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Somos terra que anda, paisagem em 
movimento. Nossos saberes tem raízes muito 
antigas e profundas, decidimos escolher os 
espelhos nos quais nos miramos. 

Atahualpa Yupanqui 
 

 

 

As narrativas que nos constituem estão como linhas enfeixadas: são muitos 

os traços de histórias que se reúnem no laço da personalidade que 

desenvolvemos. Fazemos empenho para mantê-las assim, unidas, quando 

usamos nossas memórias como lineamento para saber quem somos. Por outro 

lado, diferenças são produzidas continuamente pelo andar no mundo e, 

naturalmente, determinados enlaces que ocorrem deixam marcas que se 

perpetuam. Portanto, novas linhas começam a fazer parte de nossa história. 

Assinalam aspectos significativos da vida de criaturas moventes que somos. 

Compartilhá-las é uma sabedoria antiga e tem a ver com a nossa própria 

sobrevivência como cultura, pois é preciso tenacidade para manter-nos unidos às 

tradições em face das contínuas alteridades confrontadas.  

Não há um único modo de vida, mas muitos; derivações múltiplas podem 

ser inventadas e praticadas pelas culturas. Está presente ainda a instância do 

desejo de dominar e crescer sobre os outros e, assim, provocar conflitos, e 
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mesmo guerras, enfrentamentos políticos. Diante disso, muitos povos foram 

inteiramente submetidos. Hoje convivemos com a narração dos genocídios que 

indicam o início e o fim de muitos deles. Certamente, ao pensarmos na condição 

latino-americana, tocamos na senda dolorosa de nações partidas por uma 

violência radical. O doloroso passado dos povos originários ainda persiste vivo em 

muitas comunidades, aldeias, grupos. A tragédia desses culmina hoje no 

comprometimento do nosso próprio futuro. Ainda assim, os depoimentos dessas 

coletividades seguem sendo soterrados pelos discursos da modernidade que os 

consome, ávida de todo o tipo de coisa que, em seu afã de produzir e acumular, 

foi ficando cega diante da vida. 

A insistência em sermos considerados como “novas culturas” (Meneses, 

2015) é mais um véu que perpetua a violência de um “massacricídio” continuado 

(Tiburi, 2016). Pois que o “Novo Mundo” é tão velho como tudo o mais. Minha 

escolha pelo tema da arte popular indica o olhar para o mundo velho que 

integramos, na oposição aos estrangeirismos vulgares que respiram no insistente 

espírito colonizador. Os discursos acadêmicos também produzem suas vítimas, 

seguidores aliados do pensamento que corrói o sentido de pertença das 

coletividades. São pensadores deslocados que produzem “ideias fora de lugar” 

(Schwarz, 1977). Fazem parte do corpo que assola e pulveriza narrativas 

delicadas em nome de uma verdade lógica, de uma razão que julga os fatos 

desvinculando-os de suas relações, despedaçando o mundo (Latour, 1994). 

Vivem, por sua vez, também fragmentos de projetos estrangeiros ao seu próprio 

modo de vida, fazendo voto a imagens de coisas que nunca puderam tocar e 

deflagrando sentenças de morte como se fossem meros expedientes burocráticos. 

Ao fazer a escolha pelo modo popular, será necessário encarar o moto contínuo 

que tritura a alma de nações inteiras, funcionando como um grande centrifugador, 

um processador monstruoso que as solapa diariamente, roubando seus desígnios 

e desejos pela estupidez brutal de seus mandantes, sujeitos acometidos por 
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forças alienadas e alienantes, fomentadores de seu próprio “desterro” (Buarque de 

Holanda, 1995). 

A exuberância das culturas populares conta das desditas aventuras. Cada 

pedaço de narrativa, cantiga ou bordado fala de muitos tempos e lugares, de seres 

e formas em adaptação progressiva aos desafios dos acontecimentos. A 

perpetuidade de suas formas não se traduz em imobilidade, mas em resistência, 

no contínuo estado de atividade catalizadora. Precisam teimar em seu próprio 

desígnio, pois que foram proibidas de falar em suas línguas desde que instalada a 

supremacia europeia e postas à condição subalterna, desfiguradas, violadas. 

Perguntamos como, então, mantém sua consistente vibração e encaram, 

“com suas bocas desdentadas” (referência à imagem feita por Levy Strauss que 

não pode ver a beleza da Baía de Guanabara) o cinismo flagrante dos que se 

aliam ao “poder da cultura”. Sua força residiria onde? E como? E por que? Por que 

não ceder e aceder às vantagens ofertadas? Porque se manter íntegro no mundo 

dissoluto dos que foram mantidos como marginais? E, ainda, o que é mais 

chocante: por que, teimosamente, criar beleza?   

Algumas imagens ardem por dentro, elas cauterizam; outras são matérias 

alçadas ao símbolo que fortalecem; ou mesmo sons que embalam e deixam curar 

feridas. Seria preciso ver neste rol de formas de todo o tipo esse “espírito do lugar” 

que se mantém animado, que dá forças, na produção das energias que curam. 

 

Cuatro esquinas tiene un catre, 
cinco gajos la sandía, 

cuatro pies tiene tu cama, 
donde duermes vida mía. 
Una tarde estando triste, 

en la sombra de un vergel, 
se me vino a la memoria 

de escribirte ahí un papel… 
No vengo a que te alevantes, 
ni que abandones tu sueño, 

sólo te vengo a decir 
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que oigas a cantar a tu dueño. 
 
 

Os versos são da canção de um cantor popular, José Lisorio, citado pelo 

antropólogo mexicano Julio Glockner (2000) em exercício etnográfico, por um 

momento de interação com os curandeiros do México Central que empreendiam 

uma longa jornada de peregrinação; revelam um aspecto desta condição de 

embalar os corpos e incitar ao caminho, formas que inspiram a resiliência e o 

amor. 

 

Arte da vida, vida da arte 

 

La vida debe ser diaria, movible, útil; y el primer 
deber de un hombre de estos días, es ser un 
hombre de su tiempo. No aplicar teorías ajenas, 
sino descubrir las propias. 

José Martí 
 

A historiografia da arte ocidental é precária diante do projeto de manter viva 

a linha mestra desta corrente, do trabalho de conservá-la verdadeiramente 

humana. Maneja a categoria arte popular na indelicada terminologia Naif, esta que 

é despudoramente assumida como intenção de fazer do artista popular um ser 

que vive em um mundo isolado, um “primitivo”. É a ignorância que o indica como 

criador de uma "graça natural", ele é apreciado por ser um "ingênuo". A riqueza e 

as múltiplas formas que se reúnem sobre o termo do “popular” desafiam esta 

identificação; ao aceder a esta categoria, inclusive com feliz maestria, logo 

percebem que a condição imposta por essa designação é um instrumento de 

dominação, produzindo relações hierárquicas que indicam uma condição de 

subalternidade dos que estão inscritos em seu âmbito. Em seu próprio juízo, é 

concepção colonizada e colonizante. Procuraremos, entretanto, reverter os sinais 

e pensá-la como cultura de resistência. 
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O primeiro artista popular brasileiro a ser consagrado pela crítica de arte, 

Vitalino Pereira dos Santos, conhecido como Mestre Vitalino, ceramista figulino do 

sertão nordestino brasileiro, foi aclamado pelo crítico brasileiro Mário Pedrosa ao 

expor como artista pela primeira vez em 1948. O mestre continuamente 

expressava seu desconforto ao considerar inadequados os modos de 

entendimento de seu trabalho. Vitalino preferia a quietude de sua esteira e o 

comércio de feira, na relação feita com seus iguais. As figuras que modelava eram 

advindas das impressões de situações vividas que, aos olhos alheios, se tornavam 

exóticas, toscas figurações fantasiosas. 

 

 
 

Imagem 1: Mestre Vitalino na feira de Caruaru, em Pernambuco, 
Nordeste do Brasil em 1947.  
<Fonte: http://artepopularbrasil.blogspot.com.br/2010/11> 
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Posteriormente, em 1975, no exílio na cidade do México, Mário Pedrosa 

(2015) comentava a distinção entre arte erudita e popular reunindo-as em uma 

única sentença: “O mercado não permite que nenhuma atividade sobreviva fora 

dele” (p.550). O crítico brasileiro analisava, no momento, a produção artesanal 

feminina chilena, apontando alguns elementos de uma possível produção 

emancipadora enquanto destacava o aspecto das novas formas de produção na 

arte, considerando a perda de suas raízes culturais. Absorvida pelo mercado, a 

arte seria esvaziada de seu sentido de autenticidade e liberdade. 

Contemporaneamente, Kenia Dorta (2010) vai apontar o “el 

desvanecimiento de lo cultural en lo económico y de lo económico en lo cultural” 

(p. 20), implicando neste consumo cultural que reduz sua abrangência ao valor 

financeiro. 

 
La dimensión cultural del desarrollo aparece como fin y 
objetivo para la instrumentalización de políticas sociales y 
como tema de análisis. La cultura y sus productos se 
encuentran colocados en el centro de los discursos 
contemporáneos sobre economía, política y los procesos de 
globalización (p.19). 

 

Talvez a ação reativa de um artista que coleciona museus possa significar 

em alguma forma de transação para além deste fosso mercantil, como pratica o 

artista uruguaio Luis Camnitzer (2015). Ele coleciona lugares de cultura, indicados 

em um lista. Compondo essa série, é  quando reverte o sentido de aquisição, 

liberando a arte de ser, apenas, um objeto. “A lo mejor se desencadenan actitudes 

nuevas que ayudan a generar no un socialismo de consumo, sino uno de 

creación” (p.153). Se Pedrosa permanece neste espaço de discussão entre 

erudito e popular, Camnitzer, artista contemporâneo, busca saltar essa condição. 

Reconheço seu esforço, ainda que negue seu entendimento, pois que a criação 

não é, de fato, apanágio de iluminados e corre viva por todo o canto. Neste 

sentido, cabe destacar a obra do artista brasileiro Hélio Oiticica (1986) que 

caminha na reversão desse pressuposto que o artista deve esclarecer o povo: “A 
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derrubada de preconceitos sociais, das barreiras de grupos, classes, etc, seria 

inevitável e essencial na realização dessa experiência vital” (p. 73). Hélio se 

debruçou na construção de uma obra participativa animado com a experiência 

imersiva que vivenciou na comunidade da Mangueira, no Rio de Janeiro, na 

década de 60. Hoje identificaríamos essa experiência como uma “residência 

artística”, termo que naquela época, não existia. Sua paixão pelo samba, pelas 

construções arquitetônicas criativas e efêmeras, as materialidades brincantes das 

gambiarras (dispositivos que substituem equipamentos pelo uso de materiais 

alternativos), da vida sem frescura, da alegria, que absorveu de forma intensa 

levaram-no a produzir obras que desafiavam as convenções. Para ele, o museu 

era o mundo. 

A apropriação póstuma da sua obra, no entanto, marcada por disputas 

sobre o acervo deixado, as recuperações do circuito de arte com seu círculo 

estreito de estetas historicistas, fez a sua ambiência definhar. Nada de rua, de 

povo, de coisa que se deixa levar; retornam os objetos ao museu, aos catálogos e 

textos críticos, a uma cotação no mercado. Até onde suas propostas podem 

realmente resistir? Felizmente, o artista deixou grande número de escritos e 

considerações específicas sobre as suas obras. Suas palavras desafiam os 

ulteriores elementos institucionalizantes impostos ao seu trabalho. 

Retornando décadas atrás, por ocasião da vigência do muralismo mexicano 

dos anos 20, ao nascimento das Escuelas al Aire Libre na década seguinte 

(Barbosa, 1999), noto quando, por amor à revolução, muitos artistas se 

vinculavam  ao espaço público como espaço de comunicação aberta da arte. 

Também a rua se apresentava como o lugar de sua formação. O muralismo 

abrangeu não apenas aquele país, mas operava-se nesse movimento um elo 

latino americano: David Alfaros Siqueiros, esteve na Argentina lecionando em 

1933, onde deixou aclamados seguidores. No entanto, a distância da proposta 

modernista levava o ensino da arte para a conformação da arte popular como arte 

erudita engajada, numa concepção crítica intelectual comprometedora. Por isso a 

preocupação fundante de uma escola popular, de uma educação popular. A 
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perspectiva pós-modernista da obra de  Oiticica, por sua vez, requer apenas o 

posicionamento do artista enquanto propositor nesse meio. Ou, inversamente, e 

mais contemporaneamente, a declaração de Camnitzer, que busca simplesmente 

colecionar museus. Ao fazer dos museus espaço refletido de suas obras, reverte a 

estrutura de poder que representam.  

Nos modernismos latino americanos o nacionalismo se fez notar como 

marca interna, fabricação intestina de seus propósitos. É o motor mesmo dos 

movimentos que se desdobram em exercícios de pesquisa para reconhecer 

singularidades regionais.  Esses diálogos entre o popular e o erudito vinham 

ocorrendo desde os desejos de independência e reconhecimento de uma 

identidade própria. As escolhas dos temas locais apareceriam também como fiéis 

documentos no romantismo dos folcloristas modernos (Vilhena, 1997), quando as 

imagens e narrativas locais serão colhidas com preciosismo, unindo arte popular e 

ciência na apreensão direta da forma cultural. 

Anteriormente, quando do desenvolvimento do academicismo neo-clássico 

pós-colonial, a paisagem local dos pintores documentaristas havia desaparecido e 

os artistas representavam ninfas e mitos gregos, retratos de damas em exercícios 

alegóricos; as artes oficiais das repúblicas seguiram então esse modelo e 

produziram seus heróis pela arte de espelho à forma europeia descontextualizada 

e regressiva. O modernismo, por sua vez, na busca do olhar legítimo que reverta a 

condição colonial, condicionada por desajuste e atraso, tomará do popular alguns 

de seus traços buscando a essência de uma alma nacional.  

Barbosa (Op. cit) estuda o programa da artista peruana Elena Izcue na 

exemplificação do interesse dos grafismos indígenas por todo o sub-continente. 

Izcue concebeu um primoroso livro didático para a escola primária com 

transposições dos desenhos das cerâmicas em 1926. El Arte Peruano en la 

Escuela foi um elemento destacado na exposição do museu parisiense do quai 

Branly em 2008, tratando Elena Izcue como protagonista na redescoberta do 

grafismo pré-colombiano. O interesse da artista peruana levou a arte popular 
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autóctone à educação quando esta então passou a tomar parte do rol de 

conhecimentos elencados para a formação de crianças e jovens. 

No Brasil, essa aproximação do modernismo com os elementos nativos é o 

elemento principal de ruptura com o tradicionalismo reprodutor, causando choque 

estético de largo impacto, atingindo a cultura nacional como um todo. Os 

primitivistas europeus criaram o fogo a inflamar expressionistas, cubistas e todos 

os demais que se seguiram, fomentando a constituição da corrente abstracionista 

e foram a motivação para muitos artistas sul-americanos que, como Izcue, 

frequentaram os salões de Paris.  

 
 
 
 
 
 

 
 

Imagem 2: Cartaz da mostra de trabalhos de Elena Izcue no museu 
quaiBarnly, em 2008. O modernismo abriu espaço para as mulheres artistas 
e algumas tiveram protagonismo como Izcue no Peru, Tarsila do Amaral, no 
Brasil, e Frida Kahlo  no México. <Fonte 
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https://docs.google.com/document/d/10fjQ_ZUUaxd46fDNYvR4tkNgf9tmxPk
vi5tSIfydDTc/edit> 

 
 

É importante notar que, durante o período colonial, muitos exemplos da arte 

mestiça encontraram espaço proeminente, como a escola cuzquenha de pintura, 

assim como a arquitetura colonial barroca em toda a América do Sul. Alguns 

artistas desse período iriam adquirir grande notoriedade, como no caso do escultor 

barroco Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, assim conhecido como o primeiro 

grande artista brasileiro. Haveríamos que buscar muitos outros termos para nos 

aproximarmos daquelas forças moventes e reconhecer-nos, também, em nossos 

atuais modos desfigurantes de pensar. 

 

 
A quimera da modernidade inalcançável gerou um mundo de 
sombras: tudo aquilo que ficou para trás, esquecido ou 
cicatrizado, e que permite, em nossas culturas, repensar o 
passado, reabrir continuamente as possibilidades de pensar 
os futuros que não existiram (Aguilar, 2002:66). 
 
 

Elementos do Barroco colonial e as primeiras transfigurações em Nuestra 
América 

 
A questão da imagem comunicante é elemento chave no entendimento de 

uma perspectiva unificadora dos países sul-americanos. Compartilhamos 

identidades imagéticas desde a conquista. O imaginário colonial é um complexo 

sistema de intercâmbios diversos: não apenas entre as diversas colônias e suas 

respectivas metrópoles, mas também por todo um universo de imagens que 

circulavam no período das grandes navegações.  Os estilos se mesclavam e se 

compunham em pesos e medidas variadas na península ibérica pelo tráfico de 

pessoas, objetos e, com esses, seus costumes e formas, mas também pelo seu 

passado recém vivido sob domínio árabe, o que fazia deste território um campo 

agitado de intercâmbios culturais. 
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Além disso, soma-se a esta condição ao fato de ambos países, Portugal e 

Espanha, terem sido unificados em período recente à aventura colonizadora e, 

neste esforço de consolidação nacional, compuseram estratégias articuladoras de 

diferentes reinos, equilibrando um delicado arranjo de poder supervisionado pela 

Igreja Católica. Por fim, será através mesmo da Igreja que esta “guerra de 

imagens”, para usar uma expressão do historiador Serge Gruzinsky (2000), se 

fará. A contrarreforma, em seu exercício de catequese, criará uma série de livros, 

breviários, missais, diurnos apropriando-se da “arma de palavras e de imagens” 

(expressão desta autora), a imprensa. Em Trento, na Itália, em 1541, é fundada a 

Companhia de Jesus à qual caberá a missão educadora aos povos conquistados. 

Assim, munida de muitos cadernos de imagens, os jesuítas seguirão ao “Novo 

Mundo”, e praticarão, nos países iletrados, um “catequismo de imagens” (Silva, 

2015).  
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Imagem 3: La anunciación de la Virgen,  de Diego Quispe Tito, 
artista de maior destaque  na escola cuzquenha.  Suas obras 
são atribuições por reconhecimento técnico, pois são, em 
grande parte, anônimas. <Fonte 
https://www.google.com.br/search?q=Diego+QuispeTito > 

 
Da Itália maneirista, especialmente demarcada pelo pintores  venezianos, 

vivendo em uma cidade dedicada ao comércio e com influências advindas de 

muitas regiões do oriente próximo e distante, serão feitas muitas imagens e suas 

réplicas. Também estarão sob contrato os pintores romanos. A Igreja se 

estabelece como grande mecenas a distribuir, por toda Europa e alhures, as 

referendadas (e vigiadas!) imagens de santos e cenas bíblicas. Podemos 
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entender, a partir dessas imagens, o sentido de narrativas figuradas, na medida 

em que tratam de educar, através de seus traços, personagens e contextos, 

situações que estão descritas nos textos sagrados mas que, para a maioria 

iletrada, se fará em imagem no trabalho de catequese. Sendo assim, toda a arte 

barroca, fruto já da mescla de velhos e “novos” povos, crenças, da crise católica, 

dos embates religiosos da reforma e contrarreforma, nos impérios nascentes 

buscará ampliar sua esfera de poder.   

Uma arte de misturas, de narrativas trançadas que servirá, na América 

católica, como formas didáticas de aculturação. Neste sentido, é útil revermos a 

terminologia explorada por Ángel Rama, apropriando-nos da noção central de 

“transculturação narrativa” e expropriando o termo de seu contexto, implicado nos 

processos de modernidade e na valorização de regionalismos determinantes de 

construção identitária. Transportando-o para a consideração de obras pictóricas 

do nosso barroco colonial, entendidas enquanto narrativas tradutórias 

criollas,  percebemos que, ainda que se trate de imagens visuais, estas são 

composições narrativas: sua natureza se faz, assim, que sejam aprendidas pela 

narrativa imagética que conduzem.  

Ligia Chiappini (2013), ao comentar o livro de Rama, Transculturação 

Narrativa, publicado primeiramente em Caracas, 1982, recupera críticas de 

Gustavo Remedi e, através da análise de seu texto, acertadamente, dirá que 

Rama estudaria uma hipótese da lógica dinamizante do 
processo cultural latino-americano, destacando as tensões 
históricas sobre as quais esse processo se daria, tais como 
‘colonização e independência, falta de identidade cultural 
própria, e originalidade, regionalismo e vanguardismo, 
tradicionalismo e cosmopolitismo, o local e o universal, 
de(s)culturação, aculturação e neoculturação (p. 57). 
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Essa apropriação é, atento, um exercício que vai exigir sérios esforços 

futuros. Mas penso que o conceito seja válido em sua estratégica operação de 

reconhecimento de apropriação do cânone estrangeiro opressor, no 

reconhecimento das operações tradutórias que ocorrem em ambientes de contato 

de violência permanente, como o caso ocorrido com as respostas indígenas ou 

mulatas; criações relativamente rebeldes dos que estavam submetidos à 

imposição colonial, ainda que menos ampla que as noções de mestiçagem 

(Gruzinsky, Op. cit.) ou de hibridismo (Canclini, 1990)  podem oferecer.  

 

 

                                          Imagem 4: O virtuosismo indígena é reconhecido em toda a América Latina 
e um dos elementos propiciadores de uma transculturação imagética 
soberba no período colonial. Em Puebla, no interior do México, anjinhos 
criollos se sustentam na abóbada da igreja de Santa María de 
Tonantzintla.   <Fonte: Arquivos da pesquisa.>    

 
Explorando o conceito de transculturação narrativa, podemos olhar para o 

barroco colonial de Nuestra América, na expansão tácita do termo de Martí para 
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abrigar também o Brasil (Carvalho, 2003), e encontrar aí mesmo os lastros para 

estender esse grande mapa, na ideia de unir povos, línguas e costumes os mais 

diversos que, tendo sofrido a violência colonial e, aprendendo a operar as alianças 

que permitiram que pudessem sobreviver, responderam em produção cultural com 

especial fulgor. 

Noto que as formas do Barroco nas terras de colonização hispânica são 

mais exuberantes, fato especialmente demarcado pela arquitetura. Um passeio de 

olhos revela isso de imediato: há identidade e diferença, esta mesma marcada 

pelo bordado delicado nas pedras que ondulam sobre a alvenaria. O barroco 

brasileiro tem uma austeridade grave, dura. Implica, talvez, no que o crítico de arte 

Rodrigo Naves (2011) diz ser nossa “forma difícil”, considerando que a tradição 

arquitetônica, pictórica e escultórica hispânicas são consideravelmente mais 

pujantes que a lusitana. Seus tempos e condições entre suas expressões também 

são desconexos, o hispânico tendo acontecido anteriormente e sob fausto 

grandioso do ouro e da prata.  

As operações tradutórias se fizeram como marcos deste longo contato 

cultural, imagens que cristalizaram a transfiguração de dois sistemas de 

representação rompidos; recuperando em parte os sistemas violentados e 

servindo-se do cinzel perfurante da conquista no prolongado esforço de 

colonização. Em processo intercultural, a transfiguração é a abertura pela qual 

penetram, de um lado e de outro, os elementos primordiais a essa mistura. 

Integram, portanto, especialmente, o conjunto das sutis operações subversivas, 

essas que deveriam ser imperceptíveis aos olhos colonizados ou, também, 

permitidos sem alarde na esperança de cooptação voluntária. Se anjos com traços 

indígenas se alçam aos pés da Virgem de Tonantzintla, seria pela esperança de 

catequização tornando-se real, factível? Ou seria um programa próprio aos olhos 

indígenas, aptos para que soubessem perceber que as espigas de milho ali 

também esculpidas, dispersas por toda a nave, e que os jesuítas apenas viam 
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como elementos do universo de camponeses ingênuos, a transformavam em 

Tenantzin, Nuestra Madrecita, divindade agricultora?  

Do outro modo, não menos violento, mas ainda mais sutil, se dariam as 

operações fundantes de uma afro-brasilidade que foi alvo de interesse de 

inúmeros pesquisadores. Não há mistura positivamente reconhecida no culto afro-

brasileiro do candomblé. Nas figuras das divindades na umbanda, outrossim, já se 

deixam ver figuras indígenas se mesclando e adquirindo novas dimensões e os 

rebatimentos das crenças católicas, onde um outro mundo é moldado. Neste, o 

elemento colonizador é deslocado e combinado a outros. O termo sincretismo, 

termo atribuído ao pesquisador baiano Nina Rodrigues e comentado por Marcel 

Mauss no Année Sociologique, em 1901 (Ferreti, 2014), seguiu explorado por 

diversos pensadores especialmente devotados aos estudos das religiões afro-

brasileiras, considerando também a ordem da rebeldia: 

Sincretismo passou a ser identificado com a dominação 
colonial e por isso considerado por muitos como 
ultrapassado. Hibridismo é proposto como termo mais 
amplo. (p.16) 
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Imagem 5: Iemanjá ou Mariana, como é conhecida no norte do Brasil, divindade 
da Umbanda. Grande Mãe, Rainha do Mar ou Sereia Sagrada são algumas de 
suas denominações. Fotografia de um altar na praia de São José do Norte, 
localidade do extremo sul do Brasil, próximo à fronteira com o Uruguai. <Fonte: 
arquivos da pesquisa.> 

 
 

O sequestro do termo cunhado por Rama que, por sua vez, o absorveu da 

obra do antropólogo cubano Fernando Ortiz e o desenvolveu enquanto forma de 

narratividade, implica em uma escolha tácita. Ortiz, em trecho destacado por 

Sergio Ferreti (Op. cit.) explicita a abrangência do termo transculturação: 

 
Entendemos que o vocábulo transculturação expressa 
melhor as diferentes fases do processo transitivo de uma 
cultura a outra, porque não consiste somente em adquirir 
uma cultura distinta, que é o que a rigor indica a palavra 
anglo-americana aculturação, mas que o processo implica 
necessariamente a perda ou o desenraizamento de uma 
cultura precedente, o que poderia ser dito como sendo uma 
parcial desculturação, e, além disso, significa criação de 
novos fenômenos culturais, que poderia ser denominada de 
neoculturação (Apud Ferreti, p. 16). 
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Seriam então os sentidos de perda em violência e o movimento de sua superação 

parcial, e contínua, o que nos implica a este conceito para o pensamento sobre o 

barroco colonial e que tentaremos estender ao sentido de nossos dias, operação 

também já feita por Rama. O crítico uruguaio colocara seu sentido expandido para 

abranger processos literários em diferentes espaços e tempos. E por isso nos 

servirá, suspeito, para pensar a arte em nosso continente. E até mesmo se 

estenderia aos dias de hoje, e talvez muito apropriadamente, quando vivemos em 

um período denominado de neo-barroco (Calabrese, 1999). Serviria hoje também 

para os que trabalham pela liberdade e que buscam se constituir como aliança em 

amplitude continental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerações finais: arte e memória social 
 
 

-Em primeiro lugar, 
não há uma só alma, há duas… 

- Duas? 
- Nada menos que duas almas. 

Cada criatura humana traz 
duas almas consigo: uma que olha de 

dentro para fora, outra que olha de 
fora para dentro… 

 
Machado de Assis 
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Os monumentos se afirmam na paisagem urbana com seus cavaleiros 

triunfantes, os bastões de poder. Os obeliscos faloetnocêntricos demarcam o 

território centralizador nessa ocupação das paisagens. Para produzir o sentido de 

um “Novo Mundo”, afirmam uma história cheia de violências legitimadas por todo 

tipo de documento. Em paralelo, as peregrinações seguem cantando seus votos 

de amor aos ceus, às divindades que regem toda a coletividade. Também são 

peregrinos os meninos que pulam o muro e caminham por toda a noite, riscando 

as paredes da cidade. São heróicos os palhaços que criam rodas efusivas de 

mímicas nas praças e fazem rir, revirando tudo ao avesso. Enquanto aqueles 

concentram e disciplinam, estes seriam dispersores, produzem a deriva cantante 

pelo mundo, como tradicionalmente fazem os Guarani em seu Ñhandereko que, 

na busca pela Terra-sem-Males seguem um caminhar contínuo, um deslocar-se 

que vincula seres e lugares em uma ordem horizontalizante e expandida. Vivem 

em paisagens moventes. 

Lembro dos que se dirigem aos vulcões (Glockner, 2000), dos que dançam 

em círculos sagrados (Paiva, 2013), dos que contam histórias como fios 

encantados, dos que modelam os fatos cotidianos como se fora uma oração ou 

dos que se agitam na rua e causam “fissuras no tecido urbano” com suas cores e 

riscos, numa infinidade de fatos estéticos dos mais diversos; criações de todos 

que, a cada dia,  insistem em se  manter em busca de fazerem, de si mesmos, 

seres livres, ativos e inconstantes. Fazem sua arte enquanto formas vivas, 

animadas. Estes que, resguardando seu modo selvagem, não se deixam 

domesticar. 

Dos angelitos morenos de Juan Correa à coleção de museus de Camnitzer, 

uma barbaridade se mantém viva. É enérgica e benfazeja, vibra e aviva a memória 

coletiva. Um feixe de formas mediadoras, tradutoras, vetores para a alegria que se 

mistura com a tristeza, a malemolência com a cupidez, a curiosidade com o 

arrebatamento. Fabrica uma veleidade ambígua, voluptuosa. No Brasil, o poeta 
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Oswald de Andrade, movido por ela, cunhou a antropofagia como movimento. 

Propunha abandonar a vingança e trocá-la pela devoração. Regressar aos 

propósitos indígenas de se alimentar do inimigo. De absorver suas forças.  

O elemento transculturador age com menor presunção. É uma operação 

mediadora que opera por aglutinação. Pode ser notada em energias vivas nas 

muitas paisagens que se produziram no passado e se produzem ainda hoje, 

permanecendo resistentes a vozes dominadoras. Dispõem seus elementos a céu 

aberto, vibrando no horizonte do possível, exigindo resistência valente pela 

manutenção de traços que garantem a sobrevivência coletiva, ainda que 

momentânea, na esperança de um futuro de redenção e liberdade.   
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Imagem 6: Ação callejera de grupo 
ativista  Mapuche. Cartaz em banca de jornal em 
Santiago, Chile, em outubro de 2015. <Fonte da 
pesquisa.> 
 

 
Camnitzer, o artista uruguaio, ao ser absorvido pelo mercado internacional, 

precisou confrontar a cooptação pelo colecionismo. Reconheceu, neste gesto, a 

necessária ruptura com o nicho colonizador. Enquanto o erudito, antropófago, cria 

a intelectualidade ambígua que busca superar os jogos de poder, a cultura popular 

segue uma linha própria de memórias, colecionando experiências, compondo o fio 

de contas de suas narrativas. Nesse aspecto, arte popular será o transculturador 

ativo, resiliente, que deseja e produz o contínuo labor da soltura, seja no espaço 

de brincadeira ou de enfrentamento. Entre esses dois âmbitos que marcam o 

caráter dúplice da arte popular, vibra o trabalho coletivo da emancipação.  
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