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RESUMO 

 

 

O presente estudo de caso discute os reflexos da técnica da montagem vanguardista, tal como 

Peter Bürger teorizou, e a sua aplicabilidade na produção artística de Montez Magno. 

Segundo Bürger, principal teórico da vanguarda, a montagem teria sido a técnica por meio da 

qual artistas do princípio do século XX intencionaram o fim da instituição arte e, por 

conseguinte, o fim da autonomia da arte e seu retorno à práxis vital. Em Pernambuco, Montez 

Magno, que iniciara seus trabalhos em 1957, posterior aos anos de maior influência da 

vanguarda europeia, refletia, a seu modo, os preceitos defendidos pelos artistas europeus que 

se propagavam pelo mundo inteiro. Esta dissertação utiliza como base para seu referencial 

teórico o livro Teoria da Vanguarda, de Peter Bürger, e analisa cinco obras de Montez Magno, 

selecionadas, a saber: Caixas (1967), Conservas (1972), a Série Mondrian (1994), Catedral 

(2001) e a Série Buchas (2015). A pesquisa, de abordagem qualitativa, se propõe a investigar 

as semelhanças e as diferenças da arte de Montez com a vanguarda europeia a partir do debate 

sobre o grau de aderência da montagem realizada pelo artista àquela empregada e preconizada 

pelos artistas da vanguarda na Europa. O trabalho sugere uma ambiguidade na obra do artista, 

pois o mesmo apresenta características que ora o aproximam e ora o distanciam dos ideais 

vanguardistas, e expõe as principais diferenças valendo-se do que foi chamado de 

Contemplação Ativa, um objetivo do artista na produção de sua arte. Um traço marcante nas 

obras analisadas que resultavam na tentativa de Montez Magno em atingir o interior daquele a 

quem se destina a sua obra. 

 

 

Palavras-Chave: Vanguarda. Montagem. Peter Bürger. Montez Magno. Contemplação Ativa. 

 



 

ABSTRACT 

 

 

This case study discusses the technique of reflections of avant-garde assembly, as Peter 

Bürger theorized, and its applicability in artistic production of Montez Magno. According to 

Bürger, the main theorist of the avant-garde, the assembly would have been the technique 

through which artists of the early twentieth century aimed the end of art as an institution and 

therefore the end of the autonomy of art and his return to life praxis. In Pernambuco, Montez 

Magno, which started his work in 1957, after the years of greatest influence of European 

avant-garde, reflected in its own way, the precepts defended by European artists who 

propagated worldwide. This work uses as a basis for their theoretical reference, the book 

Theory of Avant-Garde, by Peter Bürger, and analyzes five works of Montez Magno, selected 

from 588 observed, namely: Caixas (1967), Conservas (1972), Mondrian Series (1994 ), 

Catedral (2001) and Buchas Series (2015). The research with a qualitative approach is 

suposed to investigate the similarities and differences of Montez Magno Art with the 

European avant-garde from the debate on the state of the appication degree of the assembly 

made by Moontez Magno and that one helded and defended by the artists of the avant-garde 

in Europe. The work suggests an ambiguity in the artist's work, because it has characteristics 

that sometimes approaches and sometimes apart it from the ideal avant-garde, and outlines 

main differences making use of what was called Active Contemplation, a goal of the artist in 

his Art production. A striking feature in the analyzed works that resulted in an attempt of 

Montez Magno to reach the interior of the one whom is his work to. 

 

 

Keywords: Avant-Garde. Assembly. Peter Bürger., Montez Magno, Active Contemplation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Aqueles que habitaram o século XIX europeu puderam vivenciar experiências ímpares 

na história. Toda a herança das conquistas da Revolução Francesa, iniciada em 1789, 

amadureceu nas revoluções do século seguinte e, em consequência, no comportamento dos 

indivíduos. O imaginário coletivo se alterava com o desenvolvimento do modelo industrial de 

produção e a crescente força dos trabalhadores organizando-se em sindicatos. A elevada 

segregação social entre classes burguesa e proletariado se intensificava, e o socialismo 

deixava seu caráter utópico para ganhar relevância científica, a partir dos estudos de Marx e 

Engels. A liberdade conquistada em luta reivindicava o seu trono, e refletindo nas esferas da 

vida, direcionava os sentimentos da sociedade europeia. O povo demandava uma arte que 

fosse próxima à sua realidade, que expressasse seu cotidiano, seus dramas, suas dores e 

expectativas:  

Aqueles que lamentam a quebra da tradição teriam de voltar para antes da 

Revolução Francesa de 1789, e poucos julgariam isso possível. Foi nesse 

momento [...] que os artistas começaram a se preocupar com definições de 

estilo e a experimentar e lançar novos movimentos que geralmente brandiam 

algum novo ‘ismo’ como grito de guerra (GOMBRICH, 2013, p. 429). 

 

Mario De Micheli (1991), em seu livro: Vanguardas Artísticas configura, 

historicamente, a conjuntura do século XIX e sua representação na arte, traduzida nas telas 

realistas. O momento da arte realista representado nos temas evidenciava os valores burgueses 

e o período revolucionário das forças populares. Segundo o autor, a realidade não apenas 

ditava o conteúdo das obras, mas também a forma de apresentação, o seu aspecto fisionômico. 

Esta relação forma-conteúdo se tratava de uma aproximação da arte com a realidade, dilema 

presente em todo o século XX e que perdura até os dias atuais. Os artistas de então, como se 

reconhecessem o momento histórico vivido, se empenhavam em ressonar os ideais políticos 

libertários. Longe dos valores da aristocracia europeia e perto da emergente burguesia:  

Nascia o socialismo científico, o espírito da ciência difundia-se em cada 

disciplina, os progressos da técnica davam um cunho diferente à vida, a 

exigência de uma visão forte e verdadeira impunha-se em todos os campos. 

Assim, o realismo tinha origem nesta densa confluência de circunstâncias 

históricas e, para os realistas, justamente, o homem era o eixo em torno do 

qual se reuniam todas essas circunstâncias (DE MICHELI, 1991, p. 12).  
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Deste modo, o século XIX viveu uma valorização antropocêntrica ou, em outras 

palavras, valorização de tudo aquilo que se relacionasse, direta ou indiretamente, com o 

homem, as práticas humanas e o cotidiano. Ou, conforme De Micheli: "[...] nada de mitologia, 

nada de quadros de evocação histórica, nada de beleza convencional dos padrões clássicos" 

(DE MICHELLI, 1991, p. 12). 

Porém, foi após a Comuna de Paris (1871) que a crise dos ideais socialistas dos artistas 

da época se agravou e, segundo De Micheli, o espírito da vanguarda nasceu desta conjuntura 

de indignação. Tratava-se, em verdade, de um posicionamento individual de revolta 

direcionado a uma sociedade com condicionantes históricos específicos, não por nostalgia a 

uma época vivida anteriormente. Daí advém, inclusive, a intenção de ruptura com a tradição 

Figurativa da Europa do ocidente até então:  

Nessa atitude polêmica [...] enraízam-se as buscas poéticas da verdadeira 

vanguarda, a aspiração a um estado de pureza, o desejo de encontrar uma 

linguagem virgem, fora da tradição, a essa altura já contaminada e 

transformada em baixo patrimônio da arte oficial (DE MICHELI, 1991, p. 

53). 

 

 E assim os artistas da Europa pretendiam despedaçar o mundo burguês, negando-o em 

sua essência, vinculando sua arte contra os cânones e modelos consagrados, contra as 

convenções vigentes, contra a cultura em geral. A partir da extrapolação dos sentimentos 

revoltosos antiburgueses, o espírito da vanguarda atingiu uma maior aspereza, sendo este 

momento caracterizado pelo autor como um segundo momento, o da:  

[...] organização dos movimentos de revolta. O expressionismo, o dadaísmo, 

o surrealismo de um lado, o cubismo, o futurismo, o abstracionismo de outro 

são os 'movimentos' em que se articulou esse segundo tempo. A vida desses 

movimentos constitui justamente a história das vanguardas artísticas 

modernas (DE MICHELI, 1991, p. 58).  

 

 Da inquietação, indignação e insatisfação, nascia o espírito dos movimentos de 

vanguarda. Poggioli, um dos primeiros teóricos sobre a arte de vanguarda, identificava a 

natureza de propaganda revolucionária dos movimentos e que seus ideais, ainda que 

subordinados à esfera da arte, em um primeiro momento, permaneciam radicais a um objetivo 

político, não cultural (POGGIOLI, 1982). Mas, ainda segundo o autor, após o fracasso da 

Comuna iniciou-se uma separação entre vanguarda artística cultural, e uma vanguarda política 

e social. Após alguns anos de ação conjunta e colaborativa das duas facetas da expressão 

vanguarda, a sua aplicação exclusivamente política e social restringiu-se àqueles que se 
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mantinham fiéis à revolução. O sentido que acabou massificado e amplamente divulgado foi o 

artístico, ou literário. 

 White (2012), na introdução do livro: The European Avant-Garde: Text And Image, 

afirmou, contudo, que o termo vanguarda abrange uma porção de tendências experimentais 

heterogêneas e movimentos artísticos parcamente organizados. No entanto, foi a partir destes 

que o propósito fundamental da arte de vanguarda passou a ser abordado: conectar os pontos 

do intervalo entre arte e realidade. O autor indica ainda, como um segundo mote da 

vanguarda, o distanciamento vertiginoso do que representasse a tradição passada europeia, 

fato que ensejou a erupção de movimentos artísticos com olhares para o tempo futuro, tais 

como o futurismo ou construtivismo. 

 Esta ruptura com o passado se assinalava nos propósitos da vanguarda nas intenções 

de renovação das formas de vida, em busca de algo que escapasse às leis mercadológicas e ao 

consumismo que se fazia corriqueiro. Peter Bürger, principal teórico da Teoria da Vanguarda, 

vem apontar o modelo de criação artística predominante na vanguarda como a maneira 

adotada para demonstrar a fragilidade do universo do capital. Este ambiente fragmentado é 

exposto segundo uma técnica de constituição de arte denominada por Bürger de montagem.  

Sepe (2013), em artigo publicado na revista Exagium, em uma leitura da Teoria da 

Vanguarda de Peter Bürger (2012), esclarece que: “O que está em jogo é compreender como a 

reflexão sobre a forma é uma estratégia da arte para expressar a consciência da ruína de 

nossos sistemas, convenções e estruturas doadoras de sentido” (SEPE, 2013, p. 51). O artista 

da vanguarda nega-se a aceitar o paradigma da unicidade do sentido em uma obra de arte e: 

Em vez de, segundo o princípio do círculo hermenêutico, querer seguir 

percebendo um sentido a partir da conexão entre o todo e as partes, 

suspenderá a busca de sentido e voltará sua atenção para os princípios de 

construção que determinam a constituição da obra, a fim de, neles, encontrar 

uma chave para o caráter enigmático do produto (BÜRGER, 2012, p. 145-

146). 

  

 Ou seja, para Bürger, era através do choque provocado no espectador que o 

vanguardista esperava lograr êxito. O estranhamento gerado no observador, estarrecido frente 

à negação do sentido, convidava-o a ser parte constituinte da obra de arte, a qual se 

encontrava livre da pretensão da totalidade semântica. Cabia ao espectador a responsabilidade 

de conferir um julgamento lógico, um nexo à obra cujo sentido encontrava-se destroçado. A 

este estava atribuída a tarefa de coletar os cacos da realidade fragmentada e montada na obra 

de arte, conferindo-lhes um significado. 
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 A realidade brasileira refletia, ainda que tardiamente, os aspectos antipassadistas da 

vanguarda na Europa. Além disso, a tendência de inserir o espectador no círculo semântico da 

obra de arte a cada dia se mostrava presente entre os artistas brasileiros. “Os Bichos de Lygia 

Clark (Figura 01a); as construções modulares de Franz Weissman, assim como os 

Penetráveis (Figura 02b) e, mais tardiamente, os Parangolés (Figura 01c) de Hélio Oiticica 

solicitam de maneira direta a participação do espectador” (COUTO, 2004, p. 105, grifo do 

autor).  

         

Figura 01: (a) Bicho, Lygia Clark (1960).  

Fonte: http://www.lygiaclark.org.br/biografiaPT.asp (20??).;  

Figura 01: (b) Invenção da cor, Penetrável Magic Square #5 De Luxe (1977).  

Fonte: http://inhotim.org.br/inhotim/arte-contemporanea/obras/invencao-da-cor-penetravel-magic-square-5-de-

luxe/ (20??).  

Figura 01 (c) Oticica, Nildo da mangueira com Parangolé (1964).  

Fonte: http://www.digestivocultural.com/colunistas/coluna.asp?codigo=856&titulo=Parangole:_anti-

obra_de_Helio_Oiticica (2002).  

 

Enquanto a vanguarda do velho mundo tentava a superação da própria instituição arte 

por meio de sua reinvenção, o artista brasileiro adaptava as críticas ao mundo burguês 

europeu voltando-se ao passado aristocrata e patriarcal nacional. Assim eram construídos os 

ataques dos adeptos da arte concreta ao seu passado moderno e Figurativo de Portinari (Figura 

02a), Di Cavalcanti (Figura 02b) e de Anita Malfati. Ao final dos anos 1950 e início dos 1960, 

a arte brasileira já se dividia em concreto e neoconcreto e todas as implicações regionais e 

conceituais decorrentes.  
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Figura 02: (a) Portinari, Fumo (1938).  

Fonte: http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/49.   

Figura 02 (b) Di Cavalcanti, Cena na Lapa (1969).  

Fonte: http://www.galeria-ipanema.com//uploads/acervo/Lapa_foto_interna.jpg. 

 

 Contudo, alguns artistas se negavam a receber um rótulo, como Montez Magno. Em 

lugar da Escola de Belas Artes, frequentou assiduamente os livros da biblioteca desta escola e, 

após o contato teórico, via leituras, com Mondrian (Figura 03b) e Kandinsky (Figura 03b), 

Magno não mais se encaixava no perfil historicamente desenvolvido no país, nem tampouco 

no âmbito local. O debate binário da arte aristocrática pernambucana versus o Figurativismo 

moderno não contou com Magno como integrante. Este rompeu com as tradições e trilhou um 

caminho próprio, mais alinhado com as vanguardas europeias do que com a brasileira. E a 

despeito desta peculiaridade, Montez Magno ainda recebe poucos olhares do universo 

acadêmico. 

      

Figura 03: (a) Mondrian Composition with Yellow, Blue and Red (1937 - 42.  

Fonte: Tate (2014).  

Figura 03 (b) Kandinsky Swinging, 1925.  

Fonte: Tate (2014). 
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Após as reflexões acima apresentadas, o presente trabalho pretende pesquisar a 

aplicação da técnica da montagem, conceituada por Peter Bürger, na produção artística de 

Montez Magno. À época do início dos trabalhos de Montez, no Brasil, poucos eram os artistas 

a se valerem deste recurso em suas obras, justificando o valor do desenvolvimento de um 

estudo neste tema.  

Para fins de viabilidade da pesquisa, esta foi desenvolvida com base em uma etapa 

inicial de pesquisa bibliográfica, internet e documental, para tomar conhecimento do estado 

da arte no tema em estudo. Em seguida, realizou-se entrevista com o próprio Montez Magno a 

fim de investigar, com o próprio artista, suas tendências criativas. Posteriormente, buscou-se o 

estabelecimento dos critérios de amostra de pesquisa, com o intuito de deliberar sobre as 

obras de arte selecionadas a partir de um juízo crítico, realizando simultaneamente a essa 

etapa entrevista com Itamar Morgado, estudioso da produção artística de Montez. Por fim, 

explorar a amostra segundo o conteúdo levantado em pesquisa para a posterior apuração dos 

resultados.  

Logo, as discussões acima manifestadas desembocaram na formulação do objeto de 

estudo e do objetivo geral da pesquisa: 

 

 

Objetivos e objeto de estudo  

 

 

Objeto de Estudo 

 

A técnica da montagem como processo constitutivo de obra de arte, segundo os 

conceitos de Peter Bürger, na produção de Montez Magno. 

 

Objetivo Geral 

 

Analisar os elementos e processos da montagem, conforme o conceito de Peter Bürger, 

na produção de Montez Magno. 

A fim de atingir este objetivo geral, foram traçados objetivos específicos como norte 

de pesquisa, relacionados ao conceito de montagem, seus elementos e processos constitutivos 

e as heranças artísticas do Montez Magno para a confecção de suas obras. 
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Objetivos Específicos 

 

 Problematizar o conceito de Montagem segundo Peter Bürger; 

 Identificar as heranças artísticas (processuais e estéticas) que influenciaram a trajetória 

profissional de Montez Magno. 

 Analisar os processos constitutivos da montagem na obra de Montez Magno; 

 

 

Metodologia geral da pesquisa 

 

Uma pesquisa delineada pelo estudo de caso tem como características a busca por 

uma investigação profunda e exaustiva de um ou poucos objetos de estudo, no intuito de 

proporcionar seu conhecimento amplo e detalhado (GIL, 2007).   

O estudo de caso é uma investigação que: 

 Enfrenta uma situação tecnicamente única em que haverá muito mais 

variáveis de interesse do que pontos de dados, e, como resultado, 

 

 Baseia-se em várias fontes de evidências, com dados precisando 

convergir em formato de triângulo, e, como, outro resultado, 

 

 Beneficia-se do desenvolvimento prévio de proposições teóricas para 

conduzir a coleta e análise de dados. (YIN, 2005, p. 33). 

 

Endossando a opinião de Yin, pode-se afirmar que a maior vantagem deste tipo de 

pesquisa é a possibilidade de aprofundamento, “[...] pois os recursos se veem concentrados no 

caso visado, não estando o estudo submetido às restrições ligadas à comparação do caso com 

outros casos” (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 156).  

Portanto, a presente pesquisa consiste em um estudo de caso a fim de identificar, por 

meio da precisão dos detalhes, da análise reflexiva, e da correlação dos fatos com a teoria em 

questão, como ocorreu o uso da técnica da montagem na confecção de obras de arte de 

Montez Magno.  

 Segundo o historiador e pesquisador Yin (2005), um estudo de caso se desenvolve a 

partir de seis fontes distintas: documentos, registros em arquivo, entrevistas, observação 

direta, observação participante e artefatos físicos. Destes, o presente estudo se utilizou a 

análise de documentos, registros em arquivos (imagens e/ou fotos de obras de arte), 

entrevistas e observação direta (contato direto com a obra, com o artista e estudiosos do 

artista).  
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Nas palavras do autor, “[...] o uso de várias fontes de evidências nos estudos de caso 

permite que o pesquisador dedique-se a uma ampla diversidade de questões históricas, 

comportamentais e de atitudes” (YIN, 2005, p. 126). Para ele, o estudo de caso é uma “[...] 

estratégia de pesquisa abrangente” (YIN, 2005, p. 33), tratando da lógica do planejamento da 

pesquisa, da coleta de dados e das estratégias de análise de dados. 

Devido à preocupação perene em todo o estudo por uma compreensão do processo de 

criação das obras de arte de Montez Magno; por trabalhar de modo descritivo e indutivo 

(TRIVIÑOS, apud SIENA, 2007); e por possuir o ambiente natural como fonte de dados 

dinâmica para a compreensão do fenômeno social (RICHARDSON, 2008), o presente estudo 

se enquadra no modelo de uma abordagem qualitativa.  

Para reforçar o caráter qualitativo da pesquisa, pode-se afirmar que: “[...] a pesquisa 

qualitativa tem um processo de reflexão e análise da realidade através da utilização de 

métodos e técnicas para compreensão detalhada do objeto de estudo em seu contexto histórico 

e/ou segundo sua estruturação” (OLIVEIRA, apud SIENA, 2007, p. 63). 

De acordo com Siena (2007) uma pesquisa caracteriza-se por exploratória quando 

assume a forma de levantamento bibliográfico ou estudo de caso, realizando entrevistas e 

questionários almejando proporcionar uma maior familiaridade com o objeto de estudo, torná-

lo explícito ou mesmo construir hipóteses. Assim, este estudo adéqua-se aos moldes da 

pesquisa exploratória, para a qual foi realizada entrevista semiestruturada com o próprio 

Montez Magno e outra entrevista com o pesquisador científico e estudioso de sua produção, 

Itamar Morgado.  

 Nesta introdução, pretende-se demonstrar as expectativas da pesquisa, bem como o 

norte de estudo utilizado como guia para os esforços empregados. Estando a técnica da 

montagem no cerne do objeto de estudo, junto com a sua aplicação pelo artista estudado, esta 

seção deve apontar para a estrutura da dissertação vindoura. Ou seja, como se realizará a 

explanação da montagem como método constitutivo artístico no caso Montez Magno. 

No primeiro capítulo, deseja-se promover uma compreensão sobre vanguarda e de 

montagem, conforme Peter Bürger as definiu. Oferecendo comparações explicativas, tem-se o 

intuito de delinear o conceito utilizado para a pesquisa. Este capítulo tem como meta traçar 

um panorama da arte de vanguarda, segundo Bürger, em análise contrabalanceada com o 

Kitsch, de Greenberg, por este considerado um movimento oposto aos movimentos de 

vanguarda. Em seguida, trabalhar a ideia da técnica da montagem como artifício fundamental 

para a arte de vanguarda, conforme a concepção definidora de Bürger em seu livro Teoria da 

Vanguarda (2012). 
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Durante o segundo capítulo, o objetivo será dimensionar o momento artístico 

brasileiro no final da década de 1960 e os movimentos e grupos de arte atuantes no país. Para 

isso, serão abordados alguns aspectos da biografia de Montez bem como de sua formação e 

contexto. Em seguida, será oferecido um panorama geral sobre a obra do artista e, por fim, 

será apresentada a diferença primordial entre a teoria de Bürger e os trabalhos de Montez 

Magno: a contemplação orientada à ação interior no espectador. 

Em seguida, no Capítulo 3, serão apresentados ao leitor os critérios estabelecidos 

como norte para o desenvolvimento da pesquisa e para a definição da amostra de estudo. O 

objetivo é detalhar os aspectos metodológicos utilizados para o desenvolvimento do Estudo de 

Caso, também chamado Método de Procedimento Monográfico. O estudo de caso será 

realizado com base no conhecimento levantado na pesquisa bibliográfica, nos critérios 

estabelecidos para análise da amostra e na pesquisa de campo realizada por meio de 

entrevistas semiestruturadas e observação direta do objeto de estudo. Além disso, neste 

capítulo será realizada a análise da pesquisa em si, a discussão do método utilizado pelo 

artista nas obras selecionadas e as observações alcançadas pelo cruzamento dos resultados 

esperados frente aos atingidos. 

Ao final da dissertação, na seção das Considerações Finais, será o momento da 

conclusão do trabalho. Vale, ainda, apresentar as contribuições da dissertação para a 

comunidade acadêmica e os possíveis desdobramentos que poderão ser desenvolvidos a partir 

deste estudo.  

Montez Magno, artista nascido no interior de Pernambuco, é reconhecido por 

estudiosos e críticos de arte como um artista plural e de múltiplas linguagens. Para Ana Para 

Ana Elisabete Gouveia, artista, curadora e autora de uma dissertação que trata da Série 

Microplanos (série de obras de Montez Magno datada de 2007), afirma que: “[...] o artista é, 

inegavelmente, um dos mais significativos criadores da história das artes visuais de 

Pernambuco e do Brasil” (GOUVEIA, 2012, p. 25). 

Por se tratar de um artista que vivenciou grandes transformações no cenário 

da arte internacional e brasileira, em momentos de transição entre o 

modernismo e a contemporaneidade, sua obra, ainda pouco estudada, 

constitui um valoroso material para ser investigado nesses dois territórios 

que ainda se imbricam e, por isso, apresentam muitas possibilidades de 

reflexões e questionamentos nas atuais investigações sobre a arte 

(GOUVEIA, 2012, p. 15, grifo nosso).  

 

Este estudo se propõe a demonstrar o indivíduo Montez Magno, seu trabalho como 

artista, suas influências e contribuições com o cenário vanguardista brasileiro. Deste modo, 
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intenciona-se incrementar o pouco conteúdo científico gerado, até os dias de hoje, sobre sua 

produção.
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2 VANGUARDA E MONTAGEM 

 

 

O presente capítulo tem como objetivo traçar um panorama da arte de vanguarda, 

segundo Bürger, em análise contrabalanceada com o Kitsch, de Greenberg, por este 

considerado um movimento oposto aos movimentos de vanguarda. Em seguida, trabalhar a 

ideia da técnica da montagem como artifício fundamental para a arte de vanguarda, conforme 

os conceitos definidores de Bürger em seu livro Teoria da Vanguarda (2012). 

 

 

2.1  A vanguarda e o Kitsch 

 

Palavra originada no uso militar de Avant-Garde, do francês Guarda Avançada, no 

meio artístico designa um movimento cujas atividades marcaram fortemente o início do 

século XX, mas permaneceram ainda até a sua segunda metade. Para além do sentido espacial 

da palavra Avant, adquire um sentido temporal quando utilizada metaforicamente, invocando 

sentimentos de avanço, inovação ou antecipação. Garde remete inicialmente ao sentido de 

tropa militar. Porém pode se referir ainda à guarda especial de príncipes,  ou uma tropa de 

elite, de qualidade superior às demais (CARVALHO, 2006). Acredita-se que teve seu uso no 

campo das artes iniciado em meados do século XIX a partir do Salon des Refusés (Salão dos 

Recusados), um salão de exposição de artistas renegados pelo Salão de Paris (FERRAZ, 

2013). Após sua utilização por críticos artistas franceses ligados ao ativismo político da 

França revolucionária, a palavra ganhou conotação Figurada, ocultando seu sentido anterior e 

passou a frequentar o meio artístico do século XX (ENZENSBERGER, 1971, apud FERRAZ, 

2013). Na realidade, conforme John J. White (2012), o normalmente referido como vanguarda 

era um termo que abrangia uma série de tendências experimentais heterogêneas no campo das 

artes.  

O surgimento da palavra vanguarda está inserido em uma época de bastantes 

mudanças nas relações sociais e profissionais. Mudanças nas relações de trabalho definiam 

também as relações dos antigos artesãos, que se transformavam em mão de obra proletária. 

Nicolas Bourriaud, em seu livro Formas de Vida, de 2011, afirma que:  

[...] nas sociedades capitalistas, os termos de acesso à propriedade 

correspondem estreitamente às condições de produção: sendo o trabalho 

considerado uma mercadoria, o indivíduo é teoricamente livre para vendê-la 
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onde quiser, assim como pode, por direito, adquirir qualquer tipo de habitat 

(BOURRIAUD, 2011, p. 92).  

 

Deste modo, com a redução do indivíduo à mera força de trabalho, este poderia vendê-

la onde bem entendesse. Consequentemente, o artista, como profissional, a partir de meados 

do século XIX com a consolidação do sistema industrial de trabalho, ganha legitimação para 

representar todo e qualquer tema. 

O autor diz ainda que o trabalho do artista, na sua função de representação, implica em 

uma apropriação simbólica do mundo. A arte de vanguarda, tendo como prelúdio a arte 

moderna, gradualmente caminha para a desobrigação da função artística de representar, ou 

mesmo Figurar, rumando para a abstração. Na esteira dos questionamentos ao papel do artista 

e da repetição mecânica da produção industrial, Marcel Duchamp, com seu Readymade, é 

quem promove a maior ruptura na obrigação representativa da arte (BOURRIAUD, 2011). Se 

até aquele momento o artista subjugava a ideia ao meio artístico (tela, mármore, madeira), ou 

seja, o meio determinava qual a ideia a ser desenvolvida, Duchamp inverteu essa relação 

dando destaque à fase da ideação na obra de arte (GOMPERTZ, 2013).  

Como reflexo destas transformações decorrentes do modus operandi do trabalho 

adotado após a revolução industrial, a arte iniciou um processo de autoestudo e uma busca por 

valores próprios e, assim, gerando um afastamento das demais produções artesanais. Segundo 

B. Hinz (apud BÜRGER, 2012) o processo de autonomia da arte ocorreu justamente por 

conta da permanência do artista em seu modelo de trabalho costumeiro, diferentemente do 

artesão das cooperativas. Neste caso, a distância do produtor artesão de seus meios de 

produção o inseriu, forçosamente, na dinâmica do capitalismo, enquanto o artista foi excluído 

do processo industrial de divisão do trabalho.  

Conforme Leo Huberman, a crescente demanda por produtos deu força ao capitalista, 

chamado anteriormente de intermediário, pois este se interpunha entre o fornecedor de 

matéria-prima, o produtor e o comprador. O capitalista em fase incipiente, que contratava os 

serviços do artesão como assalariado, pois este ainda detinha os instrumentos de trabalho, 

gradativamente passou a deter não apenas o capital necessário, mas também os meios de 

produção, retirando o artesão de seu ambiente e solidificando o sistema fabril: 

Produção para um mercado cada vez maior e oscilante, realizada fora de 

casa, nos edifícios do empregador e sob rigorosa supervisão. Os 

trabalhadores perderam completamente sua independência. Não possuíam a 

matéria-prima, [...], nem os instrumentos [...]. A habilidade deixou de ser tão 

importante como antes, devido ao maior uso da máquina. O capital tornou-se 

mais necessário do que nunca (HUBERMAN, 2011, p. 89). 
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Contudo, enquanto o trabalhador perdia seu poder dentro da estrutura de trabalho, o 

artista, cujo “produto” não entrara no escopo do intermediário capitalista, manteve-se distante 

do sistema fabril de produção. Ou seja, mesmo após a divisão histórica do trabalho o artista 

permaneceu em seu modo de produção artesanal, valorizando sempre suas habilidades 

técnicas e intelectuais, conferindo-lhe uma autonomia temática e processual. 

Consequentemente, Clement Greenberg (1997) afirma que, o desvio do tema da experiência 

comum, do cotidiano e da realidade da vida para a prática, a técnica e os exercícios estéticos 

do artista foi o início da arte abstrata. 

Enquanto a totalidade da técnica da sociedade capitalista toma como base as 

mais elevadas e recentes aquisições, e se constitui numa técnica da produção 

de massa, a arte burguesa, em princípio, permaneceu artesanal e foi, por isso, 

empurrada para fora da práxis social comum a toda a humanidade, para o 

isolamento, para o campo da estética pura (ARVATOV, apud BÜRGER, 

2008, p. 192). 

 

Os movimentos de vanguarda surgem, a partir de então, como uma crítica a uma arte 

autônoma e abstrata, pois, para Clement Greenberg, crítico de arte americano, a inércia do 

século XIX produzia pequenas variações do mesmo trabalho, inovações incrementais, já que 

questões realmente mais importantes conservavam-se intocadas. Reflexões sobre ações mais 

complexas dependiam da opinião dos grandes mestres, sendo, assim, preteridas. É nesse 

momento que alguns membros da sociedade negam-se a aceitar esta fase inerte, promovendo 

mudanças estruturais em seu meio cultural. Deste modo, parte da sociedade burguesa 

ocidental produz a cultura de vanguarda. 

Uma consciência superior da história — mais precisamente, o surgimento de 

um novo tipo de crítica da sociedade, a crítica histórica — tornou isso 

possível. Essa crítica não confrontou nossa atual sociedade com utopias 

atemporais, mas examinou profundamente, em termos históricos e de causa e 

efeito, os antecedentes, as justificativas e as funções das formas que residem 

no seio de toda sociedade. Assim, nossa atual ordem social burguesa 

revelou-se não uma condição de vida eterna, "natural", mas apenas o último 

termo de uma sucessão de ordens sociais (GREENBERG, 1997, p. 28). 

 

 No entanto, para muitos estudiosos de arte – entre eles Rosalind Krauss, Thierry de 

Duve e também Maria de Fátima Morethy Couto – Greenberg possui um entendimento de 

vanguarda diferente do de De Micheli ou Peter Bürger. Maria de Fátima Morethy Couto, em 

artigo na revista Porto Alegre, desvanece o dúbio conceito de vanguarda de Greenberg 

quando afirma que “ao procurar inserir a arte de vanguarda – o modernismo – na continuidade 

da tradição pictórica, Greenberg aderiu a uma concepção evolutiva e linear da história da arte” 

(2004, p. 97). Couto, em outra passagem, lembra que o autor diferenciava a arte de vanguarda 
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de manifestações vanguardistas, como por exemplo, na opinião dele, a Pop Art. Deste modo, 

para Greenberg, a vanguarda representaria a melhor arte, estaria alinhada a uma parcela da 

classe burguesa e com a responsabilidade de salvar o universo artístico da cultura de massa – 

o Kitsch.  

Revelou-se, então, que a verdadeira e mais importante função da vanguarda 

não era "experimentar", mas encontrar um caminho no qual fosse possível 

manter a cultura em movimento em meio à violência e a confusões 

ideológicas. Afastando-se completamente do público, o poeta ou artista de 

vanguarda procurava manter o alto nível de sua arte restringindo-a e 

elevando-a simultaneamente à expressão de um absoluto em que todas as 

relatividades e contradições seriam resolvidas ou descartadas 

(GREENBERG, 1997, p. 29, grifo do autor). 

 

Greenberg ainda afirma que essa busca pelo absoluto gerou a “arte-pela-arte”, a “arte 

pura”, a “arte abstrata” ou a “não objetiva”, gerando o que, na opinião de Bürger, é justamente 

o oposto de vanguarda. Para Bürger (2012), este esteticismo apontado por Greenberg, apesar 

de possibilitar o conhecimento ideal de um dado objeto, era visto com bastantes ressalvas pela 

arte de vanguarda. Assim, em vez de ser puramente um exercício da abstração, o processo de 

criação de uma obra artística compreende “[...] um processo de escolha racional entre diversos 

procedimentos, no qual a escolha se dá em função de um efeito a ser atingido” (BÜRGER, 

2012, p. 45). 

Aos olhos de Greenberg, essa afirmação absoluta na arte representava uma tentativa de 

fazer com que o conteúdo seja tão importante quanto à forma, que seja dissolvido nela, e que 

a obra de arte ganhe força e representação por si só, sem a necessidade de referências a 

significados alheios. Uma obra de arte única, válida por seus próprios termos, assim como a 

natureza ou uma paisagem. Para Bürger, a equivalência da forma e do conteúdo só foi 

atingida no esteticismo, que acarretou, por conseguinte, em uma supervalorização da forma 

em detrimento do conteúdo (BÜRGER, 2012 p. 48).  

Deste modo, como já observado, a gênese do abstrato se encontra no desvio da atenção 

temática da experiência comum para a prática própria do artista. Pois, sendo a experiência 

comum abandonada pelo artista, os princípios de valor que regem o abstrato só podem ser 

encontrados em seus próprios processos e disciplinas. Ou, conforme o autor afirma: “[...] estes 

meios tornam-se, eles próprios, o tema da arte e da literatura. Se: [...] toda arte e toda 

literatura são imitação, então o que temos aqui é a imitação da imitação” (GREENBERG, 

1997, p. 30). Porém – ainda no conceito greenberguiano de vanguarda – diferentemente da 

inércia anterior, a vanguarda se move, de modo que não é mais possível produzir arte ou 

literatura de alto nível sem os meios e processos peculiares da vanguarda.  
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Para o autor, a cada dia a arte se fechava em si mesma, os poetas produziam para 

poetas, e os artistas para os artistas. Minimizando, assim, o papel da grande maioria dos 

apreciadores de arte que não mais entendiam os trabalhos nem tampouco tinham tempo ou 

interesse em entrar nos pormenores artísticos.  

Contudo, “Onde há uma vanguarda, em geral também encontramos uma retaguarda” 

(GREENBERG, 1997, p. 32). Greenberg indica um movimento de arte antagônico ao da 

vanguarda. O kitsch, arte comercial, arte popular, quadrinhos e filmes de Hollywood, 

anúncios e capas de revistas compõem o cenário de arte das massas, em contraponto ao meio 

artístico de elite, ao qual pertence a vanguarda. Para T.J. Clarck (1989), a classe burguesa foi 

obrigada a esfacelar suas pretensões à cultura para manter o poder sobre as outras classes e o 

controle social, abrindo margem para o kitsch: 

Na medida em que a burguesia fundou ela mesma as bases da sociedade de 

massas, firmando desse modo o seu poder, ela nos deixou uma pseudoarte e 

uma pseudocultura massificada, destruindo as suas formas culturais próprias 

(CLARCK, 1989, p. 139).  

 

O Kitsch, para Greenberg, representava o ideal estético da massa popular, 

anteriormente campesina, mas moradora dos centros urbanos após sua transformação em mão 

de obra proletária. A nova massa resultante do modelo industrial de sociedade, não mais se 

reconhecia na cultura do campo e nem tampouco se afeiçoava com os moldes da cultura de 

elite. Para tanto, o kitsch exerceu sua função na sociedade, atendendo a uma camada sedenta 

por uma cultura que a representasse e a entretivesse.  

Se para ele a vanguarda estaria vinculada à cultura de uma elite burguesa de valores 

aristocráticos, o Kitsch era a contrapartida popular. O Kitsch seria a vitória do gosto estético 

das massas e a decadência da “verdadeira” arte de vanguarda. 

Maria de Fátima Morethy Couto (2004) afirma que Greenberg escrevera em um 

momento de ameaças nazifascistas de dominação cultural, em 1939. E por temor quanto ao 

futuro da arte, o autor faz um apelo às camadas mais “cultas” em favor da salvaguarda do 

patrimônio artístico de vanguarda, a “arte genuína”, o qual estava agora centrado na América. 

Para ela: 

O papel de Greenberg foi fundamental para o projeto de constituição e de 

afirmação da cultura americana, pois ele acreditava, e procurava comprovar 

através de suas descrições formais, que a partir da Segunda Grande Guerra 

era nos Estados Unidos e não mais na Europa que a verdadeira arte de 

vanguarda estava ocorrendo (COUTO, 2004, p. 98).  
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Greenberg era um “arauto do formalismo” (BOURRIAUD, 2011) e recebera muitas 

críticas por isso. Segundo T. J. Clarck (1989), o modernismo se identificava numa arte 

burguesa, mas sem burguesia. Ou, de maneira mais contundente, uma arte aristocrática em um 

momento que a burguesia não mais pretendia salvaguardar os valores aristocráticos.  

E como a arte manterá a aristocracia viva? Mantendo-se ela própria viva, 

como o receptáculo remanescente dos valores aristocráticos da experiência e 

de seus costumes, preservando seus próprios meios: proclamando tais meios 

como seus valores, como significados por si mesmos. (CLARCK, 1989, p. 

139). 

  

Na visão de Greenberg, o modernismo se conceituava como uma: “[...] radicalização 

dos traços da arte moderna” (CAUQUELAIN, 2005, p. 24), e carregava as qualidades de 

abstração de pureza abstrata tendendo a uma autonomia da arte. Livrava-se, assim, das 

referências extrapictóricas, mas não do dever de resistir à decadência cultural, sendo a arte 

moderna uma consequência natural do impressionismo.  

Uma boa parte dos artistas – se não a maioria – que deu contribuições 

importantes para o desenvolvimento da pintura moderna chegou a ela com o 

desejo de explorar a ruptura com o realismo imitativo em busca de uma 

expressividade mais forte, mas a lógica do desenvolvimento foi tão 

inexorável que, no final das contas, sua obra não passou de um degrau a 

mais rumo à arte abstrata, e a uma maior esterilização dos fatores 

expressivos. Foi assim, quer o artista fosse Van Gogh como para Picasso ou 

Klee. Todos os caminhos levaram ao mesmo lugar (GREENBERG, 1997, p 

58). 

  

Essa linearidade natural como uma sequência obrigatória no mundo das artes também 

foi contestada e houve quem afirmasse não se tratar de uma linha evolutiva cronológica. 

Antes, na realidade, referir-se-ia a uma ruptura com os conceitos artísticos dominantes até 

então.  

 

 

2.2  A teoria da vanguarda 

 

 Mario De Michelli, diferentemente de Greenberg, enxerga os movimentos artísticos de 

vanguarda como principais atores de uma mudança estrutural no meio artístico. Não se trata, 

então, de uma evolução natural do Impressionismo, mas de uma ruptura com os valores 

presentes no século XIX: a “unidade espiritual” deste dito século deu lugar a uma cultura de 

protesto e de revolta, permitindo o surgimento da arte nova (DE MICHELLI, 1991). 
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Durante o século XIX, a Europa foi palco de grandes revoluções políticas, econômicas 

e sociais, a exemplo da onda de revoluções que ficaram conhecidas como a Primavera dos 

Povos (PARADA, 2011). Vinculado a esse movimento de preocupações sociais evidentes, o 

Romantismo perde força e surge o Realismo, com temas ligados ao ser humano comum, em 

vez de retratar fatos notórios ou grandes vitórias militares e a exposição do socialmente aceito 

como belo (VASCONCELOS; DOMINGUES, 2009). De Michelli alega que a unidade 

existente entre a burguesia e as camadas populares foi rompida e, com ela, perdeu-se também 

o ideal Realista da arte. 

É essa ‘unidade’ histórica, política e cultural das forças burguesas-populares 

por volta de 1848 que nos interessa sobretudo destacar neste momento, pois 

é exatamente a partir da ‘crise’ dessa unidade, e, portanto, da ‘ruptura’ desta 

unidade que nasce, como dissemos, a arte de vanguarda e grande parte do 

pensamento contemporâneo (DE MICHELLI, 1991, p. 14). 

 

Porém, após o fracasso socialista da Comuna de Paris, primeira tentativa de 

implantação do Socialismo da História (COSTA, 2011), a burguesia fortalecida afastou 

ideologicamente a arte dos temas de cunho social, do Realismo, e empurrou a arte para temas 

não comprometidos com causas sociais, retratando a realidade segundo a impressão do artista. 

Neste ínterim, nascia o Impressionismo (VASCONCELOS; DOMINGUES, 2009). 

Desde o princípio do século XX os embates e as críticas “[...] estavam prestes a entrar 

numa fase de aspereza extrema, de perturbadora agressividade” (FERRAZ, 2013, p. 16). 

Ainda segundo a autora, não somente o modelo evolucionista de história da arte era alvo de 

negação, mas também o conceito de autonomia da arte e a própria instituição arte passava a 

ser questionada. Peter Bürger (2012) afirma que a vanguarda europeia do século XX possuía a 

intenção de superar a arte, extinguindo a ideia de arte autônoma e reconduzindo-a ao 

cotidiano, à práxis vital (ideia melhor discutida mais adiante em Obra de Arte Vanguardista).  

Para dimensionar essa revolução no meio das artes, Bürger, em seu livro Teoria da 

vanguarda, conceitua desde a questão da autonomia da arte como a categoria da obra de arte, 

discutindo as inquietações e desejos dos artistas e analisando os movimentos de vanguarda 

(ver item 1.3). 

Para Bürger (2012, p. 74), o conceito de autonomia carrega em si duas características 

contraditórias. Se por um lado é fundamental para a compreensão do que a arte representa na 

sociedade burguesa, por outro não permite reconhecer sua condicionalidade social. Logo, o 

autor se vale de dois conceitos antagônicos para o esclarecimento de algo real em questão, a 

autonomia da arte: a ideia de “arte pela arte” e outro julgamento empregado na época era o de 

que na realidade a autonomia da arte não passa de uma ilusão, presente apenas no imaginário 
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daqueles produtores de arte. Ambas as tentativas de explicação da arte como esfera particular 

da atividade humana, ausente da práxis vital, passam a impressão de que autonomia não é um 

processo condicionado social e historicamente. Contudo, para o autor:  

[...] a autonomia da arte é uma categoria da sociedade burguesa, que, a um só 

tempo, torna reconhecível e dissimula um desenvolvimento histórico real. 

Toda e qualquer discussão da categoria [da autonomia] tem como medida o 

quanto ela logra apresentar e explicar, lógica e historicamente, a contradição 

inerente à própria coisa (BÜRGER, 2012, p. 74). 

 

É neste momento que o autor se vale de B. Hinz para esclarecer sua opinião. Pois, 

nesta fase em que o artesão perde seu poder sobre os instrumentos de produção, o artista 

permanece ao longe da divisão do trabalho. Ou seja, a razão para a gênese da autonomia da 

arte reside na continuidade do modo de produção artesanal, determinando o próprio artista 

como detentor de seus meios de produção (HINZ apud BÜRGER, 2012). Bürger não se 

satisfaz com a abordagem materialista do processo histórico e ainda aponta o lado ideológico 

e subjetivo do processo de separação da arte da esfera da vida. Para ele, ainda no 

Renascimento, o artista respondia a uma tentativa de mecanização de seu trabalho. “Ele nega 

seu status de artesanal e concebe o próprio desempenho como puramente ideal” (BÜRGER, 

2012, p. 75). Ou seja, o lento caminho percorrido pela arte rumo a sua disjunção do cotidiano, 

teve como precursores o desejo dos próprios artistas em manter-se como categoria de trabalho 

ideal, e não material, e a liberdade de Figuração, durante muito tempo somente vinculado à 

apreciação religiosa. 

Além disso, há que ser considerada a transformação da clientela dos artistas, as quais 

determinavam de modo crucial o processo criativo da arte. Se antes se tratava de um 

comprador que encomendava uma obra, definindo antecipadamente o seu propósito, o 

colecionador que arremata uma obra em um mercado emergente liberta o processo de criação 

segundo as escolhas e decisões do artista. "A abstração do cliente e do objeto de encomenda, 

possibilitada pelo mercado, foi o pressuposto para a verdadeira abstração artística: o interesse 

pelas técnicas de composição e pelas técnicas cromáticas" (WINCKLER apud BÜRGER, 

2012, p. 77). Mario de Micheli se vale de Alexandre Decramps para opinar sobre os gostos da 

nova burguesia financeira dominante na França do século XIX: 

As obras de arte de uma originalidade por demais independente, de uma 

execução por demais ousada, ofendem os olhos da nossa sociedade 

burguesa, cujo espírito acanhado não pode abraçar nem as amplas 

concepções do gênio, nem os generosos impulsos de amor da humanidade. A 

opinião marcha rente ao chão; tudo o que se eleva acima dela lhe escapa 

(DECRAMPS, apud DE MICHELI, 1991, p. 11). 
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Porém, para Hauser (1978), não se explica a autonomia da arte pelo baixo número de 

encomendas, mas, ao contrário, as solicitações de grandes encomendas se elevaram a um 

nível capaz de retirar poder das instituições corporativas de artistas. A gênese da abstração 

artística partiria de uma nova posição social do artista, esta não condicionada pela decrescente 

importância da arte sob encomenda, a propósito do comprador, mas exatamente pelo seu 

crescimento.  

Bürger conclui que esta divergência de opiniões deflagra a complexidade da 

autonomização da arte: "O processo contraditório do surgimento da esfera social arte, que [...] 

por séculos se prolongou, não pode ser derivado de uma só 'causa', ainda que seja de tão 

central importância para o todo social como o mecanismo de mercado” (BÜRGER, 2012, p. 

79). Com o intuito de ratificar sua posição, Bürger aponta ainda, criticamente, os estudos de 

Bredekamp. 

Para este, o conceito e a representação de uma arte livre passam pelo crivo de classe, 

sendo a arte um instrumento de segregação social. Ou seja, a arte começa a ser considerada 

como uma instituição na medida em que se torna um elemento de dominação (BREDEKAMP 

apud BÜRGER, 2012). Para Bredekamp, no século XV, as camadas inferiores da sociedade 

viam-se muito atreladas às classes superiores, e repeliam a arte independente do culto, de 

modo análogo à moralização da arte defendida por Savonarola e pelos pequeno-burgueses. A 

arte, deste modo, estaria associada do culto sacrocristão e a serviço da moral católica e dos 

valores da família tradicional cristã. Contudo, na opinião de Bürger, mesmo que, em sua 

gênese, a fruição do estético esteja relacionada a esta imposição social da pequena burguesia 

fortalecida sobre a classe menos favorecida, em outras palavras, um juízo estético dos mais 

pobres sendo prescrito pela classe superior, esta apreciação contribuiu para a criação da 

instituição arte. Seu desenvolvimento histórico não pode ser compreendido por dicotomias, 

mas de modo dialético, contraditório.  

Tentativas de anular a contraditoriedade no desenvolvimento da arte, ao 

lançar mão de uma arte moralizadora contra a arte 'autônoma', fracassaram, 

na medida em que se deram conta seja do momento libertador na arte 

'autônoma', seja do momento regressivo da arte moralizadora (BÜRGER, 

2012, p. 81-82).  
 

O longo processo pelo qual a arte se tornou disjunta à práxis social, que por séculos se 

estendeu e por isso mesmo expõe sua complexidade contraditória, ganhou força em seu 

desenvolvimento com a especialização do artista barroco. O barroco contrarreformista, na 

tentativa de valorizar a arte pelo seu efeito, enaltece seu caráter estético apreciativo e principia 

a livre fruição do culto estético (BÜRGER, 2012). Não obstante, para a compreensão da 
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gênese do processo de autonomia da arte e de sua conexão com a ascensão da burguesia, 

Bürger ressalta a necessidade de maiores e recorrentes estudos, também no campo da 

sociologia da arte.  

Ainda para debulhar a ideia de autonomia da arte, Bürger trabalha comparativamente 

dois teóricos da autonomia do estético: Kant e Schiller. Para Kant, o juízo estético encontra-se 

fora dos interesses pelo agradável ou pelo bem moral, que ele define como desinteressado 

(apud BÜRGER, 2012). Estaria alheio ao desejo de maximização do lucro presente em todas 

as esferas de vida. Para Kant, o juízo estético se dá como desinteressado por não satisfazer 

necessidades imediatas nem ao plano racional crítico moral da prática rousseauniana. E a 

burguesia do século XVIII, e também do XIX, pretendia universalizar o julgamento estético 

como contraposição à elite aristocrática, defensora de interesses particulares. Para isto, se 

valia da unidade do plano representativo com o imaginário coletivo, o entendimento geral. "A 

universalidade do juízo estético funda-se na concordância de uma representação com as 

condições subjetivas de uso da faculdade de julgar" (BÜRGER, 2012, p. 87). A faculdade de 

julgar ocupa posição central no sistema filosófico de Kant. 

No entanto, para Schiller, segundo a análise de Peter Bürger, o estético e a arte teriam, 

sim, uma função bem definida, justamente em razão de não atender a necessidades imediatas. 

A arte atende ao propósito de fomento da humanidade (apud BÜRGER, 2012). A arte 

resolveria o dilema entre necessidades imediatas, como respostas por impulsos, e a ação para 

o bem moral, segundo o desenvolvimento intelectual. O ponto decisivo de Schiller, na opinião 

de Bürger, é considerar o desenvolvimento cultural como restado de um processo histórico 

(BÜRGER, 2012). A arte libertaria o homem de seu acondicionamento segundo a divisão do 

trabalho. "Quer dizer, já dentro da sociedade da divisão do trabalho, a arte deve possibilitar a 

formação da totalidade das capacidades humanas que o indivíduo, em sua esfera de 

Atividades, se vê impedido de desenvolver" (BÜRGER, 2012, p. 90). Ou seja, para a 

construção de uma sociedade racional não se pode prescindir de uma humanidade gerada por 

meio da arte. "Resumindo: a 'autonomia da arte' é uma categoria da sociedade burguesa" 

(BÜRGER, 2012, p. 91). Esta sociedade permite explicar o fato histórico da emancipação da 

arte de seu âmbito próximo do cotidiano da vida, posto que uma sensibilidade alheia à 

racionalidade voltada para os fins pôde se desenvolver naqueles indivíduos livres da pressão 

pela sobrevivência. Todavia, para concluir sua argumentação, Bürger afirma que a autonomia 

carrega em si dois pontos contraditórios. De fato, a arte se ausenta da práxis social. Porém, é 

falsa a conclusão de total independência da sociedade a que pertence. "Na sociedade 

burguesa, a relativa dissociação da obra de arte em face da práxis vital se transforma, assim, 
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na (falsa) representação da total independência da obra de arte em relação à sociedade" 

(BÜRGER, 2012, p. 92). A categoria da autonomia da arte é um fenômeno histórica e 

socialmente condicionado, e deve ser compreendido segundo a dialética da história, 

carregando em si seu antagonismo e sua contraposição. 

Para categorizar a autonomia da arte, Bürger propõe um esquema (Tabela 01) baseado 

na mudança ocorrida na arte, no tocante à finalidade de uso, produção e de recepção, no 

transcorrer dos séculos. Separa a transformação em períodos: arte sacra, arte cortesã e arte 

burguesa. A arte sacra está totalmente integrada à práxis. Possui uma finalidade muito clara, 

de uso eclesiástico para culto ao divino. Produzida de modo coletivo-artesanal e recepcionada 

também de modo coletivo. 

 

ARTE

 SACRA

ARTE 

CORTESÃ

ARTE 

BURGUESA

Finalidade de aplicação Objeto de culto
Objeto de 

Representação

Representação da 

autocompreensão 

burguesa

Produção Artesanal coletiva Individual Individual

Recepção Coletiva (sacra) Coletiva (sociável) Individual

Tabela 01: Transformação da arte segundo os gêneros.  

Fonte: BÜRGER, Peter (2012, p. 94). 
 

A arte cortesã permanece ligada à práxis, porém em favor da representação da 

aristocracia monarca. Diferencia-se da anterior por dissociar a arte da religião, representando 

este fato: "[...] um primeiro passo para a emancipação da arte" (BÜRGER, 2012, p. 93). 

Seguindo a tendência antropocentrista do renascimento, o artista passa a produzir 

individualmente e, neste momento, está ciente da singularidade de seu ofício. A recepção da 

arte permanece coletiva, contudo não mais com objetivo do sagrado, mas da sociabilidade. 

A arte burguesa representou uma maior ruptura que a sua antecessora. Se outrora a 

arte possuía uma finalidade de uso representativa ou sacra, perde a característica de 

usabilidade definida. Assume agora o papel de autocompreensão da sociedade burguesa, 

descolando-se da prática da vida. Individualiza a produção e a recepção, valorizando a 

imersão solitária na arte, que se volta para seus processos e constitui-se, ela mesma, em 

conteúdo e tema. 
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O esquema de Bürger permite visualizar as distinções apresentadas pela arte no tempo 

e demonstra a ruptura brutal da arte burguesa em relação às demais. Vimos acima que desde o 

Renascimento, no ambiente da corte, o artista ensaiava uma tímida resposta à tentativa de 

mecanização de seu trabalho, por ele considerado ideal, enaltecendo o aspecto de sua 

personalidade e sua individualidade. Porém, apesar de o processo de valorização do indivíduo 

produtor ter surgido na arte cortesã, nesta a recepção coletiva tinha um cunho social bastante 

ressaltado. “No entanto, o conteúdo da manifestação coletiva não é mais um conteúdo sacro, 

mas a sociabilidade” (BÜRGER, 2012, p. 93). 

A finalidade de uso, também na sociedade burguesa, se extinguiu com o esteticismo. A 

partir do exercício da abstração, no qual o conteúdo da arte tornou-se ela mesma, a instituição 

arte voltou-se para a autocompreensão da sociedade da qual fazia parte. No período anterior, 

da arte cortesã, a arte estava inserida na esfera da vida, na práxis, e denunciava um propósito 

definido de empregabilidade da arte. Servia à afirmação do monarca e da sociedade cortesã e 

à representação de sua sociedade. Na arte burguesa, ao contrário, a usabilidade perdeu a 

propriedade especificada de uso, liberando o produtor de arte a realizar suas intenções de 

conteúdo, forma e efeito. A arte burguesa não mais obedecia a um ideal de culto religioso 

nem de valorização da sociedade cortesã. Sua finalidade agora supria necessidades situadas 

fora da práxis. Por isso mesmo o homem agora se via humano, potencialmente capaz de 

exercer na totalidade suas faculdades vitais.  

Na esfera da recepção, a arte burguesa realiza mais um corte radical em relação às 

anteriores. Abandona o modelo coletivo para incentivar a individualização da recepção, como 

por exemplo, no gênero literário, o romance é o estilo escolhido para propiciar o recebimento 

do estímulo sensível em escala particular, singular ou individual (BÜRGER, 2012). Todas 

estas mudanças ocorridas em decorrência de um esteticismo e transformaram inclusive o 

conteúdo da arte, atribuindo a esta um status de autônoma. Foi justamente a este status que os 

ataques vanguardistas foram direcionados. Discute o papel funcional da instituição no modo 

de vida burguês, reivindicando seu retorno à prática da vida.  

A arte havia se voltado, como já afirmado, para seus próprios processos, tornando a si 

mesma conteúdo e tema de suas obras. Deste modo, para superá-la e alcançar as intenções 

vanguardistas, "[...] a arte não deve simplesmente ser destruída, mas transportada para a 

práxis vital, onde ainda que metamorfoseada, ela seria preservada" (BÜRGER, 2012, p. 97). 

A arte burguesa, por meio do esteticismo, saía voluntariamente da prática de sua própria 

sociedade racional voltada para os fins em busca de uma realização plena na arte sem 

finalidade de uso. Dessa negação da vida burguesa os vanguardistas ainda compartilhavam. O 
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destino da instituição arte, contudo, divergia drasticamente. Pois, somente uma arte dissociada 

do cotidiano da burguesia seria capaz de atingir o retorno à práxis. Não à práxis burguesa, 

mas a uma nova prática da vida. Logo, o esteticismo burguês representa um pressuposto 

necessário à superação da arte, pois, assim, uma nova práxis pode ser organizada. Isto posto, a 

arte assume um caráter contraditório. Mantendo-se como fuga da realidade burguesa, contesta 

a ordem vigente; e quando projeta um mundo melhor, mais humano e solidário, ao mesmo 

tempo, alivia a pressão das forças transformadoras (BÜRGER, 2012). Com isso, Bürger 

revela a fragilidade das intenções vanguardistas, posto que somente com a liberdade da arte é 

possível contestar a ordem e voltar à práxis. 

Pois, a (relativa) liberdade da arte frente à práxis vital é, ao mesmo tempo, a 

condição de possibilidade do conhecimento crítico da realidade. Uma arte 

não mais segregada da práxis vital, mas que é inteiramente absorvida por 

esta, perde - justamente com a distância - a capacidade de criticá-la 

(BÜRGER, 2012, p. 98).  

 

O resultado de toda essa contraditoriedade e fragilidade conceitual da vanguarda, 

segundo o autor, foi o fracasso no seu objetivo maior, o de superação da arte. Em vez disso, a 

vanguarda transformou a categoria de obra de arte e nos seus três elementos (finalidade de 

uso, produção e recepção) é possível identificar reflexos da pretensão de revolução da arte da 

obra vanguardista.  

A sua finalidade de uso é mais um flagrante do aspecto paradoxal da superação da 

arte. Pois, conforme Bürger declara, contra a ausência de função social da arte na sociedade 

burguesa, ou seja, contra a falta de aplicação da arte na esfera da vida, os vanguardistas não 

desejam dar a esta instituição uma atribuição social ou qualquer propósito específico. O 

argumento contrário da vanguarda é justamente a ideia da superação da arte e sua fusão com a 

práxis vital, fazendo, com isso, desaparecer a necessidade de uma função social à arte. A 

finalidade de uso do esteticismo, disjunta da práxis, perde a validade quando a prática e a arte 

eliminam a distância entre si e se tornam uma. Não houve na vanguarda uma contestação à 

falta de consciência social da arte burguesa no sentido de desejar à arte uma função. A 

superação da arte para as manifestações de vanguarda sequer cogitava uma finalidade de uso. 

Pois arte e práxis, unidas em um só elemento, tornam a discussão sobre função social da arte 

sem sentido. A superação da arte pretendeu extinguir a sua ideia de usabilidade ou de 

aplicação:  

Se arte e práxis vital formam uma unidade, sendo estática a práxis e prática a 

arte, não é mais possível reconhecer na arte, então, uma finalidade de uso, e 

isso porque a separação das duas esferas (arte e práxis vital), constitutiva 
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para o conceito de finalidade de uso, definitivamente deixou de ter validade 

(BÜRGER, 2013, p. 99).  

  

O autor assegura, contudo, que esta pretensão de superação da arte não logrou êxito, 

desmoronando a ideia de eliminar a necessidade de atribuir à arte um propósito. Mais adiante 

será possível compreender melhor a fragilidade das intenções dos movimentos históricos de 

vanguarda.  

No tocante a produção, vimos no esquema de Bürger a mudança de uma postura 

coletiva para individual, na arte burguesa. Tal característica permitiu agregar ao artista o 

conceito de gênio. Nas manifestações vanguardistas, não apenas a noção de gênio foi 

derrubada, mas também a ideia de produção individual (BÜRGER, 2012). Para Bürger, 

Duchamp não apenas desmascarou o mercado da arte como trouxe o artista de volta para o 

lado humano, desmistificando a genialidade do criador e sua inspiração romântica. E mais, ao 

assinar um objeto de produção industrial, Duchamp faz ruir o conceito de forma-conteúdo, 

não mais suficiente para compreender uma manifestação de vanguarda. A provocação de 

Duchamp se voltou para a noção de que o indivíduo é o responsável pela criação artística. No 

entanto para Bürger (2012), se hoje é possível ver, num museu, obras industriais assinadas, tal 

qual Duchamp, o artista contemporâneo não denuncia mercado da arte nem, tampouco, tenta 

superá-la: ao contrário, apenas a fortalece. Pois, considerando o intuito primordial das 

manifestações de vanguarda de derrocada da instituição arte, no exato momento em que um ato de 

protesto ganha espaço e exposição em um museu, a provocação perde seu valor e é absorvida pelo 

mercado da arte. Ganha status de obra de arte assim como todas as outras contra as quais direcionara 

seu ataque. E “O motivo para isso, há que buscá-lo no fracasso da intenção vanguardista de uma 

superação da arte” (BÜRGER, 2012, p. 101).  

Na terceira esfera da obra de arte, a recepção, Bürger sinaliza o fim da separação 

produtor-receptor por meio, justamente, da ruína da instituição arte e sua reaproximação a 

uma nova prática da vida. Para ratificação de sua ideia, e demonstrar a intenção dos 

movimentos de vanguarda, Bürger cita o texto de Tristan Tzara, em “Para Fazer um Poema 

Dadaísta”: 

Pegue um jornal. 

Pegue uma tesoura. 

Escolha no jornal um artigo com o comprimento que pensa dar ao seu 

poema. 

Recorte o artigo. 

Depois, recorte cuidadosamente todas as palavras que formam o artigo e 

meta-as num saco. 

Agite suavemente. 

Seguidamente, tire os recortes um por um. 
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Copie conscienciosamente pela ordem em que saem do saco. 

O poema será parecido consigo. 

E pronto: será um escritor infinitamente original e duma adorável 

sensibilidade, embora incompreendido pelo vulgo (ANTOLOGIA DO 

ESQUECIMENTO, 2005). 

 

Este caráter de receita gerava não uma reação no leitor, mas uma ação, uma indicação 

para produção própria. Assim como em Tzara, é possível identificar no Manifesto do Surrealismo, 

de 1924, de André Breton, o desejo de fuga da racionalidade expresso pelos movimentos de 

vanguarda. Segundo Raymond Charmet (1969), Breton chegou a ser chamado de “Papa do 

Surrealismo [...] e comandou a revolução surrealista, cujos princípios são o não conformismo 

sob todas as formas e o automatismo psíquico puro” (p. 53). Com um texto escrito em tom 

descritivo e imperativo tem a intenção de definir, claramente, o conceito de Surrealismo: 

Automatismo psíquico puro pelo qual se propõe exprimir, seja verbalmente, 

seja por escrito, seja de qualquer outra maneira, o funcionamento real do 

pensamento. Ditado do pensamento, na ausência de todo controle exercido 

pela razão, fora de toda preocupação estética ou moral (CULTURA 

BRASIL, [20--?]).  

  

 Com essas demonstrações, Bürger espera evidenciar o caráter de promovedor de ações 

no espectador apresentado pelas manifestações de vanguarda, com textos que estimulassem 

uma produção própria do leitor e eliminassem, desta forma, o intervalo entre produtor e 

receptor de arte: 

Nessa exigência não apenas convergem produtor e receptor, como também 

os conceitos perdem seu sentido. Não há mais produtores e receptores, mas 

ainda e tão somente aquele que se serve da poesia como instrumento para a 

realização da vida (BÜRGER, 2012, p. 102). 

 

Mais uma vez o autor aponta como falha dos movimentos históricos de vanguarda esta 

condição de induzir o espectador, ou leitor, a uma ação proposital. Pois, a literatura 

publicitária e a estética da mercadoria incitam o observador ao consumo, levando-o a uma 

ação previamente definida. Este fato, para ele, deve ser considerado como falsa superação da 

arte e deflagra mais um aspecto da carência conceitual da vanguarda na obtenção de seus 

anseios (BÜRGER, 2012).  

Pelos exemplos listados acima, o autor não apenas revela o fracasso na intenção de 

superação da arte fomo também questiona:  

[...] se, afinal, uma superação do status de autonomia pode ser mesmo 

desejável; e se a distância que separava arte da práxis vital, antes de mais 

nada, não garante a margem de liberdade dentro da qual alternativas para o 

existente passem a ser pensáveis (BÜRGER, 2012, p. 104). 
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A vanguarda negou todos os preceitos essenciais à arte autônoma burguesa. Negava a 

própria autonomia, o afastamento da arte e da práxis vital; o conceito individual de produção; 

e a separação desta com a recepção individual. Desejava, através destas ações, obliterar o 

espaçamento entre a arte e o cotidiano. Não obstante, para Bürger, o objetivo primordial dos 

movimentos históricos de vanguarda não se tornou real ou palpável.  

 

 

2.3  A obra vanguardista 

 

Para se compreender o alcance revolucionário da técnica da montagem nas artes do 

século XX, foram utilizados como base os estudos de Peter Bürger em seu livro Teoria da 

Vanguarda. Nele o autor aborda itens relacionados não somente ao nível técnico da vanguarda 

e da montagem, mas também a mudança gerada no comportamento do espectador, na ação 

política da vanguarda europeia e nos questionamentos que a ela estejam ligados. Deste modo, 

faz-se mister a compreensão de todo o universo filosófico e teórico da arte de vanguarda.  

Segundo o autor, para apreender a abrangência de uma obra vanguardista é necessário 

elucidar quatro pontos importantes, a saber: a categoria de obra de arte; a categoria do novo, a 

categoria do acaso; e o conceito benjaminiano de alegoria. A seguir será iniciada a reflexão 

sobre a categoria de obra de arte e sua transformação segundo uma obra de arte de vanguarda. 

 

 

Categoria de Obra de Arte 

 

“As únicas obras que contam, hoje, são aquelas que não são mais obras” (ADORNO 

apud BÜRGER, 2012, p. 105). Esta frase de Adorno carece, antes das reflexões, de uma 

explicação. Adorno destrincha a categoria de obra de arte em dois significados. O primeiro 

geral, relacionado a arte não orgânica, incluindo a arte moderna, e o segundo relativo ao que 

ele chama de “obra redonda”, na qual estaria inserido apenas o conceito de “arte orgânica”. 

Entenda-se obra redonda sendo aquela realizada seguindo uma unicidade sentido, uma “[...] 

unidade do geral e do particular”, nas palavras de Bürger (2012, p. 106). Quanto à ideia de 

obra orgânica, Peter Bürger esclarece que na obra de arte orgânica esta unidade do geral e do 

particular é estabelecida sem mediadores, de forma direta e mais facilmente perceptível. 

Diferentemente de uma obra de arte vanguardista a qual carece de um indivíduo observador 

que relacione os elementos da obra fazendo o papel de mediador da unidade entre o todo e o 
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particular. Voltando à frase inicial, as obras que hoje são levadas em consideração, segundo 

Adorno, são como as obras de vanguarda, que destruíram a categoria de obra orgânica, 

portanto, não sendo mais obras redondas. 

Em sentido geral, pode-se falar que a arte se define como uma unidade do geral e do 

particular (BÜRGER, 2012). Unidade esta claramente expressa numa obra de arte orgânica a 

partir do diálogo direto das partes com o todo. Ao contrário do que facilmente se possa 

imaginar, as obras não orgânicas não atacam a unidade. Segundo adorno, sem unidade os 

elementos constituintes de uma obra nem sequer seriam dissonantes. Trata-se de uma unidade 

mediada, podendo, às vezes, ser estabelecida pelo receptor. Assim, a vanguarda não nega a 

unidade da obra, mas certo tipo (orgânico) de unidade. É bem verdade que esta unidade quase 

sempre foi considerada de modo negativo pelos artistas da vanguarda. Até mesmo porque, sua 

intenção consistia no questionamento e na superação da própria instituição arte, não apenas de 

uma categoria (orgânica) de obra de arte. Todavia, ao direcionar seu ataque à instituição, 

contemplava também tudo que a compunha. No Dadaísmo, por exemplo, as manifestações 

tratavam da distância da arte da práxis vital e a intenção de extinguir esta distância. Ou ainda, 

ao assinar os readymade, Duchamp questiona não a categoria de obra de arte, mas exatamente 

o que seria considerado arte em seu conceito. Maria de Fátima Morethy Couto explica que a 

importância de Duchamp no cenário da arte foi instaurar a “primazia da ideia no processo 

artístico”. Para ela, “Duchamp talvez tenha sido o que mais se preocupou em demonstrar a 

artificialidade das convenções e dos critérios de julgamento artísticos” (COUTO, 2004, p. 96). 

Neste cenário, a ideia assume a posição da habilidade técnica e: “[...] o próprio ato da 

provocação assume o lugar da obra” (BÜRGER, 2012, p. 107).  

Porém, na opinião de Bürger, os ataques da vanguarda europeia à instituição arte não 

foram suficientes para decretar seu fim. Ao contrário, contribuíram para seu fortalecimento 

com a criação de procedimentos mais tarde utilizados para fins artísticos. E mais, a arte 

continuou a existir longe da práxis vital. Não somente a instituição saiu fortalecida dos 

ataques, mas também a categoria de obra foi ampliada. Como confirmação, basta citar o 

exemplo do objet-trouvé que, criado como elemento de contestação, passou a ser reconhecido 

como obra de arte e com isso perder seu caráter antiartístico. Com o tempo, num processo 

histórico, os meios utilizados pela vanguarda foram se tornando também obra de arte e assim, 

apesar das tentativas neovanguardistas, é impossível retomar o efeito alcançado pela 

vanguarda (BÜRGER, 2012).  

No fim da seção anterior (1.2 Teoria da Vanguarda) foi possível perceber a visão de 

Peter Bürger sobre a frustrada tentativa dos movimentos de vanguarda de superação da arte. 
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Segundo o autor afirma, em vez de eliminar a instituição, fortaleceram-na ainda mais, de 

modo que os atos de protesto de outrora foram absorvidos pelo mercado da arte e hoje 

dividem espaço nos museus ao lado de tudo o que, um dia, já foi alvo de ataque. Contudo, se 

este o objetivo político dos movimentos de vanguarda não foi alcançado – a superação da arte 

– o mesmo não se pode afirmar sobre o que tange a categoria de arte. “Nela a vanguarda 

produz de fato um efeito revolucionário, sobretudo ao destruir o conceito tradicional de obra 

de arte orgânica e colocar em seu lugar um outro conceito” (BÜRGER, 2012, p. 110). O 

conceito de que fala Bürger é a obra de arte não orgânica, segundo novas técnicas e de 

procedimentos artísticos, e gerando no espectador outros tipos de sensação ainda não 

experimentados, como o choque em lugar do enlevo procurado pelos clássicos. A obra de arte 

de vanguarda vem inaugurar o procedimento da montagem na arte como processo de criação 

não orgânico, em substituição ao organicismo clássico, sendo fundamental para a vanguarda e 

para a transformação do juízo estético predominante. Sobre organicismo, método constitutivo 

negado pelas manifestações de vanguarda, entende-se:  

Organicismo: S.m. Filos. Doutrina segundo a qual a vida resulta da 

composição e coordenação das funções particulares dos órgãos que 

compõem o ser vivo (FERREIRA, [19--?]). 

 

Organicismo: Filosofia. Doutrina segundo a qual a vida provém dos próprios 

órgãos, e explica os fatos da sensibilidade e do pensamento por meio das 

funções orgânicas (DICIONÁRIO ONLINE DE PORTUGUÊS, [20--?]). 

 

 Nota-se, pelos verbetes acima, a característica própria das obras de arte clássicas. A 

montagem permitirá a uma obra de arte possuir vida não apenas por meio de seus próprios 

elementos, mas também através de elementos exteriores a ela e a sua estrutura (para maior 

compreensão, ver seção 1.4: A Técnica da Montagem). 

 

 

Categoria do Novo 

 

 Ao continuar a discussão sobre os elementos que teriam influenciado na ruptura com 

os padrões tradicionais na obra de arte, Bürger vê a necessidade de trabalhar a teoria do 

modernismo de Adorno. O mesmo afirma que Adorno considera a arte moderna contornando 

desde Baudelaire até os próprios movimentos de vanguarda. Bürger vê Adorno considerando: 

“[...] o conjunto da arte moderna como sendo a única arte legítima de nosso tempo” 

(BÜRGER, 2012, p. 200). Com isso, para compreender os movimentos históricos de 
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vanguarda, é relevante o estudo da categoria do novo no modernismo para o esclarecimento 

da ruptura vanguardista com a tradição vigente. 

O conceito de novo está no cerne da teoria do modernismo de Adorno. Para ele, a 

negação da tradição é incorporada aos valores do burguês. Representada na arte moderna, o 

novo torna-se visível através da renovação dos temas, motivos e procedimentos artísticos. E é 

exatamente este o ponto a ser criticado por Bürger na teoria de Adorno. Para este, a ruptura 

com a tradição se assemelha a um princípio de desenvolvimento da arte moderna, em vez de 

uma completa quebra com o sistema de representação e dos métodos de representação. Assim, 

a categoria do novo na arte é a apenas uma reaplicação daquilo que é essência da sociedade 

consumista do Capital. Para subsistir, uma sociedade baseada no lucro depende da venda 

ininterrupta dos produtos que fabrica. Assim, a arte se subjuga à sedução pela novidade 

constante, característica basilar de uma sociedade marcada pela troca comercial. Logo, para 

Bürger, o modernismo não diferiria de uma inovação superficial, gerada para a manutenção de 

um sistema e a venda de mercadorias. Nas palavras do autor:  

É exatamente este o ponto a ser criticado na utilização adorniana de 

categoria do novo. Adorno tende a transformar, pois, a ruptura com a 

tradição assinalada pelos movimentos históricos de vanguarda, ruptura 

historicamente única, em princípio de desenvolvimento da arte moderna 

(BÜRGER, 2012, p. 113). 

 

Na opinião de Bürger (2012, p. 114), Adorno vinculava a categoria do novo na arte 

moderna como uma característica associada “[...] ao mais superficial da sociedade de 

consumo”. Ou seja, as inovações pouco significantes promovidas pela moda ou pelos 

lançamentos de novos produtos no mercado serviam de modelo à categoria do novo nas obras 

de arte moderna, tratando a ruptura do modernismo como apenas uma mudança aparente, 

relacionada ao traço mais frágil do capitalismo. Deste modo, “[...] fica difícil compreender 

como [a arte] consegue, exatamente através desse recurso, oferecer resistência a essa mesma 

sociedade” (BÜRGER, 2012, p. 114).  

Para enxergar tal faculdade, seria necessário um esforço a depender unicamente 

daquele que vê a obra, como nas latas de sopa de Campbell’s, de Andy Warhol. Para Bürger, 

obras como esta só revelam resistência à sociedade do consumo a que queira ver essa 

resistência. Deste modo, percebe-se a indisposição de Bürger em aceitar a categoria do novo 

de Adorno para a descrição e análise de obras de vanguarda. Adorno estaria se referindo, 

apenas, às inovações superficiais, pouco transformadoras, não contemplando a dimensão da 

ruptura com a tradição promovida pela vanguarda. Há que se levar em consideração, a 

intenção de ruptura não somente com a tradição dos sistemas de representação pictórica, mas 
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com a superação da própria instituição Arte. “Não é falso, na verdade, o conceito do novo, 

mas ele é geral e inespecífico demais para descrever com precisão a radicalidade de uma tal 

ruptura com a tradição” (BÜRGER, 2012, p. 117).  Desta feita, já que Adorno relaciona a 

mudança aparente e fortuita, como na moda, para Bürger, esta categoria não se aplicaria ao 

caso das obras de arte de vanguarda. 

 

 

Categoria do Acaso 

 

 Continuando a sua análise dos pontos essenciais para o entendimento da obra 

vanguardista, Bürger adentra na categoria do acaso. Segundo o autor, apesar de algumas 

restrições, é fundamental abordar este aspecto da realização da obra de vanguarda. Pois, a 

categoria em questão esteve no centro da ideologia surrealista, a qual tencionava conquistar o 

funcionamento real pensamento real, livre dá mácula do racionalismo, como visto acima no 

Manifesto do Surrealismo de André Breton. “Passamos a considerá-la, portanto, no sentido a 

ela atribuído pelos surrealistas, como categoria ideológica que permite ao pesquisador 

compreender a intenção do movimento, mas que igualmente põe diante dele a tarefa de 

criticá-la” (BÜRGER, 2012, p. 132). 

A produção do acaso nas obras literárias e artísticas é descrito por Köhler, conforme 

citado por Bürger, como consequência de um estado de reificação da sociedade. É um 

protesto à vida racional, à produção segundo o seu fim/objetivo e ao desenvolvimento da vida 

urbana gerada pelo Capital e sua consequente população alienada. Assim, a categoria do acaso 

em obras de arte assume um papel ideológico, um acaso produzido intencionalmente. “O 

acaso objetivo baseia-se na seleção de elementos semânticos congruentes em acontecimentos 

independentes um do outro” (BÜRGER, 2012, p. 120). Partindo-se da ideia de que uma 

sociedade desenvolvida segundo a racionalidade-voltada-para-os-fins limita as possibilidades 

do indivíduo, o surrealista se dedica às maravilhas do cotidiano e à tentativa de dominar o 

acaso, atribuindo a este um sentido objetivamente dado. Sabe-se que a atribuição de sentido é 

decorrente da ação de um indivíduo ou de grupos. Contudo, os surrealistas acreditam no 

sentido como consequência de um conjunto ocasional de vivências e de experiências, que eles 

registram como “acaso objetivo”. Logo, ao indivíduo que deseja se voltar contra a sociedade 

desenvolvida segundo a racionalidade dos fins resta a experiência de se dedicar a algo cujas 

características sejam a ausência de objetividade ou na falta de compromisso para com estes 

fins.  
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O fato de que o sentido buscado no acaso deva permanecer sempre 

incompreensível tem como fundamento a constatação de que, sendo 

determinado, imediatamente tornaria a se dissolver em relações ligadas à 

racionalidade-voltada-para-os-fins e perderia seu valor de protesto [contra 

esta sociedade] (BÜRGER, 2012, p. 121).  

 

A produção conforme o acaso representa uma crítica a esta sociedade racional e uma 

tentativa de libertação. 

Da utilização da categoria do acaso, vale salientar, trata-se de um acaso produzido, em 

vez de um acaso percebido. Daí decorre dois modelos de acaso, relacionados à sua produção 

direta e sua produção indireta. Em sua primeira faceta, nota-se o acaso como resultado 

imediato de uma espontaneidade. Com maior representatividade na pintura, renuncia-se 

totalmente à conformação da realidade e a obra de arte trata de dar vazão ao espontâneo, ao 

casual. A realidade não é mais reproduzida nem interpretada. Contudo, o esforço de livrar-se 

das regras e de todos os momentos de coerção carrega o sujeito à arbitrariedade, em vez da 

liberdade de criação procurada. É considerado, nestes casos um ato de expressão individual, 

minimizando, desse modo, a força do protesto social inerente à categoria do acaso. 

Bürger destaca, todavia, o acaso gerado pela sua produção direta, fruto de um projeto e 

de cálculos exatos. Segundo Adorno: “O progresso da arte como fazer [vem] acompanhado da 

tendência à não intencionalidade absoluta. [...] Com razão, se constatou a convergência da 

obra de arte tecnicamente integral, inteiramente feita, com o absolutamente ocasional” 

(ADORNO apud BÜRGER, p. 124). Analogamente, Adorno afirma que o acaso é o ato de 

dar substância real ao fictício, ao abstrato através dos meios, e não dos fins. É uma dedicação 

ao material que determina a obra, sem que esse esteja diretamente relacionado a um sentido.  

O sentido, inclusive, concentra a crítica de Peter Bürger a esta categoria do acaso. 

Conforme dito anteriormente, a produção de sentido que busca permanecer-se obscura ao 

espectador, incompreensível, para usar a expressão do autor, tem como objetivo manter-se 

fora do âmbito racional. Pois, a partir do momento em que o sentido é determinado, passa a 

diluir-se no universo racional. Não residindo no espaço racional, os surrealistas atribuem a 

produção de sentido à natureza, ao estado natural, bastando ao homem decifrá-lo. Todavia, 

Bürger contesta alegando que a produção de sentido é uma atividade humana e por isso a 

categoria do acaso não deve ser aceita em sua totalidade para a compreensão da obra de arte 

nos movimentos históricos de vanguarda. Pelos motivos expostos anteriormente, contudo, o 

autor reconhece a pertinência desta categoria para os estudos sobre a arte de vanguarda. 
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O conceito Benjaminiano de Alegoria 

 

Conforme os estudos de Adolfo Hansen, a palavra Alegoria tem origem na Grécia 

antiga e significava era considerada uma maneira de construir discursos retóricos. Era um 

meio de dizer alguma coisa para, na realidade, querer significar outra. Era uma “[...] técnica 

metafórica para representar ou personificar abstrações. A alegoria diz b para significar a” 

(HANSEN, 2006, p. 7).   

Para Hansen, distinguem-se dois tipos de alegoria. O primeiro, chamado de Alegoria 

dos Poetas, vinculado a sua expressão retórica, possui, marcadamente, o uso a serviço da 

construção de discursos na Antiguidade, daí a relevância à retórica. Era uma construção que 

visava um significado que escapasse à literalidade, buscando um desvio em vez da denotação 

do sentido. “Pensada como dispositivo retórico para a expressão, a alegoria faz parte de um 

conjunto de preceitos técnicos que regulamentam as ocasiões em que o discurso pode ser 

ornamentado” (HANSEN, 2006, p. 9). 

O segundo tipo, a Alegoria dos Teólogos, de origem medieval, estava mais 

relacionado a um caráter interpretativo religioso. O autor aponta inúmeras passagens da Bíblia 

Sagrada, do Velho e do Novo Testamento, que se fundamentaram nos processos 

hermenêuticos da alegoria dos teólogos. Dado o seu vínculo com as propostas sacras católico-

cristãs, a hermenêutica da alegoria dos teólogos via Deus como a origem e a essência de todas 

as coisas e partir deste princípio, as interpretações se embasavam no caráter religioso. Neste 

caso, “[...] a alegoria é uma técnica da interpretação que decifra significações tidas como 

verdades sagradas em coisas, homens, ações e eventos das Escrituras” (HANSEN, 2006, p. 

91, grifo do autor). 

No Renascimento, a alegoria ganhou destaque a partir das interpretações de textos da 

Antiguidade, seja ela: grega, romana ou egípcia, estendendo-se do século XV ao XVII. Os 

estudos sobre astronomia, alquimia e os hieróglifos do Egito antigo foram lidos e 

interpretados à luz da alegoria. Porém, neste momento, sem a vinculação a uma construção de 

discursos – retórica – ou uma hermenêutica teológica da existência divina. Neste ponto, 

“Evidencia-se a questão da arte: a alegoria é um dispositivo da invenção, incluindo o que a 

retórica antiga separava como elocução ou ‘ornamento’. Como ars inveniendi, a alegoria 

valoriza o engenho do sábio e do artista” (HANSEN, 2006, p.141, grifo do autor). 

No entanto, segundo Margutti, foi Walter Benjamin ganhou destaque por introduzir o 

conceito de alegoria atrelado à representação de um mundo fragmentado. Para Margutti, a 

partir de leituras do barroco alemão, Benjamin, por meio da alegoria, revela a tendência 
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decadente da história segundo os moldes barrocos, sob influência da Reforma Protestante e da 

Contrarreforma católica, na qual a escatologia da história, a morte iminente e o juízo final 

faziam-se presentes na visão de mundo da época. Se, outrora, no período medievo, a alegoria 

dos textos bíblicos buscava a transcendência, a salvação para a vida eterna, no período 

barroco era a ideia do medo da morte, do fim trágico de todos os indivíduos e a efemeridade 

da vida humana que ganhavam força. Margutti revela que: 

A partir do pensamento de Benjamin e da intertextualidade presente em 

Auster, afirma-se que a alegoria tem sido utilizada desde o Período Barroco 

até a atualidade seguindo um padrão semelhante. Houve uma suposta ruptura 

com a sua utilização no período do Romantismo. Entretanto, a Figura de 

linguagem foi retomada no Modernismo (MARGUTTI, [20--?], p. 5). 

 

Espera-se, com a apresentação dos exemplos acima, ensejar a importância do conceito 

de Benjamin para a compreensão dos movimentos artísticos de vanguarda. Ademais, 

conforme Bürger declara, foi justamente o contato de Benjamin com a arte de sua época que o 

permitiu realizar uma análise do drama barroco alemão, e não o contrário. É desta forma que 

o autor pretende justificar a relevância imprescindível do conceito de alegoria de Benjamin 

para o entendimento dos movimentos históricos de vanguarda.  

Destrinchando o conceito de alegoria chegamos a quatro partes principais:  

 

I) O alegorista extrai o fragmento de seu contexto, privando-o de sua função. Por isso 

alegoria se opõe à obra orgânica. "A falsa aparência da totalidade se extingue" 

(BENJAMIN apud BÜRGER, p. 127).  

 

II) O alegorista compila os fragmentos extraídos da realidade e os confere um sentido. 

Sentido este não obrigatoriamente relacionado ao seu contexto original. A intenção, na 

verdade, é atribuir um sentido diverso daqueles dos quais foram retirados os 

fragmentos de realidade.  

 

III) Benjamin vê a atividade do alegorista como expressão de melancolia. Sob o ponto de 

vista da melancolia, a coisa (o fragmento) é privada de um sentido unívoco. A partir 

deste momento está entregue, indefeso, ao bel-prazer do alegorista. Somente este 

poderá lhe atribuir sentido novamente e este é o destino fatal do objeto nas mãos do 

alegorista.  

 

IV) Na esfera da recepção, a alegoria - de natureza fragmentada, quebradiça - apresenta a 

história como decadência. Santi explica que, a partir deste conceito de alegoria de 
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Benjamin, é a comunicação do homem com a alteridade que se interrompe, 

escancarando, com isso, a distância existente entre a realidade e sua representação. “A 

forma como a realidade se revela agora pelo olhar do alegórico, forja uma nova 

estrutura com a qual a toda a representação apresenta à vida sua face mortuária” 

(SANTI, 2003, p. 2).  

 

Esta categoria de análise e descrição da obra vanguardista, para Bürger, destaca-se por 

analisá-la abarcando os olhares do produtor e do receptor. Ou seja, de um lado Benjamin 

analisa o processo constitutivo da obra (os dois primeiros) e de outro revela os aspectos 

relacionados ao observador e à apreensão da obra (os dois últimos). Enquanto o primeiro diz 

respeito ao viés da manipulação do material, isto é, à sua extirpação de seu contexto de 

origem, o segundo trata da aglutinação de elementos aparentemente desconexos entre si e sua 

posterior atribuição de sentido.  

No terceiro item Benjamin interpreta a sensação do produtor alegórico ao retirar um 

elemento de um contexto. Para ele, a atividade do alegorista é melancólica por ser ele o 

responsável por obliterar a natureza de um material e ainda ter de carregar o fardo de lhe 

atribuir sentido. No último ponto da explanação de Benjamin sobre alegoria, o receptor se 

torna o centro das atenções. Contudo, embora Bürger afirme que o conceito de alegoria de 

Benjamin só encontre objeto ideal na arte vanguardista, deve-se lembrar de que a análise 

benjaminiana versava, originalmente, sobre a alegoria no drama barroco alemão. Nele, o olhar 

do espectador diante da simbologia negativa da alegoria, visualizava a finitude de sua história. 

“Está aqui o cerne da contemplação do tipo alegórico, da exposição barroca e mundana da 

história como via crucis do mundo: significativa. Ela o é apenas nas estações da sua 

decadência” (BENJAMIIN, 2013, p. 177). Desta forma, relaciona-se os dois últimos tópicos, 

a melancolia do produtor (alegorista) com a apreensão pessimista da história pelo receptor, 

pois, “A alegoria, que pela sua natureza é fragmento, apresenta a história como decadência” 

(BÜRGER, 2012, p. 128). 

Confrontando a obra de arte orgânica e a não orgânica do ponto de vista da estética da 

produção, pode-se perceber que coincidem os dois primeiros elementos do conceito 

benjaminiano de alegoria com o que se pode entender por montagem. Enquanto o artista 

orgânico respeita o seu material como algo vivo, o vanguardista retira a "vida" de seu material 

extraindo-o de sua totalidade. Fragmenta-o, isola-o. Bürger denomina o artista da obra de arte 

orgânica de artista clássico e, para o presente trabalho, será adotada a sugestão do autor. 

Assim, para o clássico, o material em si é considerado um portador de significado. Um artista 
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de vanguarda atribui significado ao seu material no momento em que altera o seu ambiente, 

conectado ou não a outros elementos, emprestando-lhe, com isso, outra função diversa da 

precedente.  

Conclui-se, portanto, que o comportamento do vanguardista diverge plenamente do 

dito clássico no que tange às perspectivas individuais diante do material utilizado na 

confecção da obra. Ademais, o artista da vanguarda difere ainda no princípio de constituição 

de seu trabalho. Enquanto o clássico persegue a intenção da reprodução da realidade e oferece um 

recorte da imagem real ao espectador, o vanguardista exibe os fragmentos de realidade aglutinados. 

Pretende, diferentemente do clássico, oferecer um sentido a partir destes elementos compilados 

(BÜRGER, 2012).  

Tal característica se enquadra no tópico da interpretação dos procedimentos descritos 

por Benjamin no seu conceito de alegoria. A intenção do vanguardista em oferecer um objeto 

novo ao espectador é melancólica, pois, destituída de esperança, não se vincula a nenhum 

conceito de conformação da realidade (conceito este vinculado aos clássicos ou à obra de arte 

orgânica). Com isso, o desejo de fugir do comum presente nos vanguardistas, a procura 

obstinada pelo original, segundo Bürger, jamais atingiria o grau de aprazimento. A sua 

fixação no singular, no excêntrico, no não vulgar ou incomum, permaneceria insatisfatória por 

ter “[...] a consciência de que a realidade, enquanto algo a ser conformado, escapa ao 

indivíduo” (BÜRGER, 2012, p. 130). Nega-se a aceitar esse papel de conformação da 

realidade ou de seu mero reprodutor, e a insere em suas obras. 

Posteriormente, no que tange à estética da recepção, Benjamin descreve a fatal 

decadência da História. Aproveitando o protótipo do Eu surrealista como atitude vanguardista, 

o homem encara o mundo e a realidade social como o primitivo encarava a natureza à sua 

volta, em busca de sentido na existência em sociedade que o cerca.  

Bürger, neste momento, contenta-se em confrontar a obra de arte orgânica com a não 

orgânica. Por reconhecer que a sua análise sobre a interpretação de Benjamin oferece, na 

realidade, uma releitura ao leitor de sua Teoria da Vanguarda, acredita ser a sua maior 

contribuição a distinção entre a obra constituída segundo o padrão clássico e, em contraponto, 

a obra de vanguarda. No primeiro caso, a arte produzida para o enlevo do receptor, deve ser 

percebida como a própria natureza que retrata, embora ele esteja ciente de se tratar de uma 

representação artística do objeto em questão. Ou seja, numa ação simultânea, aquele que olha 

a obra de arte a enxerga como uma reprodução da imagem real e mascara esta conclusão 

primeira. A um só tempo, o espectador vê como belo a mimese da realidade, mas, como um 
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prolongamento de sua descoberta inicial, esconde de si mesmo a essência da obra de arte 

como reprodução do real.  

Isto é, este encobrimento trata exatamente da aparência de realidade perseguida pela 

arte orgânica. Bürger assevera que o artista clássico produz seus trabalhos com a intenção de 

fazer o espectadpr esquecer o estado da obra de arte enquanto objeto tecnicamente produzido. 

Ou seja, permitir que o observador se concentre no objeto de observação, reproduzido tal qual 

a cena tema visualizada pelo artista, e até se esqueça que se trata de uma realizada 

mimetizada. O intento do produtor é tornar a obra um retrato do mundo real, à semelhança da 

cena observada pelo produtor. O espectador, por sua vez, apesar de reconhecer se tratar de um 

objeto de arte, vê ali a realidade reproduzida pelas pinceladas do artista, como se a verdadeira 

imagem mantivesse à sua sombra o objeto que dela se originou. Ao artefato produzido pelo 

artista é atribuído não um valor de produto, mas um valor que repousa na reprodução do real.  

No lado oposto se encontra a arte de vanguarda, a qual deseja ser reconhecida como 

artigo produzido, como coisa, como artefato, em vez de seu desaparecimento. O vanguardista 

insere a realidade em busca de reconduzir a arte à práxis vital e, com isso, revolucioná-la. 

Tenta negar e destruir a instituição arte por meio dela própria. E a esta diferença na estética da 

recepção correspondem diferentes modos de interpretação. O autor da obra orgânica 

intenciona a produção de uma obra unitária. A compreensão de seus elementos individuais 

aponta para a compreensão do todo, pois todos os seus significados são interdependentes. O 

vanguardista, por sua vez, fraciona sua obra em diferentes momentos individuais, podendo ser 

lidos e interpretados isoladamente ou em grupos sem que o todo da obra seja afetado, 

possuindo um grau muito maior de autonomia em relação à obra orgânica. 

 

 

2.4  A técnica da montagem
1
 

 

                                            
1
 A utilização do termo “montagem” nos dias presentes, em arte, está mais associada ao ato de montar uma 

exposição. A montagem como procedimento artístico, de Bürger, caiu em desuso, sendo mais apropriado o 
termo Bricolagem. Para efeito de viabilidade da pesquisa, mantivemo-nos à expressão cunhada por Bürger. 
Para maior compreensão do tema, sugerimos a leitura do livro O Pensamento Selvagem, de Claude Lévi-
Strauss, 2008, editora Papirus. Para ele, o bricoleur “[...] mesmo estimulado por seu projeto, seu primeiro passo 
é retrospectivo, ele deve voltar-se para um conjunto já constituído, formado por utensílios e materiais, fazer ou 
refazer seu inventário, enfim e sobretudo, entabular uma espécie de diálogo com ele, para listar, antes de 
escolher entre elas, as respostas possíveis que o conjunto pode oferecer ao problema colocado. Ele interroga 
todos esses objetos heteróclitos que constituem seu tesouro, a fim de compreender o que cada um deles 
poderia ‘significar’, contribuindo assim para definir um conjunto a ser realizado, que no final será diferente do 
conjunto instrumental apenas pela disposição interna das partes” (LÉVI-STRAUSS, 2008, pág. 41). 
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O conceito de Montagem foi desenvolvido por Peter Bürger: “[...] para dar conta de 

dois aspectos da ideia de alegoria de Benjamin” (MURICY, 2007, p. 49). São os princípios 

relativos à constituição de uma obra de arte alegórica, montada segundo os ideais de 

vanguarda. São eles o princípio de extração de fragmentos do contexto da vida, isolando-o e o 

eximindo de sua função. Daí sua relação com a fragmentação, em vez de construção no 

modelo clássico: do início ao fim da sua criação, a obra não recebe interferências de 

fragmentos externos a ela. Em seguida, para atribuir-lhes novo significado, distinto do 

original, o artista compila os fragmentos de realidade recolhidos, isolados e sem vida, e 

através desse processo lhes atribui sentido. Ou seja, para o artista de vanguarda, os materiais 

utilizados em sua obra são extraídos de uma origem diversa e é a compilação em um novo 

contexto – tarefa do alegorista de vanguarda – que lhe dará um novo sentido (BÜRGER, 

2012). Para Muricy:,  

A relação que permite Bürger aproximar a sua noção de montagem da noção 

de alegoria de Benjamin repousa no dado, por assim dizer mais empírico, da 

arte da vanguarda: o seu caráter de fragmentação da realidade, de crítica 

radical à aparência de totalidade. (MURICY, 2007, p. 50).  

 

“A montagem pressupõe a fragmentação da realidade” (BÜRGER, 2012, p. 134). E 

estando este conceito presente em vários modelos artísticos, é importante esclarecer as 

distinções. Montagem de imagens em cinema é um procedimento técnico, inerente ao 

processo. Ainda que apresente diferenças, como uma montagem que demonstram movimentos 

reais e outra que simula movimentos a partir de imagens estáticas (ilusionismo), é impossível 

realizar cinema sem a montagem de imagens justapostas. 

Se no cinema não passa de procedimentos, “[...] na pintura possui status de princípio 

artístico” (BÜRGER, 2012, p. 135). O autor explica que, apesar de não se tratar exatamente 

da técnica da montagem a utilizada nas colagens de Picasso e Braque, trata-se da 

manifestação primeira de ruptura com um modelo de constituição de obras de arte dominante 

desde a época do Renascimento. Neste caso, o que estava em questão era o “[...] ’ilusionismo’ 

dos fragmentos de realidade colados [...] e a ‘abstração’ da técnica cubista com que são 

tratados os objetos exibidos” (BÜRGER , 2011, p. 135-136).  

Por exemplo, no cubismo, primeiras evidências do uso na pintura, a montagem foi 

responsável pela ruptura do modelo de representação pictórica consagrada e tradicional. 

Contudo, ainda sob os domínios da técnica cubista, a colagem e montagem de fragmentos nas 

telas obedecem a regras estéticas e de composição e constituição de imagens, cuja intenção de 

equilíbrio entre volume e cores se assemelha em princípio, mas não em aplicação, ao passado 
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criticado. “O ato de colar um pedaço de jornal numa tela é, sem dúvida, um momento de 

provocação” (BÜRGER 2012, p. 136). Não se pode negar que, ao inserir um elemento alheio 

à estrutura da tela, mesclando a pintura com a colagem de elementos de uma realidade 

estilhaçada, o cubista trata da negação da pintura orgânica. Porém, não possuiria, segundo 

Bürger, um caráter de contestador da instituição arte, como nos movimentos de vanguarda, 

pois contestaria apenas a representação mimética substituindo-a pela própria realidade 

desintegrada. Menos ainda no tangente à superação da arte. Apenas uma nova maneira de 

representação artística longe dos padrões estabelecidos pela tradição. Porém, para o autor, o 

entendimento da arte de vanguarda deve partir destas primeiras colagens cubistas cuja 

intenção de ruptura com o padrão vigente se externava no processo constitutivo. 

Conforme o autor, o que diferencia tanto a montagem bem como as primeiras 

colagens, “[...] das técnicas de composição pictórica” representantes do sistema clássico 

dominante (BÜRGER 2012, p. 137) é a inserção de elementos da realidade naquilo que teria, 

no passado classicista, a função de reproduzi-la. Diferentemente de uma pintura, na qual os 

elementos reproduzidos são reflexos estáticos de um acontecimento externo aos limites da tela 

(a cena-tema), na montagem um fragmento de realidade, com características vivas tanto 

dentro do espaço criativo do artista como fora dele, convida o observador a solucionar o 

dilema arte-realidade, sendo este, segundo o autor, o intermediário destinado a conceder 

sentido entre o todo e as partes. Como já afirmado anteriormente, esta característica foi 

chamada por Bürger de unidade mediada pelo receptor. “Assim, é rompido um sistema de 

representação que se apoiava na reprodução da realidade, isto é, no princípio de que o sujeito 

artístico deve operar a transposição da realidade” (BÜRGER 2012, p. 138). 

Para Adorno (apud BÜRGER, 2012), a obra de arte orgânica tenta passar uma 

reprodução da natureza, dando a ideia de reconciliação do homem com a natureza. Na 

montagem, o autor se nega a reproduzir esta ideia, não aceita a conformação do quadro como 

um todo em si mesmo, e insere a realidade fracionada em sua obra.  

A inserção de fragmentos de realidade transforma de maneira radical a obra 

de arte. Não só o artista renuncia à conformação do todo do quadro; também 

o quadro adquire um outro status, pois, frete à realidade, suas partes não 

assumem mais aquela relação que é característica da obra de arte orgânica. 

Como signos, as partes não se referem mas à realidade, elas são realidade 

(BÜRGER, 2012, p. 139, grifo do autor). 

 

Não obstante, para Bürger, não se deve atrelar à montagem um sentido político 

expresso. Neste ponto, o autor critica Adorno segundo o qual a partir da montagem: "A arte 

quer confessar a própria impotência frente à totalidade do capitalismo tardio e inaugurar a sua 
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[própria] abolição" (ADORNO apud BÜRGER, 2012, p. 139). Para isso, Bürger recorre ao 

auxílio de Bloch para apontar duas modalidades de montagem, a direta e a indireta. Na 

primeira, há a convivência com o capitalismo (como na Itália) enquanto que na última, 

associa-se o socialismo e a intenção da derrubada do modo capitalista de economia e de 

exploração. A conclusão, para Bürger, é que não se pode atrelar um conceito de procedimento 

artístico a uma proposta política. 

Ainda na descrição do conceito de montagem, é importante considerar a apreciação de 

Wolfgang Iser e a impossibilidade de reprodução da realidade como fato esclarecedor da 

renúncia à reconciliação entre homem e natureza, entre o princípio ilusionista do autor - que 

se identifica com a teoria do reflexo - e a realidade. O objeto aparece ao observador como a 

certeza inquestionável de sua irrepresentatividade. "A montagem de imagens destrói essa 

finitude ilusionista das 'imagens' e supera a confusão entre os fenômenos reais e a forma de 

sua contemplação" (ISER apud BÜRGER, 2012, p, 207). Para endossar seu conceito de 

montagem, Bürger se vale de Adorno para afirmar que há, numa montagem, um princípio de 

construção, mas não de síntese, no sentido de uma unidade de significado. E neste ponto 

reside o princípio de criação da montagem, compartilhado pelas colagens cubistas.  

A obra de arte orgânica é construída segundo o padrão estrutural 

sintagmático: as partes individuais e o todo formam uma unidade dialética. 

A leitura adequada é descrita através do círculo hermenêutico: as partes só 

podem ser compreendidas a partir do todo da obra, e este, por sua vez, 

somente a partir delas (BÜRGER, 2012, p. 141).  

 

Numa obra de vanguarda, as partes se emancipam do todo constituindo em si uma 

unidade de significado, sem estar necessariamente subjugada à compreensão do todo. Numa 

obra literária, por exemplo, seria possível permutar a ordem dos textos, ou mesmo introduzir 

outros, sem que com isso haja qualquer transformação significativa. O decisivo aqui não está 

em cada acontecimento e sua particularidade, mas no princípio construtivo que une a série de 

acontecimentos (BÜRGER, 2012). 

Tudo isso traz consequências conjunturais para a recepção de obras de arte. Visto que 

a obra vanguardista não assume um caráter sintagmático, não confere sentido às partes 

relacionado ao todo da obra. Para o observador, que carrega o modo orgânico de apreciação e 

análise, falta uma concatenação lógica de ideias e significado. Esta ausência é intencionada 

pelo autor que impõe ao espectador um novo modelo de arte. Aquele que assiste a uma obra 

de vanguarda, formado nas obras orgânicas, choca-se deparado à suposta falta de sentido do 

objeto de apreciação, consequência da insubordinação das partes ao sentido do todo. "O 

choque é ambicionado como estimulante, no sentido de uma mudança de atitude; e, como 
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meio, com o qual se pode romper a imanência estética e introduzir uma mudança da práxis 

vital do receptor” (BÜRGER, 2012 p. 142). 

No entanto, um choque anunciado, há esperado e programado, teria efeitos 

minimizados e extremamente passageiros. A despeito do choque minimizado quando 

previamente anunciado, o aspecto o cunho enigmático da obra vanguardista se mantém 

presente. Ademais, de acordo com Bürger, se o receptor se nega a acatar a denegação do 

sentido diretamente traçado entre o todo e as partes; se não consegue aquiescer com a tirania 

do sentido inferido das partes singulares da obra; este receptor, diante de uma obra montada, 

deve direcionar suas atenções justamente “[...] para os princípios de construção que 

determinam a constituição da obra” (BÜRGER 2012, p. 146). Logo, caso permaneça ligado a 

um passado no qual a relação de sentido se exibia às claras, acostumado a este círculo 

hermenêutico de sentido, o espectador se prostraria diante de uma obra vanguardista. Seu 

dever, então, passa a ser examinar o produto em busca de uma análise do princípio 

constitutivo do trabalho apresentado como a solução para o caráter nebuloso e obscuro da 

obra vanguardista.  

Este tipo de recepção é imposto ao receptor da seguinte maneira: na obra de 

arte vanguardista, a parte – que dentro da obra de arte orgânica se caracteriza 

pela necessidade, na medida em que tem uma atuação na constituição de 

sentido do todo da obra – se transforma em mero recheio de um padrão 

estrutural (BÜRGER, 2012, p. 146). 

 

Ou seja, na obra de arte vanguardista, as partes podem conferir sentido ou não ao todo 

do trabalho. Desta maneira, em determinadas obras nas quais as partes não teriam relação com 

o sentido do todo, não há por que o espectador se deter na análise semântica da produção. Nas 

palavras de Bürger suprarreproduzidas, em obras como estas as partes isoladas não passariam 

de “mero recheio de um padrão estrutural”.  

E esta é a principal mudança proporcionada pela vanguarda: o modo de recepção de 

obras de arte abandonou seu caráter orgânico e o círculo hermenêutico representativo de um 

passado tradicionalista e passou a voltar-se para o processo de confecção da obra. Com isso, 

não se afirma que um método de construção esteja estritamente relacionado a um de recepção. 

Ou seja, nem as obras orgânicas se limitam ao modo hermenêutico de compreensão, nem a 

vanguarda apaga a discussão em torno do sentido de sua obra. O que Bürger acredita e afirma, 

com um tom especulativo, na realidade, como solução para o dilema do esquema 

hermenêutico de sentido (tese) versus métodos formais voltados para os procedimentos de 

construção (antítese) seria uma síntese na qual ambos seriam superados. 
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Apesar da intenção de ruptura, na opinião de Bürger, não se poderia ainda dizer que a 

obra de vanguarda elimine quaisquer resquícios de sentido entre as partes e o todo, 

permanecendo com isso inserida no círculo hermenêutico. Para isso, seria necessário ao 

processo de recepção da obra de arte aceder ao processo contraditório de constituição de uma 

obra de arte de vanguarda. No antigo lugar unidade de sentido do passado orgânico reside a 

contradição entre os elementos componentes do princípio criativo do trabalho artístico. Ou 

seja, "Não é mais a harmonia das partes individuais que constituem o todo da obra, mas, sim, 

a relação contraditória entre as partes heterogêneas" (BÜRGER, 2012, p. 147-148). Logo, à 

hermenêutica tradicional se segue uma hermenêutica crítica, capaz de perceber não mais a 

harmonia do todo e das partes, mas suas contradições como princípio da própria confecção da 

obra de vanguarda. Depois das obras vanguardistas não se exige mais a concordância dos 

elementos que constroem a totalidade da obra. Em vez disso, é justamente a discordância, o 

debate que se segue entre as partes e a própria obra de arte. Assim, uma das principais 

consequências da vanguarda foi a superação da hermenêutica tradicional para dar lugar a seu 

formato crítico, um novo método de compreensão da arte ou de apreensão de suas obras. 
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3 VANGUARDISMO NA OBRA DE MONTEZ MAGNO 

 

 

3.1 Formação e contextos 

 

Montez Magno é natural de Timbaúba, cidade no interior de Pernambuco, a 100 km da 

capital Recife. Filho de pai poeta e jornalista, Balthazar de Oliveira, e mãe professora, 

Sebastiana Veras de Oliveira, nasceu em 1934 e no mesmo ano de seu nascimento sua família 

se transferiu para o Recife. Como mostrou Clarissa Diniz (2010), Montez Magno se viu 

atraído pela pintura em 1954, após ter contato com uma prima artista. A partir deste ano inicia 

seus estudos na Escola de Belas Artes do Recife, mas, conforme Gouveia (2012), passa pouco 

tempo, pois prefere se dedicar à arte abstrata de modo autodidata. Diniz conta que foi lá que o 

artista conheceu a arte moderna, saindo das salas de aula de ensino rigoroso do que seria 

chamada de Bela Arte. A cidade do Recife ainda engatinhava nas experimentações da arte 

moderna e, quando ainda apresentava estas características, apareciam camufladas pelos temas 

da aristocracia ou do proletariado:  

Então dividida entre o academicismo retratista da Escola de Belas Artes e a 

moderna Figuração dos artistas filiados ao Ateliê Coletivo da Sociedade de 

Arte Moderna do Recife, genericamente, a arte local oferecia ainda pouco 

espaço aos problemas e experimentações da forma, que costumavam surgir 

parcialmente soterrados sob condicionamentos diversos que talvez pudessem 

ser sintetizados, todavia, em compromissos sociais de dois tipos: com a 

aristocracia ou com o proletariado (DINIZ; HERKENHOFF; MONTERO, 

2010, p. 9). 

 

De um lado a tradição romântica e idealizada do que seria um modelo europeu 

parisiense de pintura e arte rivalizava com uma arte político-social e de outro as 

experimentações da forma, das cores, métodos, procedimentos e conteúdos dos artistas mais 

inovadores em Recife. Magno representava, justamente, esse desejo pelo novo, uma tentativa 

de fuga deste embate estético-ideológico. Nas revistas da biblioteca da já citada Escola de 

Belas Artes do Recife conhecia artistas como Paul Klee, Kandinsky e Mondrian e, após o 

contato com Aloísio Magalhães, seguia um projeto de abstração herdado de Cícero Dias, com 

a geometria influenciada pelos temas regionais, e “[...] desenvolvia uma geometria de 

coloração “ácida” que, mais tarde, atribuiria à luz pernambucana” (DINIZ; HERKENHOFF & 

MONTEIRO, 2010, p. 10).  

Já em 1957 passa a residir em Olinda, onde divide um atelier com Adão Pinheiro e 

Anchises Azevedo. Ainda em 1957 realiza sua primeira exposição individual no Instituto de 
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Arquitetos do Brasil, Seção Pernambuco (Recife, PE). De intensa atividade durante toda a sua 

história artística, principalmente nos vinte primeiros anos de trabalho, como é possível notar a 

partir da linha do tempo no APÊNDICE A, Montez participou avidamente de exposições, 

mostras individuais e coletivas, dentro e fora do país e integrou o júri de vários salões de arte 

em Pernambuco e no Rio de Janeiro, conforme dados disponibilizados no livro cujo título 

coincide com o nome do artista (DINIZ; HERKENHOFF; MONTEIRO, 2010).  

O Brasil da época vivia uma realidade distinta da Europa, onde Magno buscou várias 

de suas influências. Estimulados pelo governo brasileiro, que propagava a ideia do Brasil 

como futura potência mundial, os artistas brasileiros que, mais tarde, surgiriam como 

concretistas, desejavam contribuir para o país realizar este desejo de país em crescente 

prosperidade: 

O desejo de construir uma sociedade nova e moderna, regida por modelos 

racionais, certamente contribuiu para a difusão no continente sul-americano, 

de uma arte imbuída de uma ideologia progressista. Convencidos do papel 

capital que as descobertas científicas poderiam desempenhar para a 

transformação do real, numerosos artistas e críticos engajaram-se com 

empenho em uma arte seduzida pela técnica e baseada em concepções 

matemáticas, acreditando que, assim, poderiam auxiliar a América Latina a 

despontar no cenário mundial. Nesse sentido, o caso brasileiro é exemplar. 

Aos olhos de muitos [...] o Brasil do pós-guerra estava preparado para galgar 

diferentes etapas e acertar finalmente o passo com as nações mais 

desenvolvidas. O lema do governo Kubitschek “Cinquenta anos em cinco”, 

ilustra com perfeição a atmosfera otimista e voltada para o futuro que 

dirigentes, intelectuais progressistas e empresários audaciosos tentavam 

imprimir ao país e que culminaria com a construção de Brasília (COUTO, 

2004, p. 78-79). 

 

O concretismo e a jovem vanguarda brasileira procuravam uma arte que refletisse o 

recente processo de industrialização do país, a ainda infante atividade do designer, as artes 

aplicadas, o urbanismo e a arquitetura, e se voltavam contra a Figuração da arte brasileira 

(COUTO, 2004). O projeto arquitetônico de Brasília, por exemplo, surge neste cenário como 

junção das questões artísticas e funcionalistas e se torna um projeto moderno por excelência. 

Após o início da crise política e econômica dos anos 60, com a alta da inflação, renúncia de 

Jânio Quadros e o Golpe Militar, a arte brasileira mantém os olhares direcionados para as 

tendências europeias e para um período de engajamento social, conforme os modelos 

vanguardistas de participação social e fim da barreira entre o artista e o espectador, visando o 

fim da autonomia da arte também na realidade brasileira (FREITAS, 2005). 

De acordo com Reis (2006, p. 73), existia no Brasil “[...] temas que atravessavam 

ideologicamente o debate nacional tais como desenvolvimento, subdesenvolvimento, 
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dependência cultural, afirmação de uma identidade nacional, e imperialismo cultural e 

econômico norte-americano”. Para ele, estes assuntos fizeram parte da vanguarda dos anos 60, 

do conceito de objeto e dos programas de arte de vanguarda da época. O autor argumenta que 

o desenvolvimento de todo o sentimento de vanguarda brasileira nasceu e cresceu desde os 

anos 20, com o nascimento da modernidade brasileira, passando pelos movimentos concreto e 

neoconcreto nos anos 50 para, em seguida, atingir toda a vasta produção dos anos 60. E uma 

das afirmações da vanguarda no Brasil, ainda segundo Reis, passava por uma renovação da 

linguagem artística. Montez Magno, artista que transbordava as barreiras das linguagens, 

fazendo-se notar em objetos, quadros, performances e poemas, defendia, incansável, esta 

renovação da qual falava Reis. 

Neste sentido, segundo Diniz (DINIZ, HERKENHOFF; MONTEIRO, 2010), Montez 

Magno, após regressar de viagem pela Europa, em 1965, depara-se com o panorama de um 

país instável política e economicamente. Insere-se no campo da arte de neovanguarda, por 

vezes com cunho político, e em 1968 seu trabalho já havia sido tachado como antiarte por 

Lygia Pape quando da exposição de Montez no IBEU, Rio de Janeiro (apud DINIZ; 

HERKENHOFF; MONTEIRO, 2010). Propõe como alternativa ao universo bidimensional e 

representativo da Figuração uma abordagem que suscite a participação do observador. Uma 

participação interativa, visando à eliminação das barreiras entre artista e espectador. Uma 

nova relação na qual as duas pontas do processo comunicativo da arte se tocassem, formando 

um novo ciclo. 

Outro conceito amplamente trabalhado foi o da apropriação de objetos e a lhes 

imposição de novos significados, dado o novo contexto. Deste modo, jovens artistas do Brasil 

procuravam se alinhar ao modelo da vanguarda europeia e responder às barreiras da escola 

tradicionalista. As experimentações de Montez Magno eram a contribuição pernambucana ao 

projeto de Antônio Bandeira de reconFigurar o “programa construtivo da arte brasileira, 

fugindo do concretismo ou da arte geométrica em geral” (HERKENHOFF, 2009, apud 

DINIZ; HERKENHOFF; MONTEIRO, 2010, p. 17). Na opinião de Diniz, Magno intenciona, 

ainda, dar cabo ao regime bipolar estético-ideológico que predominava no contexto artístico 

brasileiro e solucionar o dilema arte-vida, abordado no capítulo anterior. Ou seja, a 

reintegração da arte com a práxis, a qual, na opinião de Bürger encabeçou os ideais 

vanguardistas europeus, fez parte também dos debates artísticos no Brasil. Como afirmou 

Maria de Fátima Morethy Couto: 

O processo de aceleração industrial em andamento no país, que se 

encontrava mais avançado em São Paulo, incitava a uma redefinição do 



58 

 

papel social do artista brasileiro. Este passa então a ser visto como 

participante ativo do projeto de edificação de uma sociedade moderna e 

produtiva, trabalhando no domínio da estética industrial, da tipografia, das 

artes gráficas, etc... (COUTO, 2004, p. 81). 

 

Para ela, a vanguarda brasileira tomou para si a responsabilidade de recobrar a 

consciência do artista, para que por meio dela fosse possível contribuir/agir contra o mundo 

do capital, racional, produtivo e planejado. Além desta característica, fortemente ligada aos 

propósitos da vanguarda no velho mundo, a autora ressalta outro fator de alinhamento 

artístico Europa-Brasil: o repúdio ao culto ao gênio artista e à noção de obra única. 

O artista moderno, portanto, deveria colaborar na construção do novo 

mundo. [...] Ao mesmo tempo, porém, deveria combater o prestígio 

arraigado à execução artesanal e rejeitar a noção de obra de arte como objeto 

único e sagrado. Em vez de sujeitar-se a formulações plásticas antigas, o 

artista contemporâneo deveria criar novas formas de expressão, compostas 

segundo princípios sistemáticos, concebidas em série e acessível a todos 

(COUTO, 2004, p. 82). 

 

Ou seja, o concretismo abrigava em si a sua negação dialética, o embrião da 

contestação da arte pela arte. Tanto assim foi o movimento neoconcreto, nascido como 

contraposição ao objetivismo concretista, já em seu manifesto declarava sua oposição à 

racionalidade capitalista. 

Segundo Couto: “[...] a arte brasileira de vanguarda foi fortemente marcada por um 

profundo experimentalismo” (2004, p. 199). Simultaneamente, ocorreram na década de 60 o 

retorno gradual do Figurativismo, cujas intenções abarcavam o reencontro com a cultura de 

massas, tematicamente; e, após as contribuições neoconcretas, as “[...] atitudes iconoclastas, 

irreverentes, proposições vivenciais e/ou ambientais e happenings proliferavam nos meios 

artísticos de vanguarda das duas grandes metrópoles do país” (COUTO, 2004, p. 200). Passou 

a ser comum a confecção de objetos, primordialmente caixas, realizados a partir de materiais 

precários e sem a preocupação do bom acabamento artesanal.  

Para a autora, absorvida a descrença nos valores esteticistas tradicionais, a 

consequência foi o abandono gradual da pintura de cavalete, fortalecendo a criação de 

estruturas ambientais e objetos. Neste contexto Montez Magno esteve inserido. Não sucumbiu 

ao retorno Figurativista de cunho político-social e, ao longo de sua trajetória, pouco se 

aventurou neste universo. Mostrou-se mais alinhado ao perfil de “Lygia Clark [artista muito 

apreciada por Montez, a qual] seguia seu caminho mantendo-se distante do acalorado debate 

sobre a necessidade do engajamento político-social do artista” (COUTO, 2004, 216).  
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No entanto, mesmo mantendo-se mais distante deste debate, Montez não deixou de 

emitir sua opinião nem de dar sua contribuição. Algumas de suas obras mantinham 

nitidamente uma crítica político-social – vide América, América (1973). Outras apresentavam 

uma ironia latente, uma sátira velada, como em Moby Dick (Figura 04), também de 1973, a 

qual, na opinião de Diniz, “ganha ares de monumento à resistência” (DINIZ; 

HERKENHOFF; MONTEIRO, 2010, p. 52). Esta batalha conceitual em meio à repressão 

militar ainda vai permanecer ativa nos anos seguintes. Na série Conservas, confeccionada no 

mesmo ano das obras acima (discutida no capítulo seguinte), Magno permanece na 

apropriação de itens cotidianos para, conforme Diniz (DINIZ; HERKENHOFF; MONTEIRO, 

2010), revelar sua insatisfação com o meio em que vivia. Diniz afirma ainda que: “[...] 

transforma em maquete a aleatoriedade num universo concreto, com ares de projeto 

urbanístico para um povo jogado à própria sorte” (DINIZ; HERKENHOFF; MONTEIRO, 

2010, p. 60-61). Ou seja, ainda que não contivesse itens notoriamente políticos, sua obra se 

inseria na discussão contemporânea de engajamento político na arte. 

 

 

Figura 04: Moby Dick (1973).  

Fonte: DINIZ; HERKENHOFF; MONTEIRO (2010). 

 

Esta peculiaridade de Montez aparece, como processo histórico, depois da cisão 

promovida pela obra de arte vanguardista no desenvolvimento da história da arte. Deixando 

para trás o passado da “arte orgânica” e da “unidade de sentido” – conforme termos 

apresentados por Bürger –, o artista ganhou a possibilidade de inserir, em uma mesma obra, 

aspectos políticos e não políticos (BÜRGER, 2012, p. 162). Com o ganho de autonomia das 
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partes em relação ao todo da obra, cada elemento poderia carregar o seu sentido, sendo, 

inclusive, justapostos os temas políticos e não políticos. 

Segundo o Bürger, o advento da arte de vanguarda proporcionou uma arte política 

totalmente efetiva, visto que na obra orgânica o engajamento deve vir subjugado à unidade do 

todo e das partes. Ou seja, o entusiasmo político teria que vir inscrito na relação forma-

conteúdo. Quer dizer, o tema, qualquer que seja ele, em uma obra de arte orgânica, emerge do 

todo, obedecendo ao círculo hermenêutico de sentido. Desta forma, para Bürger, não havia 

como um artista contestar de fato a instituição Arte mantendo-se adequado aos moldes 

tradicionais de criação. Para ele, somente uma transformação total na arte, inclusive no seu 

princípio constitutivo, proporcionaria um ataque eficaz à arte autônoma burguesa. Pois, “A 

obra que dá forma ao engajamento, segundo a lei estética da organicidade, é tendencialmente 

percebida como mero produto artístico. A instituição arte neutraliza o conteúdo político da 

obra individual” (BÜRGER, 2012, p. 160). 

Logo, segundo a argumentação de Bürger, não havia como uma obra de arte orgânica 

direcionar um ataque político eficaz, pois ela ainda pertencia à instituição da arte clássica 

descolada da práxis vital2. Deste modo, o conteúdo da obra conduzia a um sentido único do 

todo, sendo apenas mais uma das partes da obra, cujo ataque político, transformado em 

produto, tem o seu valor neutralizado. “A obra engajada só pode ser bem-sucedida quando o 

próprio engajamento é o princípio unificador que a perpassa (inclusive em sua forma)” 

(BÜRGER, 2012, p. 159). Ou seja, quando há, já no processo constitutivo, uma intenção de 

ataque político. 

É após este momento, de emergência da obra vanguardista, que Montez surge como 

artista. Situando-se depois da transformação da obra não orgânica, Magno foi capaz de 

absorver características de ambos os modelos de criação: orgânico e não orgânico3.  

Na obra clássica, na opinião de Bürger (2012, p. 160), justamente por ser considerado 

um “mero produto artístico”, o engajamento político tem o seu valor neutralizado pela 

instituição arte. Ou seja, inserido no padrão hermenêutico de sentido, o artista, em vez de 

forçar a derrocada da instituição arte, somente alivia as pressões críticas ao sistema. O meio 

adotado para a realização de um suposto ataque politicamente engajado – a arte orgânica – 

                                            
2
 Bürger, no entanto, por escrever após uma compreensão dos movimentos de vanguarda, limita o poder deste 

ataque vanguardista: “Uma vez aceito o secador de garrafas [obra de Marcel Duchamp, 1914], assinado como 
objeto digno de estar num museu, a provocação cai no vazio, transformando-se no seu oposto. Se, hoje, um 
artista assina e expõe um cano de estufa, de forma alguma ele está denunciando o mercado da arte, mas a ele 
se incorpora; não destrói a ideia da criatividade individual, mas a confirma. O motivo para isso, há que buscá-lo 
no fracasso da intenção vanguardista de uma superação da arte” (BÜRGER, 2012, p. 101). 
3
 Esta ideia será melhor defendida no Capítulo 3. 
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absorve o tema do engajamento como uma das partes componentes do todo e, assim, aniquila 

o seu efeito. 

Ao contrário, em uma obra de arte não orgânica, a qual não cabe mais no 

enquadramento da unidade hermenêutica de sentido, o motivo político ganha validade, mesmo 

como parte isolada do todo. Dado o vertiginoso ganho de autonomia das partes em relação ao 

todo da obra, o tema do engajamento, ainda que possua uma aparição individualizada no 

contexto global, contém validade artística e comunicativa. 

Sendo assim, a produção de Montez, compreende uma característica possível somente 

após o advento da arte de vanguarda, conforme apontado por Peter Bürger (2012). Esta 

transformação pôde ser alcançada, como demonstrado no capítulo anterior, por meio da 

montagem nas artes de vanguarda. 

Conforme Bürger (2012), a justaposição de objetos retirados de seus contextos 

originais, impondo-lhes um novo significado a partir da inserção no ambiente da obra de arte, 

denominado por ele de montagem, constitui a base da arte de vanguarda europeia. Montez, no 

entanto, parece fugir de definições precisas sobre sua arte. Por meio da montagem revela sua 

ambiguidade conceitual. A montagem, método de criação tipicamente vanguardista e não 

orgânico, quando aplicada por Montez adquire uma faceta orgânica. Como na obra Moby 

Dick (Figura 04), apesar de “montada” a partir de materiais coletados (madeira metal e 

plástico), a mesma não se esquiva da compreensão hermenêutica de sentido. Seu título e suas 

partes combinadas caminham em direção a um significado e a uma contemplação da forma de 

baleia que a tora de madeira possui. Ou seja, Montez Magno trabalha, dubiamente, o princípio 

a priori não orgânico da montagem. Daí decorre a sua imprecisão e a impossibilidade de 

afirmar, categoricamente, seu pertencimento a qualquer movimento ou a sua adoção de 

qualquer técnica criativa.  

Através desta sua perspectiva hesitante (seu aspecto orgânico e não orgânico 

apresentado acima), Magno parece sugerir um novo olhar para o seu trabalho, o qual se 

adequava aos novos pressupostos da arte de vanguarda carregando, no entanto, suas próprias 

particularidades4 (ver tópico 2.3).  

Montez Magno destacou-se, em seu tempo, por não apresentar a mesma linha 

Figurativa da tradição regional pernambucana, como demonstrou Clarissa Diniz. O curto 

período de frequência às aulas da Escola de Belas Artes de Pernambuco e as visitas 

                                            
4
 As características peculiares de Montez frente aos movimentos europeus de vanguarda serão amplamente 

discutidas na seção 2.3, tópico que trata da principal divergência visualizada na montagem do artista, e no 
Capítulo 3 destinado à análise do estudo de caso. 
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sequenciadas à biblioteca da mesma fizeram Montez Magno conhecer o modernismo europeu 

e o levaram ao abstracionismo. Segundo Diniz; Herkenhoff; Monteiro (2010, p 10) “[...] as 

heranças da abstração geométrica europeia ou do concretismo brasileiro, abrem espaço para as 

experimentações que o artista desenvolveria com o princípio dos anos 1960, entre Olinda, São 

Paulo e Madri”.  

Foi neste contexto que Montez trabalhou, no início de sua carreira, nas séries 

Fragmentações e Caatinga, ambas de 1963 (Figura 05). O próprio artista, em citação de 

Clarissa Diniz, segundo o próprio, afirma tentar atingir nestas séries o âmago da matéria. Na 

maioria frutos e paisagens nordestinas, Magno realiza um trabalho de implosão destes 

materiais até fragmentar a forma por inteiro.  

Fundamentalmente, é como se eu quisesse ver o que ocorria dentro da 

matéria, uma espécie de atomização. [...] Vou fragmentar a forma. Como 

vou fragmentar a forma? Através de partículas, no plano. Depois disso, em 

1966, essa fragmentação ganha um suporte tridimensional, quando surgem 

os relevos. Eles são a fragmentação tridimensional da forma. Eu descobri 

que essas coisas estavam ligadas aos fótons. Quis alongar, depois, a 

fragmentação, como se fossem ondas (MAGNO apud DINIZ; 

HERKENHOFF; MONTEIRO, 2010 p. 17). 
 

Deste modo Montez manipulava a realidade (a flora nordestina) fragmentando-a e 

realizando suas pinturas como um prefácio daquilo que seria o conceito de seus objetos 

produzidos anos mais tarde (ver próximo capítulo). Nas palavras do próprio Montez, extraídas 

do livro de Diniz:  

[...] uma forma real pode e pertence também ao mundo da abstração 

metafísica quando é captada em sua íntima essência, ou seja, que devido a 

um processo de inversão ou retorno à fase primária da matéria, esta é 

percebida em seu estágio de desenvolvimento (MAGNO apud DINIZ; 

HERKENHOFF; MONTEIRO, 2010 p. 18).  

 

Figura 05: Da Série Caatinga (1963).  

Fonte: DINIZ; HERKENHOFF; MONTEIRO (2010). 
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Como afirmado anteriormente, no seu contexto regional pernambucano, Montez 

Magno parecia não se reconhecer. Enquanto Pernambuco oscilava entre o acadêmico e o 

social, entre a arte imbuída retratista da Escola de Belas Artes e o Figurativismo com 

responsabilidades sociais, Magno se identificava com teorias pouco comuns no núcleo 

recifense. Frederico Morais exprimiu essa ideia, já em outubro de 1972, ao afirmar que 

Magno é “[...] um artista que optou pela marginalidade, que decidiu seguir seu rumo 

independentemente das tendências vigentes e da opinião da crítica” (apud MAGNO, 2012, p. 

234). Entenda-se este espírito marginal como uma tendência a viver à margem das práticas 

artísticas comuns. O que, na prática, era representado pela preferência do artista em direcionar 

seu olhar para os desígnios do velho continente. O próprio artista se mostra afinado com os 

desejos europeus quando diz, em 1968, que: 

O artista, atualmente, faz uso e amplia a sua percepção sensorial do mundo 

através de suas múltiplas possibilidades [...]. Com isto a arte se estende a 

todos e estimula e desenvolve a nossa capacidade perceptiva. Possivelmente, 

a meu ver, isto nos levará cada vez mais a uma fusão do binômio arte-vida, 

pois as representações metafísicas do mundo irão se desbotando e 

desaparecendo em face da ampliação dos conhecimentos do homem com 

respeito a seu modo de ver, sentir, perceber e pensar sobre si mesmo e sobre 

as coisas que o cercam. A própria realidade e o poder do homem de penetrá-

la e conhecê-la melhor trará e será em si mesma tão rica e cheia de inovações 

que o artista, e com ele o povo, poderão exercitar continuamente a sua 

sensibilidade estética, pois a meta da arte é de se reintegrar com a vida, de tal 

forma que todos possam participar criativamente de tudo o que for feito pelo 

homem e para o homem (MAGNO, 1968, apud DINIZ; HERKENHOFF; 

MONTEIRO, 2010, p. 29). 

  

O binômio arte-vida do qual falava Magno foi o tema dos movimentos de vanguarda 

na Europa, conforme Bürger (2012). Paulo Reis afirma que o “[...] binômio arte e vida 

convergia nas propostas vanguardistas e agregava, muitas vezes, o posicionamento político” 

(REIS, 2006, p.10).  

As reflexões e posicionamentos políticos e filosóficos de Montez geraram as obras da 

Série Caixas, em 19675. Trata-se de estojos escolares apropriados e ressignificados pela 

pintura, em favor da relação “[...] espaço-tempo-cor-luz” (DINIZ; HERKENHOFF; 

MONTEIRO, 2010, p. 25). Em Escultura Manipulável, 1968 (Figura 06), feita a partir de 

placas de alumínio e de cartão betumado, Magno se aproxima dos Readymade de Duchamp e 

confere ao espectador a responsabilidade de uma coautoria da obra ao convidá-lo à interação.  

 

                                            
5
 Uma das obras analisadas no estudo de caso, ver Capítulo 3. 
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Figura 06: Pela Fresta (1972).  

Fonte: DINIZ; HERKENHOFF; MONTEIRO (2010). 

 

Também em Pela Fresta, de 1972, (Figura 07), cubo de madeira aberto em dois de seus 

lados por fendas, o autor propõe ao espectador a enxergar o mundo pela fresta dos cubos - 

uma conotação política frente à realidade ditatorial da época, segundo Clarissa Diniz. Ainda 

na ideia da fusão da arte com a vida, a autora afirma que Montez Magno trazia ao observador 

os princípios do Do It Yourself, ao desmistificar não somente a obra de arte, como também o 

artista e ainda incentivar o espectador à ação.  

Nessa exigência não apenas convergem produtor e receptor, como também 

os conceitos perdem seu sentido. Não há mais produtores e receptores, mas 

ainda e tão somente aquele que se serve da poesia como instrumento para a 

realização da vida (BÜRGER, 2012, p. 102). 
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Figura 07: Pela Fresta (1972).  

Fonte: DINIZ; HERKENHOFF; MONTEIRO (2010). 

 

Nota-se, com isso, que o artista em estudo, em consonância com as experimentações 

vanguardistas europeias, empenha-se em derrubar as barreiras entre artista e observador. Com 

isso, contribui para desmistificar a aura de gênio criador da arte, outra das metas dos 

movimentos de vanguarda. Se, outrora, Pernambuco via-se aprisionado na luta entre o 

tradicionalismo da Escola de Belas Artes e a Figuração dos artistas ligados ao Atelier 

Coletivo de Arte Moderna do Recife, Magno rompe com a dicotomia da representação de 

valores aristocráticos e proletários, na tentativa de trazer a arte para a esfera da vida (DINIZ; 

HERKENHOFF; MONTEIRO, 2010). Na opinião de Peter Bürger (2012), a intenção 

vanguardista de superação da arte e sua união com a práxis vital não logrou êxito. A despeito 

deste suposto fracasso, Montez reformula as tentativas de reintegração arte-vida, convidando 

o receptor a uma ação. Esta ideia fará parte da discussão do terceiro capítulo. 

A realidade vivida por Montez Magno, no período anterior à sua primeira exposição, 

em 1957, era a ideia de progresso e modernismo, presentes no discurso dos “50 anos em 5” do 

presidente Juscelino Kubitschek. No campo das artes, a busca de uma identidade artística 

nacional refletia o progressismo político. Se outrora Portinari era considerado o melhor 

exemplo de artista moderno, por manter o interesse pelas questões sociais conjugados a uma 

vasta pesquisa plástica, fugindo do abstracionismo vanguardista europeu, a partir da década 

de 1950 o concretismo ganha força. Portinari, junto com Di Cavalcanti, passa a representar 

uma estrutura obsoleta, patriarcal e agrária, contrárias ao desejo de progresso presente nos 

ideais de futuro refletido nos discursos presidenciais (COUTO, 2004). Maria de Fátima 
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Morethy Couto (2004), em seu livro Por uma Vanguarda Nacional, afirma que os primeiros 

defensores da arte concreta:  

[...] acreditavam em seu potencial revolucionário, transformador. Artistas e 

críticos que promoveram tal tendência no Brasil declaravam-se 

compromissados com o destino do país e pregavam a implementação de 

mudanças sociais profundas. A arte moderna, ou abstrata de tendência 

construtiva era, para eles, não apenas o simples resultado de meros 

malabarismos formais, mas um dos instrumentos mais poderosos para a 

construção de uma nova sociedade (COUTO, 2004, p. 79-80). 

  

No país, cada vez mais os incentivos a uma arte transformadora se fazia presente nos 

discursos dos críticos de arte e surgiam vários grupos de artistas cujas pretensões 

transformariam a arte nacional. Em São Paulo, por exemplo, foi criado o grupo Ruptura, que 

já em seu manifesto revelava a intenção de destinar à arte um lugar definido na 

contemporaneidade. No Rio de Janeiro o grupo Frente, do qual participaram alguns dos 

futuros formadores do movimento neoconcreto, reconhecia a atividade autônoma da arte, mas 

lhe conferia um papel social de dar estilo a sua época, (COUTO, 2004). Ao contrário do que 

lhes apontavam os figurativistas engajados com a política, os artistas dos grupos: concreto e 

neoconcreto diziam-se ávidos defensores do poder transformador da arte. Na opinião de 

Mário Pedrosa, era um equívoco apontá-los como grupos desinteressados com os problemas 

sociais do país.  

A arte, para eles, não é atividade de parasitas nem está a serviço de ociosos 

ricos, ou de causas políticas ou do Estado paternalista. Atividade autônoma 

e vital, ela visa a uma altíssima missão social, qual a de dar estilo à 

época e transformar os homens, educando-os a exercer os sentidos com 

plenitude e a modelar as próprias emoções (PEDROSA, apud COUTO, 

2004, p. 89, grifo da autora).  
 

Em Pernambuco, diferentemente do que acontecia no eixo Rio de Janeiro - São Paulo, 

a arte de cunho político-social predominante não era abstrata concreta ou neoconcreta. 

Conforme afirma Gouveia (2012), os valores de arte de engajamento social eram visíveis no 

Figurativismo do Atelier Coletivo, reflexo de influências socialistas dos partidos de esquerda. 

José Cláudio, em seu livro Memória do Atelier Coletivo, ressalta a característica fundamental 

do atelier e dos artistas que o formavam em um tempo de insatisfações políticas e influências 

socialistas russas e marxistas.  

Mesmo os mais próximos da tendência francesa, interessados em 

formalismo, não ousavam pintar outro assunto que não fossem Figuras do 

povo, trabalhadores, camponeses, feirantes, vaqueiros, ambulantes, 

estivadores, crianças pobres. Ninguém ousava pintar paisagem, nem mesmo 

como fundo. Os quadros tinham de ser ocupados pelas Figuras [...]. O espaço 
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de um quadro era precioso demais para ser desperdiçado com fundos 

românticos. Admitindo-se, além das Figuras, um ou outro elemento 

relacionado com o trabalho que as Figuras executavam (pois as nossas 

Figuras estavam sempre ocupadas) como um puçá, tratando-se de pescadores 

de siri; balde, vassoura, tamborete, vaca, se se tratava de ordenha; potes, 

tijolos, telhas, se olaria; forno, rodo, prensa, cocho-de-peneirar, em casa-de-

farinha. Neste caso podia entrar um cachorro, uma galinha ciscando ao pé da 

ceva, um cavalo carregando lenha, ou farinha. Os temas de festejos 

populares eram cultivados: lanceiros, Figuras de maracatu e caboclinho, 

passistas de frevo. Com cuidado para não enveredar pelo erotismo. [...] Nu, 

só se fosse índio ou alguma representação alegórica, e mesmo retrato era 

olhado de través como sintoma de narcisismo, individualismo revoltante. 

Natureza-morta então era o último grau de alienação, somente arriscado uma 

vez por Ivan [Carneiro], mas mesmo a justificativa de ‘estudo’ não era aceita 

(CLÁUDIO, 2012, p. 45-46). 

 

O ideal artístico era a exaltação da classe popular, em analogia ao camponês 

revolucionário russo, e do povo brasileiro, cuja utopia se construía na consolidação do poder 

político ao proletariado. Montez Magno não partilhava desta tendência Figurativa, mas a 

apresentação do cenário local no princípio de sua formação como artista se mostra 

significante para a compreensão da formação de seu discurso poético voltado para o cotidiano 

popular. 

De acordo com Teles (2013, p. 52), os artistas de Pernambuco do início dos anos 50 

absorviam as influências formadoras de opinião de Gilberto Freyre e Abelardo da Hora. Além 

destes, o movimento muralista mexicano, cujos personagens ícones estavam representados na 

Figura de Diego Rivera, José Clemente Orozco e Davi Alfaro Siqueiros, incentivava os 

integrantes do Atelier Coletivo à produção de uma arte que enaltecesse o povo nordestino. 

“Seus trabalhos exaltaram o povo mexicano e valorizaram seu esforço na luta pela liberdade, 

em contraposição ao colonialismo” (TELES, 2013, p. 52). O fruto das discussões refletia-se 

nas obras de arte do período, cujas intenções estavam voltadas ao cotidiano popular, negando 

a afirmação da classe burguesa representada pelo academicismo artístico. Assim, ainda que 

contrariando, tematicamente, a arte de cunho representativo burguês, a arte não-academicista 

de Pernambuco mantinha a opção pelo Figurativismo. 

Outro grupo a manter atividade em Pernambuco foi o Gráfico Amador, do qual Magno 

pôde fazer parte, que possuía elementos formadores em consonância com os movimentos 

modernos europeus. Mantendo atividade do período de 1954 a 1961, o Gráfico Amador 

manteve grande preocupação artística relativa aos tipos impressos, à relação do espaço branco 

no papel, e à composição e apresentação, conforme afirmou Lúcia Gaspar. Guilherme Cunha 

Lima, em seu livro O Gráfico Amador, afirma que: 
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O Gráfico Amador não tem uma ligação direta com esses movimentos 

europeus. Entretanto, no seu arcabouço, encontram-se os mesmos elementos 

formadores desses movimentos modernos, por outras palavras, o 

entrelaçamento da literatura com as artes plásticas e com o design, visando 

equacionar nova forma de expressar os sentimentos de uma nova sociedade 

(LIMA, 1997, p. 18). 

 

O Gráfico Amador reuniu alguns dos grandes artistas, poetas e escritores de 

Pernambuco, pois, dada a dificuldade de terem seus projetos publicados, resolveram eles 

mesmos adquirir uma prensa manual, inicialmente, para realizar os seus trabalhos. 

Normalmente sendo obrigados a irem para o sudeste, e caírem nas mesmas impressões de 

gráficas familiares, o grupo de artistas manteve, durante todo o período de atividade, uma 

intenção artística não apenas com o conteúdo e tipo dos impressos, mas também com o 

material utilizado. 

A pretensão inicial de O Gráfico Amador era editar exclusivamente textos 

produzidos pelos membros do grupo. Apesar disso, em 1957, começaram a 

publicar também outros autores. Mas o preceito central, o de só publicar 

livros ‘sob cuidadosa forma gráfica’, foi observado rigorosamente até o fim 

(LIMA, 1997, p. 87). 

 

Cunha Lima faz, inclusive, menção ao pintor Montez Magno, ao relatar nomes de 

pessoas que estavam vinculados ao grupo, embora não tivessem seus nomes nas listas de 

membros oficiais. O autor ainda faz ressaltar o propósito do grupo de destruir a noção de que 

o livro, no quesito material, especificamente, não se inseria no círculo artístico. O grupo tinha 

a meta de eliminar a noção de que beleza gráfica se restringe às edições de luxo. Os ideais do 

grupo findaram-se ao término do ano de 1961, coincidindo com a renúncia de Jânio Quadros. 

Para o autor, após o referido ano, iniciou-se um período de crise política e os membros de O 

Gráfico Amador não puderam eximir-se de um posicionamento claro. “A liberdade de 

pensamento dos anos Kubitschek (1956-1960) havia terminado, e com ela terminava um 

período de paz e harmonia entre pessoas de opiniões políticas opostas” (LIMA, 1997, p. 102). 
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Figura 08: “No sótão da casa da Rua Amélia, da esquerda para a direita: Aloísio [Magalhães] tocando violão, 

Montez Magno, Gastão [de Holanda], Iara Lins e Jorge Martins”.  

Fonte: LIMA, Guilherme Cunha, 1997, p. 110. 

 

Imerso nesta fonte de debates (Figura 08), Montez forjava seus primeiros anos de arte. 

Lembrando que sua primeira exposição foi em 1957. No Gráfico Amador Montez ainda 

produziu duas séries de monotipias litográficas, uma em 1958 e outra em 1960, segundo 

Diniz. Para a autora, nestas séries produzidas ali, Montez evidenciava o início das 

experimentações que fariam parte de seu repertório da década de 1960.  

Gouveia afirma que os artistas de Pernambuco mantinham um foco na Figuração como 

método de formação do espectador, fato que o isolou dos movimentos artísticos do eixo Sul-

Sudeste, na época. Contrariando a tendência Figurativa de seu estado, Montez Magno 

convergia com movimentos modernos internacionais. Mesmo após tantos contatos com 

artistas do Sudeste do Brasil, Magno seguia seu caminho poético, rejeitando, inclusive, 

convites para participação em diversos grupos de artistas, dentre os quais o neoconcretismo 

(GOUVEIA, 2012).  

Ainda segundo Gouveia, Montez é um artista que absorve influências, mas segue seu 

caminho. As suas experiências artísticas vividas no Brasil, Nordeste e Sudeste do país, e no 

velho mundo, foram sobremaneira importantes para a formação da linha poética do artista. 

Linha, esta, bastante diversificada e plural. Da poesia à instalação, passando pela pintura, da 

filosofia à química, Montez Magno se impõe o desafio de explorar os vários modos de arte e 

de suporte.  
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Entre a abstração geométrica e a informal, além da produção de objetos e 

esculturas com materiais precários, não convencionais, que tangenciavam a 

antiarte, Montez construía sua trajetória tendo a liberdade como seu principal 

argumento (GOUVEIA, 2012, p. 29). 

 

Segundo Gouveia (2012), a obra de Montez Magno vivenciou momentos de transição 

entre o modernismo e a contemporaneidade e apresenta “[...] muitas possibilidades de 

reflexões e questionamentos nas atuais investigações sobre a arte” (GOUVEIA, 2012, p. 15), 

e a despeito de tanta riqueza de acervo, é ainda pouco estudada. Ainda, a autora afirma que ao 

longo “[...] de mais de 55 anos transitando interdisciplinarmente por algumas áreas do 

conhecimento, o artista é, inegavelmente um dos mais significativos criadores da história das 

artes visuais de Pernambuco e do Brasil” (GOUVEIA, 2012, p. 25).  

 

 

3.2  Obra de Montez Magno 

 

Magno é um artista plural, multifacetado. Transita, por toda a sua história artística, até 

hoje, entre poesia, pintura, objetos e instalações. Até no campo da música contribuiu com suas 

obras Notassons (1993), Sonata para Cifrão e Percentagem (1976), Sonata Gaivota (1992), 

entre outras. Como bem aponta Morgado, em catálogo da exposição Montez Magno: 55 anos 

de arte, no poema Torre de Marfim, de 1985, (Figura 09) “[...] completa-se a trilogia das 

grandes paixões do artista, ao incluir-se um novo elemento: a música” (MORGADO, 2011, p. 

12). 

 

Torre de Marfim (1985) 

Livros 

Livros 

Livros 

Discos 

Discos 

Discos 

Quadros 

Quadros 

Quadros 

Figura 09: Torre de Marfim.  

Fonte: Montez Magno: 55 anos de arte. 2011, p. 13. 
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Artista de várias linguagens, na pluralidade pode ser encontrada a sua característica 

primordial. Conforme Magno sugere em texto datado de 1990, sem atribuir fonte à frase a 

seguir, a Poiesis significa: “[...] a passagem do não ser para o ser” (MAGNO, 2012, p. 63). 

Insinua, com isso, a chave de sua multilinguagem: a arte como Poiesis. Paulo Reis, valendo-

se de Oiticica para a sua argumentação, afirma que a: “[...] vanguarda brasileira construía-se 

sobre três bases distintas e complementares - a participação do espectador na obra de arte, a 

presença do objeto e o estatuto de uma nova objetividade” (REIS, 2006, p. 26). Magno 

marcou presença nas três. 

Tratando do primeiro item, participação do espectador, pode-se dizer que tal 

característica esteve presente em larga escala durante toda a trajetória artística de Montez. Já 

no final da década de 60, o artista apresentava aos observadores as já citadas obras Caixas e 

Escultura Manipulável. Na década de 70, Pela Fresta (1972) (Figura 06) trazia o espectador 

para junto da obra. Objeto Voyeurista, 1973 (Figura 10) e Caixa de Pandora, 1972, (Figura 

11), seguem a mesma linha de interação com o receptor.  

 

 

Figura 10: Objeto Voyeurista (1973).  

Fonte: DINIZ; HERKENHOFF; MONTEIRO (2010). 
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Figura 11: Caixa de Pandora (1972).  

Fonte: DINIZ; HERKENHOFF; MONTEIRO (2010). 

 

Mas este tipo de trabalho não se limitou ao passado de Montez, quando em 2000 

lançou a sua Caixa de Pandora II (Figura 12). Ao convidar o receptor para se aproximar da 

caixa e descobrir o que a mesma esconde, Magno faz esquecer a fronteira entre criador, 

produto e receptor. Todos fazem parte de um mesmo processo de comunicação. Nos dizeres 

de Oiticica, o caráter comunicativo da arte era, para o vanguardista brasileiro, qualidade 

particular fundamental: 

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 se dar em grande escala, não numa elite reduziada a 

experts mas até contra essa elite, com a proposição de obras não acabadas, 

“abertas” (OITICICA, 1986, p. 97).  
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Figura 12: Caixa de Pandora II (2000).  

Fonte: DINIZ; HERKENHOFF; MONTEIRO (2010). 

 

Sobre a segunda base da vanguarda brasileira, a presença marcante do objeto e o 

consequente abandono do quadro de cavalete, sendo este representante do tradicionalismo na 

arte. Segundo Oiticica,  

[...] o que há de realmente pioneiro na nossa vanguarda é essa nova 

‘fundação do objeto’, advinda da descrença nos valores esteticistas do 

quadro de cavalete e da escultura. [...] Essa magia do objeto, essa vontade 

incontida pela construção de novos objetos perceptivos (tácteis, visuais, 

proposicionais, etc.), onde nada é excluído, desde a crítica social até a 

penetração de situações-limite, são características fundamentais de nossa 

vanguarda (OITICICA, 1986, p. 112). 

 

Além das obras acima relacionadas, que tinham como traço principal o convite à 

participação física do receptor, atribuindo-o uma coautoria da obra de arte, Montez ainda 

contribui com outras obras para o desapego ao quadro de cavalete da época.  
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Figura 13: Vista de exposição individual do artista no Instituto Brasil Estados Unidos (IBEU) em 1968.  

Fonte: DINIZ; HERKENHOFF; MONTEIRO (2010). 

 

Na imagem acima, Figura 13, nota-se a grande incidência de objetos e a criação de 

ambientes que independessem da parede. Reformulando, assim, a experiência estética, 

sensorial e perceptiva daqueles a quem a obra se destinava. 

 

  

Figura 14: Vistas de exposição individual na Galeria Pilar, em 2012. Curadoria de Clarissa Diniz.  

Fonte: Galeria Pilar. 

 

Em 2012, na Galeria Pilar, em São Paulo (Figura 14), a curadora da exposição de 

Montez Magno, Clarissa Diniz, exibe o artista com uma maior frequência de quadros, mas a 

presença de objetos ainda é significativa. Ao centro da imagem à esquerda é possível 

visualizar a obra Galáxia, de 2010, a qual deu nome à exposição, um: “[...] trabalho de 



75 

 

expansão espacial (2010), cuja lógica modular de caixas de ovos é flexibilizada e persificada 

pela aleatoriedade e infinitude das possibilidades de combinação das bolas coloridas que as 

ocupam, ao passo que realçam seus vazios” (GALERIA PILAR, 2012). Ou seja, Montez até 

os dias atuais realiza obras sem o suporte do cavalete e da pintura em tela, não apenas durante 

as décadas de 60 e 70, em que o tema do abandono do quadro com este tipo de suporte se 

fazia protagonista de um debate político-experimental, do qual falaremos mais adiante.  

A obra Além de um horizonte azul (1972), Figura 15, é um dos exemplares, dentre 

tantos, em que o uso da tradicional tela e do cavalete como suporte são desconsiderados. 

Ainda que se tratasse de uma pintura, ela é realizada sobre lona curtida. Além desta, em outra 

peça, da série Tacos (Figura 16), a obra apresenta pintura realizada com tinta a óleo sobre 

madeira. Esta, produzida em 1994, demonstra o apreço do artista em estudo por fugir das 

regras tradicionalistas. 

 

 

Figura 15: Além de um horizonte azul (1972).  

Fonte: DINIZ; HERKENHOFF; MONTEIRO (2010). 
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Figura 16: Da Série Tacos (1994).  

Fonte: DINIZ; HERKENHOFF; MONTEIRO (2010). 

 

Além das duas bases já apresentadas, Paulo Reis ainda aponta para uma terceira, a 

Nova Objetividade. Conforme Couto, o termo foi pela primeira vez empregado por Hélio 

Oiticica, “[...] em contraposição ao novo realismo utilizado por Mário Schenberg, por 

acreditar que ele expressava melhor a tendência dominante no meio artístico brasileiro” 

(COUTO, 2004, p. 210). No texto Esquema Geral da nova objetividade, Oiticica tenta traçar 

as principais características da vanguarda brasileira. Segundo ele, a vanguarda no Brasil teria 

presença marcante dos itens: 

 

 Vontade construtiva geral; 

 Tendência para o objeto; 

 Participação do espectador; 

 Tomada de decisão em relação a temas políticos, sociais e éticos; 

 Tendência para proposições coletivas; e 

 Ressurgimento e novas formulações do termo antiarte. 
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No entanto, Oiticica compreende a Nova objetividade não como um movimento 

dogmático, com verdades indiscutíveis. Na realidade, “a falta de unidade de pensamento é 

[era] uma característica importante” (OITICICA, 1986, p. 84). Grosso modo, uma arte de 

apreciação coletiva, próxima da população e da massa, atuante e transformadora. Em tempos 

de crise política, as obras Guarde as lágrimas num estojo (Figura 17), Fuzilamento (Figura 18) 

e Ludus Belicum (Figura 19), todas de 1973, revelam a opinião de Montez neste tema 

controverso e davam mostras de sua similaridade com o estado Nova Objetividade da 

vanguarda brasileira. 

 

 

Figura 17: Guarde as lágrimas num estojo (1973).  

Fonte: DINIZ; HERKENHOFF; MONTEIRO (2010). 
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Figura 18: Fuzilamento (1973).  

Fonte: DINIZ; HERKENHOFF; MONTEIRO (2010). 

 

 

Figura 19: Ludus Belicum (1973)  

Fonte: DINIZ; HERKENHOFF; MONTEIRO (2010). 
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Segundo Maria de Fátima Couto, havia no país, entre as décadas de 60 e 70, um 

embate ideológico no campo das artes. Se, de um lado, as preocupações político-sociais 

possuíam força e vigor, no outro lado da disputa a experimentação artística seria o fator de 

destaque. Personificado nas pessoas de Ferreira Gullar e Mário Pedrosa, Couto dimensiona o 

conflito de ideias que permeou a arte de vanguarda no Brasil. Gullar era um defensor da nova 

Figuração na arte brasileira, baseada no Pop americano e no Novo Realismo europeu, a arte, 

para ele, deveria se voltar para o seu papel político, valorizando o lado comunicacional 

voltado para as massas. 

Preocupado com o distanciamento crescente entre as artes de vanguarda e o 

grande público, Gullar insurgiu-se com vigor [...] contra o caráter 

individualista de algumas expressões artísticas, como a pintura, passando a 

defender uma arte coletiva, voltada para o conjunto da sociedade – aspiração 

esta que vinha ao encontro de suas expectativas enquanto participante do 

movimento neoconcreto. É dentro dessa ótica que valoriza a Pop Art. A seus 

olhos, ela apresentou-se como uma alternativa efetiva contra a “arte de 

elite”, cuja fruição se restringia a um número reduzido de pessoas (COUTO, 

2004, p. 223). 

 

Por meio de temas e da linguagem visual comum aos olhos da massa, Gullar 

acreditava ser possível promover a crítica social e política e facilitar a aproximação entre arte 

e a maioria da população. Pedrosa, no entanto, alinhava-se ao lado experimental e libertário 

da vanguarda no Brasil. Conforme Couto, Pedrosa creditava à intenção de participação do 

espectador e a outras ações da vanguarda a capacidade de retirar a massa de sua condição 

alienada, resultado de uma cultura do consumo canonizada pelo imperialismo cultural norte-

americano. 

Enquanto o surrealismo, em nome do sonho e da poesia, tentou fortificar os 

meios de defesa que pudessem se opor à invasão do mundo sensível por 

coisas supérfluas, buscando impor uma barreira à invenção da produção em 

massa, 30 anos mais tarde, porém, assistia-se à vitória do consumismo 

desenfreado (COUTO, 2004, p. 230). 

 

Ambos, Gullar e Pedrosa, direcionavam seus ataques à cultura capitalista do novo e ao 

consumo de massas, sendo estes os fatos geradores de toda a contenda. A diferença 

localizava-se na solução de cada um. Enquanto Gullar enxergava ainda algo positivo na 

cultura de massa, sendo possível, por meio dela, um ataque político ao sistema consumista, 

“[...] Pedrosa identificava ainda, no experimentalismo vanguardista, uma possível reação à 

massificação da arte e à submissão do artista aos ditames de mercado e do pensamento 

publicitário” (COUTO, 2004, p. 233). Pedrosa representa a resistência à cultura alienante de 
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massas que via na arte o poder de promover uma insurreição do indivíduo frente à máquina do 

consumo de novidades denominada mercado. 

No entanto, conforme esclarece Couto, Pedrosa identificava que, além da denúncia 

social, a “[...] ênfase na participação do espectador [...], outro aspecto característico de nossa 

vanguarda, denotava que os artistas brasileiros pautavam sua prática por um esforço 

sistemático de construir uma nova relação com a realidade” (COUTO, 2004, p. 236). 

Utilizando citações de Mário Pedrosa, Couto demonstra que o Pop americano foi a reverência 

ao mundo do capital, o triunfo do consumismo. Foi a vitória e exaltação da vida burguesa 

sobre a crítica vanguardista. Foi a transformação da arte em produto da indústria e do 

mercado. 

Montez Magno, no entanto, seguia seu caminho. Libertário demais para prender-se a 

este ou aquele conceito de arte de vanguarda, o artista procurava manter uma distância do 

debate político-experimental, sem, no entanto, deixar de se posicionar. Tal como demonstrado 

nas obras já apresentadas durante este capítulo, além de uma crítica velada ao universo 

político brasileiro, a participação do espectador e a negação dos moldes tradicionalistas esteve 

presente na história artística de Montez. Sobre este quesito da interação física entre obra e 

receptor, terreno que Magno também se aventurou, Hélio Oiticica (1986), em seu Esquema 

Geral da Nova Objetividade, revela sua opinião: 

O problema da participação do espectador é mais complexo, já que essa 

participação, que de início se opõe à pura contemplação transcendental, se 

manifesta de várias maneiras. Há, porém, duas maneiras bem definidas de 

participação: uma é a que envolve "manipulação" ou "participação sensorial 

corporal", a outra que envolve uma participação "semântica". Esses dois 

modos de participação buscam como que uma participação fundamental, 

total, não-fracionada, envolvendo os dois processos, significativa, isto é, não 

se reduzem ao puro mecanismo de participar, mas concentram-se em 

significados novos, diferenciando-se da pura contemplação transcendental 

(OITICICA, 1986, p. 91). 

 

É intenção desta pesquisa, demonstrar que Montez se utilizou destes dois modelos de 

participação, os quais Oiticica abordou e, deste modo, demonstrar também a relação ambígua 

com a teoria da vanguarda de Bürger. Uma participação física e outra semântica, relativa aos 

significados inscritos na obra, independente do toque manual do receptor, relativo à 

participação que se realiza na compreensão dos significados inerentes à obra. De modo que, 

de um jeito ou de outro, física ou mentalmente, Magno sugere direcionar suas atenções ao 

objetivo de gerar uma participação naquele que recebe a obra. Na seção 2.3 deste capítulo e 

no Capítulo 3 esta característica será amplamente discutida. 
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Assim, Montez provocava o espectador, levando-o a uma contemplação ativa, não 

mais passiva ou, nos dizeres de Oiticica reproduzidos acima, não mais uma “contemplação 

transcendental”. Era por meio desta participação que Montez gerava no receptor uma 

inquietação para que este procurasse tomar consciência do estado de alienação geral e, assim, 

poder fugir desta condição. Magno, no entanto, apontava para a filosofia Zen como reação à 

ditadura. Clarissa Diniz, ao falar sobre as técnicas do artista para suportar a repressão militar, 

ressalta a influência da filosofia tântrica na intermitente série Tantra (1963-2006), Figura 20 e 

21: 

Na série, destaca-se, contudo, a Mesa Tantra (1977), sobre a qual estão 

postos objetos e elementos naturais — como pedras, madeiras, metais — que 

teriam a capacidade de colaborar no processo de sensibilização do indivíduo, 

movimento de libertação que, por meio de práticas corporais e mentais, teria, 

dentre seus objetivos, o descondicionamento psíquico e social do sujeito. 

Para Montez Magno, a arte cumpre um papel nesse processo (DINIZ; 

HERKENHOFF; MONTEIRO, 2010, p. 86).  
 

Após suas leituras e reflexões acerca do universo Zen Budista, Magno absorve as 

influências e as insinua na sua linha poética. Montez credita esta procura por uma paz 

espiritual, na filosofia Zen, a um recurso para sobrevivência do homem em um tempo de 

conflito: “Era uma maneira de se defender, uma maneira de sobreviver. Ou você entrava na 

luta direta, que era perigosa, ou você sublimava as coisas para sobreviver” (MAGNO, 2015, 

informação verbal
6
). O resultado desta luta travada no seu âmago, Montez oferecia aos seus 

receptores por meio de sua arte.  

 

Figura 20: Mesa Tantra (1972).  

Fonte: DINIZ; HERKENHOFF; MONTEIRO (2010). 

                                            
6
 Entrevista realizada com o artista Montez Magno em maio de 2015 como parte integrante desta pesquisa. 
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Figura 21: Santuário Tantra (1973).  

Fonte: DINIZ; HERKENHOFF; MONTEIRO (2010). 

 

A vanguarda no Brasil apontava para o experimentalismo, até como estratégia de 

sobrevivência à repressão (REIS, 2006). Por vezes recebeu críticas daqueles que enxergavam 

a arte atrelada à política, contendo sempre uma mensagem engajada ou conteúdo 

comprometido com temas políticos. A esta polarização político-experimental da arte de 

vanguarda no Brasil, Montez respondeu visitando as duas pontas em momentos distintos. Por 

vezes apresentando uma crítica política ácida, outras tantas vezes passeando por territórios 

experimentais, fazendo da arte conteúdo de si própria, Montez Magno demonstrou sua 

maleabilidade artística sem perder sua linha poética e seu espírito libertário. 

 

 

3.3  A contemplação ativa de Montez: um convite ao receptor 

 

No livro Memorabilia, Montez Magno declara ter mudado algumas opiniões com o 

passar dos anos. O tema da participação do espectador, há pouco levantado, é um dos 

exemplos desta modificação de entendimento do artista. Se, no passado, o artista transparecia 

a necessidade de direcionar o receptor a uma ação interativa física com a obra, com o tempo o 

artista se mostra mais maleável ao exercício da contemplação. Ou seja, era por meio da 
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observação contemplativa que Magno explorava o universo artístico e esperava alcançar uma 

reflexão no receptor. Como o próprio artista explica: 

Nenhum escritor ou crítico de arte mantém a mesma opinião sobre assuntos 

abordados há vinte, trinta, quarenta anos ou mais, salvo algumas exceções. 

Isso é normal e não podia ser diferente. Assim é que, se na década de 1960 

eu defendia a ação agregada à obra de arte, há mais de vinte anos considero 

que a contemplação, em seu sentido mais profundo, é a maneira mais 

completa para sentir e compreender uma obra artística. (MAGNO, 2012, p. 

241).  

 

Contudo, Montez Magno parece insinuar em sua obra uma inclinação maior à segunda 

forma de participação revelada por Oiticica e reproduzida na seção anterior. Uma participação 

semântica, relativa aos significados que a obra carrega em si. A compreensão dos 

significados, a consciência gerada sobre si mesmo e o estímulo ao conhecimento e 

desenvolvimento de suas capacidades criativas o receptor alcançaria por meio do contato 

(visual ou tátil) com os sentidos incorporados à obra de Montez. Sua obra dá a impressão de 

procurar, através da carga estética e semântica, retirar o espectador de sua posição de 

imobilidade intelectual. Magno sugere contrapor à ideia convencional de contemplação, uma 

maneira de contemplação ativa, capaz de manter o receptor no nível da observação, mas 

mesmo assim promover nele uma ação interior, intelectual, ou seja, uma atividade mental.  

No início de seus trabalhos, em 1961, Montez distinguia uma obra de arte de um 

objeto produzido, seja industrial ou artesanalmente, por meio da utilidade prática do objeto e 

do conteúdo espiritual que o mesmo carrega. Para o artista, uma obra de arte, se não tem 

utilidade prática, o tem filosófica, ideal, na medida em que serve à contemplação e à 

divagação mental, ao exercício mental ou puramente estética decorativa. “Até hoje não 

sabemos de alguém que tenha se arrebatado até o êxtase diante de uma cadeira, mas sabemos 

de muitas pessoas que não só se sentiram arrebatadas diante de uma pintura, como chegaram 

até a sofrer uma completa conversão espiritual” (MAGNO, 2012, p. 27).  

Segundo Magno (2012, p. 34): “[...] na apreciação de uma obra de arte, o que importa 

não é o seu valor material, e sim o que ela contém, propõe, informa ou comunica”. Magno 

escrevia em 1968, publicado, contudo, apenas em 1977, em favor de desfazer um grande 

engano. O de o material empregado na realização da obra é o fator responsável pela 

valorização da mesma. Alertava, insistentemente, para a carga espiritual da obra de arte, na 

qual repousa o valor cultural imaterial capaz de promover uma experiência através da 

contemplação do espectador. Esteja este chocado, diante do que vê, ou maravilhado sentindo 

arrebatar-se pelo conteúdo da obra, tal sensação, segundo Magno, não poderia ser creditada na 
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qualidade material da obra nem no bom acabamento artesanal da mesma. Antes, as emoções 

sentidas pelos que veem a obra seriam fruto da ideia comunicada, que poderia ser transmitida 

por materiais diversos. 

Tampouco a durabilidade do material empregado traz consigo um juízo de valor 

estimável. Reforçando o conceito de arte como uma contemplação ativa, o significado 

captado pelo receptor é a peça chave para a compreensão da obra. Se a experiência passa ao 

campo da memória, segundo Montez, poderá ter sua existência por um tempo maior do que a 

resistência de qualquer material. Era com base nesses argumentos que Montez defendia sua 

ideia de arte, marcando a memória do espectador e fazendo-se repercutir em uma ação 

psicológica.  

Para Bürger (2012), uma obra de arte de vanguarda intenciona “[...] romper a 

imanência estética e introduzir uma mudança da práxis vital do receptor” (2012, p. 142). 

Montez parece ter assimilado a tendência ao tentar levar o seu observador a uma atividade, 

seja esta física ou mental, inspirando-o a pensar e sair da passividade intelectual. 

Diferentemente de um passado clássico, em que o receptor oberva, simplesmente, o produto 

apresentado, Magno dá a impressão de sugerir ao observador a criação e, desta maneira, 

mudar sua práxis vital. 

Ao estimular o abandono da condição de inação de seu receptor, Magno se alinha a 

uma inclinação artística vanguardista, segundo os conceitos de Bürger discutidos no Capítulo 

1. Para Montez, o receptor não se resume a olho, compreendendo todo o corpo, a mente e 

também o espírito: 

Contemplar quer dizer ‘agir dentro’. Nas suas Enéadas o filósofo 

neoplatônico Plotino nos ensina que o ato da contemplação não é um ato 

passivo, muito pelo contrário, o contemplador (no caso também o 

espectador) atua diretamente no objeto contemplado de vários modelos: 

mentalmente, intelectualmente e espiritualmente (MAGNO, 2000).  

 

Foi discutido, no capítulo anterior, como a arte burguesa individualizou a recepção da 

obra artística, cuja finalidade estava voltada para a autocompreensão da classe burguesa. “A 

submersão solitária na obra [de arte burguesa] é o modo adequado de apropriação das 

criações” (BÜRGER, 2012, p. 94). Porém, a contemplação ativa em Montez diverge da 

passividade inerte das escolas tradicionalistas, tanto da arte burguesa quanto da sacra ou 

cortesã. A ideia de ruptura da imanência estética de Bürger era perseguida por Montez sem se 

desfazer de sua linha poética. No trecho acima reproduzido, por exemplo, extraído do 

catálogo da Série Branca, de 2000 (Figura 22), Magno evidencia a intenção de aproximar 

artista-produto-espectador nos seus quadros, outra das características vanguardistas apontadas 
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por Bürger. Quase sempre em pequenas dimensões, trazia o observador para junto da obra, 

captando-a de frente, demoradamente e, assim, senti-la em profundidade. O observador não 

abandonava sua postura reta defronte ao quadro visualizado. Tampouco a obra aparenta uma 

desconexão semântica entre as partes. Nem também se utiliza de elementos de realidade 

fragmentada. Mas trabalha de um modo particular a aproximação espacial e ideológica entre o 

que cria a obra e o que a recebe e rompe com a ideia de artista demiurgo, como um gênio 

criador cada vez mais distante da sociedade e, por conseguinte, da práxis vital. Bürger, ao 

explanar sobre as reações coletivas da obra de arte vanguardista, afirma:  

Tanto quanto nega a categoria da produção individual, a vanguarda nega 

também a categoria da recepção individual. As reações do público de uma 

manifestação dadá, irritado pela provocação, que vão da gritaria à agressão 

física, são decididamente de natureza coletiva. Mas não deixam de ser 

reações, respostas a uma provocação anterior. Produtor e receptor 

permanecem claramente divorciados, por mais que a plateia possa se tornar 

ativa (BÜRGER, 2012, p. 101).  
 

Ou seja, ainda que a plateia esteja chocada e irritada, o produtor da manifestação 

permanece distinto daquele que a observa. Logo, Montez demonstra sinais de proximidade e 

de distanciamento com a teoria da vanguarda de Bürger (ver Capítulo 3).  

 

 

Figura 22: Da Série Branca (1998).  

Fonte: DINIZ; HERKENHOFF; MONTEIRO (2010). 

Voltando ao campo da memória, Magno exalta a capacidade da arte de ser memória, 

lembrança do material utilizado. Em 1962, em ensaio publicado no Diário da Noite, cita Julius 

Bissier (Figura 23), o qual pintava com utensílios domésticos como xícaras, copos e garrafas, 
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e argumenta que aquela mancha marcada na tela com um objeto, não um pincel, mas uma 

garrafa, já não pode ser chamada de garrafa. Passou a existir como tendo uma vida própria e a 

garrafa virou apenas uma lembrança. Montez, neste ponto, parece chamar a atenção para a 

noção de registro que uma obra também carrega. Sendo esta uma representação de um 

universo percebido, os materiais nela inseridos mantém relação com o passado original apenas 

no campo da lembrança, pois assumem vida própria em outro contexto. Não importa se a obra 

é pintada (pincel), manchada (como em Bissier) ou “montada”, as escolhas do artista passam, 

invariavelmente, pelo campo da sua memória (SALLES, 2006). 

Um defensor da simplicidade artística, Montez dá a impressão de querer oferecer uma 

experiência sensitiva ao observador por meio da carga de significados inscrita em uma obra 

de arte, não pelo valor do material empregado, como dito acima. O receptor, de sua parte, 

através da experiência artística, é colocado em uma situação reflexiva de ponderação sobre 

seu valor como indivíduo inserido no sistema industrial de trabalho. Enaltecendo o seu valor 

não como mais um material da linha de fábrica, mas como um ser dotado de sensações e de 

inteligência emocional. 

 

 

Figura 23: Julius Bissier (1959). Título: 20 Jan. 59 Zurich.  

Fonte: Tate, 20??) 
Neste ponto da discussão entre memória e realidade, entre passado e presente, e sua 

relação com a cultura e o repertório cognitivo de uma população, em um dado momento, faz-

se importante abrir um parêntese para trazer à baila a opinião de Cecília Salles, pesquisadora 
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no campo do processo criativo na arte, e enriquecer o olhar analítico sobre uma obra, a partir 

de sua criação. Afinal, tratar de montagem é tratar de um modelo de criação artística, bastante 

presente no processo de criação de uma obra de arte vanguardista.  

Em seu livro Redes da Criação (2006), Cecília Salles, quando fala de memória, fala 

também de tempo, "[...] pois, memória é continuidade, que se dá no campo das interações" 

(SALLES, 2006, p. 67). Por isso, entender a relação subjetiva do artista no processo criativo 

inserido no seu ambiente cultural, ou seja, o diálogo do indivíduo com a memória coletiva é 

de fundamental importância para os estudos da arte. Ao longo do processo de criação de sua 

obra, o artista experimenta sensações e percepções diversas que marcam, ou não, sua 

memória, de acordo com a intensidade da percepção ou do momento vivido. A ideia 

apresentada até aqui é salientar que no caminho realizado “[...] a partir das macrorrelações do 

artista com a cultura, em direção a aspectos mais relacionados à subjetividade do artista 

(comprometido com a construção de suas obras), a memória parece exercer um papel de 

extrema relevância” (SALLES, 2006, p. 67). Assim, se um artista faz de seu universo 

cotidiano percebido o material para a sua arte, como é o caso de Montez, mostra-se de 

significativa importância considerar a relação memória-percepção.  

Para Cecília Salles, essa relação percepção-memória-tempo age diretamente em toda a 

cadeia criativa de qualquer artista, não importando o meio pelo qual deseje se expressar. 

Portanto, seus estudos sugerem apresentar grande aplicabilidade nas obras de Montez Magno, 

a partir do fato de que o mesmo busca no ambiente perceptível que o cerca a arte da qual 

precisa para explorar as emoções do espectador. Também a relação espaço-tempo-cor-luz (da 

qual falaremos melhor no capítulo 3) é captada através da percepção e da memória de 

Montez, como em Caixas (1967), discutida no capítulo seguinte. 

O ato de escolher, aparentemente inconsciente, na realidade está atrelado a uma porção 

de experiências anteriores, à percepção e à memória também. "Os registros trazem essas 

seleções perceptivas que vão, ao longo do processo, passar por novos olhares e escolhas que 

as obras, muitas vezes, nos mostram" (SALLES, 2006, p. 76). Deste modo, durante o 

processo de criação de uma obra o artista revisita incontáveis vezes seus registros, alimenta 

suas análises, fortalece suas escolhas e, assim, a autora sugere que uma obra de arte não nasce 

de inspirações mágicas. Mas de um longo processo de amadurecimento das ideias com base 

na percepção, na memória, no tempo, no esquecimento, na imaginação e nas decisões tomadas 

ao longo do processo. E essas decisões são realizadas, grande parte das vezes, seguindo algum 

projeto, alguma intenção, o que a autora chama de tendência. Essa tendência representa a 

busca do artista e todo o seu trabalho de pesquisa, registro, anotações e estudo seguirá o rumo 
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das respostas a suas inquietações. Lembrando que as escolhas individuais refletem um 

repertório coletivo cultural, ou seja, o ambiente onde o produtor esteja inserido.  

Na esteira deste raciocínio, a autora insere uma reflexão sobre a memória formadora 

do artista, suas escolhas individuais e sua relação com a memória da obra de arte, propondo a 

impossibilidade de dissociação de sujeito artístico de seu projeto poético. Ou seja, a memória 

do artista, formadora de sua identidade, não pode ser isolada da memória da obra, suas 

tendências de pesquisa, suas lembranças e seleções perceptivas. “[...] para aqueles que querem 

entender os processos criativos, o mais relevante é, não só observar o que se recolhe, mas, 

principalmente, compreender como todas as pesquisas passam a integrar as obras” 

(SALLES, 2006, p. 85, grifo nosso). Ou seja, a maneira de o produtor se relacionar com suas 

matérias primas, com o reconFigurar e atribuir significados distintos aos fragmentos 

escolhidos. Tudo isso é revelador do relacionamento do artista com a matéria prima, burlando 

ou aceitando suas regras específicas de acordo com seus propósitos artísticos. A autora 

assegura que o processo criativo está montado em uma rede de criação, composta pela relação 

entre procedimentos, matérias primas e tendências dos processos. 

Cada ponto desta rede sofre alterações durante o processo de confecção da obra, 

alterando a experiência do artista sobre eles e sofrendo, em contrapartida, modificações por 

este. Marcos Santos, cuja dissertação de Mestrado discute de modo bastante elucidador as 

crítica genética de Cecília Salles e o modelo de inferências do historiador da arte Michael 

Baxandall (abordado a seguir), esclarece que nesta rede de criação:  

[...] partimos do pressuposto de que o encontro entre esses pontos é 

caracterizado por uma certa oscilação, descoordenação, toda uma inter-

relação que dará origem a uma nova organização ou reorganização. No fim, 

podemos perceber que esses pontos agem de uma maneira mútua, se 

organizam e reorganizam constantemente, dessa forma a junção desses 

pontos forma uma rede. Essa, por sua vez, só existe mediante a 

movimentação desses pontos. Tal caráter dinâmico dos pontos de interação 

vem reafirmar a condição dinâmica da obra, uma vez que podemos dizer que 

cada ponto dessa rede é um pensamento ou elemento em curso, o qual irá 

repercutir e influenciar tanto no pensamento do artista quanto na feitura da 

obra (SANTOS, 2014, p. 25). 

 

Trazendo de volta ao contexto da arte pernambucana de Montez (fechando o 

parêntese), a contribuição de Salles é substancial para a compreensão do projeto poético do 

artista estudado. Conhecendo os aspectos formadores na arte de Montez Magno, suas 

passagens pela Europa e pelo centro Rio-São Paulo, hegemônico durante a estadia de Magno, 

e até os dias atuais, espera-se que a memória e vivência do artista tenham contribuído para o 
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desenvolvimento artístico e a consequente alteração do mesmo durante a evolução temporal 

dos anos.  

Para Magno, a arte do século XX, após as contribuições de Duchamp, veio a romper 

com a ideia de unicidade de uma obra de arte e com a postura contemplativa puramente 

passiva do receptor. Afinal, para Duchamp:  

[...] o papel de um artista na sociedade era semelhante ao de um filósofo; não 

importava sequer se ele sabia pintar ou desenhar. O trabalho de um artista 

não era proporcionar prazer estético – os designers podiam fazer isso –, mas 

afastar-se do mundo e tentar compreendê-lo ou comentá-lo por meio da 

apresentação de ideias sem nenhum propósito funcional além de si mesmas 

(GOMPERTZ, 2013, p. 27).  

 

Montez trabalhava, primordialmente, suas ideias e reflexões teóricas – o que Cecília 

Salles chamou de tendências criativas – e, a partir delas, procurava gerar um prazer estético 

em seus receptores7. Magno explorava o fator comunicativo da arte e, por meio da experiência 

sensorial, pretendia gerar no receptor uma ponderação e uma compreensão de que a ideia é a 

protagonista de seus trabalhos. Ou seja, o prazer estético na arte de Montez Magno não eximia 

o primado da ideia e não buscava a passividade inerte do observador. Ao contrário, a ação 

suscitada por Montez emergia justamente do ato de contemplar a obra, a qual não prescindia 

do gozo estético. O artista unia duas características antagônicas, segundo a teoria de Bürger: o 

deleite estético acompanhado de uma ação intelectual direcionada para a mudança no modo 

de recepção da arte e, por conseguinte, da práxis vital. 

Em texto publicado em 1968 no catálogo da exposição do IBEU (apud DINIZ; 

HERKENHOFF; MONTEIRO, 2010), Rio de Janeiro, o artista expõe seu ponto de vista 

filosófico de gerar no espectador uma ação direcionada. Ainda que esta ação não implicasse o 

ato de manusear o objeto, como na Série Conservas (1973)8, analisada no Capítulo 3, uma 

ação intelectual era intencionada pelo artista. Lembrando os termos de Oiticica apresentados 

na seção anterior, o que se evitava era a “contemplação transcendental”, mais alinhada aos 

moldes tradicionais de recepção artística. Nas palavras de Hélio Oiticica (1986), estando o 

receptor em contato direto com a obra ou em diálogo com a “palavra no objeto”, a obra de 

Montez não se caracteriza como obra fechada em si, mas coparticipativa: 

Desde as proposições "lúdicas" às do "ato", desde as proposições semânticas 

da palavra pura "às da palavra no objeto", ou às de obras "narrativas" e as de 

protesto político ou social, o que se procura é um modo objetivo de 

participação. Seria a procura interna fora e dentro do objeto, objetivada pela 

                                            
7
 Ver Capítulo 3. 

8
 A Série Conservas é uma das obras que compõem a amostra de pesquisa discutida no Capítulo 3 deste estudo 

de caso. 
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proposição da participação ativa do espectador nesse processo: o indivíduo a 

quem chega a obra é solicitado a completação dos significados propostos na 

mesma – esta é pois uma obra aberta (OITICICA, 1986, p. 91). 

 

Montez, em 1968, era um pregador assíduo da ação na arte. Era um reflexo de uma 

tendência contemporânea. Além do já citado Hélio Oiticica, outros tantos artistas brasileiros, 

tais como Lygia Clark (Couto, 2004, p. 216-217), empenhavam-se nesta tarefa de modificar o 

modo de recepção na arte, abandonando o estado de inação. Montez afirma que, como uma 

consequência natural da segunda revolução industrial, o comportamento social humano sofreu 

alterações. O dinamismo e agitação crescentes no século XX, em oposição à baixa velocidade 

em que a vida acontecia nos séculos anteriores, exigiram novas soluções para atender às novas 

demandas. A arte, inserida como instituição ativamente participante de todo este processo, 

sofrendo também as mudanças do século, responde ao anseio pelo novo e pela ação e 

transforma o indivíduo, uma vez observador, em experimentador da obra. Não obstante, as 

suas obras de arte se adequavam aos novos tempos sem se verem obrigadas a abrir mão do 

júbilo estético contemplativo.  

Desta forma, Montez ensejava a propagação da experiência artística a todos, 

contribuindo para a ampliação do horizonte perceptivo e sensorial do homem, unindo cada 

vez mais as duas pontas do binômio arte-vida tão falado por ele. Pois, “[...] a meta da arte é se 

reintegrar com a vida, de tal forma que todos possam participar criativamente de tudo o que 

for feito pelo homem, para o homem” (MAGNO, 2012, p. 49).  

Talvez seja possível notar, nos discursos de Montez da década de 60, uma certa 

confusão conceitual. Opondo, teoricamente, os conceitos de ação e contemplação nos textos 

publicados, na prática a sua obra demonstrava uma proximidade entre eles. A partir da década 

de 1990, Magno assume uma postura mais conciliadora, nos textos de sua publicação. Nas 

palavras do artista: 

A pintura é uma arte de e para a contemplação, no sentido dinâmico que 

Plotino dava a esse termo, ou seja, mover-se para dentro, adentrar-se. Essa 

dinâmica do espírito ou da alma, como queria Plotino, [...] é que faz com 

que o suporte contemplado, isto é, o quadro, se torne força atuante, e não 

passiva. Mas a ação contemplativa requer um diálogo entre obra e 

espectador [...] (MAGNO, 2012, p. 84-85).  

 

Neste trecho, Montez se reportava especificamente à pintura. Contudo, sua ideia se 

reflete por toda a sua obra. No capítulo seguinte espera-se demonstrar, a partir das obras 

analisadas, a fusão entre estes dois conceitos, ação e contemplação, aparentemente 

incompatíveis. 
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Magno refletia, à época, as tendências da arte ocidental, na Europa e no Brasil, de 

reaproximar a arte do cotidiano, transformando sua realidade local e abandonando o status de 

autônoma. De modo semelhante, Cícero Dias, em conferência datada de 1948 na Sociedade 

de Arte Moderna do Recife, defendia a então arte moderna e a influência francesa na arte 

brasileira. No entanto, afirmando que: “É preciso reconduzir [...] a arte à vida cotidiana” 

(DIAS, 2012, p. 106), Cícero Dias aponta para uma característica tipicamente de vanguarda, 

indicando a contradição do período de transição em que se encontrava. Magno já não estava 

inserido nos propósitos da arte moderna de Cícero Dias, mas absorveu a tendência do período, 

que desembocou na neovanguarda brasileira, à tentativa de congregar a arte e a vida. 

Conforme Diniz (2010, p. 10): “[...] Montez e Aloísio [Magalhães] levavam adiante o projeto 

abstratizante que Cícero Dias havia apresentado no Recife ao final dos anos 40”.  

Justamente sobre as tendências e intencionalidades de criação, outro autor importante 

para a compreensão do universo que envolve um artista e/ou uma obra de arte, Michael 

Baxandall em seu livro Padrões de Intenção (2006), afirma que uma obra de arte é, na 

realidade, uma resposta do artista a algum questionamento seu, algo que se propôs a 

solucionar. Baxandall propõe um modelo inferencial de estudo de como e por que uma obra 

foi realizada, pois, segundo ele, cada objeto possui uma história intrínseca e reveladora das 

suas condições de produção do seu tempo. 

Marcos Santos (2014) explica a teoria de Baxandall e afirma que o ator artístico e suas 

ideias geradas durante o processo de criação seguem uma intencionalidade do período, 

obedecem a um roteiro direcionado a algum ponto futuro. Ponto este determinado pela 

resposta do artista a seus questionamentos.  

O termo ‘intenção’ irá se aplicar mais à obra do que ao artista, [...] uma vez 

que, para tecermos considerações acerca do processo, a pergunta que temos 

que fazer à obra não é o que significa, mas sim como significa. A busca, 

aqui, não é pelo significado do quadro, se esse for o objeto da análise; o 

verdadeiro intento é compreender como tal quadro foi construído (SANTOS, 

2014, p. 33, grifo do autor). 

 

Conforme Santos também evidencia, há que se salientar a característica de 

incompletude de uma obra de arte, pois, ainda que entregue ao público, sofrerá na exposição 

uma interferência a partir da descrição e da apreensão desta pelo espectador, de acordo com a 

distância entre a obra e o espectador. Ele comenta que artista pode, sim, direcionar o olhar do 

espectador para um ponto específico, mas, “[...] o alcance desse direcionamento está sujeito 

ao repertório cognitivo e à questão espaço-temporal de quem apreende determinada obra” 

(SANTOS, 2014, p. 23). 
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Lygia Clark, por exemplo, conforme demonstrado por Couto, afirmara possuir as 

intenções de promover a participação do público, retirando o espectador de sua posição 

alienada meramente observadora, permitindo, através deste contato íntimo entre obra e 

receptor, ampliar a experiência sensível, reduzir a distância entre estes e minimizar a 

possibilidade de perda de sentido na apreensão de uma obra. “O contato com a obra, agora, 

não se resumia mais a uma simples contemplação passiva; o espectador era solicitado a 

manuseá-la, tocá-la e, por vezes, a participar de sua formulação” (COUTO, 2004, p. 218). 

Couto assegura, ainda, que esta insistência na participação do espectador dos artistas 

brasileiros refletia o esforço conjunto para uma transformação da relação com a realidade. 

Maria de Fátima Morethy Couto afirma que a participação do espectador, a tendência 

a objetos e a temática político-social-ética, além da crítica ao artista como gênio criador, 

foram algumas das características vinculadas por Oiticica à nova arte brasileira que se inseria 

no imenso universo da neovanguarda nacional. Conforme afirma Couto (2004, p. 101): “[...] 

os neoconcretos interessavam-se em afirmar a autonomia da arte”– entenda-se esta autonomia 

no sentido de liberdade criativa. Logo no seu Manifesto neoconcreto, os artistas pertencentes 

ao movimento declaravam seu nascimento a partir de uma crítica ao objetivismo racionalista 

presente no anterior movimento concreto:  

O racionalismo rouba à arte toda a autonomia [toda a liberdade de criação] e 

substitui as qualidades intransferíveis da obra de arte por noções da 

objetividade científica: assim os conceitos de forma, espaço, tempo, 

estrutura - que na linguagem das artes estão ligados a uma significação 

existencial, emotiva, afetiva - são confundidos com a aplicação teórica que 

deles faz a ciência (MARIOSANTIAGO.NET, 20??, p. 2). 

 

Os representantes do movimento neoconcreto pretendiam reforçar a qualidade 

intuitiva e emocional da arte em detrimento dos desígnios racionalistas objetivos dos 

antecessores concretos. O pesquisador e curador de arte Itamar Morgado conta que Montez: 

Está mais perto do neoconcreto por conta exatamente desta flexibilidade que 

ele tende a imprimir aos trabalhos dele, porque o grupo paulista era mais 

fechado, mas rígido aos padrões, e Montez não. Com certeza ele está mais 

associado ao grupo do Rio de Janeiro que já conseguia flexibilizar mais essa 

questão [dos padrões]. Ele nunca se preocupou em fazer uma coisa 

rigidamente geométrica, ele sempre manteve essa liberdade de fazer do jeito 

que ele achava melhor (MORGADO, 2015, informação verbal
9
). 

 

Reforçando o discurso da liberdade artística, Montez Magno muito contribuiu para o 

fortalecimento do movimento brasileiro, ainda que oficialmente não fizesse parte do mesmo. 

                                            
9
 Entrevista realizada com Itamar Morgado em junho de 2015, como parte integrante desta pesquisa. 
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Segundo Couto, em análise do Manifesto escrito pelos artistas defensores do movimento, os 

neoconcretos, 

[...] declaravam considerar a obra de arte como um organismo, um ‘quasi 

corpus’, ‘um ser cuja realidade não se esgota nas relações exteriores de seus 

elementos’ e que transcende simultaneamente o racional e o sensorial. Para 

eles, a obra de arte revela novas significações existenciais, que não se 

reduzem às noções objetivas de tempo, espaço, forma e estrutura (COUTO, 

2004, p. 101).  

 

Para a autora, os trabalhos do grupo neoconcreto escapavam ao Figurativismo 

moderno, do mecanicismo concreto e do narcisimo da arte informal. Criticavam a noção do 

artista como gênio criador, possuidor único do dom da sensibilidade artística, e procuravam, 

por meio da tendência geométrica, utilizá-la como veículo da emoção e da imaginação ao 

observador. Montez se insere como pintor neste reinado da geometria (vide série Barracas do 

Nordeste) e alguns de seus trabalhos Readymade, como na série Lameiros de Caminhão, 

também exploram as formas geométricas. Para os neoconcretos, era desta forma que seria 

possível oferecer ao espectador a experiência da sensibilidade na arte.  

Através do Manifesto neoconcreto, o grupo que deu origem ao nome esclarece suas 

divergências com a geometria racionalista de seu predecessor concreto: 

A arte neoconcreta, afirmando a integração absoluta desses elementos, 

[tempo, espaço, forma e cor], acredita que o vocabulário “geométrico” que 

utiliza pode assumir a expressão de realidades humanas complexas, tal como 

o provam muitas das obras de Mondrian, Malevitch, Pevsner, Gabo, Sofia 

Taueber-Arp etc. Se mesmo esses artistas às vezes confundiam o conceito de 

forma-mecânica com o de forma-expressiva, urge esclarecer que, na 

linguagem da arte, as formas ditas geométricas perdem o caráter objetivo da 

geometria para se fazerem veículo da imaginação 

(MARIOSANTIAGO.NET, 20??, p. 2). 

 

Ou seja, diferentemente do concretismo, não era com propósitos científicos e 

analíticos que os neoconcretos exploravam a geometria. E, baseado nesta ideia de veículo da 

imaginação, não racionalista, Montez realiza seus trabalhos artísticos, não se restringindo à 

pintura, mas em toda a sua linha produtiva. Contudo, a estas pretensões iniciais declaradas em 

seu manifesto, sucederam-se indagações e pesquisas sobre o próprio conceito de obra de arte e 

do papel do artista em seu meio.  

A experimentação sistemática dos artistas neoconcretos conduziria, por outro 

lado, a uma reformulação da relação sujeito-objeto artístico. Desejosos de 

estabelecer um acordo eficaz entre arte e vida, eles procuraram suprimir a 

distância entre espectador e obra e romper com a atribuição tradicional dos 

papéis sociais, afirmando a identidade criativa de cada indivíduo (COUTO, 

2004, p. 105).  
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A aderência de Montez ao projeto neoconcreto, ainda que o mesmo refute o rótulo, 

revela-se nas suas obras do período (como em Escultura Manipulável) que eram emprestadas 

ao espectador, o qual começava, a partir dali, a se dar conta de sua capacidade criativa. 

Chamados por Hélio Oiticica de participador, não mais apenas observa a obra e, após a 

interação, divide sua autoria com o criador. Couto aponta que “O artista, atuando agora entre 

a brincadeira e a reflexão, entre a construção e o acaso, desmistifica a obra de arte, alçando-a 

à dimensão de vida e explorando os recursos criativos que o espectador perdera de vista” 

(COUTO, 2004, p. 106).  

Outro fator de coesão entre Montez e o projeto neoconcreto é a prioridade da carga de 

significados sobre o aspecto material da obra. Conforme abordado anteriormente, Montez 

insistia em desfazer o que o mesmo considerava um equívoco, o da valorização de uma obra 

artística com base no seu quesito material. No Manifesto neoconcreto, os artistas do 

movimento (o qual Magno não fazia parte oficialmente) afirmava: “Acreditamos que a obra 

de arte supera o mecanismo material sobre o qual repousa, não por alguma virtude 

extraterrena: supera-o por transcender essas relações mecânicas (que a Gestalt objetiva) e por 

criar para si uma significação tácita” (MARIOSANTIAGO.NET, 20??, p. 2).  

Para Couto, havia no neoconcretismo uma luta contra a robotização do indivíduo. Uma 

preocupação insistente, uma espécie de temor constante com o modelo industrial de trabalho 

em expansão no Brasil. Oiticica, conforme demonstra Couto, contribuía com a temática 

ressaltando o caráter espontâneo da obra de arte e reforçando a inserção da sensibilidade do 

espírito misturada à racionalidade da relação fabril trabalhista. Era a dialética do momento 

refletida na ambiguidade das obras de Montez do período.  

Oiticica acreditava que a característica mais importante do movimento 

artístico que viviam era a progressiva e inevitável inter-relação da pintura 

com outras artes, o que redundaria na criação de uma nova linguagem, 

situada agora no espaço real, tridimensional (COUTO, 2004, p. 109-110). 

 

Segundo Couto, havia uma transferência de relevância, do artista para o receptor, 

presente no neoconcretismo. Em suas palavras: “Somente a experiência vivenciada permitiria 

ao sujeito uma totalidade entre ele e o mundo e levá-lo-ia a tomar consciência de sua situação 

de ‘ser social inteiro’” (COUTO, 2004, p. 111). Era este quem deveria encontrar, após a 

experiência com a obra, uma significação pessoal. Tal afirmação abre espaço para reflexões 

sobre a proximidade da intenção de Montez em produzir uma contemplação ativa no 

espectador com as pesquisas de Oiticica e Clark, ícones de movimento neoconcreto, conforme 

exposto por Couto. Na opinião da autora, 
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Os artistas neoconcretos levantaram questões sobre a relação entre arte e 

público, artista e sociedade, que não perderam, até nossos dias, sua 

pertinência e que estavam em consonância com algumas das indagações 

mais radicais das vanguardas internacionais da década de 1960. A intenção 

maior que comandou o trabalho dos maiores representantes do 

neoconcretismo residia na ideia de que a atividade criadora favorecia a 

descoberta de novas formas de vida. Eles consideravam a arte um meio 

eficiente de transformação do homem e da sociedade e buscavam evidenciar 

o papel do indivíduo e a função da experimentação em todo o programa de 

emancipação social (COUTO, 2004, p. 113-114). 

 

Como afirmado anteriormente, alguns anos mais tarde, Montez Magno já não entendia 

a arte da mesma forma. Em frases que misturam os conceitos de ação e de contemplação, 

outrora antagônicos, Montez - alterando-se conforme o passar dos anos - leva o seu 

espectador a uma espécie de contemplação ativa, de modo que o seu corpo possa estar imóvel 

diante de um quadro, porém sua mente e espírito devam estar em turbilhão, em um estado de 

constante movimentação, ou seja, em ação. “[...] o homem de hoje é também uma construção 

irregular, anômala. E o artista, como ser social, sofre consequentemente o mesmo processo de 

desconjunção, o que faz transparecer em sua obra” (MAGNO, 2012, p. 43).  

Montez Magno transpirava esta volatilidade artística, esta inquietude intelectual, 

demonstrando a sua ambivalência criativa, por vezes paradoxal, em suas obras de arte. Em 

algumas séries de pinturas, como Barracas do Nordeste, Portas de Contemplação, Veleiros, 

entre outras: “[...] a geometrização dos objetos cria imagens situadas entre a abstração e o 

Figurativismo, em composições formais quase rigorosas (o rigor excessivo não combina com 

o espírito libertário de Montez) que refletem certa ambiguidade e reafirmam a sua 

independência diante dos cânones estabelecidos”, como afirmou Morgado (2011, p. 12) em 

texto publicado no catálogo para exposição Montez Magno: 55 anos de arte. 

Elisabete Gouveia, na sua dissertação de mestrado, analisa uma série de pinturas de 

Montez, de nome Microplanos, e atesta: “[...] é um trabalho que carrega uma dicotomia, onde 

o insignificante é ao mesmo tempo monumental, um aspecto que se repete ao longo do 

processo de elaboração de outras séries de Montez Magno” (2012, p. 87). 

Cadência irregular, alternância de ritmos. Ora intenso e vibrante, ora quebrado, 

alongado e sombrio. Assim Clarissa Diniz define Montez Magno, enaltecendo a hibridez de 

seu trabalho ao longo do tempo. Para ela, compreender Magno carece de um olhar livre das 

restrições costumeiras da crítica de arte. Magno não possui um enquadramento e, como ele 

mesmo diz, é um artista "camaleônico". Para a autora, esta é, inclusive, o objetivo primordial 

de seu texto: trazer o projeto poético do artista para a luz, esclarecer suas evidências e a 

multiplicidade do artista.  
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 Com isto, será tentativa deste trabalho, demonstrar a dualidade nas obras de Montez. 

Sua linha poética, inquieta e exploradora de múltiplas linguagens, é reveladora de suas 

intenções, suas buscas, suas reflexões e resultado de seu corpo e espírito ativos. O racional em 

contato com o emocional, a ação misturada à contemplação, deixando de lado as afirmações 

categóricas de grupos e outros artistas contemporâneos, fazem de Montez Magno um 

exemplar único no ambiente artístico brasileiro. No próximo capítulo, espera-se apontar para 

a ambiguidade artística na obra de Montez Magno. 
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4  ESTUDO DE CASO 

 

 

A partir do referencial teórico buscou-se problematizar o conceito de montagem 

segundo Peter Bürger, contextualizando temas como: arte de vanguarda e vanguarda no 

Brasil. Tais temáticas correspondem às heranças artísticas (processuais e estéticas), que 

vieram a influenciar a trajetória profissional de Montez Magno, e foram exploradas durante o 

Capítulo 1. Posteriormente, o Capítulo 2 veio elucidar a história de Montez, sua vida, 

produção artística e, por fim, a particularidade que diferencia sua obra das vanguardistas 

teorizadas por Bürger.  

Estes dois capítulos, em consonância com os procedimentos metodológicos adotados, 

que serão descritos adiante, contribuíram para embasar técnica e cientificamente o 

desenvolvimento de uma análise qualitativa de cinco obras de Montez que discutam o 

conceito de montagem proposto por Peter Bürger. Para tanto, fez-se necessário selecionar 

cinco obras e analisá-las, tendo em vista o referencial teórico. 

Nesse sentido, o Capítulo 3 - Estudo de Caso - visa analisar as obras selecionadas e 

debater os procedimentos adotados pelo artista a fim de refletir sobre os elementos e 

processos da montagem na produção de Montez Magno, conforme o conceito de Peter Bürger. 

Contudo, vale salientar, que não compete a este estudo uma afirmação categórica da aplicação 

da técnica da montagem na obra de Montez Magno. Em vez de tentar sancionar uma verdade 

teórica, a pesquisa procurou levantar mais questionamentos sobre o tema e aprimorar as 

discussões. Logo, não se deve esperar uma análise conclusiva. Antes, um estudo sobre as 

possibilidades de desdobramento da técnica da montagem conforme o conceito de Peter 

Bürger.  

 

 

4.1  Aspectos metodológicos 

 

Este tópico se propõe a explicitar as estratégias metodológicas utilizadas para o 

alcance dos objetivos específicos do presente estudo, conforme Figura 24 a seguir. Assim, a 

pesquisa foi elaborada a partir de quatro fases, que são: 

 

 FASE 1: Revisão Bibliográfica  

 FASE 2: Delimitação do Universo de Estudo  
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 FASE 3: Seleção e Análise Qualitativa das obras  

 FASE 4: Síntese e Resultados  

 

A Figura 24 apresenta sucintamente as etapas metodológicas desenvolvidos em cada 

fase. As mesmas serão explicitadas em detalhes nos próximos pontos que se seguem. 

 

Figura 24:Quadro esquemático das etapas metodológicas da pesquisa.  

Fonte: o autor mediante pesquisa.  

 

 

Fase 1: Revisão bibliográfica  

 

A princípio realizou-se pesquisa bibliográfica para uma revisão teórica, histórica e 

metodológica. Para tanto, fez-se necessário uma investigação documental (catálogos de 

exposições e arquivos fotográficos), histórica e de internet, no intuito de levantar, analisar e 

selecionar as publicações (bibliografias, dissertações, teses, artigos e publicações 

especializadas) a respeito da Arte de Vanguarda, e os conceitos de Peter Bürger. Para a 

análise e desenvolvimento da pesquisa apresentada neste capítulo foram de fundamental 
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importância as consultas e leituras das teorias apresentadas no Capítulo 1, bem como as 

informações obtidas e divulgadas no Capítulo.2. O intuito é observar sistematicamente e 

interpretar os documentos pertinentes ao estudo, a fim de entender os conceitos e processos 

para desenvolvimento da montagem e sua aplicação no caso selecionado para estudo.  

 

 

FASE 2: Delimitação do Universo de Estudo 

 

Em paralelo ao levantamento teórico buscou-se definir os objetivos da pesquisa, sua 

delimitação e viabilidade, no intuito de explorar o tema e formular a questão central da 

pesquisa. Para tanto, fez-se necessário analisar propriamente o referencial teórico que tange o 

recorte da pesquisa, ou seja, a teoria da vanguarda de Bürger e sua definição de montagem, 

sendo também pertinente a busca por uma maior compreensão do objeto de estudo, a partir do 

levantamento da trajetória de Montez Magno, com a realização de:  

 

 Pesquisa bibliográfica, internet e documental sobre Montez - Cabe ressaltar o trabalho 

desenvolvido por Diniz, Herkenhoff e Monteiro (2010), textos de autoria do próprio 

Montez Magno (organizados pelo pesquisador Itamar Morgado) e a dissertação de 

Ana Elisabete Gouveia, cujo tema abordou a Série Microplanos de Montez; Catálogo 

da Exposição Montez Magno: 55 anos de arte (2011) e o da Exposição da Série 

Branca (2000); 

 

 Pesquisa e observação do contexto histórico em consonância com a pesquisa 

bibliográfica, internet e documental para contextualizar o cenário no qual o artista 

esteve e está inserido; 

 

 Acesso ao atelier de Montez, com acesso ao acervo do artista e registro fotográfico; 

 

 Entrevista semiestruturada com o próprio artista Montez Magno, que contou com 

registro e transcrição da gravação; 

 

 Entrevista semiestruturada com Itamar Morgado (estudioso acadêmico de Montez 

Magno, corresponsável pela curadoria da Exposição Montez Magno: 55 anos de arte), 

com registro e transcrição da gravação; 
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 Identificação de acervo a partir do livro de Diniz, Herkenhoff e Monteiro (2010), do 

acesso aos acervos documentais de Itamar Morgado, dos catálogos de exposições e do 

acesso ao atelier de Montez, que subsidiaram informações para identificação de 588 

obras (produzidas entre 1957 e 2015), que assumem múltiplos formatos (pintura, 

objetos, arte efêmera e performance). 

 

Assim, foi possível identificar na linha poética de Montez, as obras que melhor 

pudessem demonstrar as semelhanças e diferenças com os conceitos trabalhados no primeiro 

capítulo, ou seja, a teoria da vanguarda de Bürger e sua definição de montagem.  

 

 

FASE 3: Seleção e Análise Qualitativa das Obras 

 

O terceiro momento da pesquisa representa a seleção e análise de cinco obras de 

Montez Magno – cada uma pertencente a uma década diferente, que possuam elementos e 

processos que permitam ao pesquisador discutir o conceito de Montagem proposto por Peter 

Bürger.  

Para tanto, fez-se necessário acessar o acervo de obras identificadas 588 obras 

(produzidas entre 1957 e 2015) para efetuar uma seleção preliminar com a finalidade de 

separar as obras que tangenciam os anseios do presente estudo das que não atendem. Deste 

modo, à luz do referencial teórico, fez-se necessário adotar o critério proposto por Bürger de 

‘Fragmentação da Realidade’, pois o autor afirma o mesmo como característica inerente à 

definição do que vem a ser montagem: “[...] a montagem pressupõe a fragmentação da 

realidade e descreve a fase da constituição da obra” (BÜRGER, 2012, p.134, grifo nosso). O 

conceito também aparece na discussão da alegoria de Benjamin, como já discutido no 

primeiro capítulo. Relembrando: a alegoria: "[...] une dois conceitos relativos à estética da 

produção - dos quais um diz respeito à manipulação do material (o arrancar os elementos a 

um contexto); o outro, à constituição da obra (aglutinação de fragmentos e atribuição de 

sentido)" (BÜRGER, 2012, p. 128). A estes fragmentos coletados Bürger denomina 

“Fragmentação da Realidade”. 

Logo, para que a obra de arte pudesse ser incluída na amostra de análise ela precisaria 

apresentar, como procedimento constitutivo, a Fragmentação da Realidade acima descrita. Ou 

seja, ter sido confeccionada a partir de materiais não produzidos pelo artista, mas coletado por 

este. Assim, a partir das obras presentes no livro de Diniz, Herkenhoff e Monteiro (2010); nos 
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catálogos da exposição Montez Magno: 55 anos de arte (2011); no catálogo da exposição da 

Série Branca; no acervo já catalogado do pesquisador Itamar Morgado; e com os registros 

efetuados em visita ao atelier do artista estudado foi possível alcançar o total determinado 

acima. Em seguida, após a aplicação do critério Fragmentação da Realidade proposto por 

Bürger chegou-se ao quantitativo de 78 obras (para maiores detalhes ver APÊNDICE B), 

(Tabela 02).  

 

 OBRAS 

Identificação de: 588 obras 

1) CRITÉRIO 1: Fragmentação da realidade (objetos 

extraídos de seu contexto);  
78 obras 

Tabela 02: Processo de seleção das cinco obras.  

Fonte: o autor mediante pesquisa.   

 

Levando em consideração apenas essas 78 obras, pôde-se visualizar uma mudança de 

prioridade na prática artística de Montez. Enquanto na década de 50 não há registros de obras 

confeccionadas segundo o critério acima, os fragmentos da realidade, o final da década de 60 

e início dos anos 70 (até 1973) revelam uma maior frequência deste tipo de obra. Já no final 

dos anos 70 (a partir de 1974), por toda a década de 80 e início dos anos 90, nota-se uma 

dedicação de Magno à pintura e aos seus Readymade prontos, sem intervenções: enquanto 

estes aparecem em grande número, a ocorrência das peças criadas e “montadas” a partir da 

fragmentação da realidade se reduz a zero. Em 1994, porém, Montez retoma gradualmente a 

regularidade das obras que apresentam Fragmentação da Realidade e estas passam a figurar o 

acervo constantemente a partir dos anos 2000 (ver APÊNDICE B). 

Assim, a análise de uma obra por década para debater a produção de Montez, segundo 

a montagem de Bürger, do início aos dias atuais apresenta uma lacuna: a década de 1980 não 

dispõe de material para estudo. Logo, das quase seis décadas de trabalho (58 anos), cinco 

serão discutidas nesta pesquisa. Deste modo, definiu-se um quantitativo de cinco obras, para 

serem analisadas qualitativamente no estudo em questão. Para escolha das cinco obras, a 

princípio foi necessário: 

 

 Classificar as 78 obras por década em que foram concebidas, com o intuito que cada 

obra representasse individualmente uma década distinta no universo de exploração;  
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Posteriormente, para cada grupo de obras por ordem cronológica, efetuou-se uma 

análise qualitativa levando em consideração o referencial teórico do estudo com relação à 

vanguarda, vanguarda e neovanguarda no Brasil e montagem segundo Peter Bürger. Deste 

modo, o critério proposto por Bürger de Fragmentação da Realidade, soma-se aos que serão 

descritos adiante, para enfim selecionar as cinco obras que serão analisadas no estudo em 

questão:  

 

 Obras de Vanguarda: leva em consideração obras que possuem ou não possuem 

sentido Vanguardista. Ou seja, que permitam explanar a questão de autonomia da arte 

e questionem a própria instituição arte através da técnica da montagem. Tais conceitos 

foram aprofundados no Capítulo 1; 

 

 Evidenciar a ideia de “contemplação ativa”, conforme o referencial teórico abordado 

no Capítulo 3: ou seja, apresentar como princípio norteador não um choque gerado no 

espectador através de sua denegação de sentido, mas que o levam a um estado de 

contemplação e reflexão. Para serem selecionadas as obras precisariam levantar a 

discussão sobre as semelhanças, as diferenças e as ambiguidades entre a teoria de 

Bürger e a arte monteziana, isto é, entre a vanguarda de Peter Bürger e a neovanguarda 

de Montez. Este critério fora proposto pelo pesquisador, em face das particularidades 

da obra de Magno, e possui o objetivo de se contrapor ao critério anterior. Deste 

modo, as obras analisadas serão discutidas não apenas segundo a teoria de Peter 

Bürger, mas também com base no referencial teórico apresentado no capítulo 2. 

 

A Tabela 03 explicita o processo desenvolvido para a seleção da amostra de cinco 

obras para serem analisadas no estudo em questão. Contudo, vale ressaltar que o processo de 

escolha aconteceu de modo qualitativo com a finalidade de discutir a montagem em Montez, 

sobretudo à luz de Bürger. 

 

 OBRAS 

Identificação de: 588 obras 

1) CRITÉRIO 1: Fragmentação da realidade (objetos extraídos de 

seu contexto);  

78 obras 
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Classificação temporal das 78 obras  

Ordem conforme a década em 

que  

foram produzidas 

2) CRITÉRIO 2: Obras de Vanguarda (Possuem ou não possuem 

sentido Vanguardista); 

5 obras sob análise qualitativa 

(uma de cada década) 3) CRITÉRIO 3: Contemplação ativa (obras que provocassem 

uma contemplação no espectador mas que o levasse - internamente 

- a um estado de grande movimentação); 

Tabela 03: Processo de seleção das cinco obras.  

Fonte: o autor mediante pesquisa.   

 

A seguir serão explicitadas sucintamente as obras a serem analisadas. Posteriormente 

será apresentado como deverá acontecer a análise das mesmas e em seguida ocorrerá a análise 

propriamente dita das obras em maiores detalhes, tomando por base o referencial teórico 

abordado.  

 

 

Amostra de Pesquisa  

 

 A primeira obra a ser discutida data de 1967, princípio de seus trabalhos com base em 

materiais recolhidos, sendo utilizada como exemplo de seu período inicial. Como afirmado 

acima, entre 1973 e 1994 houve um intervalo na produção segundo este princípio construtivo. 

Portanto, com o intuito de oferecer uma visualização destes momentos, uma obra de cada 

década (uma dos anos 1970 e outra dos 1990), foi selecionada para fazer parte da amostra de 

estudo. Em seguida, para representar o quarto grupo da amostragem, a obra selecionada para 

exemplo dos anos 2000 data de 2001. E, para finalizar, uma quinta obra bastante recente, de 

2015, foi identificada para observação e debate como símbolo do momento presente (a última 

década). 

Vale salientar que o presente estudo visa identificar pontos de convergência e 

divergência entre a teoria da vanguarda de Bürger e a obra de Montez Magno, e a 

aplicabilidade da técnica da montagem na sua produção artística. Justificando, portanto, uma 

análise qualitativa caso a caso que evidencie os pormenores de cada obra. Assim, as 

conclusões aqui apontadas refletem a realidade viável da pesquisa. A análise da amostra foi 
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efetuada a fim de assinalar os elementos estéticos e que aparecem em cada obra, levando-se 

em consideração os processos da montagem, segundo Peter Bürger.  

O reconhecimento dos elementos estéticos e dos processos de produção na obra de 

Montez foi determinante para o julgamento da amostra. Representou a tentativa de averiguar 

o processo constitutivo da montagem sob a ótica de Montez Magno, com o objetivo de 

indagar como foram realizadas as obras, ou seja, quais elementos e processos foram utilizados 

para concepção das obras selecionadas e quais os sentidos das mesmas, se vanguardistas 

(contra a autonomia da arte) ou não. A partir deste ponto, identificar e apontar as diferenças 

de aplicação entre a arte de Montez e a teoria de Bürger.  

 

 

Fase 4: síntese dos resultados 

 

Para a última etapa desta pesquisa foi realizada uma síntese de todos os dados gerados 

na pesquisa, a fim de reunir, em uma última discussão, as semelhanças e divergências da 

montagem realizada por Magno em relação à Teoria da Vanguarda de Peter Bürger. 

Para isto, foi realizado o cruzamento dos dados obtidos por meio da análise da amostra 

com os critérios estabelecidos anteriormente, conforme leitura preliminar e pesquisa 

bibliográfica. Sua finalidade esperada é visualizar o projeto poético de Montez Magno 

inserido no contexto da montagem segundo a Teoria de Bürger e suas influências, bem como 

as contribuições para o novo paradigma artístico, ou antiartístico, nacional, desenvolvido a 

partir da década de 1960.  

 

 

4.2  Análise das obras 

 

Foram selecionadas para a amostra obras de diferentes décadas que respondessem ao 

mesmo critério de criação: a partir de materiais do cotidiano do artista, percebidos ao seu 

redor, reconfigurados em um novo contexto para, a partir daí, assumirem outro significado. 

Mantendo como norte a diferença primordial entre as montagens aplicadas por Montez, cujo 

desígnio se direcionava à contemplação do espectador, e as teorizadas por Bürger como base 

para as vanguardas artísticas europeias e a superação da arte, a pesquisa propõe a análise das 

obras: Caixas (1967), Conservas, (1973), Série Mondrian (1994), Catedral (2001) e a Série 

Buchas (2015).  
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 Como foi ressaltado no referencial teórico (Capítulo 1) uma obra de arte de vanguarda 

persegue o status de artefato, de coisa produzida, chamando atenção ao caráter material da 

obra realizada. Foi observado também que, para a construção de uma obra alegórica, o artista 

retira fragmentos da realidade observada, exime-o de seu significado original, para então 

inseri-lo em outro contexto; ademais, nos movimentos de vanguarda, esta inserção de 

fragmentos de realidade tinha como pretensão maior uma superação da instituição arte através 

da sua união com a práxis, e, assim, revolucioná-la. Visando o choque do espectador, em vez 

de seu deleite, o artista da vanguarda ensejava a obsolescência da instituição que, para ele, 

fracassara. E esta argumentação de Bürger leva a compreensão da obra vanguardista como 

uma obra não orgânica, construída com uma maior autonomia das partes e do todo. Ou seja, 

as partes dialogam entre si por meio do princípio de construção, não com um intuito de 

conferir sentido ao todo da obra.  

Desta forma, alcança-se o primeiro critério para análise: a investigação inicia no 

âmbito material, procurando identificar a origem física das obras analisadas. Esmiuçando: o 

objetivo é a utilização de materiais extraídos do cotidiano do artista e compilados para a 

realização de um propósito artístico, ou seja, para levantar o debate sobre as reflexões teóricas 

do autor. Espera-se, evidenciar a fragmentação da realidade inserida na linha poética de 

Montez e, ainda, demonstrar a sua versatilidade ao se utilizar de diferentes tipos de materiais 

para a materialização de suas ideias. 

Respondendo ao questionamento do sentido das partes e do todo em sua produção, as 

obras serão discutidas – segundo critério – em seu âmbito semântico, procurando reconhecer a 

existência de sentido entre parte e todo. Ou seja, averiguar o universo sintagmático da obra a 

fim de apontar se corresponde a uma quebra no círculo hermenêutico de sentido ou se mantém 

a construção possuindo um princípio norteador, mais alinhado à arte moderna europeia do que 

aos movimentos de vanguarda. 

Como um terceiro item a compor o conteúdo da análise, a interação com o espectador 

também será observada, porém não como um critério deflagrador do uso da montagem. No 

capítulo anterior constatou-se que, à época do neoconcretismo brasileiro, era comum a obra de 

arte visando a sua manipulação pelo espectador. No entanto, para uma obra de arte 

vanguardista, Bürger faz menção a uma unidade de sentido mediada pelo observador, mas não 

limita à participação deste no manuseio da obra. O receptor pode, também, exercer o papel de 

intermediador do sentido da obra através de sua reflexão intelectual, sem a intervenção 

manual na mesma. Com o propósito de debater a fruição da obra de Montez Magno no nível 

da recepção, foi incluído este terceiro critério na tentativa de exibir os seus recursos artísticos. 
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 As obras selecionadas deverão demonstrar as possíveis semelhanças ou diferenças 

entre os processos e resultados das apropriações de Montez e a montagem teorizada por 

Bürger.  

 

 

4.2.1  Caixas, 1967  

 

Após um período de estudos na Europa, Magno retorna ao Brasil em 1965. O 

ambiente de lazer e tranquilidade, amalgamados às pesquisas e produções artísticas de 

Montez, em muito se contrastava com a repressão e perseguição política instaurada com o 

Golpe Militar em 1964, ou seja, um ano antes de seu regresso. Segundo Diniz (DINIZ; 

HERKENHOFF; MONTEIRO, 2010), esta alternância de realidades vividas pelo artista é 

perceptível na produção do período. Saindo das questões espaciais com tons amenos (obras 

produzidas na Europa), Magno retoma as pinturas mais voltadas aos seus estudos à Mondrian, 

com marcada geometria e cores saturadas, conforme afirma Diniz (DINIZ; HERKENHOFF; 

MONTEIRO, 2010, p. 25).  

Neste contexto surge a Série Caixas, de 1967 (Figura XX), com apropriações dos 

fragmentos de realidade, colados e pintados, transformando os significados originais com o 

objetivo de solucionar a relação espaço-tempo-cor-luz: “Nessa série de objetos, o espaço, o 

tempo, a cor e a luz não existem separadamente, mas se fazem interdependentes: as cores 

internas das caixas só se realizam no contato com a luz que, por sua vez, só as alcança na 

manipulação espaço-temporal desses não-objetos” (DINIZ; HERKENHOFF; MONTEIRO, 

2010, p. 30).  

Para Montez, essa seria a base dos trabalhos de arte da época: obras que dependeriam 

da manipulação do público para atingirem seu potencial para o qual foram desenvolvidas. Na 

Série Caixas (Figura XX), os não-objetos criados a partir de estojos escolares por Magno não 

seriam capazes de revelar as cores internas sem a intervenção do espectador, responsável por 

abrir os compartimentos e permitir que a luz revele o que está escondido. Vale lembrar a 

passagem já citada neste trabalho, que para ele, através da arte o homem é capaz de exercitar 

suas potencialidades, participando "[...] criativamente de tudo o que foi feito pelo homem e 

para o homem" (MAGNO apud DINIZ; HERKENHOFF; MONTEIRO, 2010, p. 31).  
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Figura 25: Série Caixas, 1967.  

Fonte: (DINIZ; HERKENHOFF; MONTEIRO, 2010). 

 

Observa-se, na Figura 25 acima, o equilíbrio imagético da composição. Cada estojo 

se abre em uma direção, como se não houvesse pendências na criação da obra. As cores 

descortinadas pelo receptor enquadram-se em uma estrutura geométrica, aos moldes de 

Mondrian, alinhada com o estilo que o artista seguirá ao longo de seu curso poético. Segundo 

Donis A. Dondis: a “[...] regularidade [...] constitui o favorecimento da uniformidade dos 

elementos, e o desenvolvimento de uma ordem baseada em algum princípio ou método 

constante e invariável” (DONDIS, 1997, p. 143). Além disso, “[...] a repetição [dos círculos, 

das linhas e colunas] corresponde às conexões visuais ininterruptas que têm importância 

especial em qualquer manifestação visual unificada” (DONDIS, 1997, p. 159).  

A obra responde, aparentemente, aos propósitos vanguardistas apresentados no 

primeiro capítulo. Em um primeiro olhar, é possível capturar a fuga dos padrões clássicos ao 

recorrer a estojos escolares, usados e pintados, para conferir-lhes outro significado, distinto 

daquele original. Assim como outras tantas obras do período, de outros artistas inclusive, 

escapa aos quadros de cavalete. Ao contrário, dispõe de objetos capturados ao derredor do 

artista, extraídos de seu contexto de origem. Magno retira a vida do material para, em seguida, 

justamente por ser o único capaz disso, tal como o alegorista mencionado por Bürger, atribuir-

lhe um novo sentido, uma nova função. Trata-se da apropriação de um objeto para a sua 
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transformação, após uma intervenção do artista. Ou seja, a um primeiro e preliminar olhar, a 

Série Caixas corresponderia a uma obra de arte vanguardista, segundo os preceitos reunidos 

por Bürger na Teoria da Vanguarda. Apresenta características de construção alegórica e 

intervenções em materiais não produzidos pelo artista. Porém, se inicialmente, a partir deste 

critério material, a obra de Montez se harmoniza com os pressupostos vanguardistas expostos 

por Peter Bürger, na construção do sentido Magno aparenta distanciar-se das vanguardas. 

Vale lembrar, neste ponto, que para Bürger, é na saída da arte do contexto da práxis 

vital que a arte burguesa rompe com as anteriores, para assim satisfazer necessidades 

humanas as quais residem longe da práxis. Isto é, mirando o lado emocional do indivíduo, a 

arte burguesa trabalha fora do racionalismo voltado para os fins. Foi com esta dissociação que 

a arte transformou-se em conteúdo dela mesma, possibilitando, igualmente, ao receptor 

burguês, mergulhar em si mesmo, usufruindo isoladamente do conteúdo artístico produzido 

para a sua autocompreensão. Segundo ele, o romance literário exerceu importante papel para a 

individualização da contemplação artística, disseminando à sociedade burguesa a maneira 

correta de alcançar a compreensão introspectiva. Segundo o autor, esta arte burguesa e 

comercial foi o alvo da crítica vanguardista. 

Continuando a recordação do referencial teórico, para efeito de construção 

argumentativa, ressalte-se que, junto com o afastamento da arte da prática da vida, o 

esteticismo encontrou o momento ideal para a arte assumir o papel de conteúdo de si mesma. 

Com isso, o burguês que vivia uma vida parcialmente realizada, voltado para as suas 

capacidades profissionais, identifica uma solução para sanar suas necessidades sensitivas, e 

para isso continuar acontecendo, a arte precisaria permanecer disjunta da práxis. Conforme 

Bürger, essa autonomia só incentivava o sistema da racionalidade a persistir, e é aí onde 

surgem os movimentos de vanguarda. Com o propósito de pôr fim a esta autonomia, e fundir 

a arte e a práxis em apenas uma organização, a vanguarda atacava a instituição arte, visando a 

sua superação. Não simplesmente eliminá-la, mas transformá-la: torná-la prática.  

Retomando a análise da obra, a Série Caixas data de 1967, já depois dos movimentos 

de vanguarda terem se tornado História. Montez parece ter compreendido o fracasso das 

vanguardas na superação da arte e produz um objeto de fruição individual e de introspecção 

contemplativa e reflexiva. Magno sugere ter captado as transformações na categoria de obra 

de arte proporcionadas pelas vanguardas europeias e oferece ao espectador não apenas a 

sensação tátil do toque ao objeto. Incentiva-o a imergir no seu âmago e descobrir as suas 

próprias capacidades criativas. Em uma época de crescente industrialização e minimização do 

papel do indivíduo no resultado final, como já abordado no Capítulo 2, a obra de Montez 
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clama ao espectador para que fuja da alienação de sua funcionalidade preconizada pelo 

sistema do capital. Porém, sem a recepção coletiva da obra vanguardista. Assemelhando-se a 

uma obra de cunho burguês (moderno), as Caixas de Montez retomam a recepção solitária da 

arte. Tal característica insinua a ambiguidade da arte de Montez Magno, a qual apresenta 

traços de alegoria vanguardista aliados à contemplação do observador (particularidade mais 

próxima do modernismo). 

Itamar Morgado, pesquisador e curador adjunto da exposição Montez Magno: 55 anos 

de arte opina neste tema da manipulação agregada à experiência intelectual. Lembrando Lygia 

Clark, o mesmo afirma: 

A manipulação, em Objetos Relacionais
10

, aquilo não é uma coisa só 

física. Estão juntos: tanto a questão da manipulação física quanto a 

questão também contemplativa, aqueles Objetos Relacionais...  Aquilo 

não se pode falar que é uma coisa só contemplativa e também não é 

uma coisa apenas física. Montez absorve, filtra muita coisa. Ele não 

reproduz diretamente, ele filtra. A partir do momento que você tá [sic] 

lá manipulando aquilo, existe também uma forma de contemplação 

(MORGADO, 2015, entrevista ao pesquisador).  

 

Magno propõe ao espectador que a arte, ou seja, a vivência de uma experiência 

estético-emocional pode ser o meio pelo qual este, poderá atingir plenamente suas 

potencialidades. Em analogia à obra de arte criada para autocompreensão do burguês, Magno 

parece inculcar no receptor o seu entendimento como humano, dotado de corpo e mente.  

Diferentemente da montagem teorizada por Bürger, cujas obras atendiam a um 

propósito definido, de permitir a união entre a arte e a práxis vital, Montez elabora um objeto 

para a contemplação do observador. Por meio da ação, do abrir e fechar do estojo, o receptor 

participa da obra, que o induz a outro patamar de reflexões e descobertas. Um patamar 

introspectivo, resultado de sua fruição individual do conteúdo da obra. Enquanto as obras 

vanguardistas aspiravam a uma recepção coletiva, Caixas propõe o valor do individual. 

Deste modo, Montez parece oferecer aos espectadores a dualidade da sua arte. Por um 

lado, ao considerar o aspecto contemplativo da obra, aponta para uma manutenção da arte 

separada da práxis, tal como Schiller (apud BÜRGER, 2012, vide Capítulo 1) afirmara. 

Sugere aceitar a função da arte de atender a necessidades fora do plano racional, ou seja, a 

natureza emocional. Por outro, abandona modelos clássicos de arte e convida o receptor a 

                                            
10

 Objetos Relacionais: Objeto Relacional é a designação genérica atribuída por Lygia Clark a todos os 

elementos que utilizava nas sessões de Estruturação do Self – trabalho praticado de 1976 a 1988, no qual 

culminam as investigações da artista que envolvem o receptor e convocam sua experiência corporal como 

condição de realização da obra (ROLNIK, Suely, 20??, p. 1). 
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participar da obra de arte, unindo arte e práxis. Montez relaciona o lado prático e o estético, o 

racional e o emocional, sem que se possa, no entanto, determinar sua adesão a este ou aquele 

movimento. Montez dá a impressão de que esta seria a solução do binômio arte-vida: a união 

dos extremos como em um Yin-Yang, talvez fruto de sua influência Zen Budista que “[...] 

ensina a enxergar unidade na multiplicidade” (DINIZ; HERKENHOFF & MONTEIRO, 

2010, p. 89).  

 

 

4.2.2 Conservas (1973)  

 

 A obra Conservas, (figura 26) de 1973, é uma composição totalmente realizada por 

materiais extraídos de seu contexto original. Fitas e fios elétricos são postos dentro de potes 

de vidros que, normalmente, podem ser vistos contendo algum alimento em conserva. São 

potes específicos para conservas, hermeticamente fechados, para não permitir o 

apodrecimento rápido do conteúdo. Na opinião de Diniz (DINIZ; HERKENHOFF; 

MONTEIRO, 2010), esta obra está inserida em um momento difícil da vida do artista. 

“Vigilância, solidão, violência, nostalgia e utopia atravessam os objetos produzidos por 

Montez Magno nos primeiros anos da década de 1970” (DINIZ; HERKENHOFF; 

MONTEIRO, 2010, p. 52). 

 

 
Figura 26: Conservas, 1973.  

Fonte: (DINIZ; HERKENHOFF; MONTEIRO, 2010). 
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Refletindo a partir da Teoria da Vanguarda, de Peter Bürger, o projeto de uma obra de 

arte não orgânica é fugir/escapar da tentativa de reconciliação do homem com a natureza por 

meio da simulação do real reproduzido na artificialidade da obra de arte. Para Bürger, a obra 

de arte passou por uma transformação radical a partir da inclusão de elementos de realidade 

externos ao espaço de criação que, no passado, propunha-se a expor uma equivalência de 

realidade.  

 No que tange à estética da recepção Bürger afirma que o:  

[...] pressuposto básico deste tipo de recepção é a aceitação de uma 

concordância necessária entre o sentido das partes individuais e o sentido do 

todo. Este pressuposto - eis a diferença decisiva em relação à obra de arte 

orgânica - é rejeitado pela obra não orgânica. As partes se emancipam de um 

todo a elas sobreposto, e ao qual, como partes constitutivas necessárias 

(BÜRGER, 2012, p. 141).  

 

Deste modo, para o autor, em uma obra não orgânica, a conexão entre as partes se faz 

em relação ao princípio de construção, reforçando o valor do processo constitutivo. Assim, 

obras vanguardistas seriam de natureza estrutural paradigmática, conforme Bürger (2012, p. 

142), pois nelas o padrão de criação é o fator conector das partes. “O receptor da obra 

vanguardista vivencia a experiência de que o seu procedimento para a apropriação de 

objetivos intelectuais, formado no contato com as obras de arte orgânicas, é inadequado ao 

objeto”. A consequência desta experiência é descrita por Bürger como um choque. “Este 

choque é intencionado pelo artista de vanguarda, que mantém a esperança de, graças a essa 

privação de sentido, alertar o receptor para o fato de a sua própria práxis vital ser questionável 

e para a necessidade de transformá-la” (BÜRGER, 2012, p. 142). Logo, a intenção maior da 

vanguarda, de impulsionar o indivíduo a uma mudança de atitude, e, ao final, promover uma 

mudança da práxis vital do receptor. 

Bürger esclarece que o “[...] que permanece é o caráter enigmático das obras, a 

resistência que elas opõem à tentativa de lhes extrair sentido” (BÜRGER, 2012, p. 145). O 

receptor que não aceita a atribuição autoritária de sentido de uma obra orgânica terá que 

emergir na obra vanguardista na tentativa de compreender um sentido, ou a ausência dele, a 

partir da conexão dos princípios de construção. Essa é a ruptura com círculo hermenêutico de 

sentido da qual falava Bürger. 

 Assim como na obra anterior, Caixas, Magno compila materiais diversos, sem relação 

entre si, para atribuir-lhes um significado distinto do original, questionando a ideia de 

finalidade de uso de determinados objetos. Embora o pote destinado para conservas continue 

possuindo o mesmo fim, porém agora em seu caráter conceitual, não há, em Conservas, uma 
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tentativa simulação do real ou de reprodução da realidade. A obra não intenciona a ilusão 

realista de fazer o artificial parecer real. Há uma melancolia velada no interior das conservas, 

uma tentativa de “[...] fazer perpetuar uma vida cada vez mais perto do fim na realidade 

brasileira dos tempos de repressão” (DINIZ; HERKENHOFF; MONTEIRO, 2010, p. 52). 

Mais uma vez Magno insinua a utilização da técnica da montagem, a princípio, por realizar 

uma obra artística por meio de fragmentos de realidade. No entanto, parece haver uma 

distinção entre Conservas e as obras da vanguarda europeia, (esta ideia será trabalhada no 

parágrafo seguinte). 

Como informado no referencial teórico (vide Capítulo 1), em uma obra de arte não 

orgânica, as partes ganham uma maior autonomia, sendo relacionadas pelo modelo de 

construção, não pelo sentido que carregam em direção à unidade geral. Na obra em questão, 

cada parte ali posicionada supõe uma inter-relação. O pote de conserva armazena seu 

conteúdo. Os fios e fitas, estando em potes de conserva, transmitem a ideia de durabilidade e 

importância. Ou seja, para que façam sentido dependem do pote de conserva. Cada parte se 

vincula, inclusive, com o título da obra, o qual condensa o significado de todas as partes para 

constituir o todo. Nas palavras de Morgado, “o título dos trabalhos dele são importantes, é 

uma das partes do todo” (MORGADO, 2015, informação verbal)
11

. A unidade do geral e do 

particular da qual falava Bürger (Capítulo 1) parece surgir aqui em Montez Magno em uma 

obra que, à primeira vista, induz o receptor à não organicidade, ou seja, à uma vanguarda. Não 

é o padrão de construção que une as partes, mas sua relação de sentido contribuindo para a 

conclusão da obra. A unidade geral em Conservas só faz sentido a partir do particular. Tudo é 

interdependente.  

 Assim como não aparenta acontecer a negação do círculo hermenêutico de criação em 

Conservas, consequentemente, a obra não deseja irromper no receptor um desejo de mudança 

de sua práxis vital. O choque, inexoravelmente causado no observador, reside na construção 

da obra segundo um viés inadequado aos moldes tradicionais. São potes de vidro, fios e fitas. 

A sensação de choque gerada no observador não advém de uma denegação de sentido, pois 

todos os pedaços de realidade são inscritos em círculo hermenêutico de significado. Parece, ao 

final de uma longa observação, que Montez Magno adaptou dois princípios constitutivos 

aparentemente antagônicos: a compilação de materiais não confeccionados pelo artista para a 

realização de uma obra (característica não orgânica) e a manutenção de um sentido unitário e 

interdependente (característica de obras orgânicas).  

                                            
11

 Entrevista com Itamar Morgado, Mestre, pesquisador e curador de arte, realizada pelo pesquisador em junho 
de 2015 sendo parte integrante dos resultados desta pesquisa. 
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 Em Conservas a unidade de sentido não sugere a carência da mediação do observador, 

posto que esta mediação já é realizada pelos próprios materiais expostos. Diferentemente de 

uma obra vanguardista, na qual as partes não dialogam entre si e a mediação do espectador se 

faz obrigatória, Magno já expõe Conservas com todo o círculo de sentido definido. Especula-

se, apenas, que ele contemple a composição, reflita e alcance, por fim, a voz do artista, triste e 

silenciada pela censura e pela repressão militar (DINIZ; HERKENHOFF; MONTEIRO, 2010, 

p. 52). As ideias do artista são mantidas trancafiadas, armazenadas, em conserva, para sua 

posterior exposição. Não há, também, o convite à manipulação dos elementos. O espectador 

assume a posição tradicional de apreciação de uma obra de arte. O seu espaço é delimitado e o 

propósito vanguardista da união entre artista e obra não acontece de imediato. Montez, nesta 

obra, rompe de início com a iniciativa vanguardista. Sendo unidos, artista e observador, 

apenas ao fim da reflexão, como indivíduos forçosamente calados pelo golpe militar. Somente 

aí, nesta condição de humanos, as duas pontas da comunicação artística se fazem unidas. 

Aparentemente, não há em Conservas um estímulo a uma mudança de atitude do receptor. 

Mas uma resignação melancólica e paciente. 

 Tal como o fez em Caixas, Montez sugere uma convivência entre racional e 

emocional, mistura conceitos e temas. Ora os conceitos da obra não orgânica são apreendidos, 

ora abandonados. Uma dualidade oriental, Yin-Yang, em acordo com a obra anteriormente 

discutida, como dois opostos que se alimentam. O binômio arte-vida é abordado de um modo 

diferente do que o fez a vanguarda. Não mais uma eliminação da instituição arte, pois para 

que a mesma permanecesse com seu caráter contestador e analítico era imprescindível 

manter-se fora do contexto prático social. Montez revela, aos poucos, o porquê de não assumir 

rótulos. 

 

 

4.2.3 Série Mondrian (1994) 

  

Na série Mondrian (Figura 27), Montez uma vez mais faz soar mais alto a influência 

das geometrizações. Em um estudo realizado com base naquele artista que abusou das 

estruturas geométricas, Montez Magno retoma a prática da arte nestes moldes geométricos, 

como em Caixas. Porém, desta vez, a estrutura que divide as cores é multiplicada, aumentada 

em número de linhas. As cores, que na obra de 1967 surgiam grandes, seguindo as linhas 

divisórias dos estojos escolares, desta vez despontam às centenas, como em uma explosão 

cromática. Assim como na série Cromossons (Figura 28), também de 1994, Magno explora as 
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possibilidades relacionais entre as cores, às vezes quentes, às vezes frias, encaixadas em 

figuras geométricas (quadrados). No entanto, na Série Mondrian, Montez não usa caneta 

hidrográfica, como em Cromossons. Tampouco usa pincel e tinta, tal como fazia o holandês, 

inspirador da série. Utiliza-se de pastilhas minerais coladas sobre compensado de madeira.  

A Série Mondrian trabalha ainda, duplamente, dois princípios opostos de construção 

de imagens visuais. Segundo Dondis, em seu livro Sintaxe da Linguagem Visual, de 1997, a 

“[...] estabilidade é a técnica que expressa a compatibilidade visual e desenvolve uma 

composição dominada por abordagem temática uniforme e coerente” (DONDIS, 1997, p. 

153). Estabilidade revelada pelas linhas estruturais que formam a grade na qual as cores serão 

trabalhadas. Em contraposição, “[...] a técnica da variação oferece diversidade e sortimento” 

(DONDIS, 1997, p. 153), o que pode ser visualizado na multiplicidade cromática oferecida 

por Montez. Ainda, o artista sugere a sensação de acaso controlado na composição das 

imagens como uma aparente desorganização na justaposição das pastilhas. 

 

       
 

       
Figura 27: Série Mondrian, 1994.  

Fonte: (MORGADO, Acervo pessoal). 
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 A técnica adotada pelo artista insere-se nas discussões até aqui desenvolvidas: a 

característica de Montez Magno de atribuir uma organicidade ao que, à primeira vista, sugere 

um processo constitutivo não orgânico. Além de suscitar um outro ponto de debate, o qual diz 

respeito às heranças artísticas de Montez. Em um tempo de desenvolvimento das vanguardas 

brasileiras (vide Capítulo 2), Magno parece querer exaltar a autonomia da arte moderna 

europeia revelando seu entusiasmo com um dos ícones do modernismo europeu, Piet 

Mondrian. 

 

 

Figura 28: Cromossons, 1994.  

Fonte: (DINIZ; HERKENHOFF; MONTEIRO, 2010). 

 

É justamente ao processo constitutivo que Bürger chama atenção com o conceito de 

montagem. Tentando demonstrar a diferença entre as montagens vanguardistas das colagens 

cubistas, o autor afirma que no cubismo: “[...] está sempre em jogo o contraste entre duas 

técnicas: o ‘ilusionismo’ dos fragmentos de realidade colados (um pedaço de cesto de vime, 

um papel de parede) e a ‘abstração’ da técnica cubista com que são tratados os objetos 

exibidos” (BÜRGER, 2012, p. 135-136). 

 Vale, neste ponto, lembrar a passagem de Bürger (2012, p. 136) sobre as colagens 

cubistas, ou as “primeiras telas onde aparece a montagem”. Não havia, ainda, o desejo de 

superação da arte e, segundo ele, qualquer contestação desta instituição poderia ser 

considerada como reprimida. Em vez de intencionar o fim da arte, ou sua integração à práxis, 

as colagens cubistas ainda se prendiam a valores estéticos. “Trata-se, antes, da intenção de 
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produzir um objeto estético que escapa às regras tradicionais de julgamento” (BÜRGER, 

2012, p. 136). 

 Conforme o autor, o que diferencia uma obra de vanguarda de obras tradicionais 

reproduzidas por séculos – além da ausência de sentido entre as partes comentada acima – é a 

inserção de um fragmento de realidade, um objeto que não nasceu da mente nem do esforço 

do artista, mas foi coletado por ele. “Desta forma, é destruída a unidade do quadro, como um 

todo marcado em todas as suas partes pela subjetividade do artista” (BÜRGER, 2012, p. 137-

138). Contudo, ele reconhece que a colagem cubista, ainda que submetida a uma composição 

estética, rompe com modelos consagrados de reprodução da realidade no espaço pictórico. 

Neste contexto da montagem cubista, Bürger argumenta: foi justamente a insistência no 

cubismo em permanecer, de modo geral, nas regras tradicionais de composição artística que 

permitiu o surgimento de movimentos engajados com o fim da arte, e terminaram 

revolucionando ela mesma. 

 Montez Magno, já em 1994, ou seja, situando-se temporalmente após estes embates 

teórico-artísticos na Europa, aparenta compreender a derrocada da vanguarda europeia em 

seus objetivos políticos, e de eliminação da arte, e realiza uma obra na qual embaralha os 

conceitos de criação artística, anteriormente antagônicos (orgânico e não orgânico). Como se 

quisesse brincar com o espectador, levando-o a uma reflexão sobre o objeto que visualiza, 

Montez esconde o modernismo debaixo da máscara vanguardista. Confere uma aparência 

vanguardista a uma obra tipicamente moderna. Tal quais os cubistas discutidos à luz de 

Bürger acima, Magno sugere obedecer a regras estéticas e de composição as quais não se 

adéquam a um ideal de vanguarda. Importante, neste ponto, salientar que não se trata de 

regras estéticas no sentido racional objetivista concreto. O espírito libertário de Montez não o 

permitia aderir a preceitos tão fechados em si. Mas o artista possui tendências criativas e 

constrói suas obras procurando solucionar suas dúvidas teóricas.  

Bürger afirma que no movimento modernista não havia intenção de ruptura com a 

autonomia da arte. Também na Série Mondrian, embora o ano de confecção da obra seja 

muito após o auge do modernismo, parece não haver uma intenção de superação da arte, 

desejo este perseguido pela vanguarda do velho mundo. Parece não ser possível, ainda, 

identificar em Montez um desígnio típico da vanguarda europeia. Ao contrário, o esteticismo 

demonstrado por Montez nos anos anteriores volta nesta série como se produzida fora na 

Europa de 1910, seguindo os padrões modernos. A autonomia da arte não é contestada, mas 

mantida. Todavia, denota sua época de criação a partir dos fragmentos coletados e colados, 

sem qualquer uso de técnicas tradicionais, insinuando uma absorção das inovações 
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vanguardistas. Retomando a argumentação de Bürger acima, Montez parece romper com uma 

técnica tradicional pictórica sem, no entanto, abdicar de suas regras estéticas. Não procura 

desmantelar a unidade de sentido do todo do quadro, rumo a um abandono do efeito da 

subjetividade do artista estampado na obra. 

 Deste modo, com esta Série Mondrian, Montez reforça as elucubrações trazidas até 

aqui pelas obras anteriores. Tal como em Caixas e em Conservas, o artista se vale de 

instrumentos não produzidos por si, mas por outrem, seguindo, a priori, o princípio criativo 

amplamente utilizado em obras da vanguarda europeia. Contudo, aprisiona-se em padrões 

modernistas de constituição. 

 Nas imagens acima, da Série Mondrian, sugere não delegar às partes autonomia de 

significado o suficiente para rivalizarem entre si e com o todo da obra. Ao contrário, cada 

pastilha colada segue em uma única direção, determinada pelo título da Série. Morgado 

afirma que Montez não possui a característica de seguir meticulosamente uma regra, pois “até 

quando ele é geométrico ele tem uma característica mais livre” (MORGADO, 2015, 

informação verbal)
12

. Porém, o estudo das cores e as emoções geradas por estas aparenta ser, 

aqui, o princípio norteador das obras que compõem a série. Ou seja, se no quesito material 

Montez se alinha aos vanguardistas, no aspecto ideológico suscita ao observador um retorno 

aos padrões modernistas. 

 Também no aspecto do convite à participação do receptor, Montez deixa transparecer 

a distinção entre artista produtor da obra e espectador, aquele que irá “consumir” o produto 

estético final. Conforme o próprio Magno, em entrevista realizada ao pesquisador, a 

contemplação pode ser realizada de modo mais efetivo pelo observador em uma obra “de 

parede”, nas palavras do artista. Logo, supõe-se a contemplação ativa a qual Montez procura 

açular naquele que se depara com a obra. O corpo, estático, defronte à explosão cromática, 

camufla uma mente em ação intensa. A unidade de sentido das obras da Série Mondrian, não 

carece da intermediação do receptor. Todavia, não dispensa a participação do mesmo na 

reflexão. Não o exime da responsabilidade de procurar seu interior, seu autorreconhecimento 

e sua autocompreensão diante do universo cromático geometrizado. Como se o artista 

pretendesse instigar a vida por meio da arte, unindo desta maneira o famoso binômio arte-vida 

já abordado. Segundo Morgado, “Ele consegue apaziguar as duas pontas quando ele fala que 

contemplação é tanto contemplar quanto agir, dentro da própria etimologia da palavra. Dentro 

                                            
12

 Entrevista realizada com Itamar Morgado em junho de 2015 como parte integrante dos resultados desta 
pesquisa. 
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de ‘contemplação’ está a ‘ação’” (MORGADO, 2015, informação verbal)
13

. Cada cor 

aparenta querer despertar um sentimento, provocar uma sensação e uma reação. Não há 

manipulação, como em Caixas, porém, assim como em Conservas, há uma participação 

intelectual do espectador.  

 Montez Magno, nos três exemplos até agora demonstrados, apresenta uma semelhança 

com a montagem da Teoria da Vanguarda de Peter Bürger. Unindo materiais diversos, 

pregados, colados, fincados, em geral, propõe uma arte montada, tal como esta pesquisa 

tentou apresentar no primeiro capítulo. No entanto, não possuindo qualquer intenção de 

superação da arte, de eliminação, de sua integração à práxis, diverge da teoria de Bürger. 

Além disso, as regras estéticas de forma e cor, equilíbrio e volume, ainda presentes na linha 

poética de Montez, afastam-no de uma postura vanguardista, ao passo que insinuam, 

cuidadosamente, uma afirmação da autonomia da arte modernista. Montez une, em um 

mesmo projeto, princípios constitutivos ditos opostos, o modelo orgânico e o não orgânico de 

criação artística. 

 

 

4.2.4 Catedral (2001) 

 

Na obra Catedral (figura 29), Montez Magno demonstra mais uma vez sua criatividade 

e seu olhar artístico para o universo que o cerca. As torres estão dispostas de modo pouco 

ordenado. As maiores situam-se do lado esquerdo de quem observa ao lado das menores, do 

lado direito, sugerem um desequilíbrio intencional. Assim como suas alturas, também as 

larguras divergem uma das outras com um aparente descompasso: ora delgadas, ora espessas, 

sem uma cadência regular na sua disposição.  

 

                                            
13

 Entrevista realizada com Itamar Morgado em junho de 2015 como parte integrante dos resultados desta 
pesquisa. 
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Figura 29: Catedral (2001).  

Fonte: Catálogo Exposição Montez Magno: 55 anos de arte. 

 

 Confeccionada a partir de lixas de madeira, enroladas em seu próprio eixo, remete a 

uma catedral com várias torres, como, por exemplo, na Basílica da Sagrada Família (figura 

30) criação do arquiteto modernista catalão Antoni Gaudí (1852-1926) ainda em fase de 

construção. 
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Figura 30: La Sagrada Família.  

Fonte: www.sagradafamilia.cat. 

 

As torres mostram-se em colunas espiraladas, com cores em um gradiente de marrom, 

dando a impressão de um objeto composto seguindo a tendência geométrica de Montez. Além 

disso, as espirais sugerem movimento, como se as torres estivessem em constante rotação. 

Ainda, cada torre “girando” em um sentido, conota uma ilusão de ótica baseada na confusão 

cognitiva da visão humana, como na figura 31. 

 

 

Figura 31: Ilusão de ótica em espiral.  

Fonte: ultradownloads.com.br. 
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Admirador de Marcel Duchamp (1887-1968), Montez – propositalmente ou não – faz rememorar a 

produção de cinema experimental do artista francês, de nome Anémic Cinéma, de 1926 (figura 32). Apoiada em 

uma base de madeira, leve, rústica e usada, Catedral possui a característica de uma não preocupação com o bom 

acabamento artesanal, além de permitir fácil transportação.  

 

 

Figura 32: imagens do filme Anémic Cinéma (1926), de Marcel Duchamp.  

Fonte: http://www.japagirl.com.br/blog/tag/cinema-anemico/. 

 

Recordando Donis A. Dondis em sua Sintaxe da Linguagem Visual (1997), a 

aparência de falta de planejamento e de irregularidade evoca uma ideia de liberdade, de 

sentimento e de emoção, típica da linha poética do artista discutida nesta análise. 

Complementando, a linha da espontaneidade, parece retomada em Catedral, posto que suas 

torres, as quais não seguem uma estrutura em linhas ou colunas, remetem à negação da 

previsibilidade.  

Trazendo a obra à luz de Peter Bürger e de sua teoria da vanguarda, é possível 

visualizar alguns temas trabalhados pelo autor. Confeccionada a partir de lixas para madeira, 

Montez tanto ratifica o cotidiano como sua matéria prima, quanto oferece a um item de uso 

industrial a oportunidade de se fazer estético. Supõe-se que, desta maneira, Magno sugira um 

diálogo entre racional e emocional, entre as necessidades da vida profissional e do ócio, entre 

industrial e artístico.  
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Continuando na linha das obras já discutidas nesta seção, o artista se aproxima de uma 

construção alegórica vanguardista na medida em que se apropria de itens não produzidos por 

si e, após uma reconfiguração, destina-o a exercer outro significado. Extirpando o material de 

seu contexto original, ou seja, as lixas de sua aplicação industrial, Magno retira sua função. O 

item já não serve mais ao propósito para o qual foi produzido. Nas palavras de Bürger (2012, 

p. 129), a atividade do artista alegórico: “[...] não consiste senão em matar a ‘vida’ do 

material, isto é, arrancá-lo ao seu contexto funcional, que é o que lhe empresta significado”. 

Tal elucubração direcionaria à afirmação de uma obra de arte não orgânica, realizada segundo 

a técnica da montagem vanguardista. Há, porém, que se salientar outra característica 

particular de Montez, presente tanto em Catedral bem como nas demais obras até aqui 

analisadas. O diálogo entre as partes e o todo, atributo imprescindível para uma obra de arte 

orgânica, não é abandonado pelo artista na obra em questão. 

A obra orgânica intenciona uma impressão unitária. Na medida em que 

apenas possuem significado em relação ao todo da obra, seus momentos 

individuais, individualmente percebidos, apontam sempre para esse todo. Na 

obra vanguardista, ao contrário, os momentos individuais possuem um grau 

muito mais elevado de autonomia e podem, por isso, ser lidos e interpretados 

também individualmente ou em grupos, sem que o todo da obra tenha de ser 

apreendido (BÜRGER, 2012, p. 134). 

 

Todas as partes da obra – as torres – exercem o mesmo papel rumo ao sentido total da 

obra, que mantém uma impressão unitária. Ademais, Catedral não transparece uma quebra na 

impressão de totalidade, mesmo que confeccionada a partir de uma realidade fragmentada: “O 

clássico produz sua obra com a intenção de oferecer uma imagem viva da totalidade” 

(BÜRGER, 2012, p. 129). Assim, Montez atribui à obra Catedral um duplo aspecto, orgânico 

e não orgânico. O fragmento de realidade (peculiaridade da obra não orgânica) se conclui a 

partir do material arrancado de ambiente. Todavia, a proximidade de um princípio 

vanguardista parece parar na técnica da montagem de obras a partir do cotidiano. Pois, a 

aparência de totalidade e a relação de sentido entre o todo e as partes (traço inexorável de toda 

obra orgânica) permanece presente.  

Segundo Bürger, com o descolamento da arte do contexto da prática da vida a relação 

forma-conteúdo se alterou. “O lado conteudístico da obra de arte, sua ‘mensagem’, cada vez 

mais se retrai frente ao formal, que se cristaliza como sendo o estético em sentido mais 

estrito” (BÜRGER, 2012, p. 48). Dada a predominância da forma, o conteúdo de uma obra de 

arte passa, na arte burguesa, a ser a própria relação formal. Daí decorre, posteriormente, o 

enclausuramento da arte em si mesma, cada vez mais autônoma, a perda da função social e, 
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por conseguinte, a reação vanguardista e o ataque à instituição. O autor afirma, também, que 

esta “atrofia do conteúdo” provocou uma tendência “[...] à sensibilização do receptor” 

(BÜRGER, 2012, p. 48). Pois, ainda nas palavras do autor: “A coincidência de instituição e 

conteúdos desvenda a carência de função social como essência da arte na sociedade burguesa” 

(BÜRGER, 2012, p. 61).  

Consequentemente, com a tentativa de superação da arte pelos movimentos de 

vanguarda, o choque do observador passa a ser: “[...] o mais elevado princípio da intenção 

artística. Tornando-se, de fato, o procedimento artístico dominante, o estranhamento pode ser 

reconhecido também como categoria geral” (BÜRGER, 2012, p. 46).  

Conduzindo os olhares à Catedral, presume-se que Montez não partilhe dos objetivos 

vanguardistas de superação da arte. Nem de abandono da intenção de totalidade, nem da 

ruptura com o círculo hermenêutico de sentido. Pois, o estranhamento supracitado só se 

realiza no princípio constitutivo da obra. Fugindo aos ditames clássicos, Magno não se utiliza 

de qualquer matéria prima plástica, como a cerâmica, nem realiza esculturas em quaisquer 

materiais tradicionais. Neste quesito (material), o artista escapa às regras tradicionais. 

Contudo, no que trata da intangibilidade da obra, acredita-se na intenção de promover no 

espectador um interesse contemplativo. Derivado da experiência estética, esta admiração recai 

na tensão entre arte e práxis vital, entre o lado racional e o sensorial do espectador. Este 

vislumbra uma catedral formada a partir de lixas para madeira, material conhecido e comum, 

porém com aplicação industrial. A sugestão do título é facilmente captada pelo observador 

que mira as torres como maquete de um grande templo sagrado. Ou seja, toda a compreensão 

da obra situa-se alocada no entendimento da sua forma.  

Seguindo a proposição de Bürger comentada mais acima, a anexação forma-conteúdo 

é alcançada em seu modo pleno no esteticismo. Daí especula-se a sugestão de Montez em 

desafiar a teoria da vanguarda de Bürger, fazendo conviver, lado a lado, particularidades de 

obras clássicas e vanguardistas por meio de um consenso entre orgânico e não orgânico. 

Conforme afirma Bürger:  

Enquanto oferece uma interpretação da realidade, ou satisfaz idealmente 

necessidades residuais, mesmo descolada da práxis vital, a arte continua a 

ela relacionada. [....] A intenção dos vanguardistas pode ser definida como a 

tentativa de direcionar a experiência estética (que se opõe à práxis vital), tal 

como o esteticismo a desenvolveu, para a vida cotidiana (BÜRGER, 2012, p. 

71-72). 

 

Deste modo, Magno mantém-se na esfera da autonomia da arte. A participação do 

espectador, nesta obra não manipulativa, resume-se no olhar reflexivo direcionado a uma 
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tomada de consciência de suas potencialidades criativas. Ao perceber naquela catedral as 

mesmas lixas que utiliza para lixar madeira, espera-se que o observador se descubra como ser 

humano criativo e detentor das ferramentas necessárias para a realização de seus propósitos 

(neste ponto, a noção de homo faber já discutida se faz novamente importante). Montez não 

convida o espectador ao toque e à experimentação manual da obra. Porém, inculca no receptor 

a aspereza da lixa com a dimensão etérea que envolve um templo construído para a prática 

religiosa e a elevação do espírito. Assim como na Série Microplanos (citada no Capítulo 2), 

Magno confere ao insignificante ares de monumento. 

Em 2011, quando da exposição Montez Magno: 55 anos de arte, o artista concede 

entrevista ao site Agenda Cultural e afirma: “Eu sempre fui a favor da liberdade de fazer o 

que se quiser. Tanto é que eu tenho um lema: “Libertarte”. Em arte tem que haver uma 

liberdade total” (AGENDA CULTURAL, 2011). Em todas as obras até aqui analisadas, 

Montez dá a impressão de reafirmar esta frase. Seja por meio de estojos escolares, potes de 

vidro, pastilhas minerais ou por lixas para madeira, Magno enaltece seu caráter libertário e 

camaleônico.  

 

 

4.2.5  Série Buchas (2015)  

 

Nas obras abaixo (figura 33 e 34), Montez reúne os argumentos até aqui expostos. 

Trabalhando a partir de materiais precários, Magno faz, novamente, questionar os conceitos 

de organicidade e não organicidade. Todos os quadros abaixo são realizados a partir de tecido, 

utilizado normalmente para limpeza (estopa para polimento). Muito comuns em oficinas de 

automóveis, estes tecidos, ou buchas, como são conhecidos, assumem uma função totalmente 

distinta de sua original. Cada tecido aparenta ser cuidadosamente alocado rumo a uma ilusão 

de desordem, sugerindo: “[...] uma ausência de planejamento, uma desorganização intencional 

ou apresentação acidental da informação visual” (DONDIS, 1997, p. 157). Também 

intencionada pelo artista é a impressão de espontaneidade que, nas palavras de Dondis: “É 

uma técnica saturada de emoção, impulsiva e livre” (DONDIS, 1997, p. 148). Esta aparência 

de instabilidade e desequilíbrio propositais conotam: “[...] uma formulação visual 

extremamente inquietante e provocadora”, (DONDIS, 1997, p. 141). 

Assim como na obra anterior, confeccionada com pastilhas minerais, Montez faz do 

cotidiano a sua matéria prima, proporcionando ao espectador uma reflexão sobre o seu lado 
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racional e emocional. Montez parece oferecer ao espectador uma reflexão sobre o potencial 

contemplativo que cada objeto presente no dia a dia do homem carrega. 

 
Figura 33: da Série Buchas, 2015.  

Fonte: (Própria) [Acervo do artista]. 

 

 

 
Figura 34: da Série Buchas, 2015.  

Fonte: (Própria) [Acervo do artista]. 

  

 Para Peter Bürger, este sentimento esteve preenchendo os ideais surrealistas, nos quais 

era almejado uma fuga da racionalidade através da prática da vida e do cotidiano: 
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Partindo da experiência de que uma sociedade ordenada segundo a 

racionalidade-voltada-para-os-fins limita cada vez mais as possibilidades de 

desdobramento do indivíduo, os surrealistas procuram descobrir momentos 

do imprevisível na vida cotidiana. Sua atenção, por conseguinte, se dirige 

para os fenômenos que não têm lugar no mundo ordenado segundo essa 

racionalidade-voltada-para-os-fins. A descoberta do maravilhoso no 

cotidiano representa, sem dúvida, um enriquecimento das possibilidades de 

experiência do “homem-urbano” (BÜRGER, 2012, p. 120). 

 

 Segundo o conteúdo teórico discutido no primeiro capítulo, um dos métodos utilizados 

pela vanguarda para escapar da criação racional era o acaso provocado, gerado pelo artista. 

Montez afirma ter criado as obras acima a partir do acaso: 

Isso aí é fruto do acaso. [...] Aquilo são duas janelas que um amigo me deu 

pra botar no meu apartamento, [...] mas eu deixei durante algum tempo 

encostadas na parede. E toda a vez que eu cheguei eu disse “isso aí deve dar 

alguma coisa. Aí eu pensei: o que é que eu vou fazer com isso? Vou fazer o 

seguinte, vou comprar algodão e encho de algodão”. Aí uma ideia passou pra 

outra até que estalou o negócio das buchas, né [sic]? (MAGNO, 2015, 

informação verbal)
14

. 

 

Montez sugere ter compreendido a contribuição do acaso para a construção de suas 

obras. Dedica grande parte de seu legado artístico a obras cujos elementos têm origem no 

universo material à sua volta, algumas vezes escolhidos ao sabor do acaso. Foi o que artista 

chamou de “acaso controlado” em entrevista ao pesquisador. Admirador confesso de 

Duchamp – conforme declaração em entrevista ao pesquisador – Montez admite ter realizado 

trabalhos em que acontecimentos do acaso acabavam por solucionar as suas reflexões e as 

suas buscas: tendências criativas. Contudo o artista, em entrevista concedida ao pesquisador, 

ressalta o valor de suas respostas alcançadas: “todo trabalho meu, em geral, é um trabalho 

pensado. Eu trabalho muito mentalmente com a ideia, com a forma, como vai ser, porque tem 

que haver uma correspondência da forma com a ideia” (MAGNO, 2015, informação verbal)
15

. 

Realizadas a partir de tecido, ou seja, materiais externos ao quadro extraídos de seu 

contexto de origem, Montez Magno leva o debate a outro conceito já apresentado nesta 

pesquisa (vide Capítulo 1): o da construção alegórica discutida por Bürger. Na descrição da 

alegoria de Benjamin, Bürger justifica a sua complexidade:  

[...] essa categoria une dois conceitos relativos à estética da produção - dos 

quais um diz respeito à manipulação do material (o arrancar os elementos a 

um contexto); o outro, à constituição da obra (aglutinação de fragmentos e 

atribuição de sentido) - a uma interpretação do processo de produção e de 

                                            
14

 Entrevista realizada com o artista Montez Magno em maio de 2015 como parte integrante desta pesquisa. 
15

 Entrevista realizada com o artista Montez Magno em maio de 2015 como parte integrante desta pesquisa. 
 



128 

 

recepção (melancolia do produtor, apreensão pessimista do receptor) 

(BÜRGER, 2012, p. 128). 

 

 Para Bürger, esta particularidade deveria ser o ponto central da análise de uma obra de 

arte vanguardista. A priori, Montez Magno parece se enquadrar nos moldes da obra alegórica 

vanguardista. Bürger, no entanto, evidencia a diferença no manuseio do material entre artistas 

vanguardistas e os anteriores, os quais ele chama de clássicos.  

O artista que produz uma obra orgânica manipula seu material como algo 

vivo, cuja significação, advindo de situações concretas de vida, ele respeita. 

Para o vanguardista, ao contrário, o material é apenas material. Sua 

atividade, afinal, não consiste senão em matar a ‘vida’ do material, isto é, 

arrancá-lo ao seu contexto funcional, que é o que lhe empresta significado 

(BÜRGER, 2012, p. 129). 

 

 Ou seja, se para o clássico o material, por si, carrega um significado, o vanguardista o 

considera como um signo vazio. O clássico respeita a totalidade do material, o vanguardista o 

desintegra e isola. Montez explora os materiais selecionados, de não orgânico. Os tecidos das 

buchas são, para ele, tinta (melhor abordado mais adiante). Respeita suas características, 

inicialmente, mas lhes confere outro sentido. Magno, observado superficialmente, apenas por 

suas características materiais, insinua uma postura vanguardista ao produzir várias de suas 

obras aos moldes das construções alegóricas. Contudo, um olhar mais aprofundado, pode 

captar o esteticismo presente no arrebatamento cromático facultado pelo artista ao receptor. 

O artista que segue os padrões clássicos, seguindo a noção de Bürger, persegue em sua 

obra a meta de exibir uma realidade reproduzida dentro de seu espaço delimitado pelas bordas 

da tela. Toda a representação remete a um ideal de totalidade em si mesma. O vanguardista 

compila os cacos de realidade por ele selecionados para, em seguida, lhes atribuir algum 

sentido. “A obra não é mais criada como um todo orgânico, mas montada a partir de 

fragmentos” (BÜRGER, 2012, p. 130). O vanguardista se nega a aceitar esta conformação da 

realidade e insere a realidade fragmentada em sua obra. Montez, ao pinçar elementos da realidade e 

realocá-los em um quadro, propõe uma similaridade com os propósitos das obras não orgânicas da 

vanguarda europeia. No entanto, toda a construção da obra, os tecidos, cada qual em seu lugar correto, 

o estudo das cores e de suas relações, o equilíbrio e o volume indicam uma adequação da forma com a 

ideia, da qual se tomava conhecimento há pouco. Este comportamento inspira uma obra de arte 

orgânica, surgida a partir de um organismo, a partir do qual todo o restante evolui. Montez Magno, ao 

tratar das obras expostas acima, revela seu olhar de artista: 

Isso aí, de certa forma, é uma pintura. Embora o material não seja tinta, mas 

de qualquer jeito, tem os ingredientes da pintura, que são forma e cor, num 

[sic] é, e matéria. Só não tem a tinta, mas a tinta tá [sic] no tecido. Então, de 

certa forma, você considerando bem, é uma pintura. Uma pintura feita sem 
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tinta, mas contendo tinta no material que foi usado (MAGNO, 2015, 

informação verbal)
16

. 

 

 Desta maneira, Montez, nesta Série Buchas, afirma enxergar os materiais de seu dia a 

dia como tintas para o pintor clássico, como mármore para um escultor da Grécia antiga. 

Apesar de se valer de uma matéria prima simples, Magno sugere construir suas obras 

seguindo um princípio estético. Tal como na Série Mondrian, os quadros acima, são obras de 

arte para serem expostas no ângulo de visão que, na opinião de Montez, propiciam uma 

melhor contemplação. Defronte a elas, penduradas na parede, como obras verticais, o 

observador recebe o convite do artista para conhecer o maravilhoso mundo do cotidiano e 

refletir sobre como melhorar suas experiências diárias, normalmente negligenciadas pelo 

sistema profissional.  

 Novamente aqui, há um distanciamento físico entre o artista e aquele que observa. 

Porém, unidos não apenas na comunicação, o transmissor e o receptor da mensagem 

consolidam-se como uma entidade a partir da experiência vivenciada no processo de 

contemplação da obra. A despeito da ausência de manipulação do objeto, a aproximação das 

duas pontas do processo artístico é efetuada pelo modo intelectual, emocional e sensitivo. A 

fuga da racionalidade-voltada-para-os-fins que ocupava o topo dos ideais vanguardistas, em 

Montez dá a impressão de manifestar-se tenuemente, fazendo o espectador refletir sobre o seu 

papel no mundo racional, sobre suas potencialidades que podem ser alcançadas por meio da 

arte, sobre o seu lado espiritual.  

 Posicionado, na linha do tempo, após os acontecimentos modernistas e vanguardistas, 

Montez aponta para uma união destes dois movimentos aparentemente contraditórios. Para 

Bürger, os movimentos de vanguarda nasceram da insistência no esteticismo no movimento 

modernista. Montez, ao seu modo, demonstra a convivência pacífica de conceitos orgânicos e 

não orgânicos em obras construídas a partir de uma mistura de alegoria e esteticismo, de 

acaso e teoria: de contemplação e ação. Ou, nas palavras de Itamar Morgado, “É difícil 

classificar Montez com um rótulo só” (MORGADO, 2015, entrevista ao pesquisador). 

 

 

4.3 Conclusões  

 

                                            
16

 Entrevista realizada com o artista Montez Magno em maio de 2015 como parte integrante desta pesquisa. 
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Ao fim do processo de análise das obras selecionadas, espera-se ter contribuído para a 

compreensão de Montez Magno como um artista “camaleônico”, como afirmado pelo próprio 

artista e revelado no livro que leva o seu nome (DINIZ; HERKENHOFF; MONTEIRO, 2010, 

p. 8). Em seus mais de 55 anos de história como um artista múltiplo, Montez abraçou as 

contradições naturais do ser humano trabalhando, artisticamente, o aspecto filosófico e o 

objetivo da natureza do homem. Por vezes, em seu passado, defendeu a ação direta daquele 

que recebe a arte, atuando como um participador, tal como Oiticica os chamou (Capítulo 2). 

Outras tantas, revelava sua ambiguidade conceitual ao priorizar neste uma ação interna, 

intelectual. Suas palavras, reproduzidas no item 2.3, preconizam o ato da contemplação como 

um “agir dentro”. A expectativa desta pesquisa ao propor o estudo de caso das cinco obras 

acima comentadas, é justamente chamar a atenção para a arte de Montez sob o prisma da 

dualidade: o corpo e o espírito, o racional e o emocional, o tangível e o intangível. Com este 

propósito, Montez enaltece o valor comunicativo da arte produzindo artigos estéticos a partir 

de materiais de baixo valor ou recolhidos tel quel de seu cotidiano. Insistia na primazia da 

ideia, em detrimento do viés técnico ou físico da arte e esta sua particularidade supõe-se ter 

sido visualizada nos casos estudados. Em Caixas, estojos escolares fazem o papel de objeto de 

arte. Em conservas, fitas, fios e potes de vidro, encontrados em qualquer mercado, tornam-se 

matéria prima para a arte conceitual de Montez. Se na Série Mondrian as pastilhas 

representam as tintas, na seguinte, Catedral, são as lixas de madeira trazem ao espectador o 

valor estético do cotidiano. Por fim, na Série Buchas, o tecido das estopas para polimento é 

que substituem a tinta no quadro produzido a partir de objetos do dia a dia.  

Todas as cinco obras investigadas nesta pesquisa foram realizadas tendo como 

princípio construtivo a compilação de materiais não produzidos pelo artista, Magno sugere 

direcionar o olhar espectador para a dimensão imaterial da arte. Ainda que, o submetendo a 

uma experiência tátil - vide Caixas - é à sua atividade mental que Magno orienta seus 

esforços. Ou, nas obras em que não há a sensação física - como, por exemplo, nas outras três 

analisadas - as intenções de Montez tem se mostrado voltadas para o lado psicológico do 

observador, marcando-o em suas lembranças. Mixando a memória do artista (enquanto coletor 

de materiais), à memória do receptor (que vivencia a arte), Magno tenta fazer durar por longo 

tempo os resultados da contemplação, compartilhando suas sensações particulares, fazendo de 

seu repertório individual o imaginário coletivo.  

Conforme Salles (2006), em passagem abordada no capítulo anterior, não é possível 

dissociar o artista de sua obra. Ou seja, nas obras selecionadas para a exploração do presente 

estudo, acredita-se poder visualizar o próprio artista expresso em suas matérias primas, seus 
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procedimentos adotados e suas tendências criativas. Rememorando Diniz (DINIZ; 

HERKENHOFF; MONTEIRO, 2010), em citação reproduzida acima no item 3.2.2, a 

inquietação do momento de repressão militar, a censura, a perseguição política e, ainda assim, 

uma utopia direcionada para o futuro transparecem em Conservas. Carregando a dualidade do 

ser, a contradição inerente à condição humana, nas artes Montez Magno revelava a inquietude 

de seu espírito.  

Durante algum tempo Montez esteve preocupado em gerar no espectador uma ação, 

retirando-o da passividade e repensando suas faculdades criativas. O próprio autor afirma, em 

seu livro Memorabilia, que esta particularidade vincula-se ao seu passado artístico e alterou-se 

com o tempo. Deste modo, nas obras listadas e discutidas, presume-se enxergar esta mudança 

intelectual do artista, ao longo dos anos. Não abandonou, todavia, o projeto de ação no 

receptor. Transformou-o através da contemplação. Unindo duas ideias, a princípio, opostas, 

Montez concede nas obras selecionadas para pesquisa mostras de sua ambivalência. Na Série 

Mondrian, já em 1994, o artista dá ares de que o recurso da arte para compreensão das 

faculdades criativas do homem ainda possuem validade teórica. O desenvolvimento industrial 

no Brasil não cessou e a robotização humana prevalece como tema atual. Utilizando pastilhas 

minerais, artigo normalmente da área da construção civil, Montez parece querer lembrar o 

conceito de homo faber, obliterado da realidade do indivíduo. Por meio da composição com 

material voltado para a indústria, Magno insinua um convite aos observadores para 

visualizarem a si mesmos. 

 Estas tendências criativas representavam a alternativa do artista à reintegração da arte 

com a vida. Se em Caixas Montez convida o receptor a uma participação direta com a obra, 

nas demais analisadas este binômio arte-vida se congrega em uma esfera intangível: 

Desde o momento que você, como artista, você faz a sua arte e a expõe, você 

vai torná-la pública. Se você a torna pública, então esse binômio arte e vida 

se junta, porque as pessoas que vão ver são pessoas que estão ligadas à vida 

e vão ficar ligadas à arte vendo a obra do artista que expõe (MAGNO, 2015, 

informação verbal
17

). 

 

 Contudo, Montez Magno sugere não ter limitado a experiência do receptor ao quesito 

material. Por meio da contemplação direcionava as sensações e o olhar do observador para 

que pudesse atingir uma ação no seu íntimo. Ao passo que Lygia Clark, Oiticica, entre outros 

do passado neoconcreto brasileiro, afirmava a intenção de promover no receptor uma ação 

                                            
17

 Entrevista realizada com o artista Montez Magno em maio de 2015 como parte integrante dos resultados da 
pesquisa. 
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física, tal como em Bichos ou Parangolés, Magno extrapolava o limite da interação corpórea 

rumo a uma intervenção no espírito do observador (vide Capítulo 2, item 2.3). 

 Após a análise das quatro obras selecionadas, acredita-se ter contribuído para notar a 

dubiedade da linha poética de Montez. Ao passo que, em um primeiro olhar, supõe-se uma 

postura alinhada aos modelos vanguardistas, devido ao modo como Montez realizou grande 

parte de suas obras, um estudo mais perscrutador identifica sinais não adequados aos ideais 

dos movimentos de vanguarda. A priori, coletar materiais diversos, extraídos do cotidiano, o 

que Bürger definiu como fragmentação da realidade, para a realização de obras de arte sugere 

uma construção alegórica. Contudo, a negação do sentido entre as partes, primordial para a 

quebra do círculo hermenêutico, não parece fazer parte do repertório de Montez. Suas obras, 

mais adequadas ao esteticismo modernista, demonstram uma preocupação constante com a 

relação de sentido, do todo e das partes. Com o objetivo de condensar as informações básicas 

trazidas neste trabalho, apresenta-se na Tabela a seguir (Tabela 04) um resumo do que foi 

afirmado. 

 

OBRA 1 OBRA 2 OBRA 3 OBRA 4

Caixas Conservas Mondrian Catedral Buchas

Tempo 1967 1973 1994 2001 2015

Critério Material: 

coletado, não produzido
Estojos escolares

Potes de vidro, 

fitas e fios 

eletrônicos

Pastilhas para 

construção civil

Lixas para 

marcenaria e 

madeira usada

Buchas para 

limpeza

Critério Imaterial: 

contemplação ativa
Sim Sim Sim Sim Sim

Manipulação do 

receptor
Sim Não Não Não Não

Tipo Objeto Objeto Quadro Objeto Quadro  

Tabela 04: resumo da análise das obras.  

Fonte: própria. 

 

Outro ponto divergente e esclarecedor: para que sua arte alcançasse as reflexões 

pretendidas, o descolamento entre arte e práxis não poderia ser desfeito. Em acordo com 

outros artistas contemporâneos, do grupo neoconcreto (item 2.3), Magno parece enaltecer a 

autonomia da arte frente à práxis. Esta peculiaridade faz Montez afastar-se dos movimentos 

de vanguarda originários da Europa, afastando-se, por conseguinte, da montagem tal qual 

Bürger teorizou. Nele, o orgânico e o não orgânico se combinam. 

Diferentemente de seus antecessores vanguardistas europeus, Montez parece também 

não possuir intenções de superação da arte. A união da arte com a vida se faria somente com a 

arte permanecendo autônoma, para que, desta forma, não se aliviassem as forças 

transformadoras no indivíduo receptor da arte. Recordando Maria de Fátima Morethy Couto 
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(2004), no item 2.3 desta dissertação, os artistas contemporâneos a Montez apresentavam uma 

tendência a provocar no espectador uma ação visando uma emancipação social. Uma tentativa 

de fazê-lo insurgir contra um sistema que mina suas capacidades produtivas individuais. 

Montez, não contraria o período, mas insere na sua obra de arte a dualidade da contemplação 

e da ação como esforços conjuntos.  

 Itamar Morgado, ao comentar sobre a característica de Montez Magno de conferir uma 

atitude orgânica a uma obra supostamente não orgânica, afirma: 

Ele tem essa capacidade, de um objeto comum, um floco de algodão e um 

arame torcido fazer, botar uma base e transformar aquilo numa coisa poética 

[vide figura 35]. Isso é realmente uma característica dele. Eu acho que isso 

tem muito a ver com a admiração duchampiana que ele tem. Tirar da linha 

industrial pra [sic] botar pra [sic] galeria de arte é uma coisa que Montez 

também faz (MORGADO, 2015, informação verbal
18

). 

 

 

Figura 35: Nuvem (1972).  

Fonte: Catálogo da exposição Montez Magno: 55 anos de arte (2011). 

 

 Itamar Morgado, no trecho suprarreproduzido, faz menção à obra Nuvem, de 1977 

(figura 35). Esta afirmação aponta para as conclusões da presente pesquisa: na dualidade 

conceitual de Montez, na tendência a proporcionar a convivência dos opostos – racional x 

emotivo; insignificante x monumento; orgânico x não orgânico; ação x contemplação – torna-

se inviável a tentativa de categorizar a sua arte. Recordando passagem já reproduzida neste 

                                            
18

 Entrevista realizada com Itamar Morgado em junho de 2015. 
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capítulo, “É difícil classificar Montez com um rótulo só” (MORGADO, 2015, informação 

verbal
19

). 

 

 

                                            
19

 Entrevista realizada com Itamar Morgado em junho de 2015. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

As vanguardas artísticas na Europa foram o resultado de um longo processo histórico, 

que, tendo se arrastado por séculos, culminou com a explosão de movimentos a partir do fim 

do século XIX, mas principalmente na primeira metade do século XX. O reflexo da 

industrialização, da especialização e da divisão do trabalho perpassava toda a sociedade 

europeia e se reverberava pela arte de então. Esta relação arte-sociedade, com discussões 

sobre superação da arte ou o subjugo à sua autonomia, a arte como instituição separada da 

sociedade e da função social da arte permeou o conteúdo do livro Teoria da Vanguarda 

(2012), de Peter Bürger, utilizado como base para o referencial teórico da presente pesquisa. 

Nele, o autor busca compreender o processo pelo qual a arte perdera sua função social, 

tornando-se instituição disjunta da prática da vida. Na esteira deste pensamento, Bürger 

enxerga os movimentos de vanguarda como uma tentativa mal sucedida de superação da 

instituição arte formada no século XIX, a ser alcançada por meio da técnica da montagem de 

confecção de obras de arte. Contudo, o autor afirma que, se não conseguiu eliminar a 

instituição arte, a vanguarda (a montagem) a revolucionou, transformou-a por completo, 

desde o processo criativo da obra até a maneira de sua recepção. 

Os ideais antiburgueses se refletiam nas artes e nos movimentos vanguardistas. 

Conforme afirmado por Peter Bürger, a partir da técnica da montagem os diversos 

movimentos artísticos que se incluíam no codinome vanguarda transformaram a arte por 

completo. Para o autor, o objetivo de superação da arte não foi alcançado pela vanguarda, no 

entanto a instituição arte não permaneceu a mesma. Carregou consigo as marcas dos ataques 

sofridos e, daí em diante, nem a produção artística nem a recepção do espectador 

conservaram-se ilesas. É possível identificar nas obras posteriores à vanguarda, até os dias 

atuais, a influência dos princípios lançados no início do século XX. A primazia da ideia, 

outrora lançada por Marcel Duchamp, as colagens cubistas, foram compreendidas e 

remodeladas nos anos que se seguiram.  

A produção das vanguardas depois dos anos 1950 [...] pareciam estar em 

busca de uma modificação dos padrões que iam além dos da arte. Tais 

movimentos queriam que esta produção se fundisse aos padrões da vida e 

ambos tornassem a passagem pela Terra mais interessante, menos tediosa 

(FERRAZ, 2013, p. 129). 

 

Desta forma, a presente pesquisa se propôs a estudar os elementos e processos da 

montagem vanguardista e seus reflexos na obra do artista pernambucano Montez Magno, o 
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qual iniciou seus trabalhos em 1957, sob influência de artistas europeus com os quais tomara 

conhecimento a partir de estudos autodidatas. 

Na vasta produção de Montez Magno, tentou-se apresentar nesta dissertação, que os 

preceitos defendidos na primeira metade do século XX, na Europa, prolongaram-se na arte de 

Montez. Não mais com as intenções de eliminação da instituição arte, porém a ideia de fusão 

entre arte e vida segue como tema presente. Tal como na Série Caixas, primeira obra 

analisada, em 1967 Montez se apropriava de materiais não produzidos por ele para aproximar 

o receptor e o artista por meio da manipulação do objeto. Transformava o significado de um 

estojo escolar, trazia o espectador à razão e, assim, fazia sua arte, aproximando-se do 

paradigma vanguardista na forma. Contudo, distanciava-se no conteúdo, não intencionava o 

fim da arte, mas perpetuá-la. As Caixas de Montez apontam para a continuidade de uma 

característica essencialmente vanguardista, como a apropriação, sem se ater, 

obrigatoriamente, aos propósitos antiarte da vanguarda europeia. Rememorando os dizeres de 

Montez quando citava o filósofo Plotino, o artista mantinha um ideal perseguido: a interação 

entre os três sujeitos da arte, ou seja, aquele que: produz, a obra e o espectador.  

A pintura é uma arte de e para a contemplação, no sentido dinâmico que 

Plotino dava a esse termo, ou seja, mover-se para dentro, adentrar-se. Essa 

dinâmica do espírito ou da alma, como queria Plotino, [...] é que faz com 

que o suporte contemplado, isto é, o quadro, se torne força atuante, e não 

passiva. Mas a ação contemplativa requer um diálogo entre obra e 

espectador [...] (MAGNO, 2012, p. 84-85).  

 

Assim Magno se propunha a atingir o âmago de seus receptores e, deste modo 

contribuir para a união entre as pontas do já abordado binômio arte-vida. 

As semelhanças com o passado vanguardista em Montez não abandonam a sua arte, 

mas não assumem o protagonismo. Em Conservas é possível visualizar outra vez a produção a 

partir de materiais que não são de sua autoria. Magno se vale dos objetos encontrados para 

oferecer uma obra densa de significados. Tangencia a construção alegórica teorizada por 

Benjamin e utilizada por Bürger na Teoria da Vanguarda. Mas escapa aos ditames 

vanguardistas e insere-se no ciclo da instituição arte. Conduz o observador à contemplar a 

obra de arte, e esta mira uma ação no interior do receptor. Neste ponto vale recordar as 

palavras do próprio Magno, já reproduzido neste material: “[...] na apreciação de uma obra de 

arte, o que importa não é o seu valor material, e sim o que ela contém, propõe, informa ou 

comunica” (MAGNO, 2012, p. 34). Para ele, o valor de uma arte se encontra na 

intangibilidade de sua mensagem, seus sentimentos e a carga emocional que a arte consegue 
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produzir. Daí sua perseguição a gerar no indivíduo um estado de reflexão ativa, um 

arrebatamento contemplativo que o faça sair do estado de inércia habitual. 

Na Série Mondrian, década de 1990, já distante das vanguardas, no quesito temporal, 

Magno insinua uma absorção da técnica da montagem vanguardista. Brinca com as pastilhas 

de construção e disponibiliza ao olhar do espectador um outro modelo de obra de arte, na qual 

a tinta não é pintada em tela. Um jogo de forma e equilíbrio das cores sem, no entanto tocar 

no pincel. As cores permanecem no quadro, as linhas da estrutura, permanecem fazendo parte 

da obra, mas a aplicação das cores varia da paleta e do pincel para a colagem das pastilhas 

selecionadas e dispostas conforme a vontade do artista. A afinidade com a montagem, tal qual 

a vanguarda europeia, parece limitar-se ao âmbito formal. Enquanto este aspecto (o da forma) 

indica uma propensão ao vanguardismo, uma análise semântica da obra inspira o receptor a 

uma reflexão sobre si mesmo inserido no sistema capitalista de produção. Esta tendência nas 

obras de Montez foi chamada na presente pesquisa de Contemplação Ativa por representar o 

interesse do artista de agir dentro daquele que observa a obra. Assim Montez Magno passa a 

impressão da ruptura da “imanência estética” da qual falava Bürger (2012, p. 142), e aparenta 

tentar “[...] introduzir uma mudança na práxis vital do receptor”. Ou seja, ao passo que se 

alinha a uma intenção vanguardista, parece diferir no modus operandi, na maneira de alcançar 

esta ruptura. 

Ora próximo da vanguarda, ora distante, Montez desnuda sua ambiguidade artística 

fundindo o binômio: arte-vida pela união entre a matéria (na obra) e a vida que a cerca 

(produção e recepção). Em Catedral, obra presente na exposição Montez Magno: 55 anos de 

arte, o artista elabora um objeto que remete à espiritualidade (um templo de orações) valendo-

se de materiais utilizados primordialmente em aplicações profissionais, fabris, por exemplo, o 

dia a dia de um marceneiro (lixas de madeira). Como já observado anteriormente, Montez 

sugere um aspecto vanguardista ao apropriar-se de bens não produzidos por ele, mas não 

parece adotar a ausência de sentido entre as partes da obra. A arte de Montez Magno aponta 

para uma obra ambígua, sobre a qual é difícil realizar afirmações de ordem categórica. É 

orgânica e não orgânica. Ora vanguarda, ora clássica. Como se Montez se negasse a aceitar 

um rótulo. Na opinião de Itamar Morgado, Magno estuda muito, conhece e aprende bastante 

com outros artistas, mas realiza a filtragem para adequar ao seu universo: “[...] ele sempre 

manteve essa liberdade de fazer do jeito que ele achava melhor” (MORGADO, 2015, informação 

verbal)
20

. Este processo de filtragem se insere na relação entre memória, percepção e criação que a 

atual pesquisa, lançando mão de Cecília Salles, Michael Baxandall e Marcos Santos, apresentou como 
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 Entrevista realizada com Itamar Morgado em junho de 2015. 
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fundamental para o processo criativo: “[...] para aqueles que querem entender os processos 

criativos, o mais relevante é, não só observar o que se recolhe, mas, principalmente, 

compreender como todas as pesquisas passam a integrar as obras” (SALLES, 2006, o. 85). 

Na última obra analisada, a Série Buchas apresenta uma característica comum às 

demais apresentadas. Montada a partir de matéria apropriada, Montez dá uma aplicação 

diversa ao material utilizado. Se originalmente aplicada em limpeza automotiva, as estopas 

para polimento fazem arte nas mãos de Magno. Novamente demonstram a proximidade de 

Montez com a montagem vanguardista, lembrando a construção da alegoria e as categorias do 

acaso, ambas estudadas no primeiro capítulo como referencial teórico. Contudo as Buchas 

carregam o observador para a reflexão, fruto do estado de contemplação em que o mesmo é 

imposto. Recordemos as palavras do próprio artista estudado para ratificar o propósito da ação 

interior: 

Contemplar quer dizer ‘agir dentro’. Nas suas Enéadas o filósofo 

neoplatônico Plotino nos ensina que o ato da contemplação não é um ato 

passivo, muito pelo contrário, o contemplador (no caso também o 

espectador) atua diretamente no objeto contemplado de vários modelos: 

mentalmente, intelectualmente e espiritualmente (MAGNO, 2000). 

 

Crê-se ter colaborado, com a presente pesquisa, para o conhecimento do artista 

“camaleônico” Montez Magno. Múltiplo, plural, diverso e muitas vezes ambíguo, Magno 

representa uma fonte de estudos e aprendizagem ainda pouco explorada. Detentor de grande 

conhecimento e experiência profissional, com exposições por todo o país, bem como 

internacionais, os mais de 55 anos de trabalho: 

[...] se pouco contribuem para a identificação do seu fio condutor, reafirmam 

a contemporaneidade do artista [...]. O conjunto de sua obra assegura a 

Montez Magno um papel relevante nos rumos que a arte pernambucana 

tomou a partir da segunda metade do século passado, influenciando boa 

parte dos jovens artistas das gerações posteriores (GOUVEIA, 2012, p. 129). 

 

Espera-se, com a atual pesquisa, levantar os elementos utilizados e os processos 

adotados por Montez Magno para discutir os prolongamentos da técnica da montagem 

teorizada por Peter Bürger. Acredita-se ter contribuído para o aprimoramento da compreensão 

e dos estudos sobre a arte pernambucana, sem deixar de reconhecer, contudo, o longo 

caminho ainda a ser percorrido para o entendimento do complexo universo de pesquisa. Vale 

salientar que não esteve presente nos propósitos deste documento uma afirmação peremptória 

sobre o artista estudado. Antes, uma discussão – produtiva e instigante – sobre os aspectos das 

vanguardas europeias que ainda vigoram no início do século XXI, cem anos após as primeiras 

discussões sobre arte burguesa e o conceito de antiarte ter surgido. Por fim, ratifica-se a 
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necessidade de dar prosseguimento à pesquisa para que seja possível um maior discernimento 

acerca da arte pernambucana e suas raízes. 
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APÊNDICE A -  Linha do Tempo Montez Magno 
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APÊNDICE B – Relação de Obras categorizadas segundo a técnica da montagem. 

 

  Ano Obra Material Acervo 
Qtd.  

obras 

Total 

por 

década  

D
É

C
A

D
A

 D
E

 6
0

 

1966 Colagens Surreais Colagem sobre cartão Itamar Morgado 2 

12 

1967 Caixas Tinta sobre madeira Clarissa Diniz 3 

1967 Ouriço 

Cartão betumado, 

alumínio, borracha e 

plástico 

Clarissa Diniz 1 

1968 Bandeira 
Plástico, madeira e 

borracha 
Clarissa Diniz 1 

1968 Scorpio Madeira, metal e plástico Clarissa Diniz 1 

1968 
Maquete de uma 

cidade cúbica 
Madeira e dados Clarissa Diniz 1 

1968 Galáxias Madeira e dados Clarissa Diniz 1 

1968 Constrito 
Placa de alumínio com fita 

adesiva 
Itamar Morgado 1 

1968 
Fragmentação da 

forma com geometria 

Colagem de acetato com 

pequenos círculos 

coloridos 

Itamar Morgado 1 

D
É

C
A

D
A

 D
E

 7
0

 

1970 Escultura Manipulável Madeira e metal Clarissa Diniz 2 

25 

1971 Reductio Colagem sobre duraplac Itamar Morgado 1 

1972 Pela Fresta Madeira Itamar Morgado 1 

1972 
Guarde as lágrimas 

num estojo 
Plástico e vidro Clarissa Diniz 1 

1972 Objeto Veyeurista 
Madeira, metal e 

fotografia 
Clarissa Diniz 1 

1972 Paranambuco Colagem sobre duratex 
Catálogo 

Exposição 
1 

1972 Cidades imaginárias Blocos de madeira 
Catálogo 

Exposição 
1 

1972 Moby dick Madeira, metal e plástico Clarissa Diniz 1 

1972 Objeto especular 
Aquário de vidro e 

espelhos 
Clarissa Diniz 1 

1972 Mesa Tantra Pedras, metais e madeira Clarissa Diniz 1 

1973 AquarioFacaPedra 
Aquário de vidro, faca de 

metal e pedras 
Itamar Morgado 1 

1973 Fuzilamento 
Madeira, espelho e 

soldados de chumbo 
Clarissa Diniz 1 
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1973 Ludus Belicum 
Madeira, vidro e soldados 

de chumbo 
Clarissa Diniz 1 

1973 Caixa de Pandora 
Madeira, metal, lente e 

fotografia 
Clarissa Diniz 1 

1973 
Como era verde o meu 

vale 

Madeira, tela serigráfica e 

papel 
Clarissa Diniz 1 

1973 Conservas Vidros, fitas e fios Clarissa Diniz 1 

1973 Jardim Privado 
Madeira, flores e 

fotografia 
Clarissa Diniz 1 

1973 Paisagem Lunar Madeira, cortiça e betume Clarissa Diniz 1 

1973 Outono 
Madeira, vidro, fotografia 

e folhas secas 
Clarissa Diniz 1 

1973 Santuário Tantra 
Pedras, metais, madeira e 

objetos tântricos 
Clarissa Diniz 1 

1973 Nor-zen-deste I 
Couro sobre plástico e 

madeira 
Clarissa Diniz 1 

1973 Nor-zen-deste II 
Tinta a óleo e galhos sobre 

lona 
Clarissa Diniz 1 

1976 Caíssa Colagem sobre duratex 
Catálogo 

Exposição 
1 

1977 Nuvem 
Algodão e arame sobre 

pedra abrasiva 

Catálogo 

Exposição 
1 

D
É

C
A

D
A

 D
E

 9
0

 1994 
Série Animais 

Mecânicos 
PVA sobre cartão Itamar Morgado 10 

17 1994 Série Mondrian Pastilhas Minerais Itamar Morgado 4 

1994 Série Percursos Fita isolante sobre cartão Itamar Morgado 3 

D
É

C
A

D
A

 D
E

 2
0

0
0

 

2000 Caixa de Pandora II 
Madeira, espelho, metal e 

tinta 
Itamar Morgado 1 

17 

2000 Torres Parafuso sobre madeira 
Catálogo 

Exposição 
1 

2001 Arquitetura Monolítica Blocos de madeira Itamar Morgado 1 

2001 Catedral Lixas 
Catálogo 

Exposição 
1 

2004 Séries Agnes Martin Isopor Itamar Morgado 6 

2008 Penetrantes Papelão Itamar Morgado 1 

2008 Trilogia de isopor Tinta sobre Isopor Itamar Morgado 3 

2008 Alvéolos Scraps Itamar Morgado 1 
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2008 Als Ikh Kan 
Carimbo e fita adesiva 

sobre cartão 
Clarissa Diniz 1 

2009 
Museu de 

Nanoesculturas 

Madeira, metal, borracha, 

vidro, plástico e outros 

objetos. 

Itamar Morgado 1 

D
É

C
A

D
A

 D
E

 2
0

1
0

 

2010 Casulos Pedras e pote de vidro Itamar Morgado 1 

7 

2010 Rotação 

Mola de suspensção de 

veículo, arame e esfera de 

isopor 

Itamar Morgado 1 

2010 Galáxia 
Caixas  de ovo e bolas 

coloridas 
Itamar Morgado 1 

2010 Lúdico 
Madeira e esferas de 

isopor 
Itamar Morgado 1 

2010 África 
Pintura e colagens sobre 

lona 
Itamar Morgado 1 

2015 Série Buchas  Estopa 
Acervo pessoal do 

artista 
2 

TOTAL: 78 

 
 


