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DISCUTINDO ARTE: UMA INTRODUÇÃO1 
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O que é arte? Ou quando surgiu e como operamos hoje o conceito arte? 
 

Não, caro leitor.  Este texto não pretende responder a questão “o que é arte?”.  Ao menos, não de forma 

definitiva.  Este texto é um convite para pensarmos juntos a respeito daquilo que, hoje, chamamos de arte e, 

por consequência, de que forma se dá essa operação. 

 
A palavra hoje não foi destacada por acaso.  É necessário esclarecer que falaremos sobre arte a partir de um 

determinado ponto de vista, de um lugar e de uma época particulares:  a partir do nosso contexto.  O que 

isso significa?  Significa que se pressupõe que a forma como compreendemos e o que chamamos de arte 

hoje não são um dogma:  o conceito arte e sua aplicação não são uma verdade absoluta, algo definitivo, fixo, 

imutável, dado como verdade desde sempre, inquestionável.  Houve, por exemplo, diversos artistas (em 

especial, no século XX) que questionaram, testaram, pressionaram os limites da arte em suas obras.  Mas 

isso será retomado mais adiante.   Por ora, é importante ter em vista que vários objetos (quiçá, a maioria 

deles) que hoje chamamos de arte e são apresentados em museus, não foram, a princípio, produzidos para 

esse fim.   Isso não quer dizer que não tenham importância histórica e cultural, que não devam ser 

preservados, pesquisados e difundidos.  No entanto, não era a intenção do indivíduo (ou do grupo de 

indivíduos) que os produziu que fossem arte.   Por um fato muito 

simples:  arte não existia. 
 

Arte não existe desde sempre.  Na realidade, ela é muito jovem:  arte 

existe apenas há cerca de 500 anos!  Se pensarmos que a nossa 

espécie, o homo sapiens, surgiu há aproximadamente 150.000 anos, 

isso quer dizer que o ser humano viveu 149.500 anos sem produzir 

arte  tal  como  a  entendemos  hoje  em  dia.  Em  números:  a  arte 

participa da vida humana, aproximadamente, há apenas 0,3% do 

tempo total de surgimento e existência do homem.   Não é que se 

afirme que o homem não tenha produzido objetos de valor estético, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pintura rupestre3 

Toca do Boqueirão da Pedra Furada 
Parque Nacional Serra da Capivara, Piauí 

 

histórico e cultural durante os outros 99,7% do tempo.  No entanto, o conceito e a função arte aplicados à 

 
1  Texto não publicado, desenvolvido para o curso “Ações Multiplicadoras:   o museu e a inclusão sociocultural”, Pinacoteca do 
Estado de São Paulo, 1º semestre de 2012. 
2  Graduada em Historia da Arte pela UERJ (2002-2007), Mestre em Artes pela Unicamp (2008-2010), Doutoranda em História 
Social pela USP (2013-).  Educadora do Programa de Inclusão Sociocultural do Núcleo de Ação Educativa da Pinacoteca de São 
Paulo desde 2010. 
3  A palavra “rupestre” significa gravado ou traçado na rocha.  O termo “pintura rupestre” normalmente é usado para se referir a 
antigas gravações em superfícies rochosas, ao ar livre ou no interior de cavernas,  datados do período pré-histórico (ou seja, antes 
da invenção da escrita). 



2  
 

produção material (e imaterial, se considerarmos manifestações performáticas) não existiam, não haviam sido 
 

criados. 
 
 
 
 
 

 
 

Cavalo 
c. 15.000-10.000 a.C. 

Pintura rupestre 
Complexo de cavernas de Lascaux, França 

 
 
 
 
 
 

 
 

Urna Funerária Indígena 
c.400-1.400 d.C. 

Cerâmica Marajoara; Ilha de Marajó 
Museu Nacional/UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil 

 
Busto de Nefertiti c. 
1345 a.C. Calcário 

e estuque4 

Museu Egípcio de Berlim, 
Alemanha 

 

 

 
 

Cristo Pantocrator6 c. 
século VI-VII d.C. 

Pintura sobre madeira 
Mosteiro de Santa Catarina, 

Monte Sinai, Egito 

 

 
 

Guerreiros de Xi’na 
Século III a.C. Esculturas 

em terracota5 

Museu Provincial de Shaanxi, Xian, 
China 

 
 

 

 
 

Peitoral zooantropomórfico7 

0-550 d.C. 
Ouro 

Museu do Ouro de Bogotá, Colômbia 

 

 
 
 

Vênus de Milo 
c. 200 a.C. 
Mármore 

Museu do Louvre, Paris, França 

 
 

Oratório Bala (com imagens de São 
Joaquim, Nossa Senhora da Conceição e 

São José de Botas) 
Século XVIII (2ª metade) 

Madeira recortada, entalhada e 
policromada, com douramento 

Museu do Oratório, Ouro Preto, Minas 

Gerais, Brasil 

 
 

 
Exemplificando para melhor iluminar a questão:  sabe aquelas pinturas rupestres de Lascaux8, na França, as 

quais estima-se que tenham sido produzidas há milênios antes de Cristo e que aparecem nas primeiras 

páginas de inúmeros livros de história da arte?   Ou aquelas encontradas bem mais próximas de nós, no 
 
 

4 Estuque é uma argamassa resultante da adição de gesso, água e cal. 
5  Chama-se terracota a argila cozida (ou queimada) em forno a uma temperatura média de 900º, não esmaltada (ou vitrificada). 
Durante o cozimento, a argila passa por um processo químico:  transformando-se em um material mais duro e resistente, mesmo 
em contato prolongado com a água, ela não retornará ao estado pastoso. 
6   Pantocrator  é  uma  palavra  de  origem  grega.    Segundo  Leoup,  significa  literalmente  “criador  de  tudo”.    No  entanto,  é 
frequentemente traduzido por “Todo-Poderoso”, ou seja, como aquele que tem todo poder sobre tudo, onipotente.  De modo geral, 
as imagens de Cristo Pantocrator representam a divindade cristã em majestade. No entanto, apresenta alterações de acordo com o 
contexto onde é produzido.  "Na tradição grega, o Pantocrator é representado, com frequência, com um semblante de juiz.  Na 
tradição russa, ao contrário, seu semblante está marcado pela doçura;   é a manifestação da misericórdia:   o semblante do 
Salvador" (LEOUP, 2006, p.30). 
7 Que combina em sua forma características humanas e animais. 
8 Lascaux é um complexo de cavernas localizado a sudoeste da França, famoso pela suas pinturas rupestres. 
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Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí?  Pois é:  não são arte.  Assim como o busto da rainha egípcia 

Nefertiti;  os Guerreiros de Xi’an (também conhecidos como Exército de terracota ou Exército do imperador 

Qin);  a escultura grega da Vênus (ou Afrodite) de Milo;  as urnas funerárias indígenas ou o peitoral em ouro 

produzido na América Pré-Colombiana;  imagens e outros objetos sagrados cristãos.  Todos esses exemplos 

não são arte, pois “ser arte” não era o objetivo de sua produção, a função contextual desses objetos. 

Não se afirma que esses objetos fossem menos importantes:  talvez as funções que desempenhavam em seu 

contexto de origem fossem muito mais significativas, fundamentais, do que a arte é hoje para nós. 

 

O historiador da arte alemão Hans Belting (1935) dedicou-se particularmente a essa problemática.  Em 1991, 

publicou o livro “Imagem e culto:  uma história da imagem antes da era da arte”.  Nele, Belting trata de uma 

série de objetos produzidos anterior à, por ele nomeada, “era da arte” – período histórico compreendido entre 

o Renascimento e os dias atuais. 

 

O termo Renascimento (ou Renascença) é normalmente usado para definir um período histórico 

compreendido, segundo alguns historiadores, do final do século XIV até início do século XVII, caracterizado 

por uma série de mudanças na forma como o homem compreendia a si e o mundo ao seu redor. No termo se 

cunha o renascimento, ou melhor, a redescoberta, a revalorização e a atualização das referências culturais da 

Antiguidade Clássica9.    Desejava-se a  formação de uma  cultura  humanista,  caracterizada, entre outras 

coisas, pelo entendimento do universo por meio de sua investigação científica e a partir da relação deste com 

o homem. 

 

É no Renascimento que, igualmente, começa a delinear-se a figura do artista, até então inexistente.  Tratada 

como assunto científico, a arte era concebida pela relação intrínseca entre teoria e prática.   Por exemplo, 

como afirma o historiador da arte britânico Anthony Blunt (1907-1983), “os críticos começaram a ter idéia de 

uma obra de arte como algo distinto de um objeto de utilidade prática, como algo que se justifica tão somente 

por sua beleza e que é um produto de luxo” (BLUNT, 2001, p.77).   A imagem do artista desenha-se pela 

“crença na superioridade do intelectual sobre o manual ou mecânico, que corresponde ao desejo dos artistas 

dessa época de se livrarem da pecha de serem meros artesãos” (BLUNT, 2001, p.76).  Sendo a obra de arte 

um objeto extraordinário, aquele que o produz deve ser igualmente um sujeito único.   Tendo em vista o 

caráter científico atribuído pelos artistas à sua produção na época, ser artista significa igualmente ser um 

cientista:  fazer uma obra de arte não era um ato meramente mecânico, desprovido de um aprofundamento 

teórico.  Para Leonardo Da Vinci (1452-1519), por exemplo, a pintura era uma ciência na medida em que 

fundamentava-se na perspectiva matemática e na observação e estudo da natureza.  O legado deixado por 
 
 
 
 

9 Chama-se Antiguidade Clássica (ou Antiguidade Greco-Romana) o período histórico compreendido entre os séculos VIII a.C. e V 
d.C.   O  marco inicial desse período da história européia (particularmente relacionado às  civilizações grega e romana)  é  o 
surgimento da poesia grega de Homero (importante poeta da Grécia Antiga, ao qual se atribui a autoria dos poemas épicos Ilíada e 
Odisséia).   Já o final, dá-se com a queda do Império Romano (num primeiro momento, no Oriente, em 395 d.C., e depois no 
Ocidente, ocorrido no ano 476 d.C.). 



4  
 

Da Vinci não se restringe às obras de arte.  Como outros do mesmo período, Da Vinci produziu e registrou 

sua pesquisa artístico-científica. 

 

 
 
 
 

Da esquerda para a direita: 
 

Estudos de anatomia de Leonardo da Vinci. 
Leonardo desenvolveu estudos em várias áreas de forma a entender 
os fenômenos naturais: zoologia, anatomia, botânica, geologia, 
mecânica e matemática. Segundo Blunt, suas investigações eram 
fundamentadas na crença “no valor da experimentação e da 
observação direta”. Superando seus contemporâneos (tanto artistas, 
como cientistas), “seu conhecimento da anatomia humana não foi 
atingido por profissionais da medicina senão meio século após sua 
morte” (BLUNT, 2001, p.40). 

 
Davi (1501-1504) de Michelangelo Buonarroti (1475-1564). 
A obra de Michelangelo impressiona pelo realismo anatômico nos 
mínimos detalhes: desde cada músculo até os vasos sanguíneos 
que salientam-se nas mãos e pés da escultura. Verifica-se com isso 
o pensamento científico que predominava na produção artística. 

 
 
 
 
 

 
Mas, se as definições de obra de arte e de artista fundam-se no Renascimento, o que havia antes?   O 

período anterior ao Renascimento, ou à “era da arte”, Belting chama de “era da imagem”.  Segundo o 

historiador, as imagens anteriores à era da arte eram providas de significados sociais, políticos, religiosos e 

culturais muito diferentes do nosso contexto.  O historiador argumenta que o sentido dessa produção não- 

artística melhor se revela considerando-se seu valor de uso, sua função no contexto do qual emergiu, 

atentando para as crenças, as superstições, as esperanças e os medos daqueles que a gerou e, de alguma 

forma, nela forjados. 

 

Belting adverte ainda sobre a dificuldade de se avaliar hoje a importância dessa produção de objetos não- 

artísticos a partir do nosso ponto de vista.  Colocadas ao lado da produção artística mais recente é evidente o 

quão essencialmente são diferentes.  O historiador chega a argumentar que, por estarmos profundamente 

influenciados pela “era da arte”, hoje é difícil imaginar a importância desses objetos em seus contextos de 

origem. 

 

No entanto, é fato: esse objetos foram transferidos da conjuntura na qual foram produzidos e incorporados ao 

mundo da arte.  Foram destacados, apartados, desligados da sua função primeira (que não era artística). 

Integrados aos acervos (particulares e públicos) e expostos nos museus, seus significados, usos e funções 

anteriores são drenados, reciclados e atualizados de acordo com as necessidades demandadas no presente. 

 

A incorporação desses objetos ao mundo da arte é fundamentada num processo de seleção:   a inclusão 

desse  grupo  implicou,  necessariamente,  a  exclusão  de  um  grupo  ainda  maior  de  objetos.    Além  de 
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transformarem-se em documentos, testemunhos materiais de uma época, a eles foi atribuído o valor “arte”. 
 

Como afirma Antoine-Andersen de forma simples e esclarecedora, 
 

“quando as obras chegam a um museu, é como se elas se aposentassem.  As mais antigas perdem 

a função original, ligada geralmente às crenças e à religião de um povo:   as máscaras africanas 

deixam de ser usadas, os sarcófagos não protegem mais as múmias, as estátuas de santos não 

serão mais apresentadas em procissão nem em igrejas” (ANTOINE-ANDERSEN, 2007, p.3). 

 

Valendo-se da argumentação de Chagas, pode-se concluir assim que os objetos não possuem sentido e valor 

em si, mas são culturalmente atribuídos (CHAGAS, 2009, p.53).   Ao tratar do processo de musealização , 

afirma que “potencialmente tudo é museável (passível de ser incorporado a um museu), mas, em verdade, 

apenas determinado recorte da realidade será musealizado” (CHAGAS, 2009, p.54).  Segundo Chagas, 

 

a passagem do museável para o musealizado é que se denomina de processo de musealização. 

(...)   A musealização – de curta ou de longa duração – é uma construção voluntária, de caráter 

seletivo e político, vinculada a um esquema de atribuição de valores:   culturais, ideológicos, 

religiosos, econômicos etc. (CHAGAS, 2009, p.54). 

 

Tornar um objeto participante do fato museológico10 é, assim, uma escolha (já que não são todos os objetos 

que são musealizados), perpassada por um discurso de poder (ou seja:  político), através do qual camadas 

de significados e de valores são atribuídas ao objeto. 

 

Sim, a questão é complicada.  Vamos tentar esclarecer com dois exemplos. 
 
 
 
 

Primeiro exemplo: Vênus de Willendorf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vênus de Willendorf c. 
25.000-20.000 a.C. 

Calcário 

A pequena peça (com pouco mais de 10 centímetros de altura) 

esculpida em calcário, é chamada de Vênus de Willendorf por dois 

motivos.   Usa-se o termo “vênus” associado a representações 

femininas de um modo mais geral, e não estritamente a 

representações da deusa grega Vênus (ou Afrodite).  Já Willendorf 

refere-se ao fato de ter sido encontrada em um sítio arqueológico 

próximo de Willendorf, na Áustria. 

 

Alguns aspectos formais saltam à vista:  seios fartos e pendentes, abdômen avantajado e quadris largos.  As 

formas contrastam com o ideal de beleza hoje cultuado.   Nota-se justamente a valorização de aspectos 

ligados ao feminino, à fecundidade e, acima de tudo, à sobrevivência:  é, visivelmente, um corpo opulento, 

abastado, bem nutrido e cheio de vida, para si e para os outros que dele dependem.   Outro aspecto que 
 

 
10  Guarnieri define “fato museológico” como “a relação profunda entre o Homem, sujeito que conhece, e o Objeto, parte da 
Realidade à qual o Homem também pertence e sobre a qual tem o poder de agir, relação esta que se proce ssa num cenário 
institucionalizado, o museu” (GUARNIERI, 1990, p.7).  O texto completo se encontra na pasta do curso (Aula 4:  Discussão sobr e o 
que é um museu e qual sua função social). 
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chama a atenção é a falta de detalhes fisionômicos.  A escultura não parece fazer referência a um indivíduo 

particular.  Se algumas partes do corpo chamam a atenção pelo exagero, outras mereceram um tratamento 

mais simples daquele que a produziu.  Não pretendendo (ao menos, nos parece hoje) representar alguém, de 

ser o retrato de um indivíduo particular:  a escultura parece remeter a uma representação simbólica da 

maternidade. 

 

Uma das interpretações mais populares sobre essa escultura com mais de 20.000 anos (estimados), é a de 

que se relacionaria à maternidade e fecundidade.  Há de se ter em vista que as condições de sobrevivência 

da espécie humana na época em que foi produzida eram bem diferentes das que gozamos (lógico, com 

exceções) hoje em dia.  Enquanto hoje temos países que impõem leis severas de controle de natalidade11, há 

20.000 anos atrás, resguardar a natalidade era sinônimo de assegurar a sobrevivência dos grupos humanos, 

tendo em vista as adversidades impostas pela natureza:  os perigos eram os mais diversos, desde animais 

selvagens e doenças, até as intempéries e a escassez de alimentos por elas provocadas. 

 
 
 

Segundo exemplo: Guerreiros de Xi’an 
 

Em 1974, na Província de Shaanxi (China), um grupo de camponeses das proximidades de Xi’an escavava a 

terra em busca de água.  Nessa empreitada, descobriram algo inusitado:  revirando a terra, encontraram 

fragmentos de esculturas de terracota em forma humana e tamanho natural.  Iniciados os trabalhos, foi 

descoberta uma cova com cerca de 14.260 metros quadrados e 5 metros de profundidade e milhares de 

esculturas que pareciam formar um exército, tendo em vista as características escultóricas e a disposição 

espacial do conjunto. 

 

 
 

À esquerda, detalhes de esculturas humanas e de cavalos que compõem o exército em terracota de Xi’an. 

À direita, vista geral de uma fossa (das três) do sítio arqueológico, por meio da qual é possível observar sua grandiosidade e organização espacial geral. 

 
 
 
 
 

 
11 Como a China, por exemplo, onde é adotada a “política do filho único” desde o final da década de 1970, como forma de controlar 
o crescimento demográfico do país mais populoso do planeta. 
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Em 1976, dois anos depois das primeiras escavações, foram descobertas duas outras covas.  Uma medindo 

cerca de 6.000 metros quadrados e outra de 520 metros quadrados.  Juntas, as três covas reúnem cerca de 

8.000 esculturas, conjunto composto por figuras humanas e cavalos em terracota e carros de combate em 
 

madeira.    Esse  número,  no  entanto,  é  uma  estimativa  provisória,  já  que  arqueólogos  e  restauradores 

trabalham continuamente no local há mais de trinta anos, desde sua descoberta.  O conjunto encontra-se a 

1.500 metros da tumba do primeiro imperador chinês Qin Shih Huang Ti, unificador da China.  As esculturas 

foram descobertas depois de mais de 2.000 anos enterradas. 

 

Há alguns detalhes interessantes:  cada guerreiro é único, com fisionomia e corpo individuais.  Há soldados 

gordos e magros, vestindo armaduras especiais (de acordo com a sua função no exército), em diferentes 

posições e ações (marchando, ajoelhados, prestes a lançar flechas, etc.), mas todas remetendo a uma 

organização militar.  As figuras humanas ainda portam armas reais (como lanças, arcos ou espadas de 

bronze).  As carruagens em madeira compõem conjuntos com os cavalos, os quais as parecem puxar.  Há 

indícios de que as esculturas eram coloridas, o que provavelmente as tornavam mais reais. 

 

Se observarmos esse conjunto de mais de 8.000 esculturas apenas do ponto de vista formal, do apuramento 

técnico e estético, perdemos uma dimensão simbólica essencial da produção delas.  O realismo, os detalhes 

e a beleza desses objetos estão associados a uma série de significados que estão para além do que se vê, 

mas que se dão a conhecer igualmente pela visualidade. 

 

Acredita-se que o grande exército em terracota foi produzido para integrar o mausoléu12  do imperador Qin 

Shih Huang Ti, a fim de guardar o seu túmulo, para acompanhá-lo e protegê-lo após a morte.  Em ordem de 

batalha, “os guerreiros representam toda a hierarquia militar, incluindo arqueiros, soldados da infantaria e 

condutores de carruagens.  O exército de terracota representa o poder da grande dinastia Qin” (GLANCEY, 

2001, p.104).  Estima-se que cerca de 700 mil homens tenham trabalhado por mais de três décadas para 

finalizar esse projeto. 

 

 
 

 
 
 

É importante esclarecer que os dois exemplos apresentados são de objetos produzidos, em termos históricos, 

antes da era da arte.  No entanto, Hans Belting vai ainda mais longe.  Argumenta que, ainda hoje, na “era da 

arte”, há contextos nos quais arte não existe.  O historiador usa o seguinte exemplo: 

 

(...) numa cultura tribal – sim, ouso dizê-lo – não existe arte, mas não porque ali as imagens não 

tenham forma artística.   Elas apenas não surgiram com a intenção de ser arte, mas serviram à 

religião ou a rituais sociais, o que talvez é mais significativo do que fazer arte em nosso sentido 

(BELTING, 2006, p.101). 
 
 

12 Monumento funerário suntuoso, tumbas grandiosas para indivíduos particularmente importantes. 
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Na afirmativa de Belting é possível verificar a percepção da arte como uma construção cultural datada, 

determinada, restrita.  Ao contrário do que se possa pressupor, a arte não é “universal”.  Isso equivale a dizer 

que:   a arte não foi (e não é) produzida em todas as partes do mundo;   a arte não foi (e não é) 

produzida em todas as culturas;  a arte não foi (e, talvez, não será) produzida em todas as épocas, 

com a mesma intenção de ser arte. 

 

Revela-se a partir desses apontamentos que o fato de ser ou não produzido antes ou depois da “era da arte” 

que define um objeto como artístico ou não.  Não é porque existem um conceito de arte e uma função arte 

que é atribuída aos objetos que tudo o que foi produzido nos últimos 500 anos seja uma obra de arte.  Arte 

não é apenas um fenômeno histórico:   ele é igualmente cultural.   Logo, em determinadas circunstâncias, 

objetos que são produzidos ainda hoje sem a intenção de serem artísticos são incorporados ao mundo da 

arte e expostos em museus.  Como exemplo, podemos citar a produção de Arthur Bispo do Rosário (1909 ou 

1911-1989). 
 

 
 
 
 

O caso Arthur Bispo do Rosário 
 

Arthur Bispo do Rosário nasceu em Japaratuba, no Sergipe.  Não se tem 

certeza sobre o ano de seu nascimento, se 1909 ou 1911.  Mudou-se para 

o Rio de Janeiro ainda jovem, no ano de 1925.  Serviu na Marinha e 

trabalhou na companhia de eletricidade Light.13   Em 1938, foi diagnosticado 

esquizofrênico-paranóico:  após um delírio místico, às vésperas do Natal, 

apresentou-se como Jesus Cristo aos monges do mosteiro de São Bento 

(RJ), cuja missão era julgar toda a humanidade, vivos e mortos, e 

“reconstruir o universo” por meio dos objetos por ele produzidos e que 

seriam ofertados ao Pai Todo-Poderoso no dia do Juízo Final.  Do mosteiro 

foi encaminhado ao Hospício Nacional de Alienados (atual Instituto Philippe 

Pinel),  na  Praia  Vermelha  (RJ).    Com  o  diagnóstico,  foi  internado  na 

Colônia Juliano Moreira, em Jacarepaguá (RJ), onde (entre idas e vindas) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monumento em homenagem a Arthur Bispo do Rosário 
e que se encontra em seu túmulo, em Japaratura (SE), 

sua terra natal. 

viveu cerca de 50 anos, permanecendo até a sua morte, em 1989, sem receber uma única visita.   Foi 

enterrado em cova simples, como indigente.  O tombamento14  integral de suas obras ocorreu poucos anos 
 
 

13  Segundo informações encontradas na Enciclopédia Itaú Cultural de Artes Visuais, Bispo do Rosário teria trabalhado na Light 
entre 1933 e 1937 e na Marinha de Guerra do Brasil entre 1925 e 1933 (segundo registros encontrados em ambas as instituições). 
No entanto, há uma divergência com relação à data do seu nascimento: os documentos da Light indicam como data de nascimento 
16 de março de 1911. Já nos registros da Marinha consta a data 14 de maio de 1909. 
Informações disponíveis em:  Artista:  Arthur Bispo do Rosário.  In:  Enciclopédia Itaú Cultural de Artes Visuais.  Disponível em: 

<http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=artistas_biografia&cd_verbete=568&cd_item=1&c 
d_idioma=28555>. Acesso em 26 de janeiro de 2012. 
14 O termo “tombar”, nesse contexto de discussão, não significa derrubar, destruir. Ao contrário: o tombamento de algo (material ou 
imaterial), segundo consta no site do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), “tem como objetivo preservar 

http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=artistas_biografia&amp;cd_verbete=568&amp;cd_item=1&amp;c
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=artistas_biografia&amp;cd_verbete=568&amp;cd_item=1&amp;c
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depois de sua morte, entre 1992 e 1994, pelo Instituto Estadual do Patrimônio Artístico e Cultural (INEPAC)15. 

No entanto, mesmo tendo sido suas obras reconhecidas como patrimônio, apenas em 2004, quinze anos 

depois de sua morte, “os restos mortais de Bispo, que antes jaziam esquecidos no Cemitério da Pechincha, 

foram transferidos com pompas e cerimônias para sua cidade natal (antes também desconhecida), Japaratura 

(SE), e ganharam um túmulo suntuoso, acompanhado de monumento em tamanho natural, digno de um herói 

nacional” (BORGES, 2010, p.13).16 

 

Bispo criou composições pela coleta, apropriação e justaposição de objetos cotidianos:  canecas de alumínio, 

botões, colheres, madeira de caixas de fruta, garrafas de plástico, calçados, entre outros tantos objetos, eram 

reunidos em situações completamente novas.  Além disso, produziu inúmeros bordados, igualmente a partir 

de elementos recolhidos do cotidiano, como tecidos, lençóis ou roupas e fios desfiados de seu uniforme azul 

de interno da Colônia.  Em suma:  Bispo do Rosário usava o que havia à sua disposição para a missão que 

lhe foi imposta pelas vozes, as quais apenas obedecia. 
 

 
 

Roda da Fortuna, s.d. 
Montagem escultórica: ferro, madeira e saco plástico 

Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea (RJ) 

Canecas, s.d. 
32 canecas de alumínio, madeira, papelão e fios de arame 

Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea (RJ) 

Planeta paraíso dos homens, s.d. 
Plástico, madeira, tecido 

Museu Bispo do Rosário de Arte Contemporânea (RJ) 

 
 
 

Desde a “revelação” até sua morte, Bispo produziu centenas de composições.  Hoje, mais de 800 obras por 

ele criadas estão sob a salvaguarda do Museu Bispo do Rosário de Arte Contemporânea. O museu encontra- 

se localizado nas dependências da antiga Colônia Juliano Moreira.  De toda a extensa produção de objetos 

de Bispo do Rosário, um particularmente será tratado aqui e, possivelmente, seja o mais conhecido:  o Manto 

da Apresentação. 
 
 
 

 
bens de valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e também de valor afetivo para a população, impedindo a destruição e/ou 
descaracterização de tais bens”.  No Brasil, o IPHAN é o organismo federal responsável pela preservação do acervo patrimonial 
(tangível e intangível) do país.  O tombamento, no entanto, é um ato administrativo realizado pelo Poder Público, nos níveis federal, 
estadual ou municipal.  Em São Paulo Paulo, há o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Arqueológico, Artístico e Turístico 
(CONDEPHAAT), cuja finalidade é proteger, valorizar e divulgar o patrimônio cultural no Estado.   Uma curiosidade:   a palavra 
“tombamento” deriva de Torre do Tombo, do Castelo de São Jorge, em Lisboa.  Desde o final do século XIII, a Torre é um depósito 
para documentos a serem preservados. 
15 Segundo Borges, o tombamento provisório de suas criações ocorreu em 04/12/1992 e o definitivo em 29/06/1994, pelo INEPAC, 
processo nº E-18/000.874/92 (BORGES, 2010, p.13, nota 8). 
16 Segundo Borges, “apesar da pompa que cercou o evento, o túmulo hoje se encontra esquecido” (BORGES, 2010, p.196). 
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Como já mencionado, Arthur Bispo do Rosário alegava ter recebido a revelação de que era Jesus Cristo.  A 

partir desse acontecimento, verdadeiro divisor de águas em sua peregrinação terrestre, dedicou sua vida à 

missão recebida:  reconstruir o universo para o dia do Juízo Final.  Para ocasião tão especial, necessitava 

apresentar-se igualmente de uma forma singular, usando uma indumentária que revelasse sua identidade e 

através da qual o Pai o reconhecesse.  Afinal, como ele afirmava:  “Quando eu subir, os céus se abrirão e vai 

recomeçar a contagem do mundo.  Vou nessa nave, com esse manto e essas miniaturas que represen tam a 

existência.  Vou me apresentar” (BISPO apud HIDALGO, 1996, p. 185).  Como preparação, Bispo do Rosário 

confeccionou o Manto da Apresentação. 

 

 
 

Manto da Apresentação, s.d. 
tecido, fio e corda 

Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea (RJ) 

 
 
 

O Manto da Apresentação é uma espécie de veste mortuária, a qual Bispo do Rosário dedicou trinta anos de 

sua vida, bordado-a interna e externamente. Como descreve Borges, 

 

A peça é coberta de inscrições.  Por fora, um turbilhão de pequenas imagens e palavras de cores 

variadas  que  simbolizam  sua  história  e  sua  importância,  a  serem  ressaltadas  no  momento 

derradeiro.  Inscrições tais como “universo”, “Céu”, “Meu Norte”, além de figuras bordadas, entre 

elas, uma Rosa dos Ventos, instrumento de orientação comum em todos os sistemas de navegação 

antigos e atuais e talvez servisse para orientar o velho marinheiro em sua ascensão aos céus.  Por 

dentro, como apontado mais acima, vários nomes bordados em azul (uma das cores de sua aura), 

nomes daqueles que o haviam reconhecido e que, portanto, se salvariam no dia do julgamento 

divino (BORGES, 2010, p.120). 

 

Arthur Bispo do Rosário morreu com cerca de 80 anos.  O Manto da Apresentação não foi enterrado com ele , 

tal qual pretendia seu criador.  Posteriormente, participou da coleção de objetos tombados pelo INEPAC do 

Rio de Janeiro.  Hoje, integra o acervo do Museu Bispo do Rosário de Arte Contemporânea.  Em suma, não 

cumpriu sua função e, igualmente, o desejo do seu criador. 
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Mas, afinal: por quem, por quê e de que forma algo se torna “arte”? 
 

Esta questão não é simples de ser respondida.   Dependendo das circunstâncias, podem ser inúmeros os 

fatores que concorrem para que um objeto (material ou imaterial) venha a participar do mundo da arte. 

Optou-se aqui por fazer uso de três teorias, às quais refere-se o antropólogo britânico Alfred Gell (1945-1997) 

em artigo em que se dedica ao assunto.  Essas teorias apontam para diferentes perspectivas de abordagem 

da discussão sobre como determinar se um objeto produzido é uma obra de arte ou algo menos nobre, “um 

artefato”.  A saber, são elas:  Teoria Estética, Teoria Interpretativa e Teoria Institucional. 

 
 
 

Teoria Estética 
 

Gell afirma que, segundo a Teoria Estética, “(...) uma obra de arte pode ser definida como qualquer objeto 

esteticamente superior, desde que possua qualidades, como apelo visual e beleza.  Essas qualidades devem 

ter sido intencionalmente atribuídas ao objeto pelo artista, pois os artistas seriam dotados da capacidade de 

resposta estética” (GELL in FERREIRA e VENÂNCIO, 2001, p.175). 

 

A Teoria Estética pressupõe que no objeto já se encontra o necessário para que ele seja reconhecido e 

declarado como obra de arte:  apelo visual (capacidade da obra de chamar a atenção para seus aspectos 

plásticos, suas características formais), beleza e intencionalidade artística (o sujeito autor, ou seja, o artista já 

o produz com a intenção de ser arte).   A teoria baseia-se fundamentalmente em duas partes:   o artista- 

produtor e a obra de arte-produto.  A princípio, a Teoria Estética não imputa a atribuição do valor artístico a 

nenhum fator externo à relação “artista-obra”:  assim, se o objeto é belo, possui apelo visual e é proposto pelo 

artista como obra de arte, todo o mundo da arte (ou seja:  o público, o crítico, o curador, o historiador, as 

galerias e os museus, etc.) automaticamente o identificará como arte e assim o aceitará. 

 

Segundo essa teoria, obras como as Almeida Junior (1850-1899), Pedro Alexandrino (1856-1942) e Antônio 

Parreiras (1860-1937) seriam bons exemplos do que é, a partir dela, considerado arte.  Em primeiro lugar, 

foram apresentadas pelos seus autores como obras de arte.  As três são consideradas (ao menos, pela maior 

parte do público) obras belas, bem feitas, onde se percebe o talento do artista principalmente por sua 

capacidade de manipular os materiais e as formas, além de chamar a atenção do espectador para a imagem 

por ele construída, representada. 
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Almeida Junior (1850-1899) 
Caipira picando fumo, 1893 

óleo sobre tela 

Pedro Alexandrino (1856-1942) 
Bananas e metal, 1927 

óleo sobre tela 

Antônio Parreiras (1860-1937) 
Paisagem (Ventania), 1888 

óleo sobre tela 

 
 
 

Encontramos nessa teoria uma idéia ainda hoje vigente no imaginário do público em geral ao que se refere à 

obra de arte:  o fato da obra de arte necessitar ser bela.  A relação entre arte e beleza se faz presente no 

Ocidente há muito tempo, tendo se transformando no desenrolar dos séculos.   Como afirma Antoine- 

Andersen, o belo tem uma longa história na cultura ocidental.  Inclusive, anterior à produção artística.  Os 

gregos, por exemplo, já na antiguidade entendiam que “a perfeição, a harmonia do universo e a verdade” 

eram  formas  de  expressão  da  beleza.    Durante  a  Idade  Média,  o  belo  e  o  sagrado  encontra vam-se 

intimamente relacionados:  a beleza das formas era a manifestação da divindade e ao sagrado conduzia. 

Assim, como afirma Antoine-Andersen, se a grandeza das catedrais e a luminosidade dos ícones religiosos 

pretendiam refletir o esplendor de Deus, a contemplação deles visava a transformação do espectador, 

“elevando seu espírito, sua sensibilidade e sua consciência” (ANTOINE-ANDERSEN, 2007, p.28).  Os artistas 

no Renascimento, inspirados pela Antiguidade Clássica, “exaltavam a beleza física do corpo humano”, no 

entanto, muitas vezes ainda ligados à temática religiosa.   Com o tempo, este quadro irá mudando aos 

poucos:  os artistas vão se libertando da mensagem religiosa e começam a busca a beleza em si mesma 

como “fonte de prazer e de sensações agradáveis”.  Porém, “essa função da arte, que tendemos a aplicar 

muitas vezes arbitrariamente a toda criação artística, viria a perder força na visão dos artistas do século XX. 

Ela viveu, porém, três séculos e deixou marcas profundas na história da arte” (ANTOINE-ANDERSEN, 2007, 

pp.28-29). 

 
 
 

Teoria Interpretativa 
 

Segundo a Teoria Interpretativa, “as obras de arte não são identificadas por suas qualidades externas, como 

a definição estética propõe.  Um objeto pode não ser “belo” ou mesmo interessante de se ver, mas será 

considerado arte se for interpretado a partir de um sistema de idéias fundamentais em uma tradição artística 

historicamente estabelecida” (GELL in FERREIRA e VENÂNCIO, 2001, p.175). 
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Essa teoria pode ser melhor esclarecida tendo em vista obras como as de Marcel Duchamp (1887-1968), 
 

Andy Warhol (1928-1987), Nelson Leirner (1932), Farnese de Andrade (1926-1996) e Damien Hirst (1965). 
 

 
 

Marcel Duchamp (1887-1968) 
Fonte, 1917 

Ready-made17 

Andy Warhol (1928-1987) 
Brillo Boxes, 1964 

Serigrafia sobre madeira pintada 

Nelson Leirner (1932) 
O Porco, 1967 

Porco empalhado em engradado de madeira 
 

 
 

Farnese de Andrade (1926-1996) 
Tudo continua sempre, 1974 

Assemblage18 

Damien Hirst (1965) 
A impossibilidade física da morte na mente de alguém que vive, 1991 

Tubarão conservado em formol 
 

 
 
 
 
 
 
 

17 “O termo é criado por Marcel Duchamp (1887-1968) para designar um tipo de objeto, por ele inventado, que consiste em um ou 
mais artigos de uso cotidiano, produzidos em massa, selecionados sem critérios estéticos e expostos como obras de arte em 
espaços especializados (museus e galerias).   Seu primeiro ready-made, de 1912, é uma roda de bicicleta montada sobre um 
banquinho (Roda de Bicicleta).  (...)  Posteriormente, expõe um escorredor de garrafas e, em seguida, um urinol invertido, assinado 
por R. Mutt, a que dá o título de Fonte, 1917.” Fonte:  Termos e Conceitos: Ready-made. In:  Enciclopédia Itaú Cultural de Artes 
Visuais. Disponível em: 
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=termos_texto&cd_verbete=5370&cd_item=8&cd_i 
dioma=28555 . Acesso em 29 de fevereiro de 2012. 
18 “O termo assemblage é incorporado às artes em 1953, cunhado pelo pintor e gravador francês Jean Dubuffet (1901-1985) para 
fazer referência a trabalhos que, segundo ele, “vão além das colagens”.  O princípio que orienta a feitura de assemblages é a 
“estética da acumulação”:  todo e qualquer tipo de material pode ser incorporado à obra de arte.  O trabalho artístico visa r omper 
definitivamente as fronteiras entre arte e vida cotidiana; ruptura já ensaiada (...) sobretudo pelo ready-made de Marcel Duchamp 
(...).  A idéia forte que ancora as assemblages diz respeito à concepção de que os objetos díspares reunidos na obra, ainda q ue 
produzam um novo conjunto, não perdem o  sentido original.  Menos que síntese, trata-se de justaposição de elementos, em que é 
possível identificar cada peça no interior do conjunto mais amplo.” Fonte:  Termos e Conceitos:  Assemblage.  In:  Enciclopédia 
Itaú                    Cultural                    de                    Artes                    Visuais.                                         Disponível                    em: 
<http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=termos_texto&cd_verbete=325&lst_palavras=&cd 
_idioma=28555&cd_item=8>. Acesso em 05 de março de 2012. 

http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=termos_texto&amp;cd_verbete=5370&amp;cd_item=8&amp;cd_i
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=termos_texto&amp;cd_verbete=5370&amp;cd_item=8&amp;cd_i
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=termos_texto&amp;cd_verbete=325&amp;lst_palavras&amp;cd
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=termos_texto&amp;cd_verbete=325&amp;lst_palavras&amp;cd
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Não é exagero afirmar que Marcel Duchamp é um dos artistas mais importantes do século XX.  Afinal, ele 

mudou de modo bastante significativo a forma como compreendemos e definimos arte hoje.  A partir de suas 

proposições é que foi possível que obras de artistas posteriores (como Warhol, Leirner, Farnese e Hirst) 

fossem aceitas como sendo “de arte”. 

 

Ao encaminhar para o Salão dos Independentes de Nova York a Fonte (1917) – um urinol assinado por R. 

Mutt, um objeto industrial desfuncionalizado pelo seu deslocamento (do cotidiano, do ordinário, para o museu, 

o espaço do extraordinário) – propondo-o como obra de arte, Duchamp implodiu a lógica do sistema artístico 

vigente até então.  A Fonte não era feia ou bonita:  era apenas um objeto, o qual Duchamp denominou ready- 

made, palavra de derivação inglesa que remete a algo pronto, já fabricado.  Num ato transgressor e irônico, 

Duchamp desloca um objeto banal para um lugar institucionalizado e, ao mesmo tempo, institucionalizador. 

Sua ação tem caráter dúbio:  ao passo que revestiria o objeto de uma aura, igualmente a questiona.  Apesar 

de não ter chegado nem a ser exibido (pois foi censurado), a Fonte se coloca como um divisor de águas na 

forma de se produzir e de se relacionar com a arte.  Como afirmaria o próprio Duchamp em 1957, quatro 

décadas após a proposição da Fonte:  “A arte pode ser ruim, boa ou indiferente, mas q ualquer que seja o 

adjetivo empregado, temos que chamá-la arte.  A arte ruim é arte, do mesmo modo como uma emoção ruim é 

uma emoção” (DUCHAMP in MORAIS, 2002, p.34). 

 

O filósofo e crítico de arte norte-americano Arthur Danto (1924), ao se referir à predileção de Duchamp por 

objetos manufaturados, afirma que isso se dá justamente por pretender demonstrar que “eram arte, ainda que 

não fossem belos, e que a beleza na verdade não poderia constituir nenhum atributo definidor de arte” 

(DANTO, 2006, p.92). 

A Teoria Interpretativa dispensa um dos aspectos centrais da teoria estética:   a beleza como atributo 

indispensável à arte.   Uma obra é de arte na medida em que for coerente com a tradição artística 

historicamente estabelecida.  Não sendo a beleza fundamental para se definir o que é e o que não é arte, 

uma obra é de arte quando for produzida de forma coerente com o que foi feito em arte, no passado e no 

presente.  A obra de Duchamp pôde ser considerada arte, pois dialogava (de forma crítica) com uma tradição 

artística, de produção e recepção da obra de arte. Obras posteriores a ela (como as “Brillo Boxes” de Warhol, 

“O Porco” de Leirner, “Tudo continua sempre” de Farnese e “A impossibilidade física da morte na mente de 

alguém que vive” de Damien Hirst) e igualmente inquietantes podem ser hoje consideradas “de arte” tendo 

em vista que dialogam com (entre muitas outras coisas) o legado de Marcel Duchamp. 

 
 

Teoria Institucional 
 

Gell refere-se à Teoria Institucional como “uma versão mais radical da teoria ‘interpretativa’”.  Afirma que 

essa  teoria  parte  do  pressuposto  que  “não  há  no  objeto  artístico,  enquanto  veículo  material,  uma 

característica capaz de qualificá-lo, definitivamente, como sendo ou não uma obra de arte”.   Ao contrário: 
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“isso é válido a despeito do fato de o objeto estar ou não subordinado ao mundo artístico, ou seja, a uma 

coletividade interessada em fazer, partilhar e debater julgamentos críticos desse tipo” (GELL in FERREIRA e 

VENÂNCIO, 2001, p.176).  Gell, tratando da diferença entre as teorias interpretativa e institucional, afirma que 

a segunda (ao contrário da primeira) “não pressupõe uma coerência histórica das interpretações”.  Sendo 

assim, como já foi observado anteriormente usando como exemplo a produção de Arthur Bispo do Rosário, 

definir o que é e o que não é arte é um problema de consenso social. 

 

Uma obra pode estar, a princípio, fora do circuito oficial da história da arte, mas, se o mundo artístico 

coopta essa obra e a faz circular como arte, então ela é arte, porque são os representantes do 

mundo artístico, ou seja, artistas, críticos, comerciantes e colecionadores, que têm o poder de decidir 

essas questões, não a ‘história’ (GELL in FERREIRA e VENÂNCIO, 2001, p.176). 

 

Essa é, provavelmente, a teoria mais difícil ser compreendida (ao menos, a princípio), já que menos define o 

que é arte e mais revela que o ato de atribuir o valor artístico a um objeto deve ser lido t endo em vista o 

contexto desta operação, os fatores (mais externos que internos à obra) que fizeram daquele objeto uma obra 

de arte.  Além disso, ao contrário do que pode pressupor com as outras duas primeiras, a Teoria Institucional 

pressupõe a atribuição do valor artístico como uma operação histórica e que, por isso, não é eterna:   um 

objeto pode, em dado momento, passar a interessar mais ou menos, ou a não interessar particularmente um 

grupo, em condições históricas, sociopolíticas e culturais específicas.  Logo, é uma teoria que prevê a 

impossibilidade de delimitar fatores claros, já que a atribuição do valor arte é entendida como um processo. 

 

Dois exemplos que talvez ajudem a esclarecer melhor a teoria institucional são as mostras Arte Denegerada e 
 

Grande Exposição de Arte Alemã, ocorridas na Alemanha, no final da década de 1930. 
 

Quando o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães vence as eleições em 1932 e, no ano 

seguinte, Adolf Hitler (1889-1945) é nomeado chanceler, “sadio” e “degenerado” eram vocábulos correntes no 

meio cultural germânico, usados não apenas para diferenciar a arte considerada tradicional e a de 

vanguarda19, bem como tinha outras implicações igualmente políticas.  A presença de tais adjetivações, no 

entanto, remonta a discursos que se faziam presentes na Alemanha desde o fim do século XIX.  Em oposição 

à noção de sadio, o termo “degenerado” fora cunhado inicialmente para designar uma condição anormal 

(anormalidade enquanto uma deterioração).  Em 1892, uma analogia entre a degeneração patológica e a 

decadência já havia sido proposta por Max Nordau (1849-1923)20. 

 

Em Entartung Nordau identificou nas tendências literárias e artísticas da época um tipo de indivíduo 

moderno, que ele chamou o degenerado.  Distinguindo-se por uma falta de disciplina mental e um 

desprezo pelo costume convencional e moral, o degenerado, de acordo com Nordau, também exibia 
 

 
19 O termo vanguarda foi tomado de empréstimo do contexto militar.  A saber:  vanguarda, do francês avant-garde, corresponde à 
parte do exército que segue a frente de uma tropa para combate.  O uso do termo a partir de meados do século XIX, referindo-se 
particularmente à produção artística moderna, está associado a um sentido combativo à tradição artística. 
20 Max Nordau, médico judeu húngaro, ativista sionista.  Co-fundador, juntamente com Theodor Herzl (1860-1904), jornalista judeu, 
da Organização Sionista Mundial, que visava criar uma pátria judaica na Palestina.  Os ataques de Nordau contra a sociedade, a 
política e a arte européia o fizeram controverso, em especial a obra Degeneração [Entartung] (1892). 
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uma série de “estigmas” físicos e mentais que eram, por sua vez, os sintomas de um cérebro doente 

e exausto.  A patologia de criatividade de Nordau foi subscrita por um medo darwiniano de que a 

“incapacidade” do degenerado ameaçava a sobrevivência da espécie (GUY, 1998, p.415-416). 

 

Na década de 1920, com o advento da modernidade artística, as teses de Nordau têm sua popularidade 

renovada, sendo desenvolvidos estudos que comprovassem as relações entre raça e estilo artístico. 

 

Paul Schultze-Naumburg (1869-1949), arquiteto e teórico aliado ao nazismo, publicou o livro “Arte e Raça” 

(1928), no qual apareceu pela primeira vez a clara associação entre arte moderna e o termo “degenerado”. 

Ao  lado  de  reproduções  de  pinturas  de  artistas  modernos,  Schultze-Naumburg  justapôs  fotografias  de 

pessoas  deficientes  físicas  e/ou  mentais  e  com  transtornos  mentais,  intentando  empreender  uma 

comprovação científica a partir de uma análise visual do caráter “degenerado” da produção artística moderna, 

popularizando assim o uso do termo e de seu par (sadio). 

 

 
 

Ilustrações do livro “Arte e Raça” de Paul Schultze-Naumburg, nas 
quais o autor justapõe reproduções de pinturas de artistas modernos e 

fotografias de pessoas deficientes físicas e/ou mentais e com 
transtornos mentais. 

 
 
 

Em 1930, o escritor e político alemão, membro do Partido Nazista, Alfred Rosenberg (1893-1946) publicou a 

obra “O Mito do Século XX”.  Sendo um dos principais teóricos do nacional-socialismo, pode-se verificar em 

seu discurso aspectos da ideologia nazista:  Rosenberg considerava negros, judeus e outros povos semíticos, 

como o nível mais baixo da escala.   No topo, estava a raça branca (ou ariana), merecendo particular 

destaque os povos nórdicos (segundo o autor, a raça superior a toda as outras).   Além disso, publicou 

ensaios que acusavam a liberdade e a subjetividade estéticas modernas de desequilíbrio e de alienação, 
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contribuindo para a massificação dessa idéia e consolidando a posição da pintura de gênero realista alemã do 

século XIX como a expressão mais nobre da raça ariana. 

 

Com a ascensão do Partido Nacional Socialista e de Adolf Hitler ao poder, diversas foram as ações 

empreendidas pelo governo contra as vanguardas artísticas, entre elas a exposição Arte Degenerada.  Em 30 

de junho de 1937, duas semanas antes da inauguração de Arte Degenerada, Joseph Goebbels (1897-1945), 

ministro da propaganda, autorizou a apreensão de obras consideradas “decadentes”, “degeneradas” das 

coleções públicas.    Dias depois,  em 19 de  julho de  1937,  foi aberta ao  público  a exposição,  na qual 

“setecentos trabalhos, abduzidos de 32 museus, foram organizados fortuitamente em várias categorias.  A 

instalação enfocava temas que ligavam arte moderna com degeneração moral, racial, psicológica e física, 

com  o  intuito   de  parodiar  e  desestabilizar  seu  reivindicado  status  cultural”  (BEHR,  2001:  p.73). 

Minuciosamente articulada por Goebbels, ele não apenas se preocupou com a seleção das obras, mas 

também com a forma como seriam apresentadas ao público.  Dispostos desorganizadamente, quadros foram 

pendurados tortos, pinturas de doentes mentais de clínicas alemãs foram colocadas ao lado das obras de 

artistas consagrados, comentários políticos moralizantes e slogans pejorativos eram apresentados em letras 

garrafais ao lado das obras. Além disso, novos títulos foram atribuídos aos trabalhos, por outros mais 

“apropriados” e que mostrassem o verdadeiro significado das obras. 

 

Segundo Bortulucce, o principal objetivo da exibição era tornar pública a crise pela qual passava a arte 

moderna:  “a arte daqueles tempos sofria de uma enfermidade que, por sua vez, estaria conduzindo a vida 

cultural da humanidade ao colapso” (BORTULUCCE, 2008, p.66). E prossegue: 

 

A “degeneração cultural” associada à arte moderna era vista como uma ameaça – e desta forma, 

com as suas perspectivas limitadas, a arte de vanguarda para os nazistas era um presságio do 

destino; o caos que estas obras mostravam era de uma evidente depravação espiritual e intelectual. 

 

Para Hitler, a arte era um reflexo da saúde racial – logo as obras mais exaltadas pelo regime foram 

aquelas da Antiguidade e do Renascimento, as que possuíam valores adequados à cultura 

germânica.  Desta forma, a ofensiva contra a arte moderna possuía um caráter higiênico, pois tais 

obras mostravam sinais da evidente doença mental de seus criadores.  Em algumas exposições, 

fotos das pinturas tidas como “degeneradas” eram postas ao lado de fotos de casos de deformidade 

humanas retirados de revistas médicas (BORTULUCCE, 2008: p.66). 

 

A exposição Arte Degenerada circulou pela Alemanha e contou com um público de mais de dois milhões de 

pessoas.  Constituída por obras de Pablo Picasso (1881-1973), Giorgio de Chirico (1888-1978), Georges 

Braque (1882-1963), Henri Matisse (1869-1954), Marc Chagall (1887-1985), Wassily Kandinsky (1866-1944), 

Piet Mondrian (1872-1944), Paul Klee (1879-1940) e Edvard Munch (1863-1944), entre outras, após seu 

término, algumas foram leiloadas, enquanto outras se destinaram à destruição sumária. 

 

Paralelamente à Arte Degenerada, o governo planejou e inaugurou a Grande Exposição da Arte Alemã, o que 
 

favoreceu  o exercício de comparação  entre  a arte “degenerada” e  aquela  aceita  oficialmente. Um dos 
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paradoxos verificados na dinâmica dessas duas exposições refere-se ao fluxo de visitantes: a Exposição da 

Arte Alemã não alcançou o mesmo sucesso da Arte Degenerada, tendo sido visitada por pouco mais do que 

um quarto do público da segunda.  Além disso, vários artistas “degenerados” se celebrizaram, o mesmo não 

ocorrendo com artistas aliados ao governo, os quais foram inclusive estigmatizados, vindo a cair no 

ostracismo. 

 
 
 

Arrematando alguns pontos 
 

Chegando ao fim dessas primeiras questões sobre o mundo da arte, é possível (na realidade, quase certo) 

que haja mais dúvidas do que certezas.  É claro que esse texto não intenta esgotar a questão “o que é arte?” 

em definitivo.  Mesmo que pretendesse, seria malfadado em suas intenções. 

 

O que se pretendia era esclarecer alguns aspectos (na maioria, polêmicos) e dar instrumentos para que se 

possa prosseguir a partir daqui.  No entanto, algumas conclusões podem ser traçadas. 

 

A definição de arte, se é que há alguma hoje, não é imutável e unânime.   Como tentou-se apresentar ao 

longo dessas linhas, o que chamamos de arte varia de acordo com o contexto.  Arte é, assim, um fenômeno 

histórico e cultural. 

 

Hoje, segundo Danto, não é possível afirmar que exista “uma forma especial que determine como devam ser 

as obras de arte” (DANTO, 2006, p.52).  Como foi possível observar através de alguns exemplos aqui 

apresentados, com as contestações ocorridas particularmente nos últimos cem anos, não é possível afirmar 

que exista uma arte mais verdadeira (ou falsa) que outra.  Como bem afirma o filósofo e crítico:  “Uma coisa 

não é mais certa do que outra.  Não há mais uma direção única.  Na verdade, não há mais direção” (DANTO, 

2006, p.139). 
 

Lidar com arte é pisar em um terreno instável.  Logo, para algo tão incerto, inconstante, são necessários 

igualmente olhos que se deixem metamorfosear pela experiência com as obras. 
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Sobre museus: 

  Não há tempo para o amor, Charlie Brown! 
Título original: There's No Time for Love, Charlie Brown 
Episódio da série Peanuts (para TV). Estados Unidos. Inglês. 1973. 24 minutos. 

 

 
Sobre Arthur Bispo do Rosário: 

 

  Arthur Bispo do Rosário: o prisioneiro da passagem. 
De Hugo Denizart. 24 min. 1982. 

  Arthur Bispo do Rosário. 
De Fernando Gabeira. Da série “Vídeo-Cartas”. 9 min. 1985. 

  O Bispo do Rosário. 
De Helena M. da Rocha e Miguel Przewodowski. 50 min. 1993. 


