ler e fabricar diferenças ao mesmo tempo. Em Flora 

Sussekind, a origem é “pura meta”, em Martin Heidegger, “a proximidade à origem é secreta”, 

em Michel Foucault, “a origem está sempre antes da queda, antes do corpo, antes do mundo e 

do tempo”, em Maria Gabriela Lhansol, “o futuro é uma origem”, por fim, em Guimarães 

Rosa “tudo se finge primeiro; germina autêntico é  depois”. A origem se coloca como aspecto 

a se perseguir sem, contudo, se fazer palpável. 

Por outro lado, nas metafísicas ameríndias,1 o papel da identidade está constantemente 

submetido a uma dança das cadeiras, desvelando os abismos da fabricação de si. O modernismo 

de Oswald de Andrade parece ter percebido isso também refletido no âmago de sua burguesia 

                                                      
1 Ver Metafísicas Canibais, de Eduardo Viveiros de Castro (Cosac & Naify, 2015). 



14 

 

cafeeira. Na tentativa de instaurar a modernidade no campo frágil e rarefeito do Brasil, o elogio 

à antropofagia parece justificar assimilações culturais e encorajar suas fagocitoses. “Só me 

interessa o que não é meu”, lei do homem brasileiro, outro de si mesmo. Jogar-se no fascínio 

primitivista, no contexto brasileiro, era responder, antes de tudo, às neuroses ocidentais da 

identidade e, no entanto, aqui já éramos o outro deles, o exótico, o paradisíaco. Aqui, 

buscávamos o outro do outro, nós. E algum outro possível. No exercício de apreensão de nossas 

fundações originárias buscávamos, não o outro, mas a nós mesmos. 

Longa discussão na antropologia, a relação com a alteridade é, para uns, a 

impossibilidade do acesso – o fardo do solipsismo, o outro como processo de ficção, literatura 

– e para outros a possibilidade de “devolver-nos uma imagem de nós mesmos na qual não nos 

reconhecemos” (MANIGLIER apud VIVEIROS de CASTRO 2015: 21). No campo da arte, a 

flexibilidade metodológica abre margens para tratar a relação com a alteridade como espaço 

investigativo de novas práticas. É a ideia de infância, inconsciente, natureza que surgem como 

horizontes dialéticos e especulativos. O primitivista reivindica seu grau zero, seu recomeço, sua 

originalidade. O primitivista, o outro do outro, reivindica estar na borda, e se possível fosse, 

estar de fora, estar do avesso. O outro é a promessa da diferença, a possibilidade do novo. O 

outro é o refúgio, a solução, a saída e, por outro lado, a negação, a destruição, o perigo. Longe 

do contato direto, são os objetos – estes rastros, vestígios – que aproximam o primitivista do 

primitivo, que alimentam seu imaginário. 

É mesmo no drama da questão que atravessamos a história exercitando respostas para a 

busca da “arte brasileira”. De Aleijadinho a Hélio Oiticica indagamos: há arte brasileira? A 

quem serve? De que se alimenta? Do Brasil pau-brasil ao Brasil diarreia, do matriarcado de 

Pindorama e da Revolução Caraíba ao Catiti Catiti de Lygia Pape inventou-se um repertório de 

alegorias, valores, uma coleção do “tipicamente brasileiro” traduzido em tema, cor, forma, 

postura, discurso. 

O que investigamos com o primitivismo brasileiro é o ato de subordinar a diferença à 

identidade, seja no caso de uma identidade pretensamente nacional – como nos modernistas de 

1920 e mesmo com Mário Pedrosa – seja como afirmação de modernidade: “A modernidade 

requer uma alteridade, um referencial fora de si mesma – um pré-moderno ou não moderno em 

relação ao qual o moderno adquira seu pleno significado.” (TROUILLOT, apud HUYSSEN, 

2014: 24). ou, como diria Hal Foster, “É aí que um passo para fora da tradição é tido como algo 

que coincide com um salto para dentro dela” (1985, p. 237). 

Trata-se, portanto, de uma diferença constantemente codificada, alegorizada, 

simbolizada, construída. Nas alianças concretas, não se desenharia nem a unidade das 
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diferenças – a suposta harmonia do mito da “mestiçagem”, no âmbito biológico, e do  

“sincretismo”, no âmbito cultural – nem a cacofonia do todo incompreensível, mas forças em 

coexistência, ou modulação da diversidade, como sublinha Márcio Goldman: 

 
as conexões se dão entre heterogêneos enquanto 

heterogêneos, as relações se dão entre diferenças enquanto diferenças, 

como lembra Guattari (1992) ao falar de heterogênese, conceito que 

tem como premissa fundamental a hipótese de que o diferencial não 

pode ser encarado como mera negação e/ou oposição, uma vez que ele 

é sobretudo da ordem da criação ou da criatividade (2015, p. 649). 

 
Mário Pedrosa não escapou de tal fascínio. Com uma longa produção que cobre quase 

todo o século XX, o crítico se propôs a pensar a produção artística dita primitiva de modo 

esparso, mas insistente e pontual. Em 1978, depois do incêndio do Museu de Arte Moderna 

(MAM) do Rio de Janeiro, Mário Pedrosa propôs um novo museu de arte moderna. Intitulado 

Museu das Origens, o complexo abrigaria cinco museus: Museu do Índio, Museu do 

Inconsciente, Museu de Arte Moderna, Museu do Negro e Museu de Artes Populares. Como 

projeto de grandes ambições, sua viabilização foi vetada pois considerava-se “incompatível 

com a atual estrutura de poder do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro” (MAM, 1978), 

não seguindo adiante. Neste mesmo ano, antes do incêndio, Pedrosa também organizava, junto 

a Lygia Pape, uma complexa mostra para o mesmo museu, “Alegria de Viver, Alegria de Criar”, 

que pretendia reunir a arte dos povos indígenas no Brasil e seus modos de vida, também não 

realizada. Queremos, com esta pesquisa, compreender os discursos e narrativas do crítico a 

respeito da arte primitiva, principalmente a partir de seus textos e desses dois projetos para o 

MAM, em 1978, não realizados. A recorrência aos universos “primitivos” era, para o crítico, 

uma ação política e fundamental para refletir sobre a arte que seus contemporâneos faziam até 

então. 

Mário se define, já no final da vida, como “um grilo chato que não para, no canto da 

grande sala social”, para o jornal O Globo, em 1978, na volta de seu último exílio. Em 1974, 

ainda fora do país, no contexto da ditadura militar, o crítico começou a esboçar algumas de suas 

memórias, planejando a publicação de uma autobiografia. Não foi fácil, como pontuou, 

organizar os eventos de sua trajetória de vida, entre a militância política e o envolvimento 

artístico, caminhos imbricados e inseparáveis. A biografia de Mário Pedrosa permanece esparsa 

e fragmentada, e esse ofício aparece nas tentativas de Martins (2001), Mari (2006), ainda sem 

esgotamentos. Mário Pedrosa transformou-se num cânone da crítica de arte no Brasil, 

assumindo muitas vezes o lugar entre o pioneirismo da crítica profissional e um dos últimos 
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exemplos de “homem moderno”. Qualquer estudo que pretenda desdobrá-lo lida 

necessariamente com a força e a carga que isso implica. Por outro lado, a prática de canonização 

dos personagens brasileiros inclina-se constantemente ao anestesiamento crítico, e nosso 

exercício buscará não só delinear suas contribuições, mas igualmente suas contradições e 

problemas. 

Longe do ambiente acadêmico,2 seu pensamento se constituiu necessariamente por meio 

de colunas de jornais, conferências, comunicações e publicações.3 Se por outro lado isso rendeu 

ao crítico uma obra aberta, esparsa, sem grande coesão teórica, por outro também permitiu o 

deslocamento por questões diversas e uma intimidade com a urgência do presente: Pedrosa 

acompanhou artistas dia a dia e foi responsável por alguns pioneirismos, como a utilização do 

termo “arte pós-moderna”4 tornando-se dono da expressão que depois se tornaria jargão 

amplamente utilizado pelo circuito da arte brasileira: “A arte é o exercício experimental da 

liberdade”.5 

O trabalho de circunscrever o crítico no terreno da história da arte brasileira deve-se 

muito ao exercício de sistematização realizado por Aracy Amaral e Otília Arantes. Aracy 

Amaral publicou em 1975, Mundo, homem, arte em crise e, em 1981, Dos murais de Portinari 

aos espaços de Brasília, ano de sua morte; Otília Arantes reuniu e publicou textos do autor em 

1995, 1996 e 2000, em quatro volumes pela editora da Universidade de São Paulo, assim como 

escreveu um livro sobre seu itinerário crítico. Mário contribuiu regularmente para o Correio da 

Manhã, o Jornal do Brasil, a Tribuna da Imprensa, A Folha de S. Paulo, e muitas de suas ideias 

estiveram espalhadas nesses periódicos, até serem reunidas por essas duas pesquisadoras. 

Recentemente, também se ampliaram os estudos sobre sua obra: há, por exemplo, o livro 

Mário Pedrosa e o Brasil, com ensaios de diversos autores (entre eles, Aracy Amaral, Otília 

Arantes e Sonia Salzstein) em razão de seu centenário, com organização de José Castilho 

Marques Neto (2001); o livro Educação Estética e crítica de arte na obra de Mário Pedrosa 

                                                      
2 Não por falta de tentativa: Mário concorreu à cátedra de História da Arte e Estética da FAU da Universidade do 

Brasil, em 1949 e, entre 1955 e 1856, se inscreveu em alguns concursos para livre-docência na mesma instituição, 

não sendo admitido. 
3 Em vida, Mário publicou, entre arte e política: Arte Necessidade Vital (Livraria da Casa, 1949); Panorama da 

Pintura Moderna (Rio de Janeiro: Ministério de Educação e Saúde, 1952); Crescimento e Criação (Mário Pedrosa 

e Ivan Serpa, Rio de Janeiro, 1954); Dimensões da Arte (Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Cultura, 1964); 

A Opção Brasileira (Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 1966); A Opção Imperialista (Rio de Janeiro: 

Editora Civilização Brasileira, 1966); Arte Brasileira Hoje (com Aracy Amaral, Mário Schenberg, et. al.; coord. 

geral de Ferreira Gullar / Rio de Janeiro: Paz e Terra , 1973; Calder. Paris: Maeght éditeur, 1975); Mundo, Homem, 

Arte em Crise (São Paulo: Editora Perspectiva, 1975, com organização de Aracy Amaral); Arte, Forma e 

Personalidade (São Paulo: Kairós, 1979); A Crise Mundial do Imperialismo e Rosa Luxemburgo (Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 1979); Sobre o Partido dos Trabalhadores (São Paulo: Ched, 1980). 
4 Aparece pela primeira vez em “Arte pós-moderna, arte ambiental, Hélio Oiticica”, em 1966. 
5 Aparece na análise do trabalho de Antonio Manuel, “O corpo é a obra”, realizado no MAM em 1970. 
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(2011), de Marta D’Angelo; O Antídoto do Mal: crítica de arte e loucura na modernidade 

brasileira, de Gustavo Henrique Dionisio (2012); Candido Portinari e Mário Pedrosa - Uma 

leitura antropológica do embate entre figuração e abstração no Brasil, de Patrícia Reinheimer 

(2013); a reunião de entrevistas do crítico na série Encontros, da editora Azougue, com 

organização de César Oiticica Filho (2013); o esforço da editora Cosac & Naify em reeditar sua 

obra completa (2015), embora seu fechamento tenha interrompido a publicação dos dois 

volumes finais e, também em 2015, a publicação de Mário Pedrosa: Primary Documents, pelo 

MoMA, organizado por Glória Ferreira e Paulo Herkenhoff, colocam Pedrosa em circulação 

internacional. Em 2017, o livro Pas de Politique Mariô! Mario Pedrosa e a Política, de Dainis 

Karepovs, também trouxe um amplo perfil da trajetória política do crítico, mais conhecido por 

sua atuação no circuito artístico,6 e a exposição Mário Pedrosa: Da Natureza Afetiva da 

Forma, no Museu Reina Sofia, na Espanha, com curadoria de Michelle Sommer e Gabriel 

Perez-Barreiro, também acentuou seu perfil diverso e internacional.  

No entanto, essa dissertação se adensará em torno do Mário Pedrosa primitivista, aspecto 

por vezes ignorado em sua obra, ou colocado como reflexo de um desgaste do olhar crítico já 

numa fase avançada da vida. Queremos expor, além disso, que certo pensamento primitivista 

acompanha toda a obra de Pedrosa, culminando, por fim, nos dois projetos pensados no ano de 

1978: a exposição “Alegria de Viver, Alegria de Criar” e o Museu das Origens, ambos não 

realizados e que se constituíram como maior interesse e pesquisa ao longo das décadas de 1960 

e 1970. Buscaremos reconstruir percursos, vestígios e indícios do projeto através de fontes 

primárias do Arquivo Mário Pedrosa, hoje domiciliado na Biblioteca Nacional, entre cartas, 

esboços, desenhos e manuscritos. Embora não realizados, os dois projetos funcionaram como 

referências importantes para perspectivas e projetos posteriores no Brasil, revelando, mesmo 

em esboço, algum impacto. Em 1994, Dinah Guimarães fundaria no Museu Nacional de Belas 

Artes a Galeria Permanente Mario Pedrosa, tendo por base o Museu das Origens. Também em 

2000, Nelson Aguilar inauguraria a Mostra do Redescobrimento no Pavilhão da Bienal, cujos 

núcleos remontariam ao projeto de Pedrosa. 

Portanto, nos caberá reconstituir o que foram tais projetos e, a partir disso, investigar 

como o crítico mobilizou seu pensamento em torno da arte indígena – manifestação que aqui 

será priorizada em relação às outras práticas não ocidentais pela disponibilidade de material e 

por ter sido mais enfatizada pelo crítico – e das “origens”, buscando compreender determinada 

perspectiva brasileira na construção e invenção de um outro como elaboração de si. Para isso, 

                                                      
6 Falta ainda, no entanto, uma leitura que consiga equilibrar o Pedrosa crítico de arte com o militante político. Em 

geral, as perspectivas enfatizam apenas um desses aspectos.  
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aproximaremos Pedrosa da discussão dos regimes de visibilidade e os dilemas de exibição: a 

transculturalidade da arte no problema arte-artefato, o dualismo da abordagem formalista ou 

culturalista, a economia do objeto artístico, entre a discursividade, a materialidade e a produção 

de sentido, os percursos e respostas da alteridade como modernidade e da modernidade como 

alteridade no Brasil, refletindo o problema da origem e da mestiçagem. Falamos, deste modo, 

de uma aproximação entre os campos da antropologia e da história da arte, seus pontos de 

contaminação e aproximação possíveis. No campo teórico, buscaremos aproximar Mário 

Pedrosa de Darcy Ribeiro, seu conselheiro em antropologia e amigo, de onde virá a abordagem 

da “alegria de viver” de que falam Pedrosa, Lévi-Strauss e Alfred Gell. Em relação aos projetos, 

caberá compará-los com as realizações de Lina Bo Bardi, William Rubin e Jean-Hubert Martin. 

Nossa hipótese é que o Mário Pedrosa do final da década de 1970, muito além de 

desencantado, está buscando certa contemporaneidade no universo ameríndio e, em geral, em 

outros meios de produção artística não ocidental, com mais ou menos proximidade. Essa 

postura, ao contrário de resignação diante dos caminhos tomados pela arte moderna e pós-

moderna, era modo e tentativa de oxigenar os artistas atuantes próximos a seu círculo social, 

como Hélio Oiticica, Lygia Pape, Antonio Manuel, os colocando em confronto com outros 

meios produtivos. Não deixaremos de delinear seus limites. Foi um exercício acentuadamente 

idealizado, generalista, pouco informado por dados locais e pelas leituras etnográficas, 

eventualmente localizando o índio nas narrativas anônimas e num passado a-histórico. Por outro 

lado, nosso objetivo também será buscar e reconhecer a coesão e coerência que perpassa sua 

obra, no exercício de aproximação e menos segmentação. Buscaremos textos desde a década de 

1940, mais inclinados a afinidades com a psicologia e a psicanálise, que já prenunciam o fundo 

conceitual que culminará nos projetos do fim da vida. Isso porque, em interpretações da obra 

do crítico, costumou-se organizar sua obra em determinadas fases, com diferentes vieses de 

interesse (MAMMI, 2015; ARANTES, 2001). 

Mas se Pedrosa estava interessado em entender as fundações de uma arte brasileira, por 

outro lado era um “inimigo do nacionalismo” (WISNIK, 2015, p. 10), aquele valorizado por 

regimes totalitários. Como defensor da modernidade, seu intento foi sempre o de garantir o 

aspecto universalista da arte, como categoria inerente, e mesmo por isso a possibilidade de 

inserir as experiências artísticas não ocidentais dentro de dispositivos de legitimação artística, 

museus. Cabe lembrar que a “cultura brasileira”, a oficial, no contexto do nacionalismo, estava 

bastante presente no discurso oficial do regime militar, amparada pelas ideias de Gilberto 

Freyre. Aliás, “cultura brasileira”, como fundamento para sustentar uma suposta harmonia que 

camuflasse diferenças e dissidências, não parece ter sido o interesse de Pedrosa. Neste trecho 
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de uma crítica a Di Cavalcanti, notamos o tom do crítico, em 1952:  

 

Eu gostaria que Di nos dissesse de que “seiva racial” ele fala: 

da negra? portuguesa? índia? italiana? polonesa, síria, turca, judaica, 

germânica? Ou, quer ele sustentar que a única “seiva” que serve para 

tirarmos dele a famosa e indefinível “arte brasileira” é o velho lugar 

comum das “três raças tristes” de que ambos descendemos? 

(PEDROSA, 2004, p. 189). 

 

No entanto, este conflito parece ambíguo. Sobre a Semana de Arte Moderna, Pedrosa 

escreveu um longo texto, também em 1952, ressaltando a importância do movimento e o fato 

de ter aberto o interesse pela “revelação do Brasil”. Para o crítico, sem a Semana não teríamos 

tido a “sistematização, profundidade e busca de raízes que assinalou” (2015, p. 227). O que 

mostra, pelo menos até aquela altura, não um incômodo com os ícones de brasilidade 

produzidos pelos modernistas mas, ao contrário, certa admiração e continuidade. Tece, ainda, 

uma série de elogios às tentativas de Mário de Andrade, ressaltando “o extraordinário vigor 

plástico e cromático da evocação da natureza brasileira. (...) O Brasil de Mário de Andrade entra 

pelos sentidos. Daí sua força prática e concretizadora” (2015, p. 226). O crítico diz ainda que 

“o primitivismo foi a porta pela qual os modernistas penetraram no Brasil e a sua carta de 

naturalização brasileira”, não o primitivismo das distâncias geográficas, mas “virando-se para 

dentro do país, de costas ao mar (...) para conjugar o cultural e o instintivo” (Ibid., 227). Pedrosa, 

por fim, lamenta alguns desdobramentos: 

 

Só mais tarde, quando as separações de temperamento e 

individualidade se fazem segundo as afinidades, é que o nacionalismo ingênuo 

primitivo, não literário no sentido da expressão verbal, mas plástico, ramo 

regional do universalismo moderno, degenera em nacionalismo político, 

cívico, patriótico sob as suas diversas costumeiras chinfrinadas (Ibid. 229) 

 

Porém, os projetos estudados aqui são de mais de vinte anos depois, já articulados em 

contexto distinto. Cabe ressaltarmos o contexto social da década de 1970 e arredores. Não só 

Pedrosa volta do exílio obstinado a dedicar-se integralmente à “arte fora da arte”, mas muitos 

campos parecem voltar-se com mais atenção às culturas indígenas, afro-brasileiras e populares. 

Lélia Gonzalez inicia o pioneiro curso de Cultura Negra na Escola de Artes Visuais do Parque 

Lage em 19767, recém-inaugurada por Rubens Gerchman e Lina Bo Bardi que, no projeto de 

                                                      

7 Em termos de bibliografia, o interesse pela arte afrobrasileira, por exemplo, até a década de 1980, embora esparso 
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fundação da mesma Escola previa ocas como ateliês externos à casa, no contexto da mata, não 

realizadas. No mesmo ano, Jacques Van de Beuque organiza com sua coleção a grande mostra 

“Arte popular brasileira” no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, também inaugurando 

o Museu Casa do Pontal. Rubem Valentim publica o “Manifesto ainda que Tardio”. Nas artes 

visuais, os artistas aliam suas pesquisas às questões socioculturais. Lygia Pape, que será 

assistente de Pedrosa em “Alegria de Viver, Alegria de Criar”, passa a década interessada nas 

experiências indígenas, culminando na dissertação de 1980 “Catiti-Catiti na terra dos Brasis” e 

realiza uma série de trabalhos relacionados ao universo indígena brasileiro, como Caixa Brasil 

(1968), “Tecelares” (1974), “Our Parents” (1974), Catiti Catiti (1978) e, posteriormente, a série 

de Mantos Tupinambás da década de 1990. Também Cildo Meireles, Anna Bella Geiger, 

Claudia Andujar, Miguel Rio Branco, Clóvis Irigaray e Bené Fonteles voltaram-se para as 

questões indígenas. A Tropicália pós-bossa nova, no final dos anos 1960, também se interessava 

amplamente pelos dados da cultura de massa, resgatando a antropofagia e elementos da cultura 

nacional e popular. “Viva a mata! Viva a mulata!” cantava Caetano. É ao longo da década de 

1970 que há um progressivo aumento na luta e resistência indígenas, com denúncias ao projeto 

oficial de extermínio da ditadura militar, que propunha o fim dos índios até o ano de 1998, 

enquanto aberturas de estradas, como a Transamazônica, hidrelétricas e pelotões militares 

rasgavam a floresta no “projeto de integração nacional” (HECK; LOEBENS; CARVALHO, 

2005). Essa articulação desencadearia os direitos históricos à terra conquistados com a 

Constituição de 1988. Curiosamente, 1978 é também o ano em que Claudia Andujar, uma das 

artistas participantes da possível exposição de Pedrosa, é enquadrada na lei de Segurança 

Nacional pelo governo militar, e expulsa do território indígena enquanto publicava seu primeiro 

livro sobre os Yanomami.8 

Dado o contexto, é então que desenvolveremos, no primeiro capítulo, uma tentativa de 

reconstituição do projeto da exposição “Alegria de Viver, Alegria de Criar”, a partir dos 

                                                      
e pontual, encontra-se presente desde 1904, com As línguas e as belas artes nos colonos pretos, de Nina Rodrigues, 

e aparece posteriormente em textos de Arthur Ramos (1957), Mario Barata (1957), Clarival do Prado Valladares 

(1963; 1966; 1968; 1969; 1976) Roger Bastide (1968), Lélia Coelho Frota (1878), Pierre Verger (1980), entre 

outros. No caso da arte indígena, a bibliografia concentra-se no campo da antropologia com Franz Boas (1927), 

Levi-Strauss (1945), Berta G. Ribeiro (1940; 1980; 1987; 1989), Lucia H. Van Velthem (1984),  Maria  Luisa  

Fenelon Costa (1976; 1986; 1988) Darcy Ribeiro (1983; 1986), Lux Vidal (1978), Ulpiano Bezerra de Menezes 

(1983).  
8 Já em perspectiva ampliada, se olharmos para as tentativas de “expor o Brasil”, ou para os projetos museológicos 

empreendidos, encontraremos alguns casos especiais8. Lina Bo Bardi é certamente o maior nome, e a quem 

retornaremos mais a frente, em leitura comparada com seus projetos como Bahia (1959), Nordeste (1963). Além 

de outros episódios como o de Abdias Nascimento com o Museu de Arte Negra (MAN), e Darcy Ribeiro com o 

Museu do Índio (1953), apenas para nos atermos aos exemplos mais ilustres. Ou, mais recentemente, o trabalho 

de Emanoel Araújo com o Museu Afro-Brasil (2004).   
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arquivos disponíveis. Além disso, analisamos a perspectiva do crítico aliando o projeto aos 

textos que refletem seu pensamento sobre a arte primitiva. Para isso, recorreremos a teóricos 

como Alfred Gell e seu conceito de “agência” e Sally Price e sua crítica ao uso da arte primitiva 

em centros civilizados. 

No segundo capítulo, daremos atenção ao projeto do Museu das Origens, também não 

realizado, buscando seu contexto e elaboração. Junto a isso, voltamos aos episódios 

institucionais anteriores, como a experiência do crítico com a construção do Museu da 

Solidariedade, no Chile, sua atuação na Bienal de São Paulo, seu projeto para o Museu de 

Brasília. Além disso, buscamos rever sua aproximação com Nise da Silveira e seu diálogo com 

a psicologia para fundamentar uma concepção universalista para a arte, fundo conceitual que o 

acompanhará até os projetos do fim da vida.  

No terceiro capítulo, buscamos importantes referências de convívio para o crítico, 

também responsáveis pela elaboração de seu pensamento social. Darcy e Berta Ribeiro como 

influências no modo de ver e interpretar a arte indígena e leituras antropológicas como Lévi-

Strauss, Franz Boas e Michel Leiris, presentes nos seus textos. Ainda, situaremos Pedrosa na 

discussão sobre cultura nacional nos anos 1970, bastante próxima das ideias de Gilberto Freyre 

e das políticas de incentivo ao Folclore, campos não propriamente incorporados pelo crítico, 

demarcando sua diferença. Também buscamos compará-lo com figuras centrais para a arte 

brasileira: Mário de Andrade, Ferreira Gullar, Frederico Morais, Hélio Oiticica e Lygia Pape, 

todos tensionando, à sua maneira, as relações entre arte e participação popular.  

Por fim, no quarto e último capítulo, analisamos os projetos de Pedrosa à luz de outras 

exposições de cunho primitivista, como “Primitivism in 20th Century Art”, organizada no 

MoMA por William Rubin, de 1984; “Magiciens de la terre”, de 1989, organizada por Jean-

Hubert Martin no Centre Pompidou, “Bahia”, de 1959, e “Nordeste”, de 1963, organizadas por 

Lina Bo Bardi. Entre elas, recorremos frequentemente a James Clifford, Hal Foster e Thomas 

McEvilley, incorporando as críticas pós-coloniais a partir dessas experiências expositivas.  
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1. ALEGRIA DE VIVER, ALEGRIA DE CRIAR 

 

Obras de arte também podem capturar 

enguias, como vimos, ou cultivar inhames  

Alfred Gell 

 

 

1.1 A exposição: sua organização 

Mário Pedrosa volta ao Brasil em 1977, com seu mandado de prisão revogado. Este seu 

último exílio trouxe contribuições decisivas para uma nova postura crítica. Entre 1970 e 1973, 

viveu no Chile, construindo, ao lado de Salvador Allende, O Museu da Solidariedade em 1972 

e aproximando-se também da Cooperativa Centro de Mães, que lhe faria refletir sobre os limites 

do artesanato. Em 1975, ainda em Paris, publica o texto que redefine seu estado diante da arte: 

Discurso aos Tupiniquins ou Nambás. Com seu retorno, é para o Museu de Arte Moderna do 

Rio de Janeiro que pensaria seus dois últimos projetos. Em 1978, o crítico organizava, junto a 

Lygia Pape, a exposição “Alegria de Viver, Alegria de Criar”, que pretendia reunir a arte dos 

povos indígenas no Brasil e seus modos de vida, não realizada em razão de um histórico 

incêndio. Em 9 de julho daquele ano, dia seguinte ao ocorrido, os jornais estampavam a 

tragédia: “O Rio de Janeiro perdeu ontem o seu Museu de Arte Moderna. Quarenta minutos de 

fogo, um extintor enguiçado, o atraso dos bombeiros e a falta de água consumiram, enquanto a 

cidade dormia, o acervo da instituição…”. Mantendo-se apenas como projeto, a exposição não 

mais seria possível. No entanto, seu processo de pesquisa estava avançado, e documentos entre 

textos pessoais, esboços, entrevistas, cartas e manuscritos delineiam seu intuito através de lista 

de obras, eixos temáticos, orçamento, equipe e trocas institucionais. Sua previsão, depois de 

dois adiamentos, era inaugurar em dezembro de 1978, permanecendo em cartaz até fevereiro 

do ano seguinte. As peças seriam divididas entre Material de Guerra, Cerâmica, Cestaria, 

Plumária, Arqueologia, Habitação e Navegação, e contariam com legendas explicativas 

indicando “origem, colecionador e traços significantes decisivos” (PEDROSA, 1978). Mário 

esclarece que convidaria pessoas “qualificadas” para a elaboração de tais legendas e na sua 

equipe de antropólogos participavam Berta Ribeiro, Lux Vidal, Tereza Bauman, Carmen 

Junqueira, Eduardo Viveiros de Castro, além de Darcy Ribeiro, como principal consultor. Esta 

seria sua equipe: 
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FICHA 
TÉCNICA 

 

 

Colaboradores 

Funarte 

Embratur 

Fundação Roberto Marinho 

TV Globo (divulgação, catálogo, 

documentário e reproduções 
fotográficas) 

Direção Cultural Geral Mário Pedrosa 

Curadoria Adjunta Lygia Pape 

Consultoria Darcy Ribeiro 

 

 

Antropólogos 

Berta Ribeiro 

Eduardo Viveiros de Castro 

Tereza Bauman 

Lux Vidal 

Carmen Junqueira 

Arquiteto José Luiz Ripper 

Montagem Frank Barral 

Luminotécnica A. Brayton 

Iconografia 
Maureen Bisilliat 

Claudia Andujar 

Programação Visual Aloísio Carvão 

Coordenação Interna do 

MAM 

Ronaldo Macedo e monitores 

Secretaria e Pesquisa Carlos Augusto Hoffman 

 

Apoio 

CONSELHO FEDERAL DE 
CULTURA 
FUNARTE 

FINEP 

 

De dimensões ambiciosas, a mostra ocuparia os três andares do Museu, com esboço de 

mais de 1.500 peças vindas do Museu Nacional, Museu Goeldi, Museu do Ipiranga, Museu da 

USP, Museu de Cuiabá. (PEDROSA, 1978). Além disso, cartas institucionais indicam a 

tentativa de trazer o Manto Tupinambá do Museu do Homem na França. Solange Thierry, 

responsável pelo laboratório de etnologia daquele museu, chega a manifestar estarem 

“Honrados em participar do processo, queremos dar prosseguimento às comunicações” 

(PEDROSA, 1978). A pesquisa, àquela altura, limitava-se ao conjunto de obras do Museu 

Nacional, já selecionadas, e incluía etnias como Guarajara, Tembé, Pakará, Xirianá, Parecí, 

Tukano, Iruti-Tapuia, Makuxi, Karapanã, Wapichana, Bororo, Kanela, Tapirapé, entre outros. 

Aqui, um resumo do quantitativo: 
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Trecho da lista de obras que seriam utilizadas na exposição. Fonte: Arquivo Mário Pedrosa. 

 

 
Nos manuscritos do crítico: “As peças serão todas acompanhadas de uma legenda explicativa, compreendendo 

origem, ano, colecionador e traços significantes decisivos. Pessoas qualificadas serão responsabilizadas na 

confecção dessas legendas.” Fonte: Arquivo Mário Pedrosa. 

 

O crítico seguiria para o Museu Goeldi, como informou Márcio Doctors (2016), seu 

assistente no período. Em entrevista ao Pasquim, Pedrosa apresenta seu interesse: 

 

Quando voltei ao Brasil, uma das minhas preocupações era ver em 

que pé estavam as obras de certos museus que contêm um acervo dos índios 

brasileiros. Fiquei muito impressionado com a arte plumária, que é 

delicadíssima, onde o índio mostra as qualidades de um artista sem saber que 

é artista, de um homem que vive na sua comunidade e, apesar de todas as 

pressões de fora, mantém sua individualidade. Embora histórica e socialmente 

esteja condenada a desaparecer, temos uma dívida para com esta raça, a 

primeira, a matriz, que constitui a formação do Brasil. Portanto, minha 

exposição tem esse caráter de reposição histórica, moral, política e cultural. 

(1978, s\p). 

 

Ele não estava sozinho. Lygia Pape também já apresentava forte interesse pela cultura 
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indígena nacional, o que se reflete em alguns trabalhos do período, desde Caixa Brasil (1968), 

“Tecelares” (1974), “Our Parents” (1974), Catiti Catiti (1978) e, posteriormente, a série de 

Mantos Tupinambás da década de 1990. Em 1975, com uma bolsa de aperfeiçoamento do 

CNPq, a artista realiza a pesquisa “Espaços Poéticos: Uma Arquitetura do Precário”, sobre 

arquitetura indígena. Em 1980 concluiria sua dissertação de mestrado “Catiti catiti, na terra dos 

brasis” analisando a crise na arte contemporânea, respaldada pelo pensamento de Pedrosa e pelo 

experimentalismo de Hélio Oiticica. A artista chegaria a afirmar: “Não há nada mais sofisticado, 

intelectualmente falando, do que a cultura dita não erudita.” (1998, p. 21). E ainda: “Nós, os 

deserdados do mundo só temos em comum com nossos irmãos de destino – a miséria – como 

diz muito bem Mário Pedrosa. Mas vai ser a miséria (denominador comum desses povos), o 

elemento desencadeador do processo criativo” (1980, p. 60). 

Tratava-se, portanto, de voltar-se a certas origens brasileiras para entender a crise do 

momento, encontrando outros modos de solucioná-la. O desejo era o de realizar uma exposição 

de grandes dimensões, querendo, sobretudo, “marcar época na história cultural de nosso país” 

(PEDROSA, 1978). Isso aparece tanto nas falas de Pedrosa como na de Ney Land, naquela 

altura o então diretor do Museu do índio, e Heloísa Lustosa, diretora do MAM. Falava-se de 

uma “grande homenagem nacional” (LAND, 1978), e o crítico explicava seu momento crucial: 

“Essa oportunidade não se justifica apenas em função do momento cultural do Brasil, mas em 

função da crise de condicionamento histórico-cultural-artístico que alcança o nosso país, que 

alcança a América Latina e se estende as velhas metrópoles do mundo” (2015, p. 323). 

Pedrosa, para isso, queria reconstruir o ambiente em que o índio vive, mora e trabalha: 

“A exposição deverá ser como uma mostra interpretativa ou um discurso elucidativo de todo o 

espectro da criatividade cultural indígena e de seus problemas de sobrevivência e convívio 

(adaptação ecológica, interação social, inter-tribal e com a sociedade nacional)” (PEDROSA, 

1978). Sua possível organização, entre a expografia e a distribuição das peças, aparece em três 

momentos. Primeiro, neste relato em que Pedrosa descreve e justifica categorias para os objetos: 

 

1. A mostra deve se iniciar com vastos painéis fotográficos 

valorizados por uma iluminação de alto nível técnico com uma ideia clara do 

mundo onde viveu e vive o índio. As florestas, os rios e as savanas onde se 

encontram os aglomerados tribais sobreviventes. 

2. As habitações, as malocas, mostrando a extrema sabedoria 

arquitetônica do índio em termos de construção das estruturas e dos materiais 

usados, capazes de ensinar lições aos nossos arquitetos modernos. 

3.  Ligada a sua habitação, em plenos trópicos, está a vida social e 

cerimonial, a guerra e a paz da tribo. Aí estarão as armas, os meios de 

transporte, os instrumentos de trabalho e os fetiches para as diversas fases da 

vida comunal. 

4.  O interior da maloca onde a distribuição das funções se faz. O lugar 
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do homem, o lugar da mulher, depois nossa representação geral, ficando 

possível as características por tribo, para que não esqueçam que a coletividade 

tribal é em si mesmo a autoridade determinante. 

5. As atividades diversas da vida tribal serão representadas por células 

vivas, por materiais e por tribos. (PEDROSA, 1978). 

 

Neste esboço, a divisão assume maior precisão: 

 

DISPOSIÇÃO DAS PEÇAS 

TÉRREO 40 vitrines em 

acrílico com peças 

arqueológicas 

SALA PRINCIPAL - 2° ANDAR Grandes Painéis 

Vitrines 

Maloca 

Viveiros com 

pássaros 

Arte plumária 

TERCEIRO ANDAR Sala de Projeção 

de filmes 

Instrumentos 

Musicais 

Máscaras 

30 vitrines 
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No projeto expográfico vemos, na esquerda superior, a área que seria ocupada pela maloca e pelo viveiro de 

pássaros. Fonte: Arquivo Mário Pedrosa. 

 

Como exposição de grandes dimensões, com mais de 1.500 peças, sua viabilização 

contaria com o apoio da Funarte, Embratur, Fundação Roberto Marinho e TV Globo. Seu 

orçamento se dividia entre atividades preparatórias, montagem, manutenção e programação 

cultural: 

 

ATIVIDADES PREPARATÓRIAS 

Planificação Geral da Exposição 50.000 

Assessoria Técnico-Artístico-Científica (Dirigida por 

Mário Pedrosa) 

180.000 

Programa de Pesquisa Bibliográfica e Museológica 100.000 

Documentação Fotográfica (Painéis) 370.000 

Registro Sonográfico – Luminotécnica 100.000 

Galeria dos Índios 

Iconografia 

Filme Documentário Sobre a Exposição 

Subtotal 800.000 

MONTAGEM DA EXPOSIÇÃO 

Salão Térreo (Vitrines Especiais) 120.000 
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Salão Principal (Vitrines Especiais, Maloca e Viveiros 

com Pássaros) 

130.000 

Salão Superior (Vitrines Especiais) 130.000 

Transporte de Peças e Outros Serviços Entre o MAM e 

Museus Brasileiros e Europeus 

100.000 

Viagens Para Pesquisa 50.000 

Subtotal 530.000 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DIFUSÃO EDUCATIVA 

Seguro 290.000 

Guarda e Preservação 100.000 

Conservação, Limpeza de Viveiros e Maloca 30.000 

Orientação Especial de Antropólogos e Técnico em 

Didática Monitoria (Guias e Instrutores) 

130.000 

Subtotal 550.000 

PROGRAMAÇÃO CULTURAL 

Debates, Filmes e Projeções 120.000 

TOTAL 2.000.000

Cr$ 

 

1.2 Abordagens: modos de exibição e produção de sentido 

Expor artefatos etnográficos em “centros civilizados”,9 é uma prática que remonta aos 

gabinetes de curiosidade do século XVI, entre a acumulação enciclopédica e o prestígio social 

(POSSAS, 2005). A prática, como se sabe, desdobrou-se numa organização mais científica, a 

partir do século XVIII, com os museus etnográficos e classificações mais pretensiosas, assim 

como o fenômeno das exposições universais, no século XIX, em que conquistas e avanços 

técnicos eram expostos ao lado da “barbárie” dos povos colonizados. No século XX, caberia às 

vanguardas nutrir o universo “primitivo” de entusiasmo renovador e fonte de inspiração. Gill 

Perry ressalta, no caso dos artistas, por exemplo: 

 

A ausência de uma iconografia ou uma história acessíveis desses 

objetos permitia que eles fossem facilmente absorvidos numa cultura artística 

moderna. Essa descontextualização é uma das várias razões pelas quais os 

artistas modernos foram acusados de responder de modo etnocentrista à arte 

africana e da Oceania, atribuindo a suas aparências (significantes) sentidos 

                                                      
9 Aqui a alusão é ao livro de Sally Price, Arte Primitiva em Centros Civilizados.  
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ocidentais do século XX (significados) (1998, p. 56). 

 

Toda dinâmica de circulação de tais objetos gerou – e vem gerando – implicações diretas 

tanto nos seus produtores quanto em seus consumidores, colecionadores e receptores. Os 

objetos ditos “primitivos” estiveram sempre no conflito entre o signo da modernidade e a lógica 

colonial, e a relação entre a apropriação e a descontextualização destes artefatos vem passando 

por exaustivas leituras.19 Arjun Appadurai, em A vida social das coisas (1986), diz: 

 

De uma forma mais geral, poder-se-ia dizer que, conforme os 

percursos institucionais e espaciais das mercadorias se tornam mais complexos 

e a alienação mútua entre produtores, comerciantes e consumidores aumenta, 

há uma tendência de surgirem mitologias culturalmente modeladas. 

(APPADURAI, 1986: p. 68). 

 

O interesse, portanto, se dá em entender de que modo se constroem essas mitologias no 

discurso expositivo, não apenas vinculadas ao processo de troca e consumo, mas principalmente 

no que concerne à produção de sentido e narrativa sobre os objetos. O meio expositivo é um dos 

modos pelos quais o sentido circunda as coisas, amarra-se a elas. Os artefatos primitivos, 

alegorias de uma alteridade possível, são materialidades em conflito com o seu discurso. 

Falamos, portanto, de uma essencial contradição produtiva que, longe de resolver as coisas, 

exibe e desvela a condição de quem fala, ao invés de agarrar o objeto sobre o qual se fala. Deste 

modo, investigar discursos primitivistas é conhecer, mais do que os objetos deslocados, os 

narradores e seus anseios. Vamos a Pedrosa. 

 

1.2.1 Crise da arte e os tupiniquins ou nambás 

Em Mário Pedrosa, a recorrência ao universo indígena está diretamente aliada a 

constatação de uma crise da produção artística e do fim da arte moderna. Os textos que refletem 

certo desapontamento diante da arte então produzida aparecem a partir da década de 1960, como 

é o caso de “Crise do condicionamento artístico” (1966). Para Mário, o problema central da 

arte, àquela altura, é “a sua integração na vida social como uma atividade legítima, natural, 

permanente e não apenas tolerada ou aceita”. (1995, p. 351). O artista, como um tipo de 

trabalhador social, teria um trabalho necessariamente artesanal e pré-capitalista, visto que sua 

atividade é gratuita, por “prazer estético”. O que o crítico assinala, no entanto, é a crise deste 

papel, uma vez que a arte sendo absorvida pelo círculo do chamado “trabalho produtivo, ou o 

trabalho que só produz para o mercado”. (1995, p. 355) ou, “a arte perdeu suas raízes culturais 

e foi subordinada a outros padrões necessariamente instáveis e aleatórios como os dominantes 
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no mercado consumidor” (1995, p. 357). Sua preocupação é a da arte frente ao crescimento e 

fortalecimento do mercado e sua condição de mercadoria. Por fim, Mário assinala: “Já não 

estamos dentro dos parâmetros do que se chamou de arte moderna. Chamei a isso de arte pós-

moderna, para significar a diferença”. (1995, p. 358). A expressão já havia aparecido num texto 

anterior, do mesmo ano: “Arte ambiental, arte pós-moderna”, Hélio Oiticica, rendendo ao 

crítico o pioneirismo do termo. Para Mário, a crise de condicionamento é antes uma crise geral, 

mais ampla que o campo das artes, atrelada ao crescimento da produção em massa de um 

capitalismo especializado. Em “Quinquilharia e Pop Arte”, de 1967, Pedrosa entende a arte pop 

americana como o sinal da crise da arte moderna e o primeiro passo da arte dita “pós-moderna”. 

Para ele, os americanos Warhol, Lichtenstein e Oldenburg não exploram a condição de artistas, 

mas de “técnicos da produção de massa” (1995, p. 396). Mas é em “O “bicho-da-seda” na 

produção em massa” (1967), “Arte culta e Arte popular”, “Discurso aos tupiniquins ou nambás” 

e “Variações sem tema ou a arte da retaguarda” que Pedrosa melhor expõe seu 

descontentamento. O crítico apresenta uma ambiguidade que prevalecerá sobre suas leituras: 

de um lado, percebe uma nova liberdade caracterizando o comportamento artístico, agora livre 

de suportes delimitados, do outro, o condicionamento da produção artística pela lógica da 

mercadoria e do valor de troca. O bicho-de-seda, figura utilizada por Marx em O capital (livro 

IV) para explicar a teoria da mais valia, é resgatado por Pedrosa para metaforizar o artista 

voltado para as finalidades de seu ofício. Longe da aceleração do mundo, a seda tem seu próprio 

tempo de produção e serve para satisfazer necessidades imediatas, ao contrário das intervenções 

do mercado. A crise do objeto artístico reside, portanto, na circunstância de ser, não objeto de 

si mesmo, mas produto de substituição: “Sua permanência sempre idêntica à sua natureza 

primeira não poderá ser alterada. Do contrário, a condição precípua de seu aparecimento teria 

fenecido: um criador que a faz, movido por um dom natural como o bicho-da-seda, que produz 

seda” (1995, p. 405).  

O Mário do fim da vida oscila entre o pleno descontentamento com a arte então 

produzida, e o entusiasmo de uma arte nova. Em 1978, o crítico reconhece que o potencial 

revolucionário da arte moderna havia envelhecido: 

 

aquilo era uma arte que não ia ter fim histórico, uma grande arte que 

era padrão para todo mundo, e isso estava implícito nesse movimento. A ideia 

de que nós marchávamos para uma civilização mundial, para uma civilização 

florescente e que podia se estabelecer por todos os países, mesmo países 

miseráveis da África, os países miseráveis da América Latina e por aí adiante. 

Mas a ilusão não durou. No entanto, durou o bastante para permitir que artistas, 

críticos, homens como nós, nesse afã, envelhecessem. (2015, p. 564). 

 



31 

 

Entrevistando o crítico em 1981, Ferreira Gullar questiona se a volta para a produção 

indígena é uma resposta à crise da arte. Diz ainda: “Não seria um retorno às origens, a busca de 

novas matrizes?” (2015, p. 176). Eis que Pedrosa responde: “No fundo, é verdade. Mas não é 

que uma coisa vá resolver a outra. Não posso dizer: ‘A arte moderna acabou! Viva a arte 

primitiva!’ Não posso sustentar que a arte moderna seja coisa do passado, ao mesmo tempo que 

sustento que nada mudou” (2015, p. 176).  

Não se tratava de achar que o artista “vá se meter a fazer arte indígena” (2015, p. 119), 

mas de apresentar um outro referencial de produção, em que o objeto final é menos importante 

do que o contexto produtivo. Para Mário, a atividade artística “não está mais na frente, como 

antes” (2015, p. 178) e é preciso aproximar a contemporaneidade indígena da 

contemporaneidade dos artistas do “Terceiro Mundo”, como forma de resgatar o princípio da 

coletividade e de um trabalho não alienado.  

Porém, não há nenhum revivalismo para solucionar a crise dos meios de produção. E o 

crítico reconhece: “Não há que chorar por isto; tentar restaurá-la é uma tarefa anacrônica, 

condenada de antemão” (2015, p. 553). A chave estaria no “Terceiro Mundo”, que, por seu 

próprio ritmo, já não poderia acompanhar a evolução dos países industrializados, precisando 

inventar novos caminhos. Aqueles, no entanto, diferente de nós, estão num “beco sem saída”, 

inclinados à arte corporal dos “ultralógicos niilistas” que querem “edificar pela autodestruição” 

(2015, pp. 557-558).10 E demarca: “Aqui está a opção do Terceiro Mundo: um futuro aberto ou 

a miséria eterna” (2015, p. 555). Se “Discurso aos tupiniquins ou nambás” parece um texto 

radicalmente pessimista, Mário termina elucidando: “Entretanto, abaixo da linha do hemisfério 

saturado de riquezas, de progresso e de cultura, germina a vida. Uma arte nova ameaça brotar” 

(2015 p. 559). 

 

                                                      
10 Mário ficaria chocado em se informar da morte do artista austríaco Rudolf Schwarzkogler, supostamente ligada 

a uma automutilação, no contexto do actionismo vienense de Herman Nitsch.  
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Na nota, Pedrosa agradecia ao Jornal do Brasil, em nota do dia 6 de junho de 1978, por divulgar seu projeto. Para 

o crítico, era a possibilidade de “um reinício, uma renovação artístico cultural do Brasil”. Fonte: Acervo do Museu 

de Arte Moderna do Rio de Janeiro. 

 

Não se trata de um envelhecimento absoluto no modo de encarar a arte que se fazia. Se 

Pedrosa julga a arte corporal europeia como uma experiência niilista, já mencionamos seu 

entusiasmo diante de “O corpo é a obra”, de Antonio Manuel, uma arte que “não é obra, uma 

arte que desmancha em si mesma” (2015, p. 91), indicativo daquilo que seria sua “arte 

ambiental”, uma arte voltada para o meio, uma arte que “é a própria vida” (2015, p. 92). O 

desejo de aproximar a arte indígena era também modo de aproximar as artes do corpo: “uma 

grande galeria com representações de como vivem os índios, com os parâmetros que os 

envolvem - a cultura do corpo. Essa cultura é usada hoje, no plano das artes moderníssimas, e 

é intensamente séria para eles” (2015, p.118). 

Em “Arte culta e Arte popular”, comunicação ao Seminário de Arte Popular na Cidade 

do México, em 1975, já no contexto de contato com as cooperativas de artesanato no Chile, 

Mário volta-se ao questionamento de diferenciação entre a arte erudita e o artesanato: “‘O 

artista’ só existe como produtor de arte erudita; quem faz arte popular não é artista, dificilmente 
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um criador, mas apenas um artesão” (2015, p. 538). Sua insatisfação se encontra no fato de que 

a arte erudita expressa claramente o “fenômeno de acumulação do capital e o sistema de 

símbolos de prestígio em que se afirma a luta pelo status na sociedade” (2015, p. 538), 

rendendo-lhe o lugar de mistificação cultural. Já a arte popular, além de localizada nas margens 

da historiografia da arte oficial, representaria uma saída possível aos impasses econômicos do 

povo. No entanto, o crítico destaca seu caráter inseguro:  

 

Nem sempre ele [o artesanato] representa uma forma criadora do povo 

que signifique uma posição revolucionária. Pelo contrário, frequentemente 

nele se expressa a ideologia da dependência, na medida em que é uma produção 

destinada a atender o interesse pelo folclórico do mercado turístico. (...) Outras 

vezes esteve a serviço da ideologia fascista. São conhecidos os exemplos 

históricos em que o fascismo aparece estimulando a arte “popular” como uma 

forma de demonstrar os valores da raça (2015, p. 545). 

 

Haveria, portanto, duas condições para seu florescimento revolucionário: “a liberdade 

criativa e a alegria popular” (2015, p. 550). Mário seria ainda mais radical: “Quanto à arte 

erudita, não há mais condições para a sua existência, nem nas grandes democracias do Ocidente, 

nem nos países de economia socializante” (2015, p. 550). Trata-se, talvez, da colocação de 

descontentamento mais radical do crítico. A conjugação entre as condições revolucionárias do 

artesanato e a crise da arte erudita, ambas explicitadas pelo autor, será o horizonte possível que 

norteará os projetos de 1978.  

 

1.2.2 Universalismo, anonimato e atemporalidade 

Em “Discurso aos tupiniquins ou nambás”, de 1976, Mário reconhece nas oficinas de 

artesanato o esforço da “criatividade, da inventividade autêntica, quer dizer, o esforço para a 

coletividade” (2015, p. 552). Faz, portanto, certo juízo do que seria uma inventividade 

“autêntica”, ou seja, aquela não submetida às demandas do mercado de sociedades que 

subordinam todas as classes a seu “frenético ritmo tecnológico e mercantil, castram as colmeias 

de toda criatividade” (2015, p.552). Mais uma vez, a recorrência à metáfora do artista no mundo 

animal, desta vez com a abelha, traz o crítico para o discurso da artisticidade como algo inato e 

inerente ao homem, natural. Pedrosa recorre à natureza e diz que, quando o trabalho não é 

propriamente assalariado, “o que é natureza já é cultura e o que é cultura ainda é natureza” 

(2015, p. 552). Justifica ainda a impossibilidade de seu fim com o mesmo argumento: “É claro 

que a arte não pode morrer porque ninguém a pode matar, uma vez que está condicionada não 

só à história do homem como também à história mesma da natureza” (2015, p. 552). Mesmo 

antes, numa conversa transcrita por Lygia Pape em 1970, a respeito de “O corpo é a obra”, de 
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Antonio Manuel, Mário afirma que “o artista é sempre aquele que nunca perde contato com a 

natureza. Ele vê as coisas como uma relação direta – ele e o mundo. Ele e a realidade. E a 

natureza” (2015, p. 91). O que o crítico vê na obra de Antonio Manuel, além do famigerado 

“exercício experimental da liberdade”, é uma obra que, como ato, é a própria vida, indicando 

os caminhos da arte nova: “eu ia propor para a bienal passada: arte moderna, depois arte pós-

moderna, depois ambiental – arte ambiental” (2015, p.92).   

Esse aspecto universalizante acompanha o crítico em toda sua obra e é também a via de 

leitura para justificar toda produção artística fora do contexto ocidental. Os textos sobre 

psicologia da forma, nas décadas de 1940 e 1950, sugerem a tentativa de aproximar a arte dos 

esquizofrênicos, dos povos primitivos e das crianças, na defesa de que a expressão artística não 

está plenamente capturada pela racionalidade, e que há uma natureza afetiva nesta expressão 

artística, que é universal. Já em 1947, em Arte, necessidade vital, o crítico afirma que: 

 

Com surpresa verificou-se uma semelhança significativa entre as 

obras de homens brancos e anônimos de um povo e as das gentes simples de 

outros povos. Uma ingenuidade nativa comum a todos esses criadores 

anônimos iluminava suas obras, seja de natureza artesanal, ou mais 

desinteressada ou mística, como a representação da imagem de um deus 

indígena. Essa ingenuidade natural era como uma senha emotiva dando entrada 

por toda parte, porque se sentia nela uma evidente manifestação da ordem 

poética, que é universal (PEDROSA, 1995, p. 44). 

 

É certo que é preciso reconhecer alguns problemas na leitura de Pedrosa. Embora 

houvesse o desejo de aproximar a produção indígena contemporânea, o discurso do crítico se 

rende constantemente ao anonimato. Não sabemos a que grupos indígenas Mário recorre. O 

indígena aparece como um todo generalizado, abstrato, inapreensível, alegórico. A 

atemporalidade também é constante. Em alguns momentos, o crítico situa o índio num passado 

a-histórico: “Quero que o povo sinta aquela raça que houve no Brasil” (2015, p. 174) ou: 

  

Alegria de viver-Alegria de criar, é uma maneira de você levantar o 

sentido profundo da cultura indígena no Brasil mostrando que se dava numa 

época em que havia de tal ordem uma unidade entre a natureza e o homem, 

entre a natureza e o habitante da floresta, havia uma tal unidade que fazia com 

que o índio não pudesse ter uma atividade senão integrada. (PEDROSA apud 

PAPE, 1992, p. 73). 

 

Pedrosa remonta a produção indígena a certa nostalgia edênica, em que natureza, 

homem e arte são uma tríade harmônica e plena. Para Sally Price, a recontextualização dos 

objetos primitivos, uma vez trazidos para Museus e coleções ocidentais, fez-se em cima da ideia 

de um “presente etnográfico”, que desconsidera o tempo histórico de produção e, além disso, 
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qualquer possibilidade de criação individual dentro de uma tradição cultural coletiva (PRICE, 

2000, p. 91). Ainda é possível identificarmos a ideia de primitivo como infância da civilização, 

principalmente aliada a uma forte noção de lazer e alegria. Sobre a exposição, Mário diria: 

 

O índio não podia se separar da floresta. O índio não podia se separar 

do meio ambiente em que vivia. O trabalho do índio era um trabalho feito de 

alegria e de dominação cada vez maior e de integração cada vez mais, dele com 

a sua terra, dele com as suas casas, dele com a sua rotina, com o seu 

aprendizado de todo o dia para criar o que ele queria. Quando ele descobria as 

coisas, ele descobria em alegria. (…) O índio não tinha nada que o impedisse 

de ser alegre. O índio não vivia submetido como mostrava toda uma velha 

antropologia, submetido a uma necessidade de cada vez trabalhar mais para se 

sustentar. Isto está errado (PEDROSA apud PAPE, 1992, p. 73). 

 

 A alegria aparece como aspecto revelador de um trabalho não alienado, integrado. Esse 

aspecto não se apresenta só no indígena, mas também na criança, o outro psicológico: “Cedo se 

verificaram os traços de parentesco entre as artes dos diversos povos primitivos, e as 

manifestações semelhantes das crianças de todo o mundo” (1995, p. 44).11 Em Arte, 

necessidade vital, o crítico cita Baudelaire para ressaltar a sensibilidade artística da criança: 

 

A criança vê tudo como novidade, e está sempre ébria. Nada se parece 

mais com o que se chama inspiração do que a alegria com que a criança absorve 

a forma e a cor... (…) Para o grande poeta, o artista de gênio era um homem 

criança, isto é, um homem que possui a cada minuto o gênio da infância 

(PEDROSA, 1995, p. 46). 

  

Pedrosa diz, inclusive, já no final da década de 1970, que a arte revolucionária só pode 

florescer se houver liberdade criativa e alegria popular (1995, p. 332). Para Foster, nesse 

processo o outro é: 

usualmente presumido como alguém de cor, possuindo acesso 

especial a um psiquismo primário e a processos sociais dos quais o sujeito 

branco é de alguma forma bloqueado – uma fantasia que é fundamental para 

os modernistas primitivistas da mesma forma que a presunção realista o é para 

os modernismos produtivistas. (2013, p. 162). 

 

A ideia de arte como impulso psicológico, tão cara aos surrealistas e ao elogio que se 

faz do primitivo como o indivíduo liberto, que acessa uma experiência direta e intensa de seus 

desejos, sem os filtros da moral ocidental, embora o coloque como oposição e alternativa 

possível, parte da universalidade da expressão, de um senso geral de funcionamento da arte. O 

                                                      
11 Karl Erik Schøllhammer explica como que, no campo literário, o exótico se confunde com uma referência a um 

passado pastoral da cultura, a uma “idade de ouro”, perdida quando os costumes do homem se encontravam em 

harmonia edênica com a totalidade. Um estado de inocência, enfim, em comparação com o qual o presente 

representava uma queda (2001, p. 261). 
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outro, nesse caso, é visto como pouco consciente de seu processo de criação, enquanto o artista 

moderno que o apropria seria habilmente dotado de consciência de seu fazer. Foster nos diz que 

esse outro domesticado, codificado, está fixado como oposição estrutural ou outro dialético, 

projetado na tríade do primitivo, da criança e do insano (1985, p. 253).12 Para Sally Price: 

 

A proposição de que a arte é uma “linguagem universal” expressando 

alegrias e preocupações comuns a toda humanidade baseia-se firmemente na 

ideia de que a criatividade artística origina-se nas profundezas da psique do 

artista. A sensibilidade às obras de arte torna-se então uma questão de o público 

abrir caminho até as realidades psicológicas que, como seres humanos, 

compartilham com o artista (PRICE, 2000, p. 56). 

 

Pedrosa dá ao índio um lugar de liberdade de criação – já que seu trabalho não está 

“dominado por nenhum empecilho e por uma obrigação de produzir mais para ter mais para 

comer”. A arte, neste contexto, seria fruto desta interação livre e alegre entre o homem e seu 

meio. A experiência individual deve ser ultrapassada em prol da comunicabilidade da obra, por 

isso também essa valorização da arte virgem, visto que o primitivo garante a coletividade e 

participação da obra, ao contrário do homem moderno que prioriza o gosto. Esse suposto acesso 

inato a uma arte essencial e livre, como “necessidade vital”, ancorada num inconsciente que 

resiste às reificações modernas, acompanhará toda obra do autor. Seus textos sobre arquitetura 

também endossam seu anseio pela criação de obras de arte coletivas em busca de uma 

civilização estética que tivesse um espírito de síntese das artes, em detrimento de 

expressividades individuais.  

 

1.2.3 Agência e ressonância coletiva 

Mário não estava propriamente interessado nos objetos. Sua atenção voltava-se para o 

contexto de produção deles, mais do que as soluções formais implicadas. A exposição, portanto, 

estaria preocupada com a contextualização das peças e no modo como se inserem na vida 

indígena. Para Pedrosa, as obras seriam o testemunho de uma coletividade que era preciso 

resgatar. Isso fica evidente, além dos textos, no fato de que não há qualquer análise feita pelo 

crítico sobre nenhuma arte índia.  

A classificação destes objetos como obras de arte ou artefatos etnográficos, no contexto 

de exposições primitivistas, também varia. O objeto etnográfico, nos casos dos museus de 

                                                      
12 O que mostra James Clifford (1994) é que a etnografia surrealista, por exemplo – desenvolvida por Michel Leiris 

–, era uma forma de concretizar a crítica social de maneira contundente. No entanto, em África fantasma (1934), 

é Leiris quem, seguindo seu método confessional, narra a Missão Etnográfica e Linguística Dakar-Dkibouti, entre 

1931 e 1933, e os roubos e saques de artefatos, tão presentemente impunes também em outras missões. 
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antropologia, vem acompanhado de textos que pretendem explicar ao público seu contexto 

original, através de uma leitura interpretativa de significados e usos – seu caráter é funcionalista 

e o objeto é tomado por um misticismo exótico (muito em razão de um espaço expositivo que 

procura “ambientar” o visitante). Por outro lado, se sua exposição o coloca enquanto obra de 

arte, o funcionalismo dá lugar à contemplação mais formalista, ausente de didatismos 

explicativos. Sally Price diz ainda que “objetos etnográficos tornam-se obras primas da arte 

mundial no momento em que perdem sua contextualização antropológica e são considerados 

capazes de se sustentar puramente pelo seu próprio mérito estético.” (Ibid., 126), veremos 

alguns exemplos desta crítica no terceiro capítulo, quando teremos a oportunidade de comparar 

os projetos de Pedrosa aos de William Rubin e Lina Bo Bardi, em seus respectivos contextos. 

Neste contexto, experiência etnográfica e experiência estética assumem uma relação 

antagônica. No caso de Pedrosa, há a tentativa de romper esta dualidade, optando por elaborar 

uma exposição orientada por uma abordagem culturalista, que contasse com a participação de 

uma grande equipe de antropólogos, como já explanado. 

Cabe aqui uma tentativa de aproximar a exposição de Pedrosa do conceito de “agência” 

do antropólogo Alfred Gell. Art and Agency, seu trabalho mais conhecido, embora bastante 

posterior (1998), é a obra que tenta elaborar uma teoria antropológica da arte, e é tida como um 

marco na discussão da disciplina, gerando importantes controvérsias e servindo como caminho 

para os estudos contemporâneos de arte. Em linhas gerais, Gell tentou fundar uma teoria da arte 

que não separasse a produção ocidental da de outros povos. Sua tese se baseia na análise da arte 

sob o viés da agência, isto é, um estudo sobre a mobilização dos objetos, sua produção e 

circulação, de modo a entender o que eles disparam, enquanto seres, no contexto social em 

questão. O que lhe interessa são as reações e intencionalidades que os objetos provocam no 

decorrer da interação social, e não o que supostamente “significam”.13 

O autor também se empenha em dissolver a barreira entre arte/artefato. Não lhe interessa 

discutir o que pode ou não entrar nesta categoria, pelo contrário, seu exercício é o de 

alargamento das categorias do mundo da arte. Em outro trabalho importante, “A Rede de 

Vogel” (2001), texto que precede Art and Agency, Gell discute uma exposição curada por Susan 

Vogel, em Nova York em 1988, travando uma discussão com Arthur Danto sobre tal distinção. 

                                                      
13 Pelo menos até a década de 1980, muito do trabalho da antropologia da arte era o de “interpretar” os objetos, 

identificando signos sociais e priorizando uma abordagem simbólica que enxergava na arte aspectos comunicativos 

que funcionavam segundo a organização específica de uma sociedade (GEERTZ, 1983). Além disso, esta mesma 

antropologia via-se apegada a um certo “esteticismo” que, preocupado em avaliar objetos artísticos (ou artefatos) 

segundo critérios que já não davam conta da discussão que se fazia sobre a produção artística mais atual, com o 

surgimento da performance e da instalação, por exemplo (GELL, 2001, p. 188). 
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A partir da análise de uma rede de caça Zande, exposta como se fosse uma obra de arte 

conceitual, considera que tal armadilha não difere em nada dos trabalhos de arte contemporânea, 

trazendo para si a hipótese de que objetos como a rede em questão devem ser também 

considerados arte em razão de suas intencionalidades complexas: 

 

Esses dispositivos incorporam ideias, veiculam significados, porque 

uma armadilha, por sua própria natureza, é uma representação transformada de 

seu fabricante, o caçador, e da sua presa animal, sua vítima, e de sua relação 

mútua que, nos povos caçadores, é fundamentalmente social e complexa. Isso 

significa que essas armadilhas comunicam a noção de um nexo de 

intencionalidades entre os caçadores e as presas animais, mediante formas e 

mecanismos materiais. Creio que essa evocação de intencionalidades 

complexas é, na realidade, o que serve para definir a obra de arte, e que, 

adequadamente emolduradas, as armadilhas para animais poderiam evocar 

intuições complexas a respeito do ser, da alteridade, do relacionamento 

(GELL, 2001, p. 185). 

 

Quanto a isso, a antropóloga Els Lagrou diria: 

 

Se no mundo da arte contemporânea a arte não se define mais pelo 

critério do belo e sim pela lógica do trocadilho ou da armadilha conceitual, 

pelo complexo entrelaçamento de intencionalidades sociais, por que continuar 

avaliando a arte de outros povos com critérios que não valem mais no nosso 

próprio mundo artístico?  (LAGROU, 2010, p. 17). 

 

Pedrosa, muito embora esteja situado num momento anterior, esforça-se em relacionar 

arte indígena e arte contemporânea – ou pós-moderna –, principalmente interessado no que a 

arte mobiliza no plano social e, neste caso, aproxima-se do contexto da agência. Em “Arte 

ambiental, arte pós-moderna, Hélio Oiticica”, de 1966, o crítico afirma ser o Brasil, não mais 

um modesto seguidor da arte pós-moderna, mas seu precursor. Essa pós-modernidade, já 

diferente daquela vista com a pop arte, aproxima uma experiência que não seja propriamente 

artística, “mas cultural”, em que o “conjunto perceptivo sensorial domina” (p. 355). Se a arte 

moderna havia começado, para o crítico, com as “Demoiselles D’Avignon”, inspiradas na arte 

negra (p. 355), a arte pós-moderna refloresceria em sua potência voltando-se mais uma vez para 

as origens brasileiras, para a criação indígena. A diferença, para o crítico, é que a primeira se 

restringiu às soluções representativas, enquanto a segunda deveria incorporar o caráter 

participativo, sua função social e coletiva:  

 

Apesar de todo empenho em fugir de uma arte da representação, o 

cubismo, mesmo picassiano, não deixou de ser, na deformação da imagem ou 

da figura, uma arte de representação. Na arte dos caduceus, porém, o que é 

deformado é uma imagem dada, ou a realidade. A diferença é fundamental 

(PEDROSA, 2015, p. 222). 
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Neste texto incomum dentro de sua produção, “A arte dos caduceus, arte negra, artistas 

de hoje”, de 1968, Pedrosa dialoga diretamente com o antropólogo Lévi-Strauss (um dos raros 

momentos em que há menções explícitas à antropologia), partindo da análise da arte dos 

caduceus para mais uma vez pontuar a relação entre arte ocidental e arte primitiva. Mais do que 

se ater às considerações estéticas de Lévi-Strauss, Pedrosa se interessa em relacioná-las à 

produção contemporânea ocidental. Novamente, o que cabe ao crítico é trazer a arte primitiva 

como referência, não para a importação de seus formatos, mas para uma comparação entre os 

meios de produção:   

 

A arte negra continua a valer para nós com todas suas eminentes 

qualidades estéticas e formais. Mas o que o artista de hoje procura é uma 

equivalência entre a sua atitude, seu trabalho, e a atitude e o trabalho do artista 

negro ou do artista caduceu, nos seus respectivos contextos sociais. 

(PEDROSA, 1995, p. 223) 

  

Um dos aspectos que lamenta com relação à nossa produção é o fato de termos perdido 

a ressonância coletiva que alcançava a arte no contexto primitivo: 

 

Na realidade o que torna os artistas de hoje – refiro-me aos mais 

exigentes, aos mais profundos – nostálgicos, no seu isolamento cultural e 

espiritual, é a ausência de ressonâncias culturais coletivas acima do apelo 

estético de sua obra. Esta não consegue vencer o isolamento, alcançar o 

coletivo e o mítico, através do campo solitário do gosto individual, cujo polo 

contrário, mas ainda assim pertencente ao mesmo sistema, é o gosto da moda. 

Também caprichoso, também de momento, subordinado que é à função 

desregradora da publicidade, ou à sua congênita disfunção cultural (Ibid., 224). 

  

Para explicar esse isolamento, Pedrosa cita Michel Leiris quando diferencia a atitude 

negra da moderna, no plano estético. A segunda julgaria o belo segundo critérios 

individualistas, enquanto a primeira, sendo essencialmente social, não a julga. O que a atitude 

negra faz, ao invés de julgar a beleza, seria verificar a participação do objeto na comunidade 

(Ibid., 224). É por isso que diz: “O artista primitivo cria um objeto ‘que participa’. O artista de 

hoje, com algo de um desespero dentro dele, chama os outros a que deem participação ao seu 

objeto” (Ibid., 225). Essa questão da participação é, para o crítico, aspecto fundamental a ser 

resgatado. Sobre a arte indígena, diz:  

 

O indígena é descompromissado com sistemas econômicos e 

políticos, é mais livre e em tudo que faz – artefatos de trabalho como ralador 

de mandioca, cestos e zunidor entre outras coisas – existe um senso danado, 

extraordinário, de proporção e finalidade, além de muito amor. Todos os seus 
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instrumentos de trabalho são belos em si e podem ser tomados como uma obra 

de arte, apesar do índio fazê-los com a natural segurança de quem está 

trabalhando para o fim coletivo da tribo e não somente para o seu prazer 

(PEDROSA, 2013, p. 118). 

 

Longe de qualquer experiência etnográfica ou de um exercício de teorização sistemática, 

Pedrosa recorre à arte indígena como um todo abstrato, parte imaginado, parte literário, para 

apresentar um referencial produtivo simultaneamente próximo – como origem da arte brasileira 

– e distante, localizado num outro tempo, numa outra geografia. Era preciso, entre universos 

indígenas e a pós-modernidade, produzir objetos que “participam” e já isso era visto na 

produção daquelas décadas de 1960 e 1970, com a performance, a instalação e a “arte 

ambiental” de Hélio Oiticica. Sua perspicácia estava na tentativa de não buscar coincidências 

morfológicas com a arte moderna ou pós-moderna, mas antes seus deslocamentos conceituais, 

sua diferença, sua deriva, o que nos levaria, ao contrário, para possíveis reconexões. No entanto, 

o crítico oscila entre o pleno desencantamento, fruto de certas decepções com o projeto 

moderno, e a expectativa de uma arte nova, comunicativa e integradora. A precariedade do 

terceiro mundo, sua dificuldade de acompanhar o progresso e o avanço tecnológico que “de 

futuro só apresenta a aparência” (PEDROSA, 2015, p. 336), seria terreno fértil possível para as 

reações diante do niilismo. Como Gell diria anos depois, “obras de arte também podem capturar 

enguias, como vimos, ou cultivar inhames” (2001, p. 190). Se a estratégia de afinidade 

suprimiria toda diferença, em Pedrosa é o deslocamento conceitual que possibilitaria alguma 

integração. Era preciso incorporar o outro.  
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2. O MUSEU DAS ORIGENS 

 

Mário dizia: “Para mim só existe arte de vanguarda, 

de psicóticos, de crianças e de primitivos”.  

(Ferreira Gullar em entrevista a O Pasquim, 1978) 

 

 

No MAM, naquele ano, em 1978, importantes movimentações aconteciam: a Unidade 

Experimental, criada por Cildo Meireles, Frederico Morais, Guilherme Vaz e Luiz Alphonsus, 

em 1969, dedicado a receber a produção que pudesse “abranger nossas linguagens”, voltadas à 

expansão dos sentidos e à participação do público. Naquela altura, o museu era uma espécie de 

ponto de encontro para uma série de manifestações culturais, entre os jardins, os pilotis, o bloco-

escola, não sem algumas contradições.14 Em 1965, por exemplo, os passistas da Estação 

Primeira de Mangueira são proibidos de entrar no Museu, no contexto da exposição Opinião 

65, junto a Hélio Oiticica. A instituição não estava preparada para lidar com os corpos do Morro, 

ou mesmo com essa nova arte que se exercitava fora do ambiente do museu, na busca efetiva 

do outro. 

No entanto, como mencionamos, na madrugada do dia 8 de junho de 1978, o incêndio 

consumiu duzentas obras da exposição Geometria sensível, mil peças do acervo (cerca de 90%), 

incluindo obras de Picasso, Miró, Brancusi, Morandi e oitenta telas de Torres-Garcia, além de 

14 mil pastas de documentos e nove mil volumes da biblioteca, com o fogo alastrado por todo 

o bloco de exposições e o bloco-escola. Do acervo de quase mil peças, restaram apenas 

cinquenta. As hipóteses eram curto-circuito ou um cigarro mal apagado, embora o processo 

jamais tenha elencado culpados. “É preciso recomeçar tudo, mas agora quem vai confiar no 

Museu de Arte Moderna do Rio?”, alegava Niomar Muniz Sodré, então diretora da instituição 

(LOPES, 2013).  

O que se sucedeu ao episódio, no entanto, foi uma fértil discussão sobre a missão e 

pertinência de um museu de arte moderna, rendendo artigos de Mário Pedrosa, Roberto Pontual, 

Francisco Bittencourt para o Jornal do Brasil e algumas matérias na revista Arte Hoje. Uma 

                                                      
14 Giselle Ruiz (2012) alega que artistas de várias linguagens frequentavam o museu, promovendo um contato 

íntimo entre as artes: Amir Haddad, Aluísio Carvão, Antonio Dias, Antonio Manuel, Artur Barrio, Aylton Escobar, 

Carlos Vergara, Carlos Zilio, Cildo Meireles, Flavio Império, Gastão Manoel Henriques, Glauco Rodrigues, 

Graciela Figueroa e o Coringa, Guilherme Vaz, Hélio Oiticica, Illo Krugli, Ivan Serpa, José Carlos Avellar, Lygia 

Clark, Lygia Pape, Juliana Carneiro da Cunha, Luiz Carlos Ripper, Klauss e Angel Vianna com o Grupo Teatro 

do Movimento, Lygia Pape, Luiz Alphonsus, Nelly Laport, Nelson Lerner, Paulo Afonso Grisolli, Pedro 

Escosteguy, Raymundo Collares, Ricardo Bandeira, Roberto Magalhães, Rogério Duarte, Rubens Guerchman, 

Sergio Ferro, Thereza Simões, Waldemar Cordeiro, Walter Smetak, Wesley Duke Lee, entre muitos outros. 
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semana após a ocasião, 3 mil pessoas iam às ruas defender a reconstrução do museu, fruto da 

mobilização de Mário Pedrosa, Carlos Vergara e Rubens Gerchman, que compunham a 

Comissão Permanente para recuperação do MAM.15 

A manifestação reuniu leituras de manifestos na voz de Bibi Ferreira, apresentações de 

grupos de teatro e as baianas da escola de samba Beija-Flor (SANT’ANNA, 2015), o que já 

indicava uma ressonância cultural ampla. Mais do que a perda de seu acervo, o que estava em 

jogo era a permanência de um espaço fundamental para a arte experimental do período. Pedrosa 

encarava o momento, além de toda a catástrofe, como oportunidade para repensar o museu em 

escala ampla, e o Museu das Origens seria o mais radical deles. Ele diria: 

 

Em face da destruição total pelo incêndio do MAM, é imperativo que 

se tire uma conclusão lógica da catástrofe: o MAM acabou. O grupo social que 

tão generosamente se lançou ao trabalho de criá-lo, com Niomar Moniz Sodré 

à frente, não está mais em condições de recomeçar a tarefa. A situação mudou. 

Os tempos são outros, ou mesmo a ideologia que inspirou os que o fizeram há 

mais de vinte anos atrás, mudou (1978, p. 10). 

 

O projeto, no entanto, ficou bastante incipiente. O único documento oficial encontrado, 

reproduzido abaixo, é uma espécie de apresentação oficial, e algumas cópias estão espalhadas 

entre os acervos do MAM, do Parque Lage e da Biblioteca Nacional. Trata-se do texto usado 

por Pedrosa para apresentar o projeto na reunião do Comitê Permanente, em 14 de setembro, 

no Parque Lage. Ele seria depois publicado no Jornal do Brasil e na revista Arte Hoje, no mês 

seguinte. Nele, Pedrosa explica que o Museu das Origens seria, na realidade, composto por 

cinco museus “afins embora independentes entre si” (1978, s/p). Seriam: Museu do Índio, 

Museu de Arte Virgem (Museu do Inconsciente), Museu de Arte Moderna, Museu do Negro e 

Museu de Artes Populares.  

 

                                                      
15 Manifestação pública no pátio do MAM reúne 3 mil em defesa da reconstrução. Jornal do Brasil, 18 de julho 

de 1978, p.1. 
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Matéria do Jornal do Brasil, de 15 de setembro de 1978, onde o crítico declara: “O MAM acabou. (...) Daí a 

necessidade de chamar outras forças e o Estado para criar outro estabelecimento congênere com outras 

finalidades”.  Fonte: Acervo do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. 

 

O primeiro, Museu do Índio, já possuía estrutura, organização e recurso, mas não tinha 

local apropriado. Pedrosa já mantinha relações com esta instituição, uma vez que parte das obras 

que seriam exibidas na exposição de arte indígena viria de lá. O Museu do Inconsciente, assim 

como o do Índio, também tinha estrutura e acervo, mas, segundo o crítico, encontravam-se em 

instalações precárias e ameaçadas. O Museu de Arte Moderna tinha a importante sede, mas 

havia perdido quase todo seu acervo. Para o Museu, Pedrosa cita nomes como Visconti, 

Brecheret, Segall, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Cândido Portinari, Volpi, 

Goeldi e Lívio Abramo como artistas a serem adquiridos. Além disso, planejava uma sala 

dedicada à arte latino-americana, com representações do México, da Argentina, do Peru, da 
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Colômbia, da Venezuela, de Cuba, entre outros. Uma sala para arte europeia e norte-americana, 

além de um núcleo exclusivamente dedicado à arte concreta, com exemplos europeus, 

brasileiros e argentinos e uma “Sala de Arte Neoconcreta do Brasil” (1978, s/p). O Museu do 

Negro, a ser constituído do zero, abrigaria peças trazidas da África e das criadas aqui no Brasil, 

“principalmente dos cultos religiosos, onde são usadas” (1978, s/p). O Museu de Artes 

Populares, também inaugural, teria “peças colhidas nas várias regiões do Brasil, nos vários tipos 

de artefatos como cerâmica, madeira ferro, flandres, palha, etc.” (1978, s/p). Além disso, o 

crítico previa uma série de cursos entre “Artes Plásticas, Música, Cinema e Vídeo Tape” (1978, 

s/p).16 Impactado com a experiência no Chile, Pedrosa também esclarece a necessidade de 

aproximar o poder estatal da administração do museu: 

 
A situação mudou; os tempos são outros, a filosofia, ou mesmo a 

ideologia que inspirou os que o fizeram há mais de vinte anos atrás, mudou. 

Daí a necessidade de chamar outras forças e o Estado para criar outro 

estabelecimento congênere, com outras finalidades. A hora do puro mecenato 

privado passou. Até nos Estados Unidos já o próprio Museu de Arte Moderna 

de N. York recorre ao auxílio substancial do Estado. Por isso propomos que a 

reconstrução seja feita com o auxílio e a colaboração do Estado. Nossa 

proposição é que se construa uma Fundação Pública ou mista, mas que nos 

moldes de outras existentes no país, guarde sua inteira autonomia (1978, s/p). 

 

Não houve, curiosamente, qualquer menção à Área Experimental. Pedrosa tinha a 

ambição, não só de reconstruir o museu, mas de reinventar todos os seus fundamentos, com 

uma proposta que se distanciava de tudo o que o MAM já havia realizado. No ano seguinte, a 

fala de Carmen Portinho ao Jornal do Brasil reiterava o deslocamento do projeto de Pedrosa: 

“à parte algumas posições diferentes, como a do crítico Mário Pedrosa, que queria o museu 

transformado em cinco – Museu do Índio, Museu do Inconsciente, Museu de Arte Moderna, 

Museu do Negro, Museu de Artes Populares –, as opiniões são bastante coincidentes.”17 Não à 

toa, o MAM se posicionaria: “Aprovamos integralmente o projeto do Museu das Origens, de 

Mário Pedrosa, considerando-o, entretanto, incompatível com a atual estrutura de poder do 

Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro” (1978, s/p). 

No entanto, o projeto serviu de inspiração para realizações posteriores, fato que talvez 

explicite sua importância como germe de discussão. Em 1995, o Museu Nacional de Belas Artes 

criou uma galeria como o nome de Pedrosa, falecido então há 14 anos: 

 

                                                      
16 Eles compreendiam: laboratório de fotografia, oficina gráfica, atelier de gravura, marcenaria, moviola. Além de 

matérias gerais como História da Arte, Antropologia Cultural e seções especializadas: cultura urbana, comunidades 

rurais, comunidades tribais, festas urbanas, carnaval.  
17 MAM procura há 31 anos uma direção profissional. Jornal do Brasil: 08/07/1979, p. 19.  
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Em 1995, foi instalada mostra com peças do acervo e do Museu 

Nacional da UFRJ, configurando painel representativo do manifesto Museu 

das Origens do crítico de arte Mário Pedrosa. As galerias desse circuito foram 

organizadas em cinco módulos representativos da arte brasileira indígena, 

negra, popular, inconsciente e moderna. O circuito localizava-se em seis 

espaços no pavimento térreo e a leitura etnográfica das peças era 

complementada por meio de textos. Dividia-se em módulos - arqueologia e 

arte indígena, arte europeia, arte africana, arte popular e imagens do 

inconsciente (GUIMARÃES, 2014, pp.13-14). 

 

Em 2000, 15 anos depois, o jornal Folha de S. Paulo destacava: “Mostra do 

Redescobrimento recupera lição de Mário Pedrosa ao aproximar a arte indígena da 

contemporânea.” Na matéria, Nelson Aguilar, curador-geral do evento, comentava o intento de 

“Fazer uma verificação do quadro conceitual que Mário Pedrosa traçou para a arte brasileira ao 

propor a criação do Museu das Origens” (FOLHA DE S. PAULO, 2000, s/p). 

É também fundamental relembrar que, nos anos 1970, a museologia já intensificava a 

discussão por um museu mais social, que reunisse manifestações culturais múltiplas. A Mesa 

Redonda de Santiago (1972), naquela ocasião voltada para os problemas da museologia na 

América Latina, se transformou num evento emblemático para essa discussão. Ali, chegava-se 

à conclusão de que o museu deveria se comprometer mais com a sociedade e de que ele: 

  

 

 pode contribuir para o engajamento de suas comunidades na acção, 

situando suas actividades em um quadro histórico que permita esclarecer os 

problemas atuais, isto é, ligando o passado ao presente, engajando-se nas 

mudanças de estrutura em curso e provocando outras mudanças no interior de 

suas respectivas realidades nacionais (1972, p. 6).  

 

 

De certo modo, Pedrosa estava alinhado a isso, na esperança de constituir um museu 

mais integral e inclusivo, aproximando a produção popular dos interesses institucionais. No 

esboço, o crítico recorria à forma circular para reforçar a horizontalidade do projeto: 
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O desenho de Pedrosa reforça uma perspectiva horizontal para o Museu das Origens. Os cinco núcleos são 

dispostos de maneira circular. Ao meio, um “centro de atividades perceptivas”. Fonte: Arquivo Mário Pedrosa, 

Biblioteca Nacional. 

 

Mas seus esforços, àquela altura, também não estavam unicamente concentrados nisso. 

Já com 78 anos, Pedrosa se aproximava cada vez mais do movimento que inauguraria o Partido 

dos Trabalhadores (PT).18 No mesmo ano, escreve uma carta a Luís Inácio Lula da Silva 

delineando seu otimismo: “Posso agora sorrir e predizer que o Brasil será um país feliz: a hora 

da emergência da nova classe operária e da emergência de um Brasil novo, liberto afinal da 

opressão, coincide” (1980, p. 64). Termina com: “Saudações proletárias do velho 

companheiro”. Era 1º de agosto de 1978, dois meses depois do incêndio no MAM. Embora os 

ânimos com a arte “pós-moderna” estivessem ambíguos, a esperança em uma revolução 

brasileira se intensificava.  

 

                                                      
18 Mário Pedrosa foi o primeiro dos intelectuais a se filiar ao partido, sendo sua ficha de inscrição a de número 

um. 
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Mário Pedrosa, Lélia Abramo e Sérgio Buarque de Holanda, no lançamento do manifesto de fundação do Partido 

dos Trabalhadores (PT), 1980. Fonte não identificada. 

                                 

 
Lula ao lado do crítico, no mesmo dia da foto anterior. Fonte: Coleção Mário Pedrosa. 

 

Em entrevista a Lygia Pape, Ferreira Gullar e amigos, publicada no mesmo ano n’O 

Pasquim, Pedrosa dizia “sempre sonhei com uma revolução para o Brasil”. É Gullar como 

interlocutor, no entanto, que parece resumir a razão de interesse pela cultura popular e não 
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ocidental:  

 

Você não é apenas um observador do fim da arte moderna, mas um 

personagem de seu drama. É você que está acabando, porque aquilo foi uma 

aventura sua. Então, quando você se volta para a manifestação artística do índio 

brasileiro, não está buscando uma resposta à crise da arte? Não seria um retorno 

às origens? A busca de novas matrizes? (1978, s/p) 

 

E Pedrosa responde: 

  
No fundo, é verdade. Mas não é que uma coisa vá resolver a outra. 

Não posso dizer: “A arte moderna acabou! Viva a arte primitiva!”. Não posso 

sustentar que a arte moderna seja uma coisa do passado, ao mesmo tempo que 

sustento que nada mudou. (...) No processo que está aí, a arte não se conjuga 

ao que se passa no mundo. Não é vanguarda aquilo que fica de um lado da rua 

enquanto que do outro lado corre o drama do mundo de hoje. Nunca achei que 

o artista tinha que se desinteressar do que se passa pelo mundo. Nunca fui Arte 

pela Arte. Aliás, o problema fundamental do mundo de hoje não é fazer arte 

(1978, s/p). 

 

Seria preciso reconstituir seu caminho até ali. O desejo de redesenhar o mais importante 

Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro vinha de experiências institucionais anteriores. 

 

2.1 Antecedentes 

Antes do Museu das Origens, Mário Pedrosa já havia tido importantes experiências 

institucionais. Além de diretor do MAM-SP e colaborador da Bienal de São Paulo, foi o 

idealizador do Museu da Solidariedade, no Chile, em 1972, apresentou um projeto para o Museu 

de Brasília, em 1958, e foi consultor do Museu das Imagens do Inconsciente. Este percurso 

institucional foi ambíguo como em geral é para um intelectual militante. Por um lado, Getúlio 

Vargas – responsável por um de seus três exílios – é o presidente de honra da 2ª Bienal de São 

Paulo, organizada pelo crítico, sintetizando os conflitos e negociações ideológicas que a relação 

entre arte e instituição deflagra. Por outro, sua idealização do Museu da Solidariedade é fruto 

de um convite direto feito por Salvador Allende, já alinhado aos seus anseios políticos. 

O projeto do Museu da Solidariedade também tinha grandes pretensões e talvez seja o 

caso que melhor exemplifique sua relação direta entre arte e política. Em carta a Dore Ashton, 

em 1972, o crítico diz que “o museu é parte do processo revolucionário (...), arte e política são 

inseparáveis” (BERRIOS, 2017, p. 88). Pedrosa queria construir, com a sua boa rede de contatos 

na Europa e nos Estados Unidos,19 uma grande coleção de arte moderna que servisse de apoio 

à revolução comunista. Nessa conjuntura, os artistas doariam suas obras, sem que precisassem 

                                                      
19 Para ter noção do tamanho de sua importância no período, Alexander Calder, Henry Moore, Carlos Cruz-Diez 

e Pablo Picasso assinam carta endereçada ao estado brasileiro em 1970, em defesa do crítico já em contexto de 

perseguição. 
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passar pelas cifras exorbitantes do circuito. No entanto, o projeto tinha origem numa figura 

anterior, o crítico espanhol José María Moreno Galvan que, em visita a Santiago em 1971, tivera 

a ideia, sendo depois assumida pelo brasileiro. Havia, é claro, muitos colaboradores nesse 

ínterim. Pablo Neruda era embaixador chileno na França, ajudando na mediação.20 Segundo 

María Berríos:  

 

Na prática, os membros do Comité de Solidaridad Artística con Chile 

(CISAC) deviam selecionar artistas idôneos, contratá-los e incentivá-los a 

apoiar a iniciativa doando obras para o museu; as embaixadas, por meio do 

Ministério de Relações Exteriores, se encarregariam de transportar a obra até 

o Chile, e a equipe do Instituto deveria receber e catalogar as peças que iam 

chegando (2017: 90).21 

 

                                                      
20 Além disso, o secretariado geral era composto, além de Pedrosa como presidente, por: Miria Contreras, José 

Balmes, Pedro Miras, Miguel Rojas Mix. 
21 “En términos operativos, los miembros del Comité de Solidaridad Artística con Chile (CISAC) debían proponer 

artistas idóneos, contractarlos e incentivarlos a apoyar la iniciativa con donación de obra para el museo; las 

embajadas, vía el Ministerio de Relaciones Exteriores, se harían cargo de transportar la obra a Chile, y el equipo 

del Instituto debía recibir y registrar las piezas que iban llegando” (2017: 90).  
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Nesta carta para Hélio Oiticica, Pedrosa declara ter conseguido mais de 600 obras para a criação do Museu da 

Solidariedade. Fonte: Acervo do Museu da Solidariedade. 

 

É nesse período que o crítico também se engajou com os centros de arte popular 

idealizados por Allende, além dos contatos que já mantinha com Darcy Ribeiro, e o 

conhecimento de antropólogos no Peru, quando passa por lá. No texto “Arte culta e arte 

popular”, apresentado no Seminário de Arte popular na Cidade do México, em 1975, Pedrosa 

discorria sobre a importância do artesanato quando um aliado para romper a estrutura de classes 
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e pôr em questão o monopólio da atividade criadora pela burguesia (2015, p. 544). Para isso, 

recontava a experiência no Chile, onde a organização das cooperativas artesanais, se ocupando 

diretamente da venda, liberavam o artesão do comerciante intermediário e aos poucos 

construíam uma autonomia que diminuía a distinção entre artista e artesão. Para Pedrosa, no 

entanto, nem todo artesanato era sinônimo de forma criadora, uma vez que a atividade 

frequentemente se mostra dependente do mercado turístico e que o fascismo muitas vezes 

também recorre a ela para “demonstrar os valores da raça” (Ibid. p. 544). Para o seu 

florescimento, era ideal que houvesse “liberdade criativa e alegria popular” (Ibid. p. 550). E 

terminava fazendo um contraponto com a produção erudita que, nos países capitalistas, não 

pode confundir “liberdade de criação com o exercício experimental da liberdade” (Ibid. p. 550).  

Muitos anos antes, em carta a Oscar Niemeyer, em 1958, Pedrosa esboçava um Museu 

de Brasília, com um acervo constituído apenas de cópias e reproduções que abarcassem toda a 

História da Arte mundial, priorizando mais sua função educativa do que a clássica fruição dos 

originais. Trata-se de algo que poderíamos aproximar do Museu Imaginário de André Malraux. 

Escrito em 1947, o museu de Malraux era um “museu sem paredes”, composto de reproduções 

e fotografias das obras, também de vários momentos históricos, e finalmente formalizado no 

livro de arte. Não sabemos se Pedrosa tomou conhecimento deste projeto, mas são exemplos de 

empenho em conceber a experiência da arte de modo mais dialógico e menos fetichizado, já 

lidando com os problemas orçamentários e a crescente produção de informação em contraste 

com o objeto de arte.  

Já na 6ª Bienal de São Paulo (1961), como diretor artístico,22 Pedrosa incluiu trabalhos 

da Costa do Marfim e da Nigéria, da arte aborígene australiana, afrescos medievais iugoslavos, 

cópias de pinturas rupestres da Índia, artistas indígenas das missões jesuíticas do Paraguai e 

trabalhos com caligrafia japonesa, definindo a experiência como “a manifestação artística mais 

universal do mundo”.23 Trata-se de um exemplo importante para entender que a ambiciosa 

universalidade do Museu das Origens já se encontrava em exercício em trabalhos anteriores. 

No Rio, duas experiências também interessavam a Pedrosa: as atividades de Nise da 

Silveira com os pacientes do Hospital Psiquiátrico Dom Pedro II, no Engenho de Dentro;24 e o 

curso de pintura para crianças organizado por Ivan Serpa no Museu de Arte Moderna, algo que 

                                                      
22 Naquela altura, ainda não se usava o termo “curador”, algo que só aparecerá nas 16ª e da 17ª  edições da Bienal 

de São Paulo (1981 e 1983), com o trabalho de Walter Zanini.  
23 NELSON, Adele. Mário Pedrosa, el museo de arte moderno y sus márgenes. Local, editora?, 2017 (p. 58) Vc 

não cita esta referencia na bibliografia? 
24 O ateliê estava inserido no Setor de Terapêutica Ocupacional e Recreação do Hospital, dirigido pela médica 

psiquiátrica Nise da Silveira. A criação do ateliê foi uma proposta de Nise e do artista Almir Mavignier, que 

trabalhava no hospital nesse período. 
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já acontecia internacionalmente, como no MoMA, por exemplo.25 Na ocasião da exposição de 

Nise da Silveira, Pedrosa apresentou a conferência “Arte, necessidade vital” (1947), cujo título 

já apresentava aquilo que norteará sua visão universalista: a arte aparecerá como “vontade 

realizadora”, “força penetrante”, que deve dominar o caos psíquico a caminho da organização 

plástica. Deste modo, o artista aparece como figura ampla, sem determinações históricas ou 

geográficas. O crítico diria:  

 

Essa atividade (artística) se estende a todos os seres humanos, e não é 

mais ocupação exclusiva de uma confraria especializada que exige diploma 

para nela se ter acesso. A vontade de arte se manifesta em qualquer homem da 

nossa terra, independente do seu meridiano, seja ele papua ou cafuzo, brasileiro 

ou russo, negro ou amarelo, letrado ou iletrado, equilibrado ou desequilibrado 

(1996, p. 46). 

 

Essas produções à margem teriam, para o crítico, a fusão entre “dimensão estética e 

esfera ética, arte autônoma e fundamento vital” (Ibid., 57). Lorenzo Mammì, no prefácio à 

reunião dos ensaios do crítico (2015), sintetiza esta relação:  

 

A arte para Pedrosa não é apenas um fato histórico, mas um impulso 

natural, uma “necessidade vital”, que as circunstâncias históricas da civilização 

submetem a adaptações e distorções. No inconsciente se aninham restos de um 

imaginário não completamente aniquilados pela reificação da produção 

industrial. Na arte das crianças, dos doentes mentais, na arte popular, esses 

elementos afloram com mais evidência (2015, p. 13). 

  

Em seguida, logo após a exposição “9 artistas de Engenho de Dentro no Museu de Arte 

Moderna de São Paulo”,26 Pedrosa escreve “Pintores de arte virgem (1950)”, onde o termo 

“virgem” aparecerá pela primeira vez, tendo como referência a obra de Hans Prinzhorn, e que 

se adensará no ano seguinte com “Forma e Personalidade”. Há nas ponderações de Pedrosa, no 

entanto, um tom de romantismo moderno. Ao comentar a obra de Raphael Domingues, por 

exemplo, o crítico diria que “seu único propósito é se realizar na pureza, na graça, na harmonia, 

na delicadeza” (1996, p. 192). Sua visão de arte como força interior reiteraria a interpretação 

de uma suposta “pureza” localizada na produção virgem. Não só na arte dos loucos, mas 

igualmente na das crianças e nos indígenas. Embora quisesse se afastar de uma biografia clínica 

ou de um determinismo psíquico, servia-se do deslocamento social dos pacientes para afirmar 

o caráter incontornável da força criadora. Além disso, é inevitável não o comparar à art brut de 

                                                      
25 O MAM realizou, entre as décadas de 1950 e 1970, 21 exposições de arte infantil, enquanto o MoMA, no mesmo 

período, realizou 11. 
26 Participavam desta exposição: Adelina Gomes, Carlos Pertuis, Emygdio de Barros, José Goulart, Kleber Leal 

Pessoa, Lucio, Raphael Domingues, Vicente e Wilson Nascimento, com 179 obras ao todo. 
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Jean Dubuffet, termo cunhado em 1945. Dela fariam parte não só pacientes psiquiátricos, mas 

autodidatas isolados, dotados de criatividade pura.27 O termo brut, traduzido do francês 

livremente como “crua”, endossa a visão de uma produção artística inerente, íntegra e autêntica, 

próximo à concepção de Pedrosa. O crítico diria: 

 

Movidos pelo mesmo impulso de milhares de pessoas humildes – 

funcionários, porteiros, sapateiros, jardineiros – que se entregam 

anonimamente a seus passatempos dominicais, criam novos objetos inéditos, 

pintam e esculpem pelo mero prazer de criar. São criadores virgens 

(PEDROSA, 1996, p. 195). 

 

É importante relembrar que neste mesmo período Pedrosa se esforça na defesa da arte 

concreta no país. E será importante compreender que sua visão da arte abstrata não faz contraste 

ou oposição com sua visão da produção popular, pelo contrário, seu olhar universalista justifica 

a aproximação. Em 1949, publicava a tese Da natureza afetiva da forma na obra de arte,28 

responsável por apresentar a aplicação da Gestalt à arte pela primeira vez no Brasil e sendo 

anterior a importantes obras do período, como a de Rudolf Arnheim sobre Psicoestética 

(FRAYZE-PEREIRA, 2007: 130). O texto articulava autores como Max Wertheimer, Wolfang 

Kohler e Kurt Koffka, fruto de sua experiência na Alemanha.29 Ali, Pedrosa tentava construir 

uma tese que servisse de suporte teórico para a defesa da arte abstrata no Brasil, além de buscar 

uma espécie de “profissionalização” da análise crítica, através de um exercício rigoroso. Ele 

criticaria: 

 

Os estetas e os historiadores que ainda não tomaram conhecimento 

dessa teoria da percepção estrutural não conseguem sair de um círculo vicioso. 

Ou se delimitam no campo da pura técnica plástica, evitando abordar os 

problemas fenomenológicos relacionados com a atividade artística, ou, 

esquecendo os preceitos e afirmações anteriores sobre a independência da 

forma na obra de arte, entregam-se a um subjetivismo abstrato e intelectual 

baseado ainda no atomismo associacionista do século passado, quando tentam 

entrar no aspecto teórico e psicológico do problema (Pedrosa, 1949, p. 24). 

 

Pedrosa nunca se entregou a uma leitura estritamente psicanalítica. A individualidade 

psicológica do sujeito, nesse caso do artista, não é suficiente para dar conta dos impulsos 

estéticos que movem a criação, e esta é a crítica que ele faz às leituras estéticas de Freud 

(PEDROSA, 1996, p. 182). Trata-se, portanto, de uma conjugação: o impulso inconsciente 

                                                      
27 Kaira Cabañas (2017) alega que Pedrosa pode ter conhecido Dubuffet através de Benjamin Peret, poeta 

surrealista que fora casado com sua cunhada.  
28  A tese seria classificada em segundo lugar e perderia para o trabalho de Carlos Flexa Ribeiro sobre o artista 

Velasquez. 
29 Ferreira Gullar diz que esta tese foi a responsável por aproximá-lo com mais ênfase do universo das artes visuais 

(MASSI, 1994).  
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ganharia forma através de um todo organizado consciente. O elemento psíquico se alia ao 

elemento formal. É em cima disso que surge a complexidade artística: a partir dos conflitos e 

tensões entre a organização formal da consciência e seus impulsos inconscientes. Para Otília 

Arantes, mesmo quando Pedrosa abre espaço para o inconsciente, este não escapa às leis 

gestálticas, “ao contrário da psicanálise, que, justamente, considera a percepção profunda ou os 

processos primários como destituídos de Gestalt” (ARANTES, 1991, p. 99). No entanto, para 

a autora, o que há de específico no conhecimento artístico, para o crítico, é a intuição, e ele 

manteria um fundo de explicação místico sobre a produção artística (Ibid., 70). A Gestalt 

garante um conjunto de leis da percepção que é universal, o que seria para Pedrosa, um meio 

de entender de que forma a arte comunica e afeta. Já a intuição, impulso propulsor da obra, seria 

o caráter afetivo da forma na arte. Apoiado em teóricos como Susanne Langer, o crítico defende 

que a relação intrínseca entre as formas só pode ser percebida e acessada pela intuição. Em “Da 

Arte leiga à desmistificação cultural”, a questão da intuição aparece ligada ao primitivismo. 

Pedrosa afirma que o primitivo está submetido a um processo sensível e intuitivo de observação, 

o que garante espaço para o pensamento místico que por sua vez define as coordenadas 

“mágico-estéticas” (PEDROSA, 1981: 228). A arte, portanto, é um modo de conhecimento 

intuitivo, e o leito de suas manifestações “foi sempre o mesmo dos ritos sagrados” (Ibid., 228). 

Embora arte virgem e arte concreta não compartilhassem de aproximações formais, se 

alinhavam na defesa de uma arte total que, para Pedrosa, é fruto da equação entre o problema 

do sujeito (aspecto subjetivo) e o problema da forma (aspecto objetivo). Além de analisar 

formalmente a produção dos pacientes (coisa que não fará depois com a produção indígena), o 

argumento que uniria as duas produções é o de que a arte se afirma como impulso vital, vontade 

de organização: o suficiente para justificar a pesquisa - supostamente racional – da vanguarda 

e a pureza intrínseca e incontrolável dos “criadores virgens” – supostamente irracional. 

Na imagem abaixo, em sua residência em 1953, artistas concretos como Geraldo de 

Barros, Abraham Palatnik e Ivan Serpa habitam a cena com uma pintura de Emygdio de Barros 

ao fundo, sem qualquer oposição aparente30 (CABAÑAS, 2017). 

 

                                                      
30 Quanto a isso, o crítico Paulo Herkenhoff vai ainda mais longe: sua hipótese, já apresentada em algumas 

conferências, é a de que a abstração no Brasil tenha começado com Arthur Amora, paciente psiquiátrico do 

Engenho de Dentro. 
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Fonte: Coleção Família Pedrosa. 

 

 

Tudo isso reverberará de maneira já bastante diferente nos projetos da década de 1970. 

Trinta anos após ter escrito a tese, Pedrosa declarou: “não tenho mais nada a ver com a Gestalt” 

(Arantes, 2004, p. 9), já desacreditado de suas pretensões cientificistas e preocupado com outras 

questões. Aos poucos, e nesse aspecto já bastante influenciado por Ferreira Gullar, Pedrosa se 

aproxima da fenomenologia de Merleau-Ponty, leitura fundamental para os neoconcretos. 

Em sua última entrevista, com a capa reproduzida abaixo, Pedrosa oscila entre o 

desencantamento e o refúgio às origens. Declara que “Essencial é conhecer o Brasil, conquistar 

o Brasil, a terra brasileira, chegar ao fundo das origens do nosso povo”, embora “nenhuma 

época foi tão hostil à criação popular do que a de hoje”. O projeto moderno chegara ao fim: 

“não acredito mais no que se chama arte moderna, embora tenha tido uma importância colossal 

para o desenvolvimento cultural. Mas acabou, terminou sua função.” (1978, p. s/p). Era preciso 

percorrer um novo paradigma.  
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Capa de uma de suas últimas entrevistas, para o jornal O Pasquim, onde o crítico revela os descontentamentos 

com o estado da arte. Fonte: Acervo do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. 
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3 PEDROSA E SEUS CONTEMPORÂNEOS: A FORMAÇÃO DE UM PENSAMENTO 

SOCIAL 

 

Desde os anos 1950, Pedrosa acompanhou as reuniões para a construção da 

Universidade de Brasília. Elas aconteciam no CBPE, Centro Brasileiro de Pesquisas 

Educacionais, e contavam com a participação de figuras centrais como Darcy Ribeiro – seu 

coordenador –, Celso Furtado, Florestan Fernandes, Anísio Teixeira, entre outros (BOMENY, 

2016). É Pedrosa quem também organiza o Congresso Internacional de Críticos de Arte em 

Brasília, em 1959, com a cidade ainda em construção, levando para lá figuras como Giulio 

Carlo Argan, Meyer Schapiro e Bruno Zevi, gerando outros parâmetros de visibilidade para o 

caso da capital e sua contribuição para a criação de um modelo de Brasil. 

Darcy Ribeiro seria seu “amigo e mestre em antropologia” (2015, p. 561), e muito de 

sua visão social é devedora da produção do sociólogo. Ribeiro, através do Serviço de Proteção 

aos Índios, garantiu a realização de algumas de suas mais importantes iniciativas, como a 

criação do Museu do Índio, em 1953. Sobre ele, Ribeiro diria ser “o primeiro museu do mundo 

projetado para lutar contra o preconceito. O preconceito contra o índio” (MAGALHÃES, 2014). 

Matos diz que o museu foi um passo importante no desenvolvimento da política indigenista que 

representava uma tentativa de melhorar as condições de assistência e compreensão das 

sociedades indígenas. Em várias ocasiões, Darcy Ribeiro procurou enfatizar que o 

empreendimento visava ao combate da “hipocrisia da democracia racial das elites brasileiras” 

(RIBEIRO apud MATOS, 2015, p. 6). Seu discurso, conferindo à produção indígena um efeito 

de integração harmônica do grupo produtor, é algo fundamental para a perspectiva de Pedrosa:  

 
A arte flui ali de uma cultura homogênea, como um componente dela, 

harmonizado com todos os outros, por um longuíssimo esforço de integração 

recíproca. Um componente co-participado por todos os membros da 

comunidade que porta e fecunda aquela cultura, inclusiva sua arte. É uma arte 

mais comunal que individual, em cujo seio o artista nem sequer reivindica para 

suas obras a condição de criações únicas e pessoais. Sendo apenas genuínas, 

elas constituem reiterações de elementos pertencentes à comunidade, tão dela 

que expressam mais sua tradição do que a personalidade do próprio artista 

(RIBEIRO in ZANINI, 1986, p. 51). 

 

Ribeiro também realizou pesquisa de campo com os kadiwéu, junto com Berta Ribeiro, 

em 1947.31  É o mesmo grupo indígena que aparecerá, em 1968, no texto de Pedrosa A arte dos 

caduceus, arte negra, artistas de hoje, ainda que pela via de leitura do famoso estudo do 

                                                      
31 Esta etnografia o rendeu inclusive o prêmio Fábio Prado de ensaios, com o qual adquiriu certa notoriedade 

(MATOS, 2015: 11).  



58 

 

antropólogo Lévi-Strauss, publicado em Tristes trópicos (1955), sendo um dos poucos textos 

em que acessamos diretamente as leituras antropológicas de Pedrosa. 

Nele, Pedrosa se baseia na leitura de Lévi-Strauss para defender sua tese de que a arte 

primitiva é uma arte que “participa”, ao invés de representar aspectos da realidade. Logo no 

início do texto, diz que a pintura “cadicéu”, “em lugar de representar a imagem de um rosto 

deformado, deforma, efetivamente, um rosto verdadeiro” (1996, p. 222), enquanto a arte 

moderna “é apenas uma deformação da representação da realidade” (Ibid.). Isto porque Lévi-

Strauss apresentava, em seu texto, a tese de que os kadiwéu praticavam um estilo não 

representativo, produzido especificamente pelas mulheres pintoras, em que “a forma da figura 

e do fundo se confundem, como um negativo” (LÉVI-STRAUSS, 1996, p. 179). O crítico 

reforçava a diferença entre uma arte de contemplação (para ele, a ocidental) e uma arte 

modificadora das relações sociais. Diria que, quando “a arte caducéia pinta sobre um rosto, ela 

cria o rosto” (1996, p. 224) e que estamos “sempre diante dum “utensílio-ornamento”, dum 

objeto animal ou de uma “caixa-que-fala” (Ibid.). 

Além de Lévi-Strauss, apoiava-se também no livro de Michel Leiris e Jacqueline 

Delange Afrique noire: la création plastique (1967). Fruto da experiência da dupla no 

departamento de arte africana do Museu do Trocadéro,32 o livro defende a existência de uma 

“estética africana”, um certo “gosto da beleza das formas”, independente de ser ou não 

reconhecida como “arte pela arte”, algo que auxilia Pedrosa a defender o fenômeno artístico 

como fazer universal, para além de sua intencionalidade. Lendo Leiris, Pedrosa conclui que os 

negros, “ao invés de julgamento, que ninguém lhes pede, o que fazem é verificar a participação 

do objeto” (PEDROSA, 1996, p. 224). Estava aí sua preocupação central, já no final dos anos 

1960, indo ao encontro do conceito de agência definido por Alfred Gell, já mencionado no 

primeiro capítulo.  

No mesmo ano, citaria também Franz Boas no texto “Arte e desmistificação cultural”, 

defendendo que, desde que a obra do antropólogo veio a público, “se sabe que o ‘selvagem’, o 

primitivo, tem um aparelho mental igual ao nosso. (...) Não em vão são artesãos admiráveis, 

poetas, filósofos, curandeiros estupendos etc.” (1996, p. 228). Era uma menção indireta ao livro 

Arte primitiva, publicado em 1927, responsável por constituir as bases do campo de pesquisa 

reconhecido como “antropologia da arte”, em que o autor analisa traços fundamentais da arte 

produzida por povos de várias regiões. 

Curiosamente, todas as menções de Pedrosa aos kadiwéu têm seu tempo verbal no 

                                                      
32 Como sabido, o Museu do Trocadéro também foi fundamental para o contato de Picasso com as máscaras 

africanas, momento simbólico importante para as relações entre a arte moderna e a perspectiva primitivista. 
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passado, revelando um possível problema de atualização do crítico. O que talvez explique isso 

é que, 12 anos depois de Lévi-Strauss, em 1947, Darcy Ribeiro fez pesquisa de campo com o 

mesmo grupo, como já citamos, chegando à constatação de que os kadiwéu passavam por uma 

crise de valores, também por conta de sua inserção no âmbito mercadológico (RIBEIRO, 1980, 

p. 263), algo que já desinteressava a Pedrosa.   

Além disso, sua aproximação com a causa indígena ia além dos referenciais da arte. 

Também em 1968, o crítico publicava no Correio da Manhã textos denunciando a exploração 

da Amazônia pelos Estados Unidos em aliança com os governos militares, como em “País 

desprotegido, poder militar”, de 7 de janeiro.  

 

 

Darcy Ribeiro desenhado pelo Kadiwéu, em 1947. 

 

Também Berta Ribeiro, esposa de Darcy até 1974, esteve associada ao Museu Nacional 

e Museu do Índio, onde atuou como pesquisadora e formadora de coleções etnográficas. Além 

disso, se exilou no Chile no mesmo período que Pedrosa, momento em que possivelmente 

estreitaram relações. Em 1978, ano do projeto da exposição indígena para o MAM, a 

antropóloga publicou seu importante livro Arte indígena, linguagem visual, de 1989, ainda hoje 

referência nos estudos sobre o campo, no qual a autora se propunha a apresentar “conteúdos e 

significados das manifestações estéticas do índio brasileiro, através da análise de casos 

concretos” (RIBEIRO, 1989, p. 12). 

A antropóloga também integrou a equipe do projeto de pesquisa de Maria Heloísa 
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Fenelón (também vinculada à equipe da exposição de Pedrosa), no Setor de Etnologia e 

Etnografia do Departamento de Antropologia do Museu Nacional. Dali em diante, Berta Ribeiro 

também organizaria suas próprias exposições sobre arte indígena brasileira, buscando 

comunicar aspectos da vida indígena e seu saber ecológico, além de contextualizar discussões 

sobre temas amazônicos.33 Embora Darcy tenha tido mais notoriedade, talvez por sua atuação 

política, foi Berta Ribeiro a responsável pelo mapeamento etnográfico da arte indígena 

brasileira e sua progressiva inserção no campo expositivo para além do âmbito científico, 

buscando circunscrever o índio de maneira mais acessível.  

Carlos Guilherme Mota (1977), em Ideologia da cultura brasileira, ressalta o fato de 

que até o final da década de 1970, eram mencionados como renovadores da interpretação de 

nossa história os nomes de Gilberto Freyre, Caio Prado Jr. e Sérgio Buarque de Holanda,34 

constatando a ausência de amplo reconhecimento para pensadores como Darcy Ribeiro e outros 

intérpretes do Brasil (MOTA, 1997, p. 19), a quem Pedrosa estava mais próximo.   

Nessa direção, é também importante reforçar a diferença entre os projetos de Pedrosa e 

a aclamada democracia racial freyreana, àquela altura, na década de 1970, alimentando no 

Regime Militar um “sistema pedagógico-cultural e político que servia bem ao projeto do “Brasil 

potência emergente”, com a ideologia da cordialidade35 e do jeitinho, buscando justificar o 

sucesso do “milagre econômico” (MOTA, 1977, p. 8). Além disso, o Movimento Regionalista 

dos anos 1920, encabeçado por Freyre, defendendo a culinária, os trajes e moradias regionais 

ameaçado pelos cosmopolitismos, serviria de exemplo para as “proteções” empreendidas pelas 

políticas culturais militares. Não enxergamos no Museu das Origens uma simplificada 

celebração da “Cultura Brasileira”, forjando uma suposta convivência racial pacífica, ou uma 

domesticação da participação popular. Ao contrário, ao confrontar objetos de contextos 

produtivos distintos, Pedrosa buscava exercer uma crítica cultural que permitisse interpretar a 

cultura material brasileira a partir de outros referenciais.36 

É uma década delicada para as discussões em torno da cultura popular, por exemplo. Já 

                                                      
33 Em 1980, por exemplo, organiza “Os índios das águas pretas: uma área cultural no noroeste do Amazonas” e 

“Arte plumária no Brasil”, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, posteriormente levada a Brasília, Belém, 

Bogotá, México e Washington. Em 1982, organiza a mostra comemorativa do Primeiro Centenário da “Exposição 

antropológica brasileira de 1882”, no Museu Nacional, e algumas outras, daí em diante. 
34 São os conhecidos três “grandes intelectuais” responsáveis por buscar os efeitos da colonização como elemento 

formador da sociedade brasileira. Além de Casa-Grande & Senzala, Caio Prado Jr. publicou o importante 

Formação do Brasil Contemporâneo (1942) e Sérgio Buarque de Holanda publicou Raízes do Brasil (1936).  
35 Nesse caso, uma referência ao conceito de “homem cordial” de Sérgio Buarque de Holanda, traço psicológico 

de uma herança cultural da colonização lusitana.  
36 Mota (1977) comenta que em 1970, Roberto Schwarz alertava para o fato de que a chamada “cultura brasileira” 

não chegava a atingir, com regularidade e amplitude, 50 mil pessoas, num país de 90 milhões de habitantes. (p. 

64). 
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desde 1958 se organiza a Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro (CDFB), na busca de uma 

resistência frente à crescente cultura de massas e à modernização, contando com a proteção e 

divulgação do Estado. Os folcloristas defendiam sua manifestação como a mais genuinamente 

brasileira por derivar das três matrizes raciais. A ameaça ao Folclore era a ameaça a uma 

identidade nacional coesa. Tratava-se de um favorável contexto para as políticas culturais do 

Regime Militar, que precisava, por um lado, valorizar a cultura nacional (e, consequentemente, 

as ações voltadas para o Turismo) e, por outro, exercer controle sobre a produção criativa, 

sofisticando a construção de sua autoimagem.  

Em 1975, publica-se, na Política Nacional da Cultura, a necessidade de valorizar “a 

identidade e originalidade fundadas nos genuínos valores histórico-sociais e espirituais” (1975, 

p. 5). O folclore oferecia uma perspectiva homogeneizadora, pedagógica, afinada com a 

tradição e, ao mesmo tempo, cultural, reforçando o programa do Estado, contraponto direto à 

censura de qualquer produto considerado subversivo. 

Mesmo a ideia de folclorização torna-se pejorativa, ganhando o sentido de 

caracterização pitoresca ou estereotipada, estacionada no tempo. Em uma entrevista de 1967, 

Caetano Veloso disse: “Nego-me a folclorizar meu subdesenvolvimento para compensar 

dificuldades técnicas. Ora, sou baiano, mas a Bahia não é só folclore.” (FOLHA DE S. PAULO, 

1997, s\p). Era o modo do músico de justificar as guitarras na nova música brasileira, defender 

a saída pela contaminação, já evitando o exercício purista da identidade. Algo também próximo 

da frase de Oiticica estampada no penetrável Tropicália, de 1964: “A pureza é um mito”.  Ou, 

ainda, o Oiticica de Brasil Diarréia, de 1970, se referindo aos conservadores como viúvas 

portuguesas: 

 

Derrubar as defesas que nos impedem de ver “como é o Brasil no 

mundo, ou como ele é realmente” – dizem: “estamos sendo ‘invadidos’ por um 

‘cultura estrangeira’ (cultura, ou por ‘hábitos estranhos, música estranha, 

etc.’)” como se isso fosse um pecado ou uma culpa – o fenômeno é borrado 

por um julgamento ridículo, moralista-culposo: “não devemos abrir as pernas 

à cópula mundial – somos puros” – esse pensamento, de todo inócuo, é o mais 

paternalista e reacionário atualmente aqui. Uma desculpa para parar, para 

defender-se – olha-se demais para trás – tem-se “saudosismos” às pampas – 

todos agem um pouco como viúvas portuguesas: sempre de luto, carpindo 

(1970, p.2). 

 

Pedrosa não utiliza o termo “folclore” em nenhum momento. Seu único texto que discute 

diretamente a questão do artesanato é “Arte Culta e Arte Popular” (1976), fruto de sua 

participação no Seminário de Arte Popular na Cidade do México, em 1975. Naquele momento, 

impactado com a experiência da Cocema (Cooperativa Centro de Mães) do Chile de Allende, o 
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crítico refaz toda a trajetória histórica de separação entre arte erudita e artesanato, sob a luz do 

capitalismo, para defender a erudição como processo de “mistificação cultural” (2015, p. 544), 

buscando valorizar o artesão. No entanto, reconhece, como já mencionamos, que é no artesanato 

onde muitas vezes se expressa a ideologia da dependência, “na medida em que é destinada a 

atender ao interesse pelo folclórico do mercado turístico” (2015, p. 545), ou os “conhecidos 

exemplos históricos em que o fascismo aparece estimulando a arte “popular”, como forma de 

demonstrar os valores da raça” (Ibid.). Termina seu texto dizendo que para o artesanato alcançar 

sua liberdade nacional e socialista é preciso ter: “a liberdade criativa e a alegria popular” (2015, 

p. 550). 

Portanto, se o programa político oficial se ancorava na perspectiva da “cultura 

brasileira” ou “cultura nacional” para barrar manifestações críticas, enxergando a noção como 

pacote uniforme, Pedrosa recorre ao mesmo guarda-chuva para instrumentalizá-lo de outro 

modo: não como todo homogêneo (um nacional-desenvolvimentismo ou reformismo populista) 

mas, ao contrário, como diferença, como alteridade a que se deve recorrer, ainda que também 

como construção alegórica. Para Pedrosa, cultura brasileira funciona como um conjunto de 

diferenças em tensão, em que o “Outro” pode ser um componente ativo, um referencial para a 

reflexão autocrítica que exercite a autonomia frente às dependências econômicas, opressivas, 

capitalistas. 

 

 

Na fotografia de Evandro Teixeira, Pedrosa participa (na extrema direita), em 26 de junho de 1968, da passeata 
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dos Cem mil contra a censura do governo militar, junto a Ruth Escobar, Tonia Carrero, Eva Vilma, Leila Diniz, 

Odete Lara e Norma Bengell (da esquerda para a direita) além de outros artistas e intelectuais.  

 

Em 1977, o crítico participaria de um debate com Ferreira Gullar, Darcy Ribeiro, 

Glauber Rocha e Zuenir Ventura, em clima de amizade e informalidade. Todos eles disseram, 

a Elisabeth Carvalho, como viam o Brasil àquela altura, e que rumos deveriam ser seguidos. O 

crítico de arte reforçaria seu vínculo com as “origens”:  

 

Eu não sou nacionalista. Eu sou nacional. (...) O importante é pegar o 

Brasil na sua formação. (...) O índio é que era o dono do Brasil. Outro problema 

fundamental é a integração do Brasil com a América Latina. O Brasil tem que 

entrar definitivamente para a América do Sul. E tem que entrar pela Amazônia, 

que é a maior região do país (PEDROSA apud CARVALHO, 2008, p. 133) 

 

 

Era uma volta considerável à origem, já que quase vinte anos antes, em 1959, o crítico, 

entusiasmado com o projeto de Brasília, cunharia a famosa expressão que diria que o Brasil é 

um país “condenado ao moderno” pela falta de densidade histórica. “A nossa modernidade é 

tão radical que, coisa rara entre os estados, temos a certidão de nosso batismo. Nascemos numa 

data precisa: 22 de abril de 1500. Antes disso não existíamos” (PEDROSA, 2015, p. 93).  

Também será importante ressaltar que, como marxista,37 Pedrosa está constantemente 

lançando mão de uma perspectiva materialista, com mais ou menos força.38 Mesmo nos textos 

da década de 1960, já depois de sua ampla defesa da abstração e do afastamento da posição 

radical que assumira nos anos 1930 e 1940, o crítico se refere diretamente a Marx. Em “O 

bicho-da-seda na produção em massa” (1967), Pedrosa define o artista como aquele que oscila 

entre o produtor produtivo e o produtor improdutivo. Durante a criação, o artista seria um 

produtor improdutivo, porém, no momento em que sua obra se transforma em mercadoria, ela 

passa por um processo de perda de autenticidade existencial, de “alienação” (1996, p.112). Para 

o crítico, numa sociedade socialista, o artista voltaria a produzir segundo sua “identidade 

intrínseca”, “movido por um dom natural como o do bicho-da-seda, que produz seda” (Ibid., 

p.113), para além dos “divertimentos da massa” (Ibid.). Ao final da vida, o Pedrosa político 

ganha ainda mais força, se afastando cada vez mais de uma arte autônoma para reforçar a 

                                                      
37 Pedrosa fundou, em 1945, o jornal Vanguarda Socialista, um dos pioneiros na difusão do marxismo no Brasil. 

Sua atuação como militante não fica atrás de seu trabalho como crítico de arte, são inclusive indissociáveis. O que 

ainda não foi feito, no entanto, é uma interpretação de sua obra que saiba conjugar os dois aspectos. Recentemente, 

o livro Pas de politique Mariô! Mario Pedrosa e a Política, do historiador Dainis Karepovs (2017), faz um bom 

apanhado da trajetória política do crítico.  
38 Lembramos que é ele quem publica, junto com Lívio Xavier, em 1930, o ensaio que viria a se tornar a primeira 

contribuição marxista para o estudo da história da produção capitalista em terras brasileiras: Esboço de uma análise 

da situação econômica e social do Brasil, no jornal A Luta de Classes. 
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necessidade de uma crítica cultural ampla à produção que se fazia então. 

Curiosamente, é algo que se reaproxima de seu primeiro texto na crítica de arte, “As 

tendências sociais da arte e Käthe Kollwitz” (1933), quando alegava que o capitalismo havia 

sido responsável por impor novas condições sociais e técnicas ao artista, tecendo críticas mais 

rigorosas àqueles que não produziam a favor das demandas de sua classe. Neste texto, a 

produção capitalista teria feito, segundo o crítico, a arte perder sua unidade inicial, sua função 

social, algo também análogo ao que está dizendo em 1967.  

Os textos de Pedrosa discutidos até aqui, “O bicho-da-seda na produção em massa” 

(1967); “Arte dos caduceus, arte negra, artistas de hoje” (1968); “Arte culta, arte popular” 

(1976) e “Discurso aos tupiniquins ou nambás” (1976), este último analisado no primeiro 

capítulo, devem ainda ser somados a “Crise do condicionamento artístico” (1966) e a 

“Variações sem tema ou a arte da retaguarda” (1978), fechando assim o conjunto do que 

consideramos ser os textos fundamentais em que Pedrosa apresenta o temperamento que fará 

parte dos projetos que concebeu para o MAM.  

Em todos eles, apresenta-se a preocupação de expor ao leitor a passagem, operada pela 

ascensão da burguesia, entre um fazer artístico livre e artesanal para um fazer artístico 

condicionado pelos ditames de um mercado em crescimento. Em “Crise do condicionamento 

artístico”, o crítico apresenta a questão fundamental: “O problema central da arte de nossos dias 

é o de sua integração na vida social como uma atividade legítima, natural, permanente” (1996, 

p. 87) e já percebe uma quebra de paradigma de uma arte que também deseja exercitar a 

participação e a coletividade, quando cunha pela primeira vez o termo “arte pós-moderna”. Para 

ele, os artistas, àquela altura: 

 

Num desespero de suprema objetividade, negam a arte, começam a 

nos propor, consciente ou inconscientemente, outra coisa, sobretudo uma 

atitude nova, de cuja significação mais profunda ainda não tem perfeita 

consciência. É um fenômeno cultural e mesmo sociológico inteiramente novo. 

Já não estamos dentro dos parâmetros do que se chamou arte moderna. Chamai 

a isso de arte pós-moderna, para significar a diferença. Nesse momento de crise 

e de opção, devemos optar pelos artistas. (1996, p. 92). 

 

 

Reforçando essa posição, 12 anos depois, em “Variações sem tema ou a arte da 

retaguarda”, de 1978, ele diria sobre a obra de artistas que se opõem à lógica do capital: 

 

Eles já não fazem obras perenes, mas antes compõem atos, gestos, 

ações coletivas, movimentos no plano da atividade-criatividade. É possível que 

muitos desses artistas já se inspirem numa aspiração utópica (os artistas são 

sempre antecipadores do devenir histórico) de uma sociedade em que o homem 

não trabalhe mais para ganhar a vida com o suor do seu rosto, mas para que 

pelo trabalho e pelo lazer, sem mais diferenças entre um e outro, aprenda a 
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viver. O artista já é o único ser para quem, hoje mesmo, o lazer não é uma 

ociosa ausência de trabalho, como nas concepções burguesas. (2015, p. 569). 

 

No entanto, também reconhecia suas limitações. A busca de rigor analítico, tão presente 

em sua atividade ao longo dos anos 1950, será um grande contraste com sua posição ao fim da 

vida. Ali, ao contrário, Pedrosa buscará se afastar dos conhecidos métodos de leitura para se 

aproximar das manifestações que ele mesmo pouco conhecia. Em entrevista a Gullar, em 1977, 

ele diria: “não me considero mais crítico de arte. Não tem sentido ser crítico de arte. A arte 

precisa de outras experiências e de outras vivências que um crítico não pode dar” (2009, s\p).  

Sentindo-se apto ou não, Pedrosa não estava sozinho. A postura do crítico dialogava com uma 

série de outras figuras importantes para a construção da arte brasileira. 

 

3.1 Arredores 

Será importante aqui compararmos Pedrosa com críticos e artistas mais próximos, como 

Mário de Andrade, num primeiro momento, e Ferreira Gullar, Frederico Morais, Hélio Oiticica, 

assim como, posteriormente, Lygia Pape. 

Embora tenha falecido em 1945, Mário de Andrade conheceu Pedrosa. Em 1924, 

Pedrosa foi nomeado fiscal interino do Imposto de Consumo em São Paulo e passou a assinar 

a coluna de crítica de livros no jornal Diário da Noite, o que o levou a frequentar os meios 

literários paulistas. É dessa época sua amizade com Mário de Andrade, uma vez que Elsie 

Houston, importante soprano brasileira e amiga do poeta, era irmã de sua companheira, Mary 

Pedrosa.39 Os dois chegaram a tecer interpretações simultâneas da obra de Candido Portinari, 

um divisor de águas para demarcar a diferença entre os críticos.40 

Nos ensaios sobre arte, Mário de Andrade cita o desejo de que a arte atual se inspirasse 

nos primitivos, para os quais “a arte não tinha perdido contato com as forças vivas do homem 

inserido em comunidade”. No entanto, sugere o resgate como forma de escapar aos desvios da 

pesquisa abstrata, coisa que não compreenderá em sua época. Eduardo Jardim de Moraes diz 

que, àquela altura, “a referência ao primitivo sugere a urgência de um resgate de uma dimensão 

mais autêntica da arte e permite situar as iniciativas formais de modo apropriado, sem os 

exageros modernos”. No seu “Ensaio sobre a Música Brasileira”, o modernista diz que “o 

compositor brasileiro tem que se basear quer como documentação quer como inspiração no 

folclore” (ANDRADE, 1928, p. 10). Além de toda tentativa de tradução do país em sua obra 

                                                      
39 Em 1940, Mary Pedrosa chegou a gravar seis canções com Mário de Andrade e Rachel de Queiroz para o 

linguista americano Lorenzo Turner. 
40 Segundo Mari (2006: 135), Pedrosa enfatizava que a leitura de Andrade sobre os murais de Portinari, e a escolha 

do pintor pela literalidade dos temas, desconsiderava a predileção pela liberdade de criação.  
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poética, Mário de Andrade, como intelectual, afirmava que sua missão era transmitir a 

identidade nacional através da pesquisa da cultura popular, pois era nela que se depositavam os 

traços de brasilidade (MORAES, 2015, p. 93). É em torno do “primitivo” que o crítico, em 

1938, iniciará seu curso de Filosofia e História da Arte no Instituto de Artes da Universidade 

do Distrito Federal (UDF). Mais uma vez, o assunto aparece para sustentar uma concepção de 

arte com dimensão coletiva (MORAES, 2015, p. 117). Com a conferência intitulada “O artista 

e o artesão”, o poeta manifestava sua indignação diante da pesquisa abstrata por, entre outras 

razões, centrar-se na individualidade. Como reação, aconselhava, segundo Eduardo Jardim: “A 

adesão do artista às regras do que chamava de artefazer, esta dimensão artesanal da arte, deveria 

conduzir à desinflação da figura do indivíduo artista, e, em seguida, promover a superação do 

individualismo e a recuperação da dimensão coletiva da arte” (MORAES, 2015, p. 156). Para 

ele, a expressão da arte verdadeira estava vinculada ao domínio material, lição que o artesanato 

traria. No entanto, a produção contemporânea parecia deficiente: 

 

Há, por certo, em todos os artistas contemporâneos, uma desesperada, 

uma desapoderada vontade de acertar. Mas a inflação do individualismo, a 

inflação da estética experimental, a inflação do psicologismo, desnortearam o 

verdadeiro objeto da arte. Hoje, o objeto da arte não é mais a obra de arte, mas 

o artista. E não poderá haver maior engano (ANDRADE, 1938, p. 32). 

 

A conferência de Mário de Andrade é suficiente para estabelecermos uma comparação 

pontual entre os dois críticos. Por razões diferentes, assim como Pedrosa, Andrade está 

desencantado no período final de sua atuação, buscando ver na produção popular não só um 

antecedente histórico, mas um elo perdido que é preciso retomar. Em ambos, a preocupação é 

com o impacto coletivo que a arte deve causar.  
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Registro da aula que Mário de Andrade apresentou para os cursos de Filosofia e História da Arte, na Universidade 

do Distrito Federal, em 1938, onde pode apresentar tal perspectiva. Fonte: Acervo  

 

Posteriormente, e por outras vias, podemos comparar a postura de Pedrosa à de Ferreira 

Gullar, crítico de igual importância para o período. Embora Gullar fosse 30 anos mais novo, e 

poeta (ainda que sua crítica se diferencie substancialmente da de Mário de Andrade), sua 

interlocução com Pedrosa foi fundamental.  

Logo que o maranhense chega ao Rio de Janeiro, em 1951, é levado por Lucy Teixeira 

ao apartamento de Mário Pedrosa em Ipanema, na rua Visconde de Pirajá. Ele tinha acabado de 

ler uma cópia da tese de Pedrosa, Da natureza afetiva da forma na obra de arte, e quis 

manifestar suas discordâncias. Foi surpreendido pela receptividade do crítico mais velho: 

“Surpreendeu-me sua modéstia e tolerância diante de minhas ideias pretensiosas e mal 

definidas. (...) Eu, um jovem de 20 anos, ele, com 51, um crítico respeitado” (FOLHA DE S. 

PAULO, 2000).  
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Grupo Frente, em 1956. A partir da esquerda: Oliveira Bastos, Hélio Oiticica (encoberto), Ferreira Gullar, Teresa 

Aragão, Bezerra, Mario Pedrosa, Lygia Clark, Vera Pedrosa, Ivan Serpa (atrás), Lea e Abraham Palatnik. 

 

Daquela ocasião surgiria a intensa participação já conhecida junto aos artistas. Porém, 

nos interessa aproximar seus caminhos posteriores ao Neoconcretismo. Gullar passou a 

produzir peças de teatro engajado e poemas de cordel para conscientização política das classes 

trabalhadoras. Sua atuação como militante e ensaísta ocorreu primeiramente no Centro Popular 

de Cultura (CPC) da União Nacional dos Estudantes e, logo depois, já filiado ao Partido 

Comunista, no Grupo Opinião e na revista Civilização Brasileira. No mesmo período, Pedrosa 

publica dois livros sobre a situação política: A opção imperialista e A opção brasileira, ambos 

de 1964, além de colaborar com o Correio da Manhã. Em 1969, um ano antes do exílio que o 

deixaria fora do país por sete anos, lidera o boicote à 10ª Bienal de São Paulo, como crítica ao 

governo militar. Os dois assumem forte atividade política e voltam-se às questões sociais, já no 

contexto do golpe de estado, embora de maneiras distintas.  

Na revista Civilização Brasileira, Gullar publicou textos, a partir de 1965, reclamando 

de uma espécie de “alienação da arte brasileira em relação aos problemas locais”, junto ao 

mercado e ao crescimento da cultura de massas, com títulos dramáticos como, por exemplo, 

“Porque parou a arte brasileira” (1965). O mesmo faz Mário Pedrosa no Correio da Manhã, 

nos textos que citamos aqui. A ideia de crise está presente na produção dos dois autores, já 

sentindo os efeitos da derrocada do projeto construtivo, seu fim derradeiro imposto pela 

ditadura militar, e da nova conjuntura neoliberal. Além disso, a arte que se afirmava, entre a 

pop e a performance, colocava em cheque suas chaves de leitura. Ainda assim, Pedrosa reserva 

uma dose de otimismo para o que se descortinava: 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9lio_Oiticica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ferreira_Gullar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mario_Pedrosa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lygia_Clark
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vera_Pedrosa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ivan_Serpa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Abraham_Palatnik
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Esse fazer experimental em arte é, pois, sempre aberto, numa plena 

disponibilidade. Por assim ser é que pode acabar com o tempo e o 

amadurecimento da experiência, por se tornar mesmo representativo da época, 

desta época também terrivelmente aberta a uma disponibilidade total, e, em 

consequência, terrivelmente ameaçadora e fascinante (1960, s\p). 
 

Ou mais adiante, já em 1977, quando diz “Abaixo da linha do hemisfério saturado de 

riqueza, de progresso e de cultura, germina a vida. Uma arte nova começa a brotar” (PEDROSA, 

1977: 40). Já Gullar, no âmbito poético, retoma a produção narrativa, em detrimento dos 

problemas específicos da linguagem: 

 

O Brasil fervia com a luta anti-imperialista e as reivindicações pela 

reforma agrária e me envolvi com essa luta. Vi então que eu conhecia pouco o 

Brasil, que eu fazia uma poesia deslocada, e passei a ler sobre o país, me 

interessando sobre as questões políticas de maneira consequente. Participando 

do CPC, refleti sobre cultura popular. Como consequência disso, recuperei o 

discurso, voltando para a forma mais rudimentar, fazendo poesia com 

linguagem de cordel. É uma poesia narrativa, que não pretende colocar 

questões mais complexas de linguagem (GULLAR, 2005, s/p). 

 

No âmbito da produção crítica, Pedrosa não defenderá uma “forma mais rudimentar”, 

mas para os dois a crise da arte é fruto de seu distanciamento da vida e, consequentemente, da 

sociedade. O resgate popular de Gullar estaria na forma da literatura de cordel.   

Enquanto isso, a arte dos anos 1960 e 1970 ganhava força com proposições de Frederico 

Morais, figura que também atuará fortemente como crítico engajado. Além dos importantes 

eventos organizados em Belo Horizonte,41 Morais estava mais alinhado às experiências 

artísticas que Pedrosa e Gullar já tinham dificuldades em interpretar, como a produção 

conceitual da geração, e escrevia ensaios voltados aos dilemas sociais, como “A crise da 

vanguarda no Brasil”. Nele, o crítico também identifica a crise de um projeto moderno e o 

fortalecimento do mercado, além de diminuição da liberdade expressiva.42 Ademais, já com 

                                                      
41 Em 1970, a mostra Objeto e Participação, inaugurada no Palácio das Artes, em 17 de abril, e a manifestação 

Do Corpo à Terra, no Parque Municipal de Belo Horizonte, entre 17 e 21 de abril do mesmo ano, promovidos pela 

Hidrominas – empresa de turismo do Estado de Minas Gerais. 
42 Talvez como resposta a isso, várias ações artísticas aconteceriam nas ruas. Morais as mapeia, em 1975: “a arte 

tomava mais as ruas, tensionando os limites da instituição”. Em 1975, Morais afirma: “Coincidindo com as 

passeatas, houve um aumento de manifestações de arte-na-rua. Antes de 68 tivemos, os ‘parangolés’ coletivos de 

Oiticica, no MAM do Rio e no Aterro da Glória. Em São Paulo, em 67, a exposição de bandeiras de Nelson Leirner 

e Flávio Motta, impedida de continuar em praça pública, porque a fiscalização alegou falta de alvará de licença 

veio para o Rio, ampliada, tornando-se conhecida como Happening das Bandeiras, na Praça General Osório (...). 

A mais importante promoção nesta faixa, em 68, foi ‘um mês de arte pública’, que o Diário de Notícias promoveu, 

em julho, no Parque do Flamengo. Durante todo o mês revezaram-se exposições de artistas de vanguarda ao ar 

livre (Dileny Campos, Mirian Monteiro, Ione Saldanha, Julio Plaza, Pedro Escosteguy e o grupo ‘Poema-

Processo’(...). Paralelamente, ainda nos fins de semana, eram promovidas manifestações, como as de Roberto 

Morriconi, que estourou balões e vidros contendo água colorida, com tiros de espingarda, enquanto Oiticica 

comandou a manifestação final, denominada ‘apocalipopótese’. Esta consistiu em acontecimentos simultâneos, 

sem qualquer lógica explícita, senão a criação em nível de participação geral do público: ‘sementes’ de Lygia 
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Pedrosa e Gullar exilados, Morais reclama de um certo desmantelamento da estruturação do 

sistema de arte nacional, fruto da repressão do regime.43 

No entanto, Morais parece solucionar a inquietação por reconexão social explorando as 

fronteiras institucionais. Do corpo à Terra, Arte no Aterro e Domingos da Criação são 

exemplos de uma mobilização crítica que impulsionava os artistas às ruas, para um embate 

direto e não mediado:  

 

A arte deve ser encarada como um instrumento da vida, ajudando o 

ser humano a se encontrar, produzir-se a si mesmo. O homem é o objetivo. E 

não a arte. Se hoje a arte tende a dissolver-se no quotidiano, como atividade, e 

confunde-se com a vida – puro fluir -; se busca a rua como forma de libertação, 

o museu, como consequência, deixa de ser mero entreposto de originais, para 

transformar-se em um propositor de atividades lúdicas a se desenvolverem no 

espaço-tempo da cidade. (MORAIS, 1975, p. 65)  

 

Assim, enquanto Pedrosa buscava solucionar o problema da participação voltando-se às 

“raízes” da cultura brasileira e Gullar pela via da articulação panfletária, na linguagem direta 

do cordel, querendo se aproximar da “classe trabalhadora”, a solução de Morais era levar a 

experiência artística para o espaço público, almejando alcançar um público indistinguível, não 

necessariamente popular ao modo de Pedrosa, Gullar e Mário de Andrade, mas urbano.  

Em todos esses casos, com exceção de Frederico Morais, a arte popular surge como mito 

fundador de uma identidade nacional e, ao mesmo tempo, solução contemporânea para a 

produção presente. Ela também aparece como aspecto de uma não autonomia da arte, revendo 

noções da “alta cultura”, sendo exposta lado a lado de obras modernas e contemporâneas.  

Não poderíamos, por fim, deixar de pensá-lo no âmbito das idéias de Hélio Oiticica, 

que, embora não atuasse como crítico ou curador, era figura fundamental para a discussão 

artística e cultural da época, representando a passagem da crise moderna à produção pós-

moderna. Também desejando uma arte de ressonância coletiva, cabe retomar o “Esquema Geral 

da Nova Objetividade”, de 1967. Publicado no catálogo da mostra “Nova Objetividade 

Brasileira”, ele é uma espécie de síntese do que se fazia na produção artística da época. Para 

Oiticica, a chegada do objeto veio junto com as proposições coletivas, uma “volta ao mundo”, 

fazendo do artista um “ser social, criador não só de obras mas modificador também de 

                                                      
Pape, ‘Apoliroupas’, de Samir Mattar, ‘As Três graças do apocalipse’, de Roberto Lanari, ‘Urnas Quentes’, de 

Antonio Manuel, show de cães amestrados, sob o comando de Rogério Duarte e ‘capas’ de Oiticica, vestidas por 

passistas da Mangueira, Portela e Salgueiro. A publicidade sobre ‘Arte no Aterro’, eminentemente popular, foi 

feita na base de volantes distribuídos aos milhares, nas ruas. (MORAIS, 1975, p. 94-95).”  
43 Intervenções políticas do Estado aconteceram no Salão de Brasília (1967), na 2ª Bienal da Bahia (1968), na 

prévia da IV Bienal de Paris no MAM (1969), na Bienal de boicote (1969) e no 3º Salão de Ouro Preto (1969).  
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consciências (...), que o artista participe enfim de sua época, de seu povo” (OITICICA, 2006, 

p. 165). E sua ânsia ultrapassava a criação: 

 
Vê-se, pois, que sente esse artista uma necessidade maior, não só de 

criar simplesmente, mas de comunicar algo que para ele é fundamental., mas 

essa comunicação teria que ser de grande escala, não numa elite reduzida a 

experts, mas contra essa elite, com a proposição de obras não acabadas, 

“abertas” (OTICICA, 2006, p. 167). 

 

Para isso, os artistas redescobriam, segundo Oiticica, manifestações populares como 

escolas de samba, futebol, feiras, “arte de ruas”, “dos quais o Brasil possui um enorme acervo” 

(2006, p. 166). A relação com Pedrosa é clara, e o crítico é citado duas vezes ao longo do texto. 

No entanto, há uma diferença fundamental: enquanto Pedrosa busca exemplos de ressonância 

coletiva em manifestações distantes (sempre um outro deslocado: o índio, o louco e a criança), 

Oiticica busca referências mais próximas, no samba e no futebol, onde “o outro” é aquele em 

diálogo, interferindo mais diretamente na paisagem da cidade. Sobre a relação da favela com o 

Parangolé, o artista diria: 

 

Na arquitetura da favela está implícito um caráter do Parangolé, tal a 

organicidade estrutural entre os elementos que os constituem e a circulação 

interna e o desmembramento externo dessas construções; não há passagens 

bruscas do quarto para a sala ou cozinha, mas o essencial que define cada parte 

que se liga a outra continuidade. (...) e assim em todos esses recantos e 

construções populares, geralmente improvisados, que vemos todos os dias 

(OITICICA, 1964, s\p).  

 

O “outro” de Pedrosa está assegurado em certa distância, constantemente localizado 

num passado histórico e impreciso, dificilmente localizável. Diferente de Oiticica, imerso na 

contracultura, a posição de Pedrosa se afirma por uma via mais marxista e conservadora. Um 

ano antes, em 1966, Pedrosa escreveria “Arte ambiental, arte pós-moderna, Hélio Oiticica”. 

Nele, o pós-moderno aparece como um ciclo não “mais puramente artístico, mas cultural”, com 

novos critérios de apreciação, sendo o Brasil um de seus precursores. Não à toa ele definirá 

Oiticica como “formidável antropófago de si mesmo, o mais brasileiro dos artistas brasileiros”. 

O “pós-moderno”, para o crítico, se aproximava consideravelmente das afirmações 

sobre “Antiarte” que Hélio Oiticica fazia:  

 

Antiarte seria uma complementação da necessidade coletiva de uma 

atividade criadora latente, que seria motivada de um determinado modo pelo 

artista: ficam portanto invalidadas as posições metafísica, intelectualista, 

esteticista (...). Não existe pois o problema de saber se arte é isto ou aquilo ou 

deixa de ser (OITICICA, 1986, p.71). 
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O que percebemos também é que não se tratava de um desejo de coletividade e 

participação restrito a Pedrosa ou a Oiticica. Trata-se de uma década interessada nas 

contaminações e no drama irresolvível da arte como ferramenta coletiva. Guilherme Vaz, por 

exemplo, tendo tido uma ampla experiência com povos indígenas, fez colocações que iam 

diretamente ao encontro disso: 

 
O que tem me mobilizado muito nesse momento é justamente essa 

possibilidade de fazer uma música, uma arte, que seja inteiramente do sujeito 

e não do objeto. (...) Tudo o que a gente lê, tudo o que você estuda, tudo o que 

os professores dão aula é sobre o objeto. Ainda é feito do pensamento, mas 

tudo o que você imagina é objeto. Tirar o foco dele e trazer para o sujeito acho 

que é a libertação da arte (REVISTA JACARANDÁ, 2017, s\p). 

 

Porém, é Lygia Pape quem se aproximará de maneira mais íntima. Catiti catiti, na terra 

dos brasis é o título da dissertação que a artista escreveu para obter o grau de mestre em 

Filosofia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1980. Pape, sempre respaldada pelos 

textos de Mário Pedrosa, trata do estabelecimento de uma “consciência nacional na arte”. Para 

isso, analisa a “crise da arte contemporânea internacional”, realiza uma avaliação da trajetória 

das correntes de tendência construtiva no Brasil, nas quais fora atuante, e faz uma defesa da 

cultura popular para, ao final, articular uma proposta de investigação artística para aquele 

momento, emblematizada na figura de Hélio Oiticica (SANTOS; MACHADO, 2010: 339).44 

Pape, diferentemente da maioria dos artistas de cunho construtivo, vai buscar origens e 

paralelos na cultura popular:  

 

Reconhecemos realmente um tropismo construtivo na arte brasileira 

e que com facilidade refere-se a origens no índio, no africano, no objeto 

reciclado do nordestino, na permanência de elementos geométricos dos 

carnavais, nas colchas de retalho mineiras, nas cerâmicas populares, na 

arquitetura espontânea de beira de praia, etc., etc. (PAPE, 1980, p. 22).  

 

Segundo SANTOS; MACHADO (2010), a cultura do povo é exaltada como resposta 

direta a necessidades humanas básicas, e cuja expressão não seria corrompida. A artista diria 

que a “miséria (o denominador comum desses povos) é o elemento desencadeador do processo 

criativo” (PAPE, 1980, p.60). Assim como Pedrosa, no entanto, paira uma tendência à 

descontextualização e à alegorização do popular, usado como dado de contraste para uma 

revisão da produção contemporânea.  

                                                      
44 O texto de 96 páginas se divide em: Introdução; Parte I - A crise da arte: Capítulo 1 - Arte moderna e pós-

moderna e Capítulo 2 - Concretos e Neoconcretos; Parte II - A Idéia Nova: Capítulo 1 - A fala dos mudos e 

Capítulo 2 - Nós, os bugres; Conclusão; Notas e Bibliografia.  
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Essa ênfase no sujeito e seus modos de vida, a busca por um “Outro” que desloque as 

perspectivas e referências para pensar a narrativa que se constrói sobre si mesmo, foi um 

importante ponto de partida para produzir uma série de exposições que buscaram aproximar 

ambientes epistemológicos distintos, geográfica e historicamente. Com mais ou menos 

contradições, elas atravessaram o século XX sendo o pivô de um debate público construído em 

torno da possibilidade de dialogar com o “Outro” a partir de seus objetos, sua cultura material. 

Será aqui importante comparar os projetos de Pedrosa a algumas dessas experiências. 
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4 CURADORIA PRIMITIVISTA: UMA ABORDAGEM COMPARATIVA 

 

4.1 “‘Primitivism’ in 20th Century Art”, 1984 

 

Podemos comparar os projetos de Pedrosa a outra experiência expositiva importante, 

responsável por produzir uma vasta literatura pós-colonial, criticando metodologias curatoriais 

primitivistas. Trata-se da exposição que William Rubin organizou para o MoMA, em 1984, 

intitulada “‘Primitivism’ in 20th Century Art”, na qual expunha lado a lado artefatos não 

ocidentais e obras de arte modernas. Propondo o conceito de “afinidade” para relacionar objetos 

de contextos distintos, o curador apresentava a tese de que a arte é uma manifestação universal 

e algumas de suas soluções formais podem ser compartilhadas mesmo sem influência direta ou 

conhecimento prévio. A exposição gerou um caloroso debate pós-estruturalista,45 sendo 

considerada ingênua e responsável por reproduzir a lógica de um Ocidente colonialista, além 

de reforçar a ideia de um primitivo harmônico, unificado, independente de seu período histórico 

ou geográfico, sem qualquer questionamento sobre as relações de poder que envolvem não só 

a circulação de tais objetos tribais, mas seu trânsito simbólico no mundo da arte. Como disse 

James Clifford em sua crítica: “A relação de poder na qual uma porção da humanidade tem o 

poder de selecionar, avaliar e se apropriar da pura produção de outros necessita ser criticada e 

transformada. Essa não é uma tarefa simples”46 (2003, p. 365). 

 

                                                      
45 As críticas à exposição apareceram em textos publicados em revistas americanas até o ano seguinte, incluindo 

direito de resposta a Rubin e Kirk Varnedoe, co-organizador. Cabe ver: Thomas McEvilley, “Doctor, lawyer, 

Indian Chief: ‘Primitivism’ in 20th Century Art at the Museum of Modern Art in 1984” (1984); Hiltom Kramer, 

“The Primitivism Conundrum” (1984); Yves Alain Bois, “La Pensée Sauvage” (1985); James Clifford, “Histories 

of the Tribal and the Modern” (1985); Hal Foster, “The “primitive unconscious of modern art” (1985); Rosalind 

Krauss, “Preying on Primitivism” (1985). Ou ainda: Sally Price, “Arte primitiva em centros civilizados” (1992). 
46 “The relation of power, whereby one portion of humanity can select, value and collect the pure products of 

others need to be criticized and transformed. This is no small task.” 
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Máscara Gabo e escultura de Picasso comparadas. Fonte: Catálogo da exposição.  

 

O gesto de Rubin, como de um grande descobridor colonialista, é o de desvelar uma 

suposta lógica global que perpassa a arte de todos os povos. Uma escultura de Max Ernst, por 

exemplo, compartilha uma “semelhança impressionante” e “características comuns”47 (2003: 

327) com uma máscara africana do povo Tusyan.48 As soluções artísticas são mais intuitivas do 

que intelectuais (2003, p. 328), o que permite ignorar o contexto de produção dos objetos para 

se atentar aos seus dados visuais como prova de sua solução formal e, consequentemente, prova 

de sua sensibilidade estética (McEVILLEY 2003, p. 344). Ignorar o contexto cultural parece a 

pré-condição para a apreciação artística (CLIFFORD, 2003, p. 359). O título “Primitivismo na 

arte moderna no século XX” poderia sugerir que se trata de uma exposição sobre influências 

diretas na arte moderna. No entanto, Rubin e Varnedoe se esforçam, endossando Robert 

Goldwater,49 em defender que as influências diretas são muito escassas, não tão diretamente 

visíveis ou reconhecíveis, e que o grande triunfo de seu arranjo é fazer notar que os objetos, 

mesmo em contextos diferentes, compartilham certas qualidades e características.50 Rubin diz: 

“O fato de encontrarmos tais afinidades notáveis se deve, em parte, a que tanto artistas 

modernos quanto tribais trabalham de maneira conceitual e ideográfica, e portanto 

                                                      
47 “striking resemblance” e “common caracteres”. 
48 Para James Clifford (2003: 354), bastava uma outra seleção de objetos para que o argumento da exposição se 

invertesse: ao invés da afinidade, poderia se expor apenas as disparidades entre ocidente e não ocidente. 
49 Conhecido por ter sido o pioneiro nas publicações sobre a relação entre arte moderna e arte primitiva publicou 

o famoso livro “Primitivism and modern painting” em 1937 e aproximava a arte moderna da arte primitiva pelo 

conceito de “simplicidade”. 
50 A exposição esteve dividida em três partes: “direct influence”, “coincidental resemblances” e “basic shared 

characteristics.”  



76 

 

compartilham certas questões e possibilidades”51 (2003, p. 327). Mais do que formalmente 

aproximados, os “artistas” compartilham um “aesthetic impulse” (2003, p. 328). Thomas 

McEvilley, um de seus críticos, diz: 

 

Rubin afirma que obras-primas tribais “transcendem as vidas 

individuais e o tempo em que seus criadores viveram”. De maneira semelhante, 

Varnedoe se refere à “capacidade da arte tribal de transcender as intenções e 

condições que originalmente levaram à sua criação”. A frase pode ser revista: 

“a capacidade da arte tribal de ser apropriada pela minha intencionalidade, em 

contraste com a sua própria. (2003, p. 347)52. 

 

Para Clifford, essa afinidade vai além da “semelhança”: “Uma Família artística se reúne, 

global, diversificada, ricamente inventiva e milagrosamente unificada”53 (2003, p. 352). A 

modernidade se estabelece na relação ambígua entre universalidade e especialidade. Reclama 

para si o universal, mas apenas em seus termos, apenas segundo seu projeto. A afinidade com 

os objetos tribais é, na realidade, um recurso que exalta as obras modernas pela sua 

universalidade: “O moderno então é apresentado como uma busca por ‘princípios 

informadores’ que transcendem cultura, política e história. Embaixo desse generoso guarda-

chuva, o tribal é moderno e o moderno, mais rico e diversificadamente humano”54 (2003, p. 

352). Essa universalidade estética funciona como reafirmação dos critérios modernos 

(McEVILLEY, 2003, p. 340).  

Há uma sutil contradição na abordagem de Rubin: se por um lado o contexto produtivo 

não lhe importa, por outro o autor está constantemente se referindo ao “artista” e não à “arte”, 

o que parece implicar necessariamente um contexto específico. É nesse aspecto que Rubin cede 

a certos vícios de um olhar moderno, quando, por exemplo, afirma que os objetos tribais não 

são frutos de colaboração coletiva, mas sim de criação talentosa individual. Para o curador, 

“arte de qualidade é feita somente por indivíduos talentosos”55 e “o surgimento de um artista 

talentoso é uma coisa rara em qualquer civilização, somente certas culturas propiciam um 

contexto para o desenvolvimento dele ou dela”56 (2003, p. 323). “Arte de qualidade” e “artista 

                                                      
51 “That such striking affinities can be found is partly accounted for by the fact that both modern and tribal artists 

work in a conceptual, ideographic manner, thus sharing certain problems and possibilities.” 
52 “Rubin declares that tribal masterpieces “transcend the particular lives and times of their makers”. Varnedoe 

similarly refers to “the capacity of tribal art to transcend the intentions and conditions that first shaped it”. The 

phrase might be restated: “the capacity of tribal art to be appropriated our of its own intentionality into mine”. 
53 “A Family of art is brought together, global, diverse, richly inventive and miraculously unified”. 
54 “Modernism is thus presented as a search for “informing principles” that transcend culture, politics and history. 

Beneath this generous umbrella the tribal is modern and the modern more richly, diversely human”. 
55 “good art is made only by gifted individuals”. 
56 “the birth of a very gifted artist is a rare thing in any civilization, only certain cultures provide a context for his 

or her flourishing.” 
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talentoso” são usados como grandes valores universais. 

No caso de Pedrosa, a contextualização é central. O crítico queria reconstruir o ambiente 

em que o índio vive, mora e trabalha. Parte do projeto da exposição Alegria de Viver, Alegria 

de Criar seria destinada a abrigar uma maloca e todo tipo de documentação que ambientasse e 

aproximasse o espectador da “cultura indígena”: “A exposição deverá ser como uma mostra 

interpretativa ou um discurso elucidativo de todo o espectro da criatividade cultural indígena e 

de seus problemas de sobrevivência e convívio (adaptação ecológica, interação social, 

intertribal e com a sociedade nacional)” (PEDROSA, 1978). 

Ambos sugerem a estética como categoria universal.57 Mais do que isso, o contato e a 

comparação de objetos tribais, para Rubin, “nos ajuda a entender nossa arte, mas de um jeito 

único, nossa humanidade”58 (2003, p. 329) e, para Pedrosa, é um processo de justiça histórica 

com os povos que, segundo o crítico, permitiram a revolução da arte moderna. No texto “O 

novo MAM terá cinco museus”, publicado no Jornal do Brasil em 1978, Pedrosa diz que “toda 

a arte moderna inspirou-se na arte dos povos periféricos, portanto, nada mais adequado para o 

Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro do que apresentar essa arte que temos em 

abundância, ao lado de um acervo de arte contemporânea brasileira e latino-americana.” (1995, 

p. 309).59 

Na exposição americana, a transcendência a-histórica depositada nos objetos tribais vem 

acompanhada de um descuido com sua localização temporal. Esses objetos representam, 

repetidamente, um passado longínquo e vago, a infância da civilização. O descuido é justificado 

pela crença de que eles transcenderiam seu contexto porque nutrem experiências universais. 

Embevecido na utopia da transcendência artística, Rubin faz parecer que a a-historicidade da 

arte universal acaba sendo, na realidade, o tempo da arte moderna.60   

O que reforça isso é também a ausência de objetos produzidos contemporaneamente 

                                                      
57 Sobre a universalização da estética, Sally Price diz: “A proposição de que a arte é uma “linguagem universal” 

expressando alegrias e preocupações comuns a toda humanidade baseia-se firmemente na ideia de que a 

criatividade artística se origina nas profundezas da psique do artista. A sensibilidade às obras de arte torna-se então 

uma questão de o público abrir caminho até as realidades psicológicas que, como seres humanos, compartilham 

com o artista (2000: 56). Essa discussão na antropologia está bem representada por Alfred Gell (1998); Severi 

(1992); Morphy (1997).  
58 “help us better to understand our art, but in a very unique way, our humanity” 
59 Aqui, é importante dizer que estamos dando preferência para os discursos dos curadores (Rubin e Pedrosa) em 

detrimento das falas dos co-curadores (Varnedoe e Pape), uma vez que estão menos disponíveis e incorporados à 

literatura crítica produzida. 
60 Os manuais clássicos da História da Arte como os de Ernst Gombrich e H. W Janson, se tidos como exemplo, 

resumem a produção primitiva em um único capítulo. No caso de Janson (2010) elas correspondem à seção “mundo 

antigo” e no de Gombrich (2008) à de “Estranhos começos”, juntamente com a arte pré-histórica. Esta metodologia 

cronológica da disciplina reforça a dificuldade em abordar a arte primitiva, e uma vez que o mesmo termo abarca 

produções geográfica e temporalmente distintas, a solução é quase sempre ceder ao evolucionismo e encarar essa 

produção como algo a-histórico, sem muitas particularidades. 
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pelas comunidades tribais selecionadas. A escolha de Rubin é pela pureza de um suposto 

“isolamento” geográfico, ao invés de um confronto com as heterogeneidades geradas pela 

contaminação de um contato frequente. Sua seleção também exclui peças africanas como as de 

Benin, reconhecidamente figurativas, e peças pré-colombianas. A curadoria ignora todas as 

obras modernas que estão fora do eixo Estados Unidos-Europa, o que sugere um grande 

desinteresse em incluir o modernismo da América Latina, por exemplo, na narrativa 

globalizante (CLIFFORD, 2003, p. 363). 

Em ambos, Rubin e Pedrosa, tampouco se trata de qualquer abordagem do primitivo: o 

que interessa é seu aspecto positivo, criativo, inovador. Seu caráter selvagem e irracional, mais 

motivador de um modernismo negativo presente no surrealismo61 e no dadaísmo, por exemplo, 

é deixado de lado em razão de um formalismo que exalta o modernismo clássico (CLIFFORD, 

2003, p. 357).62 Se Mário traz a arte indígena como referência da relação entre a arte e seu meio, 

por outro lado ignora o fato de que muitos dos seus procedimentos se aliam às pesquisas da arte 

contemporânea,63 atendo-se apenas aos objetos de cunho modernizante (na exposição há uma 

predileção clara pela categoria de objetos em detrimento das artes do corpo, por exemplo).64 O 

                                                      
61 Em “The Primitive unconscious of modern art”, Hal Foster critica a famigerada exposição insistindo em tecer 

um contraponto com a abordagem surrealista. Os surrealistas fazem mais do que incorporar harmonicamente o 

primitivo: se empenham em transgredir com ele, reconhecendo suas impurezas, sincretismos e heterogeneidades 

como uma operação de resistência. Ao contrário da abordagem de Rubin, em que o primitivo selecionado parece 

responder e se enquadrar à pureza formalista, o primitivismo dos surrealistas, para o autor, se coloca segundo uma 

postura crítica.  
62 Há várias formas de pensar o primitivo na modernidade. Uma delas é a que considera o primitivo como o 

interiorano, popular ou camponês como, por exemplo, aconteceria na experiência de Gauguin com a Bretanha na 

década de 1880. Segundo Perry (1998: 34), já em meados do século XIX, em toda Europa (e também nos EUA, 

Canadá e Austrália) formavam-se comunidades e colônias de artistas em busca de uma vida calma e simples, 

interessados em costumes e rituais locais. Assim como na Alemanha, já na década de 1890 praticava-se o culto do 

Volk, camponês local, também com peregrinações para a colônia de Worpswede, muito influenciados pelo 

pensamento de Friedrich Nietzsche. Outra forma seria a de pensar o primitivo como o selvagem, o indivíduo 

distanciado do contexto ocidental, muitas vezes tido como modelo inspirador, contrário à lógica progressista e aos 

valores burgueses, como no caso da experiência de Gauguin no Taiti ou da apropriação dos artefatos pelos artistas 

modernos em geral, como Pablo Picasso, Amadeo Modigliani e outros. Uma terceira forma seria a do primitivo 

psíquico, que pode ser visto com maior expressão no movimento surrealista, que via o selvagem como o mais 

capacitado a se expressar diretamente, muitas vezes comparado ao transtornado mental e à criança, segundo o 

pensamento freudiano em Totem e Tabu, de 1913, por exemplo. Por fim, haveria também o primitivo de gênero, 

que via a mulher como um símbolo da relação integrante com a natureza, dotada de mistérios, sensualidade e 

lascívia, o que pode ser visto na abundância de temas de “Banhistas” e em muitas representações de Henri Matisse, 

Maurice Vlaminck, André Derain, Paul Gauguin e outros. Os muitos primitivismos, deste modo, demonstram que 

a fantasia primitivista não trata apenas de uma questão de distância geográfica, mas sim de uma relação essencial 

de alteridade. 
63 Alfred Gell, alguns anos depois, escreveu a tese de que arte contemporânea e arte indígena estão próximas por 

conceber situações de “complexidade epistemológica”, já que os critérios estéticos ocidentais passam a ser cada 

vez menos consensuais. Gell fundou o que é conhecido como “Antropologia da Arte” e é usado como referência 

para estudos das artes não ocidentais no Brasil, por pesquisadoras como Els Lagrou.    
64 Embora o crítico tenha sido, como se sabe, o responsável por identificar na arte do período um “exercício 

experimental da liberdade”, em 1967, frase que se transformou em jargão para arte contemporânea brasileira. Isso 

indica que Mário não estava completamente alheio à produção da época. Por outro lado, entretanto, podia ser 

conservador a ponto de considerar a “arte corporal” como uma prática niilista e decadente (2015, p. 558). 
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que reflete, no final de sua carreira, uma dificuldade de adequar seu materialismo histórico às 

investigações que se desdobram a partir da pop arte (embora seja este mesmo desencanto que o 

aproxima ainda mais da arte primitiva). Seu projeto revolucionário moderno vai encontrando 

cada vez menos lugar no cenário artístico em questão.  

Entre marxismo, Gestalt e fenomenologia, o crítico brasileiro tenta resgatar o ideal 

comunitário perdido pela modernidade sem abrir mão do potencial transformador da forma. O 

artista, o “bicho-da-seda” em meio a produção em massa, deveria participar de uma “síntese 

das artes”. Em contraste com o tom constantemente propositivo de Mário, William Rubin tem 

um viés bem menos partidário, segundo o qual a questão em jogo é mais uma elucidação 

histórica – possível através de um arranjo curatorial específico, prescindindo de referências 

teóricas em prol de um saber da forma (o objeto se basta em sua materialidade) – do que uma 

luta. Ambos, no entanto, lançam mão de abordagens modernas.  

Para Rubin, a comparação servia para reforçar a modernidade ocidental. Para Pedrosa, 

era a saída necessária para que os jovens artistas pudessem recuperar a ressonância coletiva da 

arte. Para Rubin, a arte primitiva vem para reiterar. Para Pedrosa, a arte primitiva vem irromper. 

Em Rubin é uma prova formal. Em Pedrosa, um horizonte utópico. Em Rubin o primitivismo é 

o de povos isolados. Em Pedrosa estão incluídos as crianças e os loucos. Nos dois, no entanto, 

o primitivo é uma alegoria sem muitas referências. Em Rubin predomina a forma. Em Pedrosa, 

segundo o que está disponível, o socius: o contexto produtivo importa mais que o produto final. 

Rubin celebra uma suposta harmonia artística global, enquanto Pedrosa está desencantado com 

o total desequilíbrio de forças, em que a arte se submete aos jogos do capital.65 Rubin analisa a 

forma primitiva segundo a estética moderna. Pedrosa centra-se no artista e seu meio, como 

colocou Mammì: “a mudança de foco da obra de arte para a atitude artística, do que o artista 

produz para o que o artista é ou como o artista vive.” (2015, p. 17).  

 

4.2 Magiciens de la Terre, 1989 

No entanto, se a exposição de Rubin se limitava à arte moderna, a exposição Les 

Magiciens de la Terre, em 1989, seria responsável por levar o debate à produção 

contemporânea, como marco inicial da chamada “arte global” e da crescente 

internacionalização do circuito. Nela participavam os brasileiros Mestre Didi, Cildo Meireles e 

                                                      
 
65 Ferreira Gullar, em entrevista, retoma uma fala do crítico, em 1977, que diz: “não me considero mais crítico de 

arte. Não tem sentido ser crítico de arte. A arte precisa de outras experiências e de outras vivências que um crítico 

não pode dar” (PEDROSA apud GULLAR apud SANT’ANNA, 2009: 23). 
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Ronaldo Pereira Rego, com curadoria de Jean-Hubert Martin,66 que havia decidido expor 50 

artistas já consagrados ao lado de 50 artistas fora do eixo ocidental. A exposição funcionaria na 

promessa de uma verdadeira aldeia global, nas palavras do curador: “O mais importante a dizer 

é que essa será a primeira exposição verdadeiramente internacional, reunindo artistas do mundo 

inteiro” (MARTIN, 2012, p. 336). 

Bastante criticada pela abordagem primitivista, ainda que de maneira distinta, a 

exposição fazia distinções perigosas. Artistas considerados não ocidentais se dividiam entre 

artesãos e artistas do circuito contemporâneo, enquanto que os ocidentais eram todos de um 

circuito oficial.67 Martin enfatizava em seu discurso o desejo de realizar uma exposição não do 

confronto, mas do encontro. O caso da participação de Cildo Meireles, por exemplo, já 

apresentava a fragilidade de seus critérios, uma vez que Cildo, ainda que estivesse classificado 

como artista não ocidental, já havia exposto em importantes contextos internacionais.68 Além 

disso, Cildo apresentou a instalação “Missão\Missões”, que, longe de reforçar ou enaltecer um 

caráter religioso da arte não ocidental, tecia severas críticas à formação política e religiosa do 

Brasil.  

Repetindo o mesmo recurso de Rubin, o curador buscava afinidades entre a prática 

artística da década de 1970 e 1980 e as práticas de culto, as experiências sensoriais e o uso de 

determinados materiais em contextos religiosos, algo já ligeiramente sugerido no título da 

exposição. Magiciens de la Terre, em tradução, “mágicos da terra”, buscava essa atmosfera 

“xamanística” na produção contemporânea global. A diferença para a exposição de 1984 é que 

o curador recorreu à presença dos artistas como modo de “contextualizar” o visitante, na 

esperança de que um certo discurso de autor resolvesse impasses históricos. “Vamos apresentá-

los [os artistas] num método jamais adotado para os objetos do terceiro mundo. A maioria dos 

artistas estarão lá. Eu pretendo que os artistas realizem seus trabalhos no local” (MARTIN, 

2012, p. 338).69 

                                                      
66 Se nos coubesse atualizar ainda mais o debate, poderíamos trazer outras exposições relevantes para a discussão, 

como Africa Remix, no Museum Kunst Palast, em 2004, levada depois para o Centre Georges Pompidou, a 

Hayward Gallery, em 2005, o Mori Art Museum, em 2006, e na Johannesburg Art Gallery, em 2007.  
67 É o caso da justaposição entre Mestre Didi e Cildo Meireles. Embora ambos sejam brasileiros, seus trabalhos 

têm perfis acentuadamente distintos. 
68 Segundo Conduru (2013, p. 228), Cildo já havia participado de importantes exposições internacionais, como a 

mostra Information, realizada no Museum of Modern Art, de Nova Iorque, em 1972, representara o Brasil na 

XXXVII Biennnale di Venezia, em 1976, na Biennale de Paris, em 1977, e na Fifth Sidney Biennal, em 1984, e 

expusera a Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, em 1981, no Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 

em 1987, no P.S.1 The Institute for Art and Urban Resources e no Bronx Museum of the Arts, ambas as instituições 

em Nova Iorque, em 1988, e no Kunststichting Kanaal, em Kortrijk, em 1989.  
69 No mesmo ano, as revistas Third Text e Art Press dedicaram dossiês inteiros à exposição, gerando debates 

críticos sobre a relação entre local e global, arte contemporânea e arte primitiva. Colaboraram com a edição nomes 

importantes como Benjamin Buchloh, Carlo Severi, Sally Price, James Clifford, Jean Fisher, Yves Michaud, Guy 
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Martin criticava a exposição do MoMA por não dar voz ao “primitivo” e, no entanto, as 

críticas à sua exposição questionavam sua abordagem folclorizada, essencialista, associando o 

primitivo constantemente ao arcaico e ao mágico. Num texto para a Folha de S. Paulo, Hermano 

Vianna situava a exposição como marco de uma nova exotização dos artistas latino-americanos. 

O autor partia de uma fala de Martin, na qual o curador afirmava ter tido dificuldades em 

encontrar artistas latino-americanos para sua exposição porque os trabalhos estavam “situados 

num sistema idêntico ao sistema ocidental, com galerias, museus etc.” (MARTIN apud 

VIANNA, 2014). Vianna então conclui, ironicamente: 

 

se para aliviar a culpa e o tédio dos novos senhores curadores é preciso 

que viremos uma rede de clubes Mediterranée da alteridade e do exotismo 

artístico e se isso for deixar as plateias das grandes exposições mais felizes, 

sabemos bem fingir que nunca vimos nenhum número da Artforum (VIANNA, 

2014, s\p). 

 

A acidez do antropólogo era uma crítica incisiva não só à Magiciens de la Terre, mas a 

uma espécie de exotismo sob demanda produzido pelo circuito da arte contemporânea num 

contexto de consumo global. Trata-se de uma discussão que passa necessariamente por aquilo 

que Hal Foster chamou de “o artista como etnógrafo”, ou seja, um tipo de artista interessado 

em atuar em nome de um outro ou de uma minoria. Nesses casos, um dos fatores de atratividade 

da antropologia, segundo o autor, seria o fato de promover uma “reflexividade do etnógrafo no 

centro, preservando o romantismo do outro nas margens” (FOSTER, 2013, p. 168). É o artista 

que dá fala ao outro étnico, através de um mapeamento etnográfico “quase antropológico” 

(Ibid., 172), reafirmando sua autoridade sobre a troca dialógica em questão. O artista reestrutura 

o outro, reduz sua identidade, numa alteridade muitas vezes construída, o que vem a reafirmar 

um modelo neoprimitivista, caro ao multiculturalismo dos museus contemporâneos.70  

É o perfil de exposições que se realizarão cada vez mais no contexto pós-colonial, entre 

Documentas e Bienais, em que o “outro distante” se encontra num processo de multiplicação 

das vozes discursivas, sendo crescente o interesse por trabalhos de artistas não ocidentais, num 

boom de exposições transculturais que tentam rever o discurso hegemônico ocidental, muitas 

vezes sob o rótulo de “arte étnica” (que deflagra, ao fundo, um novo primitivismo). E, no 

entanto, o sistema de museus, galerias, centros culturais e publicações ainda se baseia em 

critérios eurocêntricos. A ideia, presente no modernismo, que relaciona o primitivo a identidade 

                                                      
Brett, entre outros. 
70 DOSSIN (2013) afirma que, além disso, a exposição francesa gerou uma grande influência ao mercado de arte 

ligado às produções não ocidentais. Foi, por exemplo, a partir dela que o colecionador Jean Pigozzi construiu sua 

famosa coleção, a Contemporary African Art Collection (CAAC) (2013, p. 52). 
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imutável e cultura autêntica, abre-se para leituras mais fluidas. Porém, o reconhecimento do 

lugar cultural do outro não vem acompanhado de uma desconstrução das relações de poder entre 

centro e periferia, como afirma Gerardo Mosquera (1994, p. 133). A aparente garantia de 

equalização de diferenças se põe em dúvida na medida em que o processo econômico 

globalizante não atua de maneira homogênea nem igualitária.  

Para Foster, é preciso buscar “enquadrar o ‘emoldurador’ enquanto ele (ou ela) enquadra 

o outro” (Ibid., 178) por meio de um distanciamento crítico, ou seja, estudar e dissecar seus 

mecanismos de atuação. Por vezes, trata-se de uma superidentificação com o outro, mantendo 

uma posição autoritária. Por outras, uma colaboração com uma comunidade local apenas para 

ter o trabalho direcionado a outros fins. Ou, ainda, quando nem sequer há um trabalho sério de 

observação, num exercício de redução e estereotipação. 

É um jogo complexo, calcado na tensão entre a coexistência de grupos étnicos diferentes 

(o que, levado ao extremo, buscaria substituir a ideia de nação pela ideia de identidade global) 

e a resistência ao processo devastador da globalização, na busca da preservação de certas 

tradições. No entanto, se a literatura produzida nas décadas de 1980 e 1990 criticou de maneira 

ad nauseam as violências e apropriações culturais de um “outro”, duvidando das alegorias e 

identidades absolutas, por outro lado seria preciso identificar, nessas exposições, seu caráter de 

fabulação, vendo no “outro” o contraponto para a constituição de sua própria identidade, tendo 

permitido exercitar discursos autoficcionais em constante mudança.  

  



83 

 

 

No registro da exposição, vemos um trabalho de Richard Long, ao centro, e um trabalho aborígene, no canto 

esquerdo. Fonte: Catálogo da exposição Magiciens de la Terre.  

 

No entanto, a fortuna crítica gerada por essas exposições foi responsável por produzir 

um novo cuidado sobre a discussão, refletido inclusive no modo de fazer exposições. Como 

afirmou Moacir dos Anjos: 

 

A despeito das críticas que Magiciens de la Terre recebeu – ou talvez 

em função delas –, foi também realizada, já a partir da primeira metade da 

década de 1990 e vinda de países centrais, uma série de exposições que 

refletiam sobre o surgimento de uma nova cartografia simbólica do mundo 

(2005, p. 51). 

 

James Clifford, por exemplo, nos apresenta um conceito conveniente para interpretar os 

projetos de Pedrosa. Em seu texto “Museus como zonas de contato”, de 1997, ele expõe um 

caso ocorrido no Museu de Arte de Portland no qual membros da equipe do museu, 

antropólogos, especialistas de arte e um grupo de velhos tlingitl71 se reuniram para debater a 

respeito da coleção de arte indígena.  

A partir disso, o autor pega emprestado o conceito de “zona de contato” de Mary Louise 

Pratt (1992), compreendendo os museus como lugares de encontro entre a cultura do centro e a 

                                                      
71 Povos indígenas da Costa Noroeste do Pacífico da América do Norte. 
 

 



84 

 

cultura da periferia. Para ambos, esse encontro é assimétrico, revelando relações coloniais de 

poder, e o “museu, localizado em geral em uma cidade metropolitana, constitui o destino 

histórico das produções culturais que ele, com amor e autoridade, salva, cuida e interpreta” 

(CLIFFORD, 1999, p. 238). O objeto, de origem geográfica distinta, representa no museu um 

conflito necessário, irresolvível, responsável por desdobrar complexas indagações. Lidando 

com os dilemas de interpretação da cultura material, Clifford coloca questões fundamentais, 

sintetizando os impasses na discussão sobre o tema:  

 

Existiria alguma estratégia capaz de expor uma máscara 

simultaneamente como uma composição formal, um objeto de funções 

tradicionais específicas na vida do clã ou da tribo, e ao mesmo tempo como 

algo que evocasse uma história de luta? Quais significados deveriam ser 

enfatizados? E quais comunidades tinham o poder de determinar a ênfase 

escolhida pelo museu? O museu deveria agora consultar indivíduos com 

autoridade no clã associados a outros objetos tribais da coleção – kwagiulth, 

haida, tsimshian? Seria possível estabelecer relações de confiança com todos 

os grupos e indivíduos relevantes? Até que ponto o processo inteiro dependia 

de contatos pessoais específicos? Como seria possível, nessa relação, lidar com 

conflitos internos das comunidades tribais contemporâneas? Quanta discussão 

e negociação seria o suficiente? E quanto dinheiro um único museu esperaria 

receber em apoio a tais atividades? (...) Os museus deveriam ter direito de 

montar exposições de artefatos indígenas (incluindo empréstimos de outras 

instituições) sem permissão de comunidades tribais relevantes? O que se 

entende por controle sobre “propriedade cultural”? Que tipo de consulta e 

envolvimento no planejamento das exposições seria mais adequado? 

(CLIFFORD, 2006, p.4) 

 

Essas são as questões frequentemente colocadas pelos textos que estamos discutindo, 

buscando atender a pressões concretas e reivindicações de representatividade em uma sociedade 

civil “culturalmente complexa”, a partir de negociações e concessões. Nesse contexto, as zonas 

de contato são choques culturais e ideológicos entre características colonizadoras e a 

autorrepresentação contracolonizadora. Tal processo, segundo Clifford, pode ser entendido 

como “tradição cultual mútua”, sendo parte constituinte da construção de identidade. Para 

enfrentar tais questões, será através dos projetos de Lina Bo Bardi que conseguiremos um 

contraste mais próximo com a atuação de Mário Pedrosa. 

 

4.3 Bahia, 1959; Nordeste, 1963.  

Lina Bo Bardi, arquiteta responsável por projetos como o MASP, o SESC Pompeia e o 

Solar do Unhão, onde seria diretora do Museu de Arte Moderna da Bahia, passou parte dos anos 

1950 e 1960 no Nordeste, período no qual desenvolveu o interesse pela arte e cultura populares. 

Seus projetos expositivos cenográficos buscavam traduzir a realidade espacial dos 

representados através de mobiliários específicos, numa arquitetura expositiva que se 
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aproximasse dos modos de vida. Dentre suas várias exposições realizadas, poderíamos priorizar 

Bahia, de 1959, e Nordeste, de 1963.  

A exposição Bahia foi concebida em conjunto com Martim Gonçalves, na época diretor 

da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia. Bahia foi pensada para ocupar um 

espaço ao lado da V Bienal Internacional de Arte de São Paulo, servindo, portanto, de 

apresentação de certa produção invisibilizada, sequer reconhecida como arte, naquele contexto. 

Expor a Bahia ao lado da Bienal era uma forma de contrapor “alta e baixa cultura”, discutir arte 

popular e cultura erudita, as fronteiras e limites do âmbito artístico. No texto para a exposição, 

Lina e Martim Gonçalves ressaltariam esse aspecto: 

 

a produção folclórica, popular e primitiva, perderá seu atributo (mais 

ou menos explícito, hoje) de manifestação não consciente ou de transição para 

outras formas, e significará o direito dos homens à expressão estética, direito 

esse reprimido, há séculos nos “instruídos”, mas que sobreviveu como semente 

viva, pronta a germinar, nos impossibilitados de se instruir segundo métodos 

inibitórios. (CAMPELLO, 1997, p.65)   

 

Para tal, a exposição foi composta por várias seções de objetos ligados a festas, crenças, 

costumes, culinária e música, passando por fotografias, ex-votos, vestimentas de orixás, 

estandartes, instrumentos musicais usados na capoeira e no candomblé, cenografias de 

ambientes cotidianos e um chão coberto por folhas de eucalipto, como nos terreiros de 

candomblé. Houve, além disso, duas árvores artificiais e cenográficas. Paralela à exposição, 

uma intensa programação com palestras de Edson Carneiro, Jorge Amado, apresentações de 

Dorival Caymmi, capoeira e baianas do acarajé (RODRIGUES, 2008).  

É essa exposição que rende à Lina o convite para a direção do Museu de Arte Moderna 

da Bahia, onde permanecerá até 1964. Lá ela constituirá um museu que pretende ser um centro 

de pesquisa e estudos em torno do artesanato e da cultura popular, colocando artesãos em 

contato com estudantes de design para trocas e capacitações, no exercício de criação de um 

desenho industrial brasileiro.  

A exposição Nordeste, 4 anos depois de Bahia, ganha contextos distintos. Diferente de 

Bahia, apresentada em São Paulo, Nordeste é apresentada em Salvador, em meio à criação do 

Museu de Arte Popular, no Solar do Unhão. Junto a ela, estavam ainda previstas as exposições 

Civilização Brasileira, O Índio, África-Bahia e A Europa e a Península Ibérica, programa 

interrompido com a saída de Lina, em 1964. 



86 

 

 

Lina Bo Bardi, Exposição Civilização do Nordeste no Museu de Arte Popular do Unhão, 1963 Fonte: Armin 

Guthmann. 
 

Sobre esta exposição, Lina diria:  

 

Nem todas as culturas são “ricas”, nem todas são herdeiras diretas de 

grandes sedimentações. Cavucar profundamente numa civilização, a mais 

simples, a mais pobre, chegar até suas raízes populares é compreender a 

história de um País. E um País em cuja base está a cultura do Povo é um País 

de enormes possibilidades. (...) Procurar com atenção as bases culturais de um 

País, (sejam quais forem: pobres, míseras, populares) quando reais, não 

significa conservar as formas e os materiais, significa avaliar as possibilidades 

criativas originais. Os materiais modernos e os modernos sistemas de produção 

tomarão depois o lugar dos meios primitivos, conservando, não as formas, mas 

a estrutura profunda daquelas possibilidades.(...) Esta procura, realizada numa 

base rigorosamente científica, ridiculariza os romantismos populistas, as falsas 

tradições, todas as formas de enlanguescimento cultural, assim como as 

atitudes da tecnocracia ideológica (BARDI, 1980). 

 

Se em Bahia havia um maior interesse em expor a cultura e os modos de vida, não 

distinguindo arte de não arte, em Nordeste a discussão é mais voltada para o design: “Arte 

popular é o que mais longe está daquilo que se costuma chamar Arte pela Arte” (SUZUKI, 

1994). Outra diferença também está no fato de que Lina opta por expô-los em grandes 

quantidades, vistos em conjunto, como nas grandes feiras populares, longe do isolamento 

pretensamente neutro da lógica do cubo branco.  

A exposição busca determinados padrões populares, a repetição característica do 

artesanato, o interesse pelos materiais locais, a poética e a estética no cotidiano indistinto da 
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população nordestina através de toda sorte de objetos de cozinha, cestas, redes, vasos, 

brinquedos, mobiliário, acessórios, vestidos, colchas. Em vez de ordená-los dentro de certa 

neutralidade museológica, a arquiteta opta por expô-los próximos da organização dos mercados 

e das grandes feiras populares. Longe da romantização da condição miserável ou pobre, Lina 

pretende valorizá-los enquanto soluções formais que respondem a demandas reais. 

Assim como Pedrosa, e levando a questão a um nível de execução ainda mais radical, 

os projetos de Lina também se preocuparam em expor e incorporar a produção popular de 

maneira documental e antropológica, buscando uma grande apresentação de certa cultura 

brasileira, indefinindo os limites da arte e da cultura, do artesanato e do design, ou seja, com o 

objetivo de definir as origens da brasilidade através de leituras da cultura material.72 

Os dois, no entanto, resguardam à produção popular e primitiva um certo mito de 

origem, tomado por uma perspectiva romântica. Lina, por exemplo, descreve a “poesia” do 

cotidiano, como nos manifestos oswaldianos: “Ao organizar esta Exposição procuramos ter em 

mira todo fato, ainda que mínimo, que, na vida cotidiana, exprima poesia” (BARDI, 

GONÇALVES, 1959) e Mário descreve a “alegria” inata do índio: “O trabalho do índio era um 

trabalho feito de alegria (...) Quando ele descobria as coisas, ele descobria em alegria” 

(PEDROSA apud PAPE, 1992, p. 73). E a poesia em certa ingenuidade produtiva: “Essa 

ingenuidade natural era como uma senha emotiva dando entrada por toda parte, porque se sentia 

nela uma evidente manifestação da ordem poética, que é universal” (PEDROSA, 1995, p. 44). 

O recurso da cenografia em Lina, com árvores artificiais e ambientes cotidianos, e em Pedrosa, 

com a maloca, também reforça o desejo de contextualização do público, ao mesmo tempo que 

ameaça cair na espetacularização da cultura. Sem poder compará-los em profundidade, uma vez 

que os projetos de Pedrosa permaneceram no papel, ainda assim arriscaríamos dizer que em 

Lina o objeto se apresenta de maneira menos museificada, mais “viva”, enquanto Pedrosa, 

segundo os esboços, planejava soluções mais “vitrinificadas“, o que também diz respeito às 

fontes de cada um. Lina Bo Bardi coletava seus objetos em feiras, enquanto Pedrosa consultava 

diretamente os acervos institucionais.73 Não sem qualquer razão: em Lina, o interesse no objeto 

está voltado também para sua forma, sua visualidade como referência possível para a construção 

de um design brasileiro. Em Pedrosa, o interesse está voltado mais para o contexto produtivo 

                                                      
72 Ambos estiveram associados a partidos comunistas. Sua orientação de esquerda define o interesse otimista pela 

produção popular. Lina ingressa no Partido Comunista Italiano e participa da resistência à invasão alemã (1943). 

Quanto a Pedrosa, sua atuação política já foi descrita neste trabalho.  
73 Aqui, Pedrosa é visto apenas sob a ótica da exposição Alegria de Viver, Alegria de Criar, já que não houve 

esboço expográfico para o Museu das Origens. No caso do Museu das Origens, a exceção seria o Museu do Negro 

e o Museu de Artes Populares, para os quais o crítico planejava adquirir peças em casas de culto. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_Italiano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Resist%C3%AAncia_italiana
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Opera%C3%A7%C3%A3o_Achse&action=edit&redlink=1
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do que para a realização formal. 

Respondendo então às questões colocadas na citação de Clifford, “Existiria alguma 

estratégia capaz de expor uma máscara simultaneamente como uma composição formal, um 

objeto de funções tradicionais específicas na vida do clã ou da tribo, e ao mesmo tempo como 

algo que evocasse uma história de luta?”, para avaliar as escolhas de Pedrosa. Se uma 

perspectiva essencialista, como por exemplo a de Arthur Danto (2001), afirmaria que objetos 

de arte não são instrumentais, tendo fim em si mesmos, vistos como tal apenas através de 

reconhecimento histórico do mundo da arte, aqui estamos numa situação contrária: o utilitário 

pode ser igualmente transcendente.  

Nos projetos de Pedrosa, não há o intuito de trazer índios contemporâneos para auxiliar 

na tomada de decisões ou construir narrativa a partir de vozes nativas.74 No caso da 

contextualização, o crítico se refere sempre à colaboração de antropólogos. Além disso, sua 

lista de obras vinha inteiramente de acervos institucionais históricos, não necessariamente 

buscando uma atualização da produção a partir de perspectivas presentes. Embora o crítico 

enfatize exatamente a contemporaneidade do índio para os dilemas que a arte enfrentava, sua 

vida social apareceria na exposição somente a partir do trabalho cenográfico (por exemplo, a 

reprodução de uma maloca e o viveiro de pássaros). Os fotógrafos e antropólogos estariam 

responsáveis por produzir as narrativas, e a voz indígena estaria presente nos próprios objetos.  

Já no caso do Museu das Origens, quando Pedrosa se refere à constituição do Museu do 

Negro, sinaliza que seu acervo viria não só de peças da África, mas também das criadas no 

Brasil, “principalmente dos cultos religiosos, onde são usadas”. O mesmo aconteceria com o 

Museu de Artes Populares, com “peças colhidas nas várias regiões do Brasil, nos vários tipos 

de artefatos como cerâmica, madeira ferro, flandres, palha, etc.”. Nesse caso, a 

contemporaneidade também se manifestaria nos objetos, porém, ainda sem autoria. Não 

estavam previstas consultas aos agentes de cada um desses núcleos, nem se consideraram 

possíveis conflitos entre comunidades distintas que coexistissem no espaço expositivo. Nesse 

sentido, o museu atuaria como uma área neutra, onde as especificidades dos objetos seriam 

menores do que o discurso que os desloca.  

No entanto, se o histórico dos Museus de Arte Moderna revela um interesse 

inclinadamente formal por objetos primitivos,75 chegamos à conclusão de que a abordagem de 

                                                      
74 Mesmo que fizesse, através da lista de obras, menções diretas a grupos específicos, como Guarajara, Tembé, 

Pakará, Xirianá, Parecí, Tukano, Iruti-Tapuia, Makuxi, Karapanã, Wapichana, Bororo, Kanela, Tapirapé, entre 

outros. 
75 Até 1978 o MAM do Rio de Janeiro só havia realizado duas exposições de arte indígena. Uma em 1970, 

HombuArte Indígena, e outra em 1975, O Índio Brasileiro – Desenhos e Objetos.  
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Pedrosa (e também de Lina Bo Bardi, como vimos aqui) apresenta uma disposição em conciliar 

a perspectiva etnográfica e a perspectiva formalista. 
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CONCLUSÃO 

 

Então, quando você se volta para a manifestação artística do 

índio brasileiro, não está buscando uma resposta à crise da arte? 

Não seria um retorno às origens? Busca de novas matrizes? 

(Ferreira Gullar para Pedrosa, 1978). 

 

Percebemos que a abordagem do outro em Mário Pedrosa se faz, antes de tudo, a partir 

de um juízo de valor que positiva a alteridade. O outro é alternativa aos padrões fracassados e, 

nesse sentido, oferece pontos de vista renovadores. No entanto, essa valorização do outro, em 

Mário Pedrosa, pode ser identificada dentro do que Hal Foster definiu como “fantasia 

primitiva”. A ideia, para Pedrosa, de que o outro possui um “acesso especial a um psiquismo 

primário” (FOSTER, 2013: 162), através de sua interpretação de que a produção indígena é 

essencialmente “alegre”, por exemplo, reitera o argumento de Foster de que a construção da 

identidade do outro está feita a partir de uma “codificação automática de diferença aparente” 

(Ibid., 164). 

A noção de infância, portanto, coloca-se não só em termos individuais, quando o índio 

é associado à criança, mas também em termos coletivos, quando se encaixa numa certa infância 

histórica, embora o crítico declare, em algumas passagens, que não se trata de um atraso 

cultural. Nesse aspecto, identificamos aquilo que Sally Price definiu como “presente 

etnográfico”, isto é, quando se desconsidera o contexto histórico de tal produção, como se 

houvesse espaço mínimo para sua inovação e transformação. 

O que está em questão, mais do que os objetos em si, é o meio e a condição em que 

foram produzidos, que para o crítico é ainda, a relação harmônica entre homem e natureza, a 

ressonância coletiva que geram esses objetos e seu aspecto “participador”. Não se trata de julgar 

o objeto segundo critérios de beleza, mas garantir sua participação e afetação no meio social 

(PEDROSA, 1995: 225). Podemos ler esse argumento como algo mais próximo do que propõe 

Alfred Gell, uma vez que o antropólogo está mais interessado nas reações causadas pelo objeto 

no decorrer da interação social, além de negar um certo “esteticismo” que levaria a uma 

apreciação estética dos objetos que diz mais respeito a uma certa obsessão ocidental (GELL, 

2009: 246). A forma do objeto, portanto, não serve a um deciframento, ela é um fim em si 

interagindo com a dinâmica do espaço onde foi produzida, gerando reações cognitivas (Ibid., 

249). 

Ao trazer o contexto primitivo, ainda que dentro de uma fantasia primitivista, o que 

interessa ao crítico é reverter o quadro, estabelecendo uma relação de diferença entre a produção 

primitiva e a produção ocidental moderna. Para o autor, o índio vive alegre porque vive em 
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abundância e, consequentemente, insubordinado ao trabalho, uma vez que a acumulação de 

riquezas não é o fim de sua produção. Deste modo, o que lhe está garantido é um contexto de 

interação livre e alegre com seu meio.  

O problema central da arte, naquela altura, é “a sua integração na vida social como uma 

atividade legítima, natural, permanente e não apenas tolerada ou aceita”. Porém, a crise de 

condicionamento é antes uma crise geral, mais ampla que o campo das artes, atrelada ao 

crescimento da produção em massa de um capitalismo especializado. O crítico apresenta uma 

ambiguidade que prevalecerá sobre suas leituras: de um lado, percebe uma nova liberdade 

caracterizando o comportamento artístico, agora livre de suportes delimitados, do outro, o 

condicionamento da produção artística pela lógica da mercadoria e do valor de troca. Oscilando 

entre a resignação (“não me considero mais crítico de arte. Não tem sentido ser crítico de arte. 

A arte precisa de outras experiências e de outras vivências que um crítico não pode dar” (2009, 

s\p)) e o crítico acreditava ser papel dos povos oprimidos reconfigurar o cenário: “Abaixo da 

linha do hemisfério saturado de riquezas, de progresso e de cultura, germina a vida. Uma arte 

nova ameaça brotar” (p. 559). 

A arte é então sempre colocada como uma necessidade e possui linguagem universal, 

que tem origem na psique de seus produtores, dotados de uma “ingenuidade natural como senha 

emotiva” (1995: 44). Essa atividade inconsciente universal que impulsiona a obra, ainda como 

matéria bruta, se organiza formalmente através de uma intuição sensível, justificada pela 

Gestalt. No caso do primitivo, Pedrosa o enxerga como aquele mais próximo do processo 

sensível e intuitivo de observação, o que lhe garantiria uma experiência estética profunda, 

pautada no pensamento místico e ritualístico que para o crítico, se perdeu ao longo do tempo 

(1981: 228). Essa leitura global da arte parece alcançar seus pontos altos nos seus projetos 

analisados nessa dissertação. 

A “consciência de classe” que Pedrosa advogou numa primeira fase de sua crítica parece 

retornar, uma vez que a autonomia da arte que teria protagonizado grande parte de sua reflexão, 

como forma de sensibilizar os sentidos na construção de um novo homem, teria sido apropriada 

vorazmente pelo capitalismo, levando ao fracasso o projeto moderno. Sua solução, nesse 

contexto, não é ceder ao niilismo, mas buscar fontes na arte primitiva, como forma de alerta, na 

possibilidade de reverter o quadro. O desafio era lidar com as complexidades de um projeto 

moderno, tentando conciliar a arte como fato histórico mas, simultaneamente, como impulso 

vital, força universal e inconsciente.   

Essas concepções, no crítico, vêm não só desses textos de inclinação mais psicológica, 

mas também de sua experiência como exilado no Chile de Allende, na construção do Museu da 



92 

 

Solidariedade e na relação com as comitivas de artesanato, no início da década de 1970. Na 

volta do último exílio, em 1977, Pedrosa se inclina ainda mais para o entendimento de que agir 

institucionalmente era o modo de seguir elaborando um projeto para o Brasil, o que, naquela 

altura, implicava uma crítica cultural ampla. Além das teorias psicológicas, é com a 

antropologia que o crítico circunscreverá seus projetos de maneira mais concreta, recorrendo a 

Darcy Ribeiro e Lévi-Strauss, principalmente. Dos dois, absorveria o caráter transformador da 

arte indígena. 

 Além disso, foi importante percebermos sua distinção diante das políticas populares da 

década de 1970, com o folclore, por exemplo. Longe de buscar amparo em uma ideia de cultura 

nacional a partir de uma perspectiva homogeneizadora e pedagógica, como as políticas culturais 

oficiais, Pedrosa pensou a cultura brasileira como um conjunto de diferenças em tensão, como 

disse na entrevista de 1977, “Eu não sou nacionalista. Eu sou nacional” (PEDROSA apud 

CARVALHO, 2008, p. 133). 

Seus projetos, ainda que não realizados, quando comparados a outras curadorias com 

perspectivas primitivistas, são confrontados com uma vasta literatura crítica, produzida 

principalmente nos Estados Unidos, questionando as estratégias de exibição e os deslocamentos 

semânticos sobre os objetos. É a partir delas que hoje se colocam questões fundamentais para 

pensar a alteridade em meios expositivos, a partir de demandas concretas como, por exemplo, 

consultar indivíduos associados aos objetos, respeitar as funções tradicionais atribuídas a eles 

a partir de negociações reais. É claro que não seria possível exigir das formulações de Pedrosa 

algo colocado por uma crítica posterior. No entanto, podemos ler seus projetos à luz dessas 

contribuições. Como afirmou o curador nigeriano Okwui Enwezor: 

 

A história da arte moderna, atualmente, assenta-se na intersecção 

entre o discurso Imperial e os discursos pós-coloniais. Qualquer interesse 

crítico nos sistemas de exposição de arte Moderna ou contemporânea obriga-

nos a referir as bases da história da arte, suas raízes nas práticas discursivas 

Imperiais e a pressão que exerce o discurso pós-colonial sobre as suas 

narrativas de hoje. A partir daí, a história da Arte Moderna tem sido 

intrinsecamente ligada à história de suas exposições, tanto em sua função de 

mercadoria através dos colecionadores, na esfera econômica, quanto na sua 

forma iconoclasta tomada de assaltos pelo formalismo histórico das 

vanguardas. Poderia, de fato, ser dito que nenhuma mudança significativa na 

direção de Arte Moderna ocorreu fora do âmbito das controvérsias públicas 

geradas por suas exposições (2008, p. 209). 

 

Situados na transição entre a produção moderna e pós-moderna, os projetos de Pedrosa 

assumem então essa complexidade de interpretação. De um lado, a década de 1970 no Brasil já 

apresentava o desejo crescente pela participação pública e popular na arte, caras a Pedrosa, e 
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como vimos também com Frederico Morais. Por outro, O Museu das Origens ainda dialoga 

com perspectivas bastante modernas, no sentido de centrar-se majoritariamente no objeto76, 

além de manter certa distância em relação aos seus interlocutores, já que não estava previsto 

incorporá-los como agentes diretos na construção do Museu. 

Há hoje, no Brasil, um forte e crescente interesse pela alteridade no campo das artes 

visuais, também fruto de uma série de políticas públicas nos últimos anos, com demandas por 

representatividade e participação. No que tange à questão indígena, por exemplo, só nos últimos 

dois anos tivemos as exposições “A Queda do Céu”, (Moarcir dos Anjos, Paço das Artes, 2015), 

“Histórias Mestiças” (Adriano Pedrosa e Lilia Schwarcz, Instituto Ohtake Cultural, 2015) e o 

“34º Panorama da Arte Brasileira” (Aracy Amaral e Paulo Miyada, MAM, 2015-2016), além 

da presença do tema nas bienais de 1998, 2012, 2014 e 2016. Contudo, como nos alertou Hans 

Belting, “o clichê do “outro” é antes de tudo um impedimento para tomar conhecimento do 

outro” (2006, p. 102). E o que vemos, nesse exercício de expansão e inclusão dos elementos 

antes estranhos ao território usual da arte, é a falta de engajamento efetivo com os universos e 

epistemologias indígenas (que na sua diversidade, são constantemente reduzidos a um todo 

unificado), seus próprios modos expressivos (CESARINO, 2016). No entanto, o que Pedrosa 

nos anuncia, já em 1978, é a urgência de sermos informados por esses outros regimes 

conceituais e epistemológicos, posto que a “pós-modernidade” identificada por ele, apresentava 

a perversão das utopias das vanguardas e o fluxo produtivo em meio à cultura de massas. Como 

afirmou James Clifford, “A relação de poder na qual uma porção da humanidade tem o poder de 

selecionar, avaliar e se apropriar da pura produção de outros necessita ser criticada e 

transformada. Essa não é uma tarefa simples.” (2003, p. 365). Acreditamos que Mário Pedrosa 

apresentou um modelo arriscado e corajoso, não sem contradições, que deve ser reconsiderado 

para seguirmos revendo essas relações de poder por aqui.  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
76 Mesmo na abordagem da arte ameríndia, Pedrosa ignora as artes do corpo, que poderiam ser relacionadas à 

performance. 
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ANEXO A 

 

Breve biografia  

 

Nascido em 1900, Mário atravessou quase todo o século XX. Sendo o sexto de dez 

filhos, se inseria numa tradição familiar um pouco diferente da que optaria desenvolver 

posteriormente. Seus avós eram fazendeiros e senhores de engenho no Nordeste, e viveram da 

cana-de-açúcar e do algodão até alcançar a falência com o processo de industrialização da 

lavoura. Sua mãe, Antonia Xavier d’Andrade Pedrosa, era parente do escritor José Lins do 

Rego. Buscando uma nova origem para o passado familiar, Mário Pedrosa, já adulto, mudaria 

o registro das memórias familiares em um livro do século XVIII, inserindo uma suposta 

investida da família contra o “gringo holandês”, com a guerra dos holandeses. Já aqui o conflito 

com a tradição conservadora se indicaria, muito embora sua relação com os pais fosse positiva, 

inclusive em termos financeiros (MARTINS, 2001). Seguindo a linha do histórico familiar, 

começou sua formação num colégio de freiras, entre 1906 e 1912, sendo enviado à Bélgica, em 

1913, para estudar em uma escola jesuítica, embora tenha acabado numa escola protestante, 

para o lamento dos pais. Volta ao Brasil com o início da guerra, quando seu pai é eleito senador 

no Rio de Janeiro. É aqui que, em 1918, ingressa na Faculdade de Direito da Universidade do 

Rio de Janeiro, lugar responsável por aproximá-lo do interesse pelos assuntos políticos e 

filosóficos. Neste contexto, conhece Mary Houston, futura esposa, cuja irmã Elsie Houston, 

cantora lírica, frequentava os meios artísticos modernistas da época, sendo amiga de figuras 

como Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral. Formado em 1923, começa 

no ano seguinte a trabalhar no Diário da Noite, inaugurando a seção “Política Internacional e 

Crítica literária”, onde trabalhou ao lado de Mário de Andrade, figura referencial na sua 

formação artística. A partir daí, seu papel como militante político ganha força, e Mário vincula-

se ao Partido Comunista Brasileiro, em 1925, criando o primeiro de muitos periódicos, a Revista 

Proletária. Dois anos depois planeja estudar na escola leninista, na União Soviética, no entanto, 

permanece na Alemanha por conta de uma gripe, estudando na Faculdade de Filosofia de 

Berlim, e aproximando-se das teorias da Gestalt e dos primeiros movimentos contra o Nazismo. 

Antes da viagem, publica seus primeiros ensaios sobre arte na Paraíba, no jornal A União: Mário 

de Andrade, escritor brasileiro e Beethoven: artista-herói da revolução. Em 1928, vai para o 

casamento da cunhada em Paris, com o poeta Benjamin Peret, um dos fundadores do 

surrealismo. Ali é posto em contato com André Breton, Louis Aragon, Paul Eluard e Pierre 

Naville, contato que influenciaria muito de sua concepção sobre a relação entre arte e 

inconsciente. O contato com os surrealistas lhe rendeu importantes trocas, como o questionário 
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“Arte e magia” que respondeu a Breton em 1955 e “Arte e Freud” de 1958. Volta ao Brasil no 

final de 1929, quando é expulso do Partido Comunista devido ao seu alinhamento com Trotsky 

e também vai preso. Participa então da articulação da Oposição Internacional de Esquerda e da 

Frente Única Antifascista (FUA) das esquerdas, no contexto da Ação Integralista Brasileira. É 

preso pela segunda vez por distribuir panfletos no dia 1º de março, na Praça Mauá. Em 1932 é 

criado o Clube dos Artistas Modernos (CAM), onde Pedrosa fará sua primeira conferência 

pública sobre artes visuais, no ano seguinte, com o texto sobre a gravurista alemã Kathe 

Kollwitz. Partidário de uma ideologia para a arte, o crítico apresentava leituras mais morais do 

que estéticas, sem grande interesse pelas pesquisas formais. É já neste primeiro texto que 

veremos Pedrosa recorrer à arte “primitiva”. Sendo, dentro de sua ideologia marxista, a 

atividade estética um modo de produção, o primitivo aparece como o ideal de certa nostalgia: o 

trabalho artístico próximo às técnicas e condições humanas, integrado às demandas do meio 

ambiente, cumprindo sua função social (2015, p. 28). Em alguma medida, é essa concepção que 

perdurará quando o crítico resolver resgatá-la no final dos anos 1970. 

Em 1935, na “Batalha da Praça da Sé”, Mário leva um tiro na perna, rendendo-lhe a 

bengala para o resto da vida. É também neste ano que casa-se com Mary Houston e muda-se 

para o Rio de Janeiro. Dois anos depois, segue para Paris, orientado pelo Comitê Central 

Provisório do Partido Operário Leninista (POL) e perseguido pelo Estado Novo. Lá tinha a 

missão de relacionar o partido com o movimento revolucionário da 4ª Internacional, sendo seu 

delegado brasileiro. No ano seguinte segue para Nova York, enquanto Mary é presa no Brasil, 

e lá aproxima-se da arte abstrata, conhecendo Alexander Calder e trabalhando no MoMA. 

Tenta, em 1941, voltar clandestinamente ao Brasil, através do Chile e da Argentina, em pleno 

Estado Novo. É descoberto e preso logo ao chegar, já excluído da 4ª Internacional, voltando aos 

Estados Unidos. Em 1942 publica seu famoso estudo sobre os painéis de Portinari na Biblioteca 

do Congresso em Washington. Escreve, em 1944, seu ensaio sobre a obra de Alexander Calder, 

voltando-se cada vez mais para a crítica de arte. Organiza o jornal Vanguarda Socialista, em 

1945, de volta ao Brasil, e passa a colaborar com o Correio da Manhã, até 1951. É a partir de 

1944 que a defesa da arte abstrata se fará central. Agora, o papel social da arte encontrará o 

caminho da linguagem e da autonomia. Seu ápice será o rompimento com a obra e Portinari, 

em 1948. Aos poucos, o crítico iria construindo o pensamento teórico que alicerçaria os artistas 

concretos, especialmente os cariocas, da década de 1950, sendo seu motivador direto, aliado à 

primeira Bienal de São Paulo, em
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1951. Defende em 1949 a tese Da natureza afetiva da forma na obra de arte, para 

concorrer à cátedra de História da Arte e Estética da Faculdade Nacional de Arquitetura 

e publica seu livro Arte, Necessidade Vital, com estudos sobre Gestalt e psicologia da 

forma. Neste texto, o crítico fala do “profundo efeito revolucionário” que a arte primitiva 

causou na produção artística europeia (2015: p. 51). Interessado em investigar os 

aspectos inconscientes do impulso criador (misto de intuição e expressão formal, matéria 

bruta emotiva e vontade realizadora), Pedrosa reconhece uma “ingenuidade nativa” 

comum a todos esses criadores anônimos: “Cedo se verificavam os traços de parentesco 

entre as artes dos diversos povos primitivos e manifestações semelhantes das crianças 

de todo o mundo” (2015: p. 52). Os primitivos seriam os que melhor representariam o 

“sentimento artístico na sua pureza”. No ano seguinte candidata-se a deputado pelo 

Partido Socialista, mas não se elege, e também colabora com A Tribuna da Imprensa. 

Publica, em 1952, o livro Panorama da Pintura Moderna.  Embora centrado na 

perspectiva da arte europeia, o crítico dedica todo um núcleo para refletir sobre a 

descoberta das artes “primitivas e arcaicas” no contexto da produção moderna. Para 

Pedrosa, os artistas instintivamente se aproximaram da arte dos povos “estranhos ou 

alheios ao ideal naturalista grego”, também aliados à criação dos museus etnográficos. 

(2015: p.188). Diz ainda que, por fim, “objetos esculpidos negros são expostos nas 

galerias de arte em pleno pé de igualdade com a pintura e escultura da época” (p. 190). 

Participou das Bienais de São Paulo de 1953 e 55; e tornou-se  professor do colégio 

Pedro II em 1955. Em 1958 é contemplado com uma bolsa da UNESCO e passa quase 

dez meses no Japão, estudando a arte oriental. É também o período de grande entusiasmo 

com Brasília e a promessa de realização plena da modernidade (“A obra de Arte Cidade”, 

1959). Dirige o MAM-SP entre 1961 e 1962. De 1957 a 1971 escreve sobre arte para o 

Jornal do Brasil, até transformar-se em refugiado político durante a ditadura militar, 

exilando-se no Chile. Concebe o Museo de la Solidariedad77 em Santiago no início da 

década de 1970 e constitui seu acervo com doações de artistas de vários países. Nesse 

caso, não estava prevista a participação de obras primitivas ou populares. É nesse 

entremeio que Mário percebe os efeitos da internacionalização, da indústria cultural e da 

produção em massa, refletindo-se em textos importantes como “O Bicho da Seda na 

Produção em Massa (1967), “Mundo em crise, Homem em Crise, Arte em Crise” (1967), 

                                                      
77 Constavam entre os colaboradores países como Cuba, Panamá, Colômbia, França, México, Espanha, Estados 

Unidos, Itália, Venezuela, Suécia, Polônia, Finlândia e Argélia. 
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“já identificando, simultaneamente, um estado de crise para a arte e a abertura de novas 

possibilidades – aspecto que convergirá diretamente para a nossa discussão, pois Mário 

buscará na alteridade horizontes possíveis, e a eles recorreremos ao longo de nosso 

estudo. Volta ao Brasil em outubro de 1977, quando elabora os dois projetos presentes 

nessa dissertação. Por fim, termina a vida ajudando a criar o Partido dos Trabalhadores, 

falecendo um ano depois, de câncer de próstata. 
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