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Resumo

Que critérios inspiram os julgamentos de uma obra de arte? A que código

se referem estes valores? Quem julga e consagra em meio ao caos da produção

cultural? Estes são alguns dos questionamentos que norteiam este estudo. A

intenção, aqui, é tentar compreender até que ponto ou de que forma a crítica de

arte, veiculada em jornais e revistas especializadas de âmbito nacional,

contribuiu e participou dos processos da construção da imagem do pintor

paraibano João Câmara Filho no campo brasileiro de produção artística.

Considerando que o reconhecimento e a consagração são frutos de um processo

social, a presente dissertação procura observar a relação entre alguns agentes

sociais, que, mesmo atuando neste estudo de forma secundária, possuem força e

legalidade no interior do campo de produção artística e exerceram, assim, um

papel significativo (seja de cooperação ou de conflito) na inserção do nome João

Câmara Filho entre os maiores nomes da pintura nacional. Para tanto, a teoria da

produção artística de Pierre Bourdieu aparece aqui como o grande eixo teórico

deste estudo. Finalmente, à medida que o corpus era analisado vozes

dissonantes da crítica nacional reabriam um debate no interior do campo

brasileiro de produção artística: cosmopolitismo da vanguarda versus

regionalismo da arte brasileira. A produção cultural da periferia e o debate da

crítica sobre ela inserem, nesta pesquisa, conceitos de identidade frente ao

processo de globalização.

Palavras-chave
João Câmara Filho – Crítica de arte – Campo de produção cultural -

Regionalismo – Cosmopolitismo.
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Abstract

What criteria inspire the worthiness of a work of art? To what rules must

these opinions be held accountable? Who judges and determines the value of the

chaos of cultural production? These are some of the questions that guide this

study. The intention here is to try to understand the role that art critics, from

national periodicals and other specialized magazines, played in the construction

of the image of the painter from Paraíba, João Câmara Filho, in the Brazilian field

of art. Considering that recognition and approval are results of a social process,

this dissertation examines the relationship between some social agents, even

secondary ones like this study, and their ability to strengthen and legitimize the

work of an artist and, thus play a significant role (either for or against) in the

inclusion of João Câmara Filho’s name amongst the biggest names in Brazilian

painting. The theory of the artistic production of Pierre Bourdieu appears here as

the great theoretical axis of this study. When corpus was analyzed, the dissonant

voices of Brazilian critics reopened a debate in the field of Brazilian artistic

production: cosmopolitism of the vanguard versus regionalism of Brazilian art.

That is to say, the analysis of the cultural production of the periphery and the

debate raised by the critics, in this research, about concepts of identity in front of

the globalization process.

keywords

João Câmara Filho - Art Criticism – Field of Cultural Production – Regionalism –

Cosmopolitism.
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Introdução

Que critérios inspiram os julgamentos de uma obra de arte? A que código

se referem estes valores? Quem julga e consagra em meio ao caos da produção

cultural? Estes são alguns dos questionamentos que norteiam este estudo. A

intenção, aqui, é tentar compreender até que ponto ou de que forma a crítica de

arte contribuiu e participou dos processos da construção da imagem do pintor

paraibano João Câmara Filho no campo brasileiro de produção artística.

Inicialmente, a hipótese essencial desta pesquisa parte de um pressuposto claro:

a arte de João Câmara tem como parte integrante dela a crítica, que não é

apenas um mero adendo, e sim aquilo que lhe dá visibilidade e que a

documenta, além de preparar o público para a compreensão e conseqüente

fruição da obra. Considerando que todo o produto artístico pressupõe um diálogo

entre autor e sua obra e o seu potencial receptor, seja ele leitor, auditor,

espectador ou observador, o presente texto procura compreender o cruzamento

de dois universos relativamente autônomos: da arte e da comunicação,

representados pela obra de João Câmara Filho e pela reflexão sobre a análise

crítica desta arte. A opção pelo pintor paraibano se justifica, além de uma afeição

pessoal por sua realização artística, pela posição que o artista ocupa atualmente

no campo da pintura - é um dos artistas mais renomados e premiados das artes

plásticas contemporâneas brasileiras - bem como seu tempo de atuação e

produção – dedica-se profissionalmente à pintura desde 1965 – possibilitando

um corpus significativo.

Sabe-se que o universo contemporâneo é constituído por uma grande

quantidade de produções discursivas: modos de abordagem, leituras, olhares e

compreensões do mundo real. De modo que parece não haver dúvidas quanto

ao fato de que a crítica de arte – enquanto espaço de produção de sentidos entre

os diversos atores sociais - tem a possibilidade de reinventar, questionar,

construir ou, mesmo, desestruturar a lógica social do campo da produção

artística. Dentre as possibilidades de crítica de arte, duas são reconhecidas por

este texto. A primeira seria uma análise estética como instrumento para a

compreensão da arte, que ao oferecer uma legitimação estética e teórica da arte,

pode contribuir para mudar atitudes que, por sua vez, podem mudar os fatos

sociais. A segunda possibilidade seria a crítica de arte que, ao analisar as
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condições sociais e as práticas sociais efetivas pelas quais a arte de João Câmara

Filho foi produzida e consumida por seu público, constitui em si uma legitimação

adequada dessa arte na realidade do mundo social. Para tanto, a teoria da

produção artística de Pierre Bourdieu aparece aqui como o grande eixo teórico

deste estudo. Por isso, o presente texto tem a preocupação de observar o

reconhecimento da arte através de um processo social, mediado pela crítica.

Neste sentido, foi observada a relação entre alguns atores sociais, que mesmo

atuando neste estudo de forma secundária, possuem força e legitimidade no

interior do campo de produção artística e exerceram um papel significativo (seja

de cooperação ou de conflito) na inserção do nome João Câmara Filho entre os

maiores nomes da pintura nacional.

É verdade que a crítica apresenta-se como uma ferramenta importante

para inserir qualquer obra de arte no tecido social, como também é verdade que

a crítica está sujeita a interferência de diversos agentes sociais que definem o

valor da obra; ou seja, o processo de construção de uma imagem, através da

crítica, sofre interferências de diversos atores sociais que constituem o campo

artístico, entre eles o próprio artista, público, obra, curador, marchand, cronista

social, produtor cultural etc. Além disso, a existência de um mercado de arte, da

movimentação de capital sobre a venda de artes plásticas, também interfere na

forma como se critica. Assim, através da teoria dos campos sociais de Pierre

Bourdieu, entre outras, esta pesquisa procura observar essas relações.

Ciente da ampla variedade de produtos e atividades elaborados para

orientar o setor cultural (programas de tv, rádio, websites, suplementos culturais

dirigidos à literatura, música, teatro, dança, cadernos semanais etc), a opção

pela análise dos principais jornais e revistas especializados na crítica de artes

plásticas, configura uma inevitável escolha metodológica: além de facilitar o

acesso ao material, estes meios apresentam-se, no terreno das produções

culturais, como um espaço essencial para o debate. Os critérios utilizados para a

delimitação do corpus levaram em conta algumas características relevantes no

processo de reconhecimento e consagração da obra para o campo artístico e

jornalístico como tempo de atuação dos meios, presença de nomes influentes da

crítica de arte nos expedientes, veículos sediados nos principais “centros”

nacionais de exibição, entre outros. A pesquisa aprecia ainda a atuação da crítica

jornalística da imprensa pernambucana - imprescindível aqui já que João Câmara
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Filho foi criado, reside, produz e produziu além de atuar como crítico de arte em

Pernambuco.

O corpus consiste nos seguintes meios: Correio Brasiliense (GO), Correio

da Manhã (RJ), Diário de Notícias (SP), Diário de Pernambuco (PE), Estado de

São Paulo (SP), Folha de São Paulo (SP), Jornal do Brasil (RJ), Jornal do

Commercio (PE), Jornal do Commercio (RJ), Jornal da Tarde (SP), Jornal Tribuna

(RJ), O Globo (RJ), Revista Bravo, Revista Continente Multicultural, Revista

IstoÉ, Revista Manchete, Revista Opinião, Revista Última Hora, Revista Veja,

Revista Visão. Como, aqui, não é possível analisar 40 anos de publicações, o

presente estudo procurou destacar momentos significativos da trajetória de João

Câmara Filho no âmbito do circuito artístico nacional. Neste sentido, o material

analisado consiste na produção da crítica jornalística referente ao início da

inserção da obra de Câmara no eixo Rio-São Paulo (1966 a 1974), a ocasião da

realização e lançamento (1974 a 1976) e repercussão (1976 a 1981) de Cenas

da Vida Brasileira.

Convém aqui pontuar algumas diferenças entre jornalismo cultural e crítica

de arte, já que o presente texto não tem como objetivo direto estudar a prática

jornalística em si. Segundo Sérgio Luiz Gadini, compreende-se por jornalismo

cultural “os mais diversos produtos e discursos midiáticos orientados pelas

características tradicionais do jornalismo - atualidade, universalidade, interesse,

proximidade, difusão, objetividade, clareza, dinâmica, singularidade, etc”

(GADINI, 2002, p. 01). Ao pautar aspectos que fazem parte da vida cultural, o

jornalismo cultural constrói ou ao menos participa dos processos da construção

do campo da cultura1. Para Daniel Piza, a prática contemporânea do jornalismo

na área cultural concede espaço à interpretação, à opinião, ao entretenimento, à

reportagem, ao colunismo social, ao agendamento etc. A crítica de arte seria o

espaço da interpretação, opinião e da discussão do jornalismo cultural. Terreno

que torna visível as modalidades estilísticas e que ao se pronunciar reconhece ou

rechaça o valor de determinada obra de arte.

Na perspectiva de Luigi Pareyson, a análise crítica seria indispensável ao

nascimento e à vida da arte “porque nem o artista consegue produzir arte sem

uma poética declarada ou implícita, nem o leitor consegue avaliar a obra sem um

método de leitura mais ou menos consciente, mesmo que não seja necessário

1 Considerando a busca de Raymond Williams de definir o termo cultura, podemos compreender por campo
cultural tanto o processo geral de desenvolvimento intelectual, espiritual e estético, quanto à forma de vida de
um povo ou período, como também os trabalhos e atividades intelectuais ou artísticas. (Williams, 2000).
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que se traduzam em termos explícitos” (PAREYSON, 1989, p. 21). A

interpretação crítica procura explicar as produções artísticas e as inter-relaciona,

resultando na constituição de um corpo de obras reconhecidamente importantes,

desempenhando, assim, uma função crucial no estabelecimento de uma cultura

identificável. A crítica de arte seria, assim, o julgamento do valor artístico de

uma obra elaborado a partir da apreciação intelectual.

Neste sentido, a crítica apresenta-se como um processo de conhecimento

da obra de arte, a experiência poética de conhecer a si mesma, da existência da

obra e da relação desta com o mundo. “A crítica é o espelho no qual a obra se

reflete: ela pronuncia o seu juízo enquanto reconhece o valor da obra, isto é,

enquanto repete o juízo com que a obra, nascendo, aprovou de si mesma”

(PAREYSON, 1989, p. 21). A respeito a apreciação intelectual, “o analista procura

a intenção objetiva escondida por debaixo da intenção declarada, o querer-dizer

que é denunciado no que ela declara” (BOURDIEU, 2002, p. 73 [1989]). Partindo

do pressuposto que a análise crítica é um dos elos entre a obra e o mundo,

emerge o problema deste estudo: como e até que ponto a atuação da crítica

nacional de artes interferiu no processo de consagração e reconhecimento do

nome e da obra de João Câmara Filho no campo brasileiro de produção artística?

Para responder esta questão, as teorias de campo social e de produção artística,

de Pierre Bourdieu, apresentaram-se como um recurso interessante. Para ele,

um campo é um espaço social onde seus participantes se engajam em relações

recíprocas no transcurso de suas atividades, e a passagem citada nos esclarece

que campos muito diferentes entre si (como o da política, o da religião etc.)

apresentam propriedades comuns que permitem que se possa falar em leis

características deles.

A compreensão do conceito de campo é essencial para o desenvolvimento

deste estudo que procura identificar, também, os diversos agentes sociais e suas

relações na constituição da hierarquia do campo de produção artística, que por

ser uma instituição social relativamente autônoma e publicamente reconhecida,

possui as próprias regras que regulam seu espaço. Convém, aqui, esclarecer que

a relativa autonomia pressupõe singularidades e aspectos comuns a outros

campos. O que significa dizer que o campo artístico funciona de maneira

autônoma, mas isto não implica que diferentes campos não possam estar em

contato mutuamente. Durante a pesquisa, ficou claro que os campos da estética,

da comunicação (através da crítica) e da produção artística convivem de forma
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expressiva, e, conseqüentemente, uma abordagem da relação desses campos

tornou-se um caminho interessante para análise. Coube, então, ao primeiro

capítulo o espaço da apreciação teórica que apresenta e discute comportamentos

de diferentes agentes da produção cultural, ao mesmo tempo identifica as

modalidades estilísticas, formais, políticas, ideológicas e sociais do circuito

artístico nacional. A teoria de campos sociais de Pierre Bourdieu, a Sociologia da

Cultura (Williams) e as afinidades da estética com a crítica de arte (Shusterman,

Pareyson) estão presente.

À medida que o corpus era analisado tensões afloravam, bem como as

vozes dissonantes de nomes importantes da crítica nacional de arte. As matérias

publicadas reabriam um debate recorrente do campo brasileiro de produção

artística: cosmopolitismo da vanguarda versus regionalismo da arte brasileira.

Parte dos críticos atuantes no eixo Rio-São Paulo considerava os artistas

nordestinos primitivos e retrógrados. A pintura valorizada pela parcela em mais

evidência da crítica brasileira seria aquela vinda de experiências conceituais

influenciadas pela produção artística da Europa e dos Estados Unidos. À margem

dessa linhagem que se constituiu nas metrópoles brasileiras, estaria, na

perspectiva dos dominantes, uma produção exótica e provinciana. Os artistas

nordestinos seriam semimarginalizados por “viverem longe dos centros que

praticamente monopolizam as grandes manifestações artísticas” (LOPES, 1995,

p. 34). A imprensa pernambucana e o próprio João Câmara Filho partiriam em

defesa da chamada produção periférica. Convém, aqui, ressaltar que o exercício

de papéis distintos, o de pintor e de crítico, por parte de Câmara, transformou o

próprio artista em um dos agentes mais atuantes no reconhecimento de sua

arte. Voltando ao debate centro/ periferia, de acordo com Angela Prysthon, “a

produção cultural da periferia e o debate sobre ela têm consolidado uma

tendência na teoria crítica: o discurso da diferença estabelece uma espécie de

política das minorias” (PRYSTHON, 2003, p. 01). Era uma guerra declarada nas

páginas dos suplementos culturais. Para discutir a bipolaridade do campo, coube

também ao primeiro capítulo trabalhar os conceitos de cosmopolitismo e

regionalismo frente ao processo de globalização (Prysthon, Hall, Moreiras).

Ao longo do segundo capítulo, vão se revelando polêmicas que marcaram

a vida cultural brasileira nas quais o pintor João Câmara Filho encontra-se

envolvido. Procurando combinar fatos que envolvem a problemática absorção da

obra de Câmara no circuito de artes de âmbito nacional com o comportamento
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da crítica, o presente capítulo procura relatar as mudanças que ocorrem

continuamente no seio do campo da produção cultural oriundas da própria

estrutura do espaço, ou seja, “das oposições sincrônicas entre as posições

antagonistas (dominante / dominado, consagrado / novato, ortodoxo / herético,

velho / jovem)” (BOURDIEU, 2002, p. 270 [1996]). Privilegiando o início da

exposição dos trabalhos de João Câmara Filho nos centros dominantes da cultura

brasileira (1966 a 1974), são narradas as dificuldades enfrentadas pelo pintor

em agregar valor à sua produção devido aos componentes regionais de sua

linguagem artística frente à arte cosmopolita de fortes relações com a arte

internacional. Para tanto, o segundo capítulo chama atenção a certas

peculiaridades da arte de João Câmara Filho através dos estudos sobre o pintor

de Tadeu Chiarelli, Frederico Morais, Almerinda Lopes, entre outros. A intenção,

aqui, não seria discutir a produção de Câmara, mas sim atentar para os

elementos caracterizadores dessa arte alheios à ordem até então legitimada no

país. Por fim, o segundo capítulo apresenta a relação da atividade da crítica com

o mercado da arte, já que, segundo Bourdieu, no moderno campo de produção

cultural, a obra de arte teria dois valores: econômico e simbólico.

O impacto do lançamento no eixo Rio-São Paulo da série Cenas da vida

brasileira 1930 – 1945 é o tema do terceiro capítulo. O mesmo recurso de

combinar acontecimentos em volta do pintor e da sua obra com as práticas da

crítica aparece, novamente, em uma espécie de reconstrução que possibilita ver

o confronto das preferências ocupando um lugar relativamente grande na crítica

jornalística. A emergência de uma ‘escola pernambucana’ nas páginas dos jornais

e revistas, na qual o pintor João Câmara Filho encarnaria um papel de liderança,

levantaria novas polêmicas e perspectivas para produção cultural brasileira. O

terceiro capítulo procura compreender, através dos artigos e ensaios publicados

na ocasião, como esta escola – defendida por Frederico Morais como o terceiro

espaço na arte brasileira – introduziria um fôlego novo ao debate entre margem/

centro, local/ global, ao mesmo tempo em que investiga como as Cenas, uma

arte empenhada em divulgar uma idéia de pintura como espaço metafórico da

realidade política e social, conquistam autonomia e reconhecimento em um

universo afundado em preconceitos que é o campo brasileiro de produção

cultural. Com efeito, as lutas por posições e disposições ilustram um diálogo por

parte da crítica entre adversários e adeptos da obra de Câmara. Mas, para

reconstruir esse debate, o texto apresenta uma espécie de investigação das
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condições sociais e de algumas particularidades temática e pictórica presentes na

realização de Cenas da vida brasileira. Enfim, para alcançar tais objetivos,

aparecem estudos desenvolvidos por Frederico Morais, Almerinda Lopes e pelo

próprio pintor, além de artigos veiculados em jornais e revistas sobre a série.
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1. Considerações sobre campos sociais, campo

artístico, estética e crítica.

1.1. Considerações sobre campos sociais.

As práticas das produções culturais, entre elas a crítica de arte,

apresentam-se como um dos caminhos para compreender a representação social

do pintor João Câmara Filho e a legitimação de sua obra no campo brasileiro de

produção artística, da qual participam os mais variados membros de uma

sociedade (o Ministro da Cultura visitando o ateliê de João Câmara Filho,

estudante que compra um caderno ilustrado com uma reprodução da Monalisa,

entre outras tantas e diversas categorias e atividades desta organização social).

Essas participações seriam, em grande medida, social e historicamente variável.

Nela, “há todos os graus de dominação e subordinação práticas, entre

conquistadores e conquistados, entre classes sociais,” (WILLIAMS, 2000, p. 216

[1992]). Dentro de tais relações de dominação e de subordinação, seria

compreensível que a arte fosse legitimada através da própria realização artística,

como também das relações específicas2 e das práticas dos agentes sociais dentro

de um sistema social organizado definido por Pierre Bourdieu como campo social.

Na visão de Bourdieu, o campo social constitui um espaço social dotado de

legitimidade indiscutível, publicamente reconhecido e respeitado pelo conjunto

da sociedade, para criar, impor, manter, sancionar e restabelecer uma hierarquia

de valores, assim como um conjunto de regras adequadas ao respeito desses

valores, num determinado domínio específico das experiências cotidianas. Capital

simbólico seria “uma propriedade qualquer percebida pelos agentes sociais cujas

categorias de percepção são tais que eles podem entendê-las e reconhecê-las

atribuindo-lhes valor" (BOURDIEU, 1996, p. 107). Por valor devemos

compreender, aqui, como as somas de capital simbólico que resultam na

acumulação de diferentes capitais (cultural, econômico, político, etc).

2 No caso do campo de produção artística, as relações específicas seriam as interações entre os
agentes sociais do campo de produção artística: um curador que resolve escolher determinada
obra para uma exposição; um museu que adquire quadros de um artista específico; um crítico que
julga uma certa obra de arte etc. Ver mais sobre essas relações no item 1.2., primeiro capítulo, a
partir da página 21.
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Assim, o campo social seria um espaço estruturado pela distribuição do

capital e dos ganhos de posições dos agentes deste mundo social que lutam

cotidianamente para conquistar valor e manter a superioridade conquistada. Nas

palavras de Bourdieu, o campo social é o local onde se trava uma batalha entre

os dominantes, estabelecidos, conservadores e os dominados, candidatos que

desejam romper com o ciclo dominante e conquistar capital simbólico para

manter a hegemonia. Para ele:

“Todo o campo é um lugar de uma luta mais ou menos declarada pela
definição dos princípios legítimos de divisão do campo. A questão da
legitimidade surge da própria possibilidade deste pôr-em-causa, desta
ruptura com a doxa que aceita a ordem corrente como coisa evidente”
(BOURDIEU, 2002, p. 150 [1989]).

Neste sentido, seria no interior do campo social, com as condições sociais

favoráveis, que ocorre o processo de institucionalização dos valores que lhe são

próprios, desde a sua criação e gestão até sua inculcação e sanção. Segundo

Raymond Williams, essas relações entre dominantes e dominados são dinâmicas

e, conseqüentemente mais ou menos estáveis. Por exemplo, no campo brasileiro

de produção artística dos anos 60, espaço e período em que João Câmara iniciou

suas atividades como pintor, a crítica de arte apresentava-se como um dos

agentes deste espaço social com bastante poder e capital simbólico no interior do

campo (por motivos expostos a partir do segundo capítulo), ou seja, a crítica

seria um dos atores sociais que detinha força e autonomia suficiente para ditar

os valores e regras no circuito das artes, conseguindo, assim, uma posição

favorável e de dominação no campo. Para Williams:

“(...) os que dominam, na área da produção cultural, têm consciência
bastante desigual dessas ligações práticas, que vão desde o controle
consciente (como da imprensa e da radiodifusão), passando por vários
tipos de deslocamento, até uma suposta (e, pois, dominante)
autonomia de valores profissionais e estéticos” (WILLIAMS, 2000, p.
201 [1992]).

Mas, ainda segundo Williams, por serem dinâmicas e mais ou menos

estáveis, dessa relação de dominação e subordinação poderia surgir novos

agentes capazes de “avançar para além das formas dominantes” (WILLIAMS,

2000, p. 202 [1992]). Ao observar o campo brasileiro de produção artística e João

Câmara Filho seria possível notar a existência de uma tensão e conflito neste

espaço social à medida que o pintor e alguns agentes sociais, entre eles nomes

importantes da crítica nacional, mobilizavam forças para reestruturar a ordem do
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campo3. Seria neste sentido que o campo social apresenta-se como o espaço das

relações objetivas (de dominantes, de dominados, de complementaridade ou de

antagonismos etc) e sua estrutura e organização seriam definidas nas lutas

simbólicas e nos conseqüentes ganhos de poder e capital simbólico.

Convém, aqui, esclarecer que Bourdieu define os sistemas simbólicos

como instrumentos de conhecimento e comunicação. O poder simbólico seria um

poder quase mágico da construção da realidade que tende a estabelecer uma

ordem das fontes, limites e valores do conhecimento humano. Seria entendido

como poder de constituir o dado pela enunciação, de fazer ver e crer, de

confirmar ou transformar a visão do mundo e, deste modo, a ação sobre o

mundo. Isso, graças ao efeito específico de mobilização, sugere Pierre Bourdieu.

O que equivale a dizer que o poder simbólico não reside nos sistemas simbólicos

em forma de uma força revolucionária, mas – nas palavras de Bourdieu - se

define como uma relação determinada, que se desenvolve e se institui na própria

estrutura do campo em que se produzem as crenças e valores que projetam os

modos de ser, pensar e viver culturalmente o mundo contemporâneo. No caso do

campo de produção artístico, seria o momento, ou espaço de ação possível, em

que a crítica de arte, como agente deste sistema social, poderia interagir com o

mundo da arte e o seu público-alvo.

Na visão de Bourdieu, os sistemas simbólicos concorrem para integração

cultural e para a hierarquia do campo. Quanto mais poder simbólico, maior o

capital simbolicamente adquirido e, conseqüentemente, melhor a posição na

hierarquia dos campos sociais. Quanto maior for o capital simbólico, maior seu

valor nos campos sociais. Neste sentido, a partir do momento em que a arte

instituiu-se como um campo social, por exemplo, os agentes do espaço e as

práticas sociais instituíram atividades e leis que regulam este universo. E as

práticas de vários outros mundos sociais interferem nas práticas do campo de

produção artística. Essa convivência seria o que Bourdieu define como habitus.

“(...) sistemas de disposições duráveis, estruturas estruturadas
predispostas a funcionarem como estruturas estruturantes, isto é,
como princípio que gera e estrutura as práticas e as representações
que podem ser objetivamente adaptadas a um fim, sem que se tenha a
necessidade da projeção consciente deste fim ou domínio das
operações para atingi-lo, mas sendo ao mesmo tempo, coletivamente
orquestradas sem serem o produto da ação organizadora de um
maestro” (BOURDIEU, 2002, p. 15).

3 Ver sobre o campo brasileiro de produção artística acerca de João Câmara Filho a partir do
segundo capítulo página 49.
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O habitus é, portanto, social, produto da convivência das relações sociais

que tende a conformar, guiar e padronizar as nossas ações, mesmo aquelas que

a priori poderia ser pensadas como individual e subjetiva. Segundo Pierre

Bourdieu, o processo de conquista da autonomia dos campos sociais dá-se

através do surgimento de movimentos sociais com força para desencadear lutas

bem sucedidas pelo reconhecimento público do direito à institucionalização do

habitus e à sua imposição como fontes de legitimidade para criar e gerir as

regras no interior dos campos. A legitimidade de um campo quer se afirme

formal ou informalmente, incide sobre todo o processo de institucionalização dos

valores que lhe são próprios, desde sua criação até a conquista da autonomia.

Bourdieu acredita, ainda, que a gênese e a progressiva estrutura dos

campos sociais fizeram dos próprios campos mundos relativamente autônomos,

submetidos às suas próprias leis. Relativamente, porque cada campo social

mantém relações com diversos outros campos, compondo entre si a repartição

da força dos respectivos processos rituais e ordens axiológicas. Um campo é

mais forte quando mais conseguir impor suas regras e quanto maior o número

de campos em que conseguir projetá-la. Por exemplo, o movimento do campo

artístico ou do político para a autonomia pode ser compreendido como um

processo de depuração em que cada universo com seu corpo social4 se orienta

para aquilo que o distingue e o define de modo exclusivo, socialmente, conhecido

e reconhecido da sua identidade. O conflito entre os campos surge sempre que

ocorre um processo de busca por autonomia de uma esfera até então

subordinada a um ou mais campos tradicionais que se dá através da emergência

do habitus capaz de romper com os discursos e comportamentos

tradicionalmente ditados pelo do campo.

Assim, o campo social é o resultado de um processo histórico de

autonomização, que se instituiu graças à aquisição de impor, com legitimidade,

regras que devem ser respeitadas em um determinado domínio da experiência –

habitus. Bourdieu acredita que os atores sociais estão inseridos espacialmente

em determinados campos sociais. A posse de grandezas de certos capitais

(cultural, sociais, econômico, político, artístico, esportivo, sexual etc.) e o habitus

4 Segundo Adriano Rodrigues o corpo social se caracteriza pela sua visibilidade. O uniforme do
exército brasileiro, as saias longas e soltas dos hippies, pranchas e bermudas para surfistas são
exemplos de corpo social. Entretanto, convém aqui esclarecer que o corpo social não é,
necessariamente, visível apenas na sua forma material. “Modalizações, discursos, gestos e
comportamentos também caracterizam o corpo social” (RODRIGUES, 1990: 145).
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de cada ator social condicionam seu posicionamento espacial. Não existe um

sujeito a-histórico e paralisado, e sim uma luta constante entre os agentes

sociais para a ocupação dos espaços nos campos sociais. Por isso, um

determinado movimento artístico agraciado hoje pode ser depreciado no futuro.

Um crítico que desestimava uma obra de arte pode vim a contemplá-la.
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1.2. Legitimação da arte: considerações sobre o campo

da produção artística.

O que é arte? As distinções entre arte e não arte seriam encaradas pela

Sociologia da Cultura como formas sociais variáveis no interior das quais as

práticas relevantes são percebidas e organizadas (WILLIAMS, 2000, p. 129

[1992]). Para Ernst Gombrich “nada existe realmente a que se possa dar o nome

de Arte. Existem somente artistas” (GOMBRICH, 1999, p. 15 [1950]). A arte,

segundo Gombrich, seria o produto final da manipulação humana sobre uma

matéria-prima qualquer, já que o que chamamos de obra de arte “não é fruto de

uma atividade misteriosa, mas objeto feito por seres humanos para seres

humanos” (GOMBRICH, 1999, p. 15). Gombrich lembra ainda que regras

absolutas sobre arte não sobrevivem ao tempo, mas em cada época, diferentes

grupos (ou cada indivíduo) escolhem como devem compreender a arte. Ou seja,

o que vem a ser arte seria decidido pelas práticas de funcionamento e

organização do campo de produção artística de cada época. Neste sentido, para

compreender a conquista de legitimidade do pintor João Câmara Filho e de sua

obra no campo brasileiro de produção artística, convém aqui esclarecer como a

organização social do espaço das artes, através de suas práticas e regras de

funcionamento, conceitua a arte.

Para Pierre Bourdieu, desde sua emergência como campo social autônomo,

a arte passa por um difícil processo de legitimação. A definição do que é e o que

não é arte passou a se decidir na relação entre os atores sociais que compõem o

campo artístico. O reconhecimento e a consagração são definidos na luta

constante entre os dominantes, estabelecidos, conservadores e os dominados,

candidatos que desejam romper com o ciclo dominante e conquistar capital

simbólico para manter a hegemonia. A teoria de Bourdieu para o mundo da arte

começa com proposições relacionadas ao valor simbólico da obra e do artista.

“O que é que faz uma obra de arte seja uma obra de arte e não uma
coisa do mundo ou um simples utensílio? O que é que faz de um artista
um artista, em oposição a um artífice ou a um pintor de domingo? O
que é que faz com que um bacio ou uma garrafeira expostos num
museu, sejam obras de arte? Será o fato de estarem assinados por
Duchamp, artista reconhecido (e antes de mais como artista), e não
por um comerciante de vinhos ou um latoeiro? Ora não será
simplesmente passar da obra de arte como feitiço para o ‘feitiço do
mestre’, como dizia Benjamin? Por outras palavras, quem criou o
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‘criador’ como produtor reconhecido de feitiços?” (BOURDIEU, 2002, p.
287 [1989]).

Essas questões, ao interrogar a eficácia da mágica de uma realização

artística, fogem da ontologia e apontam para a dimensão social da arte. Assim, o

que diferencia o objeto artístico de um artefato comum, além de seu feitiço, é o

resultado do processo social que a arte atravessa, ou seja, é no interior e por

todo sistema das relações sociais que se constitui o senso público da obra e do

artista, segundo o qual são definidos e em relação ao qual se devem definir. O

senso público do artista seria a representação social, estereotipada e simplificada

que a sociedade possui dele, construída, entre outros fatores, pela posição que o

artista ocupa no campo intelectual. Neste sentido, a experiência da obra de arte

dotada de sentido e valor é conseqüência da cumplicidade de uma estrutura de

relações “dos agentes do sistema de produção de bens sagrados” (BOURDIEU,

2002, p. 288 [1989]). O valor da obra seria resultado das relações objetivas dos

agentes (consumidores, críticos, artistas, marchand, curadores, historiadores,

etc.) que crêem e participam ativamente do interior deste espaço social.

À medida que o campo é formado, o valor do artista e de sua obra seria

resultado não apenas de sua materialidade e sim do conjunto dos agentes que

têm interesse na arte, que vivem para arte e também da arte, que se opõem em

lutas nas quais está em jogo uma visão do mundo e também do mundo da arte e

que colaboram, por meio dessas lutas, na produção do valor e sentido do objeto

artístico e do artista. Para Richard Shusterman, a arte deve ser definida não em

termos de essência fixa e sim em termos de uma narração histórica coerente que

explique e sustente sua unidade e integridade. “Objetos são obras de arte se

assim forem interpretados (isto é, constitutivamente interpretados) pelo meio

artístico; visto que esse meio não passa de uma abstração das práticas artísticas,

críticas, historiográficas e teóricas, a arte é essencialmente, uma complexa

prática ou tradição histórica que deve ser definida a partir dessa perspectiva”

(SHUSTERMAN, 1998, p. 30).

Ao buscar uma definição da arte como uma prática determinada por uma

narrativa histórico-artística, Shusterman acredita que todas as decisões

substanciais em relação ao que faz o valor da obra de arte seriam entregues às

decisões internas da prática, tais como são vista pela história da arte. Para

conceituar a arte, seria preciso refletir o mundo que a cerca, quem a produz e

quem a recebe.
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“A arte é melhor definida sob o aspecto desse conjunto de práticas,
composto de diferentes tipos de arte e seus diferentes gêneros, que
são também, por sua vez práticas de uma complexidade variável. A
função tradicional de distinguir as obras de arte de outros objetos não
depende mais da determinação da essência da arte, mas é deixada
para a competência das razões e dos critérios internos de sua prática
geral. (...) A noção prática ressalta as ações humanas, assim como
reconhece os produtos de suas realizações. Portanto, definir a arte
como um conjunto de práticas não compreende apenas os objetos
artísticos, mas também seus agentes, os que sustentam a prática: os
produtores e os receptores das obras de arte” (SHUSTERMAN, 1998, p.
32).

Assim, o produto do valor da obra de arte não seria mais a obra em si,

mas o campo de produção enquanto universo de crença que produz o valor da

obra de arte. Conseqüentemente, a luta por uma posição privilegiada no campo

poderia contribuir para criar o fetiche ao produzir a crença no feitiço do artista.

“O valor de uso da arte, seu ser, é considerado como um fetiche, e o fetiche, a

avaliação social que é erroneamente entendida como hierarquia das obras de

arte – torna-se seu único valor, a única qualidade que elas desfrutam” (ADORNO

& HORKHEIMER, 1985, p. 148).

Para Theodor Adorno e Max Horkheimer, no Capitalismo toda mercadoria

se transformaria em fetiche: o "valor de uso" deixaria de ser parâmetro,

passando a valer apenas o "valor de troca" que, pelas leis de mercado, tende a

aumentar em consonância com o fetiche. Nas artes plásticas, por exemplo, a

obra de um autor famoso (dotado de grande capital simbólico) poderia se tornar

uma mercadoria de grande valor (tanto monetariamente quanto de sentido e

importância simbólica); por ser valiosa, seu autor fica ainda mais famoso; o que,

por sua vez, valoriza a obra ainda mais.

Por exemplo, a partir do momento em que a obra de João Câmara Filho

conquista legitimidade (principalmente através da análise crítica das obras e por

motivos que serão descritos a partir do próximo capítulo), cria-se uma crença no

valor inventivo do artista e, conseqüentemente, o “fetichismo do mestre” , como

falava Walter Benjamin, emana o valor das obras de arte (BENJAMIN, 1996

[1985]). Além disso, a posse das obras por indivíduos reconhecidos e dotados de

grande capital simbólico perante a sociedade, como Roberto Marinho (Fundador

da Rede Globo), o músico Gilberto Gil, o vaqueiro Beto Carrero, entre outros,

(REVISTA VEJA, 2003) contribuem de forma expressiva para a conquista de

poder simbólico no campo de produção artística, já que a admiração por pessoas

famosas coopera para majorar o fetiche em cima do artista. O capital simbólico
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da arte poderia se transformar, assim, em fetiche; pois sua legitimidade seria

produto tanto da sua natureza quanto de suas relações sociais. “O valor da obra

de arte como fetiche ao produzir a crença no poder criador do artista”

(BOURDIEU, 2002, p. 258 [1996]).

Para Benjamin, na nova formação social do espaço artístico, seria possível,

ainda, pensar o valor da obra de arte a partir da história da arte confrontando

dois pólos: o valor do culto e o valor da exposição. O primeiro quase obriga

manter secreta a obra de arte e está intimamente ligado à aura, à unidade e

essência mágica do objeto artístico cuja importância seria a sua existência e não

sua visibilidade. A segunda, devido ao processo de reprodutibilidade técnica,

cresceu de tal escala que modifica a relação da massa com a arte. Segundo

Benjamin, as tecnologias de reprodução de imagens alteravam o cerne da

experiência artística, abalando os conceitos de aura, valor cultural e

autenticidade.

Com o advento de novas tecnologias, a arte não deveria ser pensada em

oposição à indústria cultural, mas dentro dela. “A arte contemporânea será tanto

mais eficaz quanto mais se orientar em função de sua reprodutibilidade e,

portanto, quanto menos colocar em seu centro a obra original” (BENJAMIN,

1996, p. 180 [1985]). A reprodutibilidade dos quadros de João Câmara, na

medida em que ilustrava as páginas dos jornais e revistas que abrem espaço às

artes, como também em livros sobre o pintor ou sobre artes em geral etc.,

contribuindo, assim, para uma maior fruição de sua realização pictórica. Pode-se,

então, aferir que quanto maior for a visibilidade de determinado objeto artístico

na sociedade, maior foi o trabalho dos agentes do campo para lançá-lo no tecido

social, já que uma das formas de valorizar a arte, atualmente, seria através de

sua exibição.
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Figura 1 – Reprodução da litografia O ângulo
teatral de João Câmara Filho pela Revista Veja,
p. 138. 29 set., 1976.

Mesmo que o valor da arte seja definido, também, através das relações

dos agentes e no interior de práticas selecionadas e agrupadas, o próprio campo

sente a necessidade de estabelecer critérios para pensar as obras de artes em si

mesmas. A partir do momento em que se concede as artes plásticas um lugar

próprio na cultura, sentimentos específicos à arte são associados. Cabe à

estética, sendo a área da filosofia que reflete o sentimento da realização

artística, procurar pensar sobre o valor e sentido da arte. Segundo Pareyson,

existem dois caminhos diferentes, mas convergentes, para chegar à estética: o

da filosofia, quando o filósofo estende seu pensamento a arte, e o da própria

arte, quando desta emerge uma consciência reflexa e sistematicamente

orientada pela própria atividade.

“Contanto que, ao fazer estética, o filósofo não descuide a solicitação
da experiência e os dados que críticos, historiadores, artistas e técnicos
lhe oferecem, e contanto que, ao fazer estética, os artistas,
historiadores, críticos e técnicos não esqueçam de transferir-se para
um plano especulativo, todos se encontram na estética, cada um
trazendo uma tarefa comum, a particular sensibilidade e competência
que deriva de sua proveniência pessoal e mentalidade” (PAREYSON,
1989, p. 20-21).

A estética, assim, tornar-se-ia um campo no qual têm direito de falar os

artistas, os críticos, os historiadores, os sociólogos etc. com a condição de que

“todos prestem atenção ao ponto em que a experiência e filosofia se tocam, a

experiência para estimular e verificar a filosofia e a filosofia para explicar e

fundamentar a experiência” (PAREYSON, 1989, p. 21). E o campo artístico

dialoga com o espaço da estética para criar a atitude estética sem o qual poderia

funcionar, “dado que a obra de arte só existe enquanto tal, quer dizer, enquanto
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objeto simbólico dotado de valor e sentido, se for apreendida por espectadores

dotados de atitude e da competência estéticas tacitamente exigidas.”

(BOURDIEU, 2003, p. 286 [1989]).

Para Shusterman, a experiência estética não está confinada nos limites

restritos da prática artística e historicamente definida e não é sujeita, portanto,

ao controle exclusivo daqueles que dominam essa prática e determinam seus

objetivos internos. A estética pode “servir como uma pedra de toque

relativamente independente, ainda que não inteiramente externa, para criticar e

melhorar a prática artística, especialmente quando a intenção é reorientá-la e

melhorar a prática artística” (SHUSTERMAN, 1998, p. 38).

Além da atitude estética, o campo de produção artística se constituiu,

historicamente, criando mecanismos de consagração e exclusão (normas

editorias, títulos acadêmicos, premiações em salões, prefácios ou críticas

positivas feitas por autores renomados, participação em mostras internacionais,

ser apresentado como tema de teses e publicações, as legitimidades

provenientes das encomendas públicas e oficiais, etc), e regras como a

necessidade de delimitação de permissões e proibições (determinações

curatoriais, imposições comerciais dos marchands).

Outro ponto que concorre para o funcionamento do campo é o habitus (os

dispositivos estruturados) - inserção social e política do artista, poder de seleção

e veto em determinadas áreas estratégicas da política cultural, cargos exercidos

na academia, nas secretarias de cultura, nas direções dos museus, nas

presidências de institutos culturais privados. Assim, conclui-se que à medida que

o campo conquista autonomia e institui suas práticas e suas regras, a imagem do

artista não seria mais fruto unicamente de sua realização. O artista seria produto

do conjunto dos agentes, da organização e do funcionamento do campo, além

das interferências externas no espaço social da arte que, também, concorrem na

constituição de valores para a arte e para o artista. Bourdieu explica:

“O que leva a arrolar não só os índices de autonomia do artista, mas
também os índices de autonomia do campo tais como a emergência do
conjunto das instituições específicas que condicionam o funcionamento
da economia dos bens culturais: locais de exposição (galerias, museus,
etc), instâncias de consagração (academias, salões etc), instâncias de
reprodução dos produtores e consumidores (escolas de Belas-Artes,
etc), agentes especializados (comerciantes, críticos, historiadores de
arte, colecionadores, etc.) dotados de atitudes objetivamente exigidas
pelo campo e de categorias de percepção e da apreciação específicas,
irredutíveis às que têm curso normal na existência corrente e que são
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capazes de impor uma medida específica do valor do artista e dos seus
produtos” (BOURDIEU, 2002, p. 289 [1989]).

Na dimensão social da arte, o artista não seria o produtor exclusivo da

obra de arte e de seu valor. O valor não poderia levar apenas em conta a

autonomia do pintor e a magia da obra de arte, mas também o conjunto de

agentes e das instituições que participam da produção do valor da obra através

da criação da crença da arte em geral e no valor distintivo de determinada obra

de arte. Assim, historicamente, a gênese do campo artístico criou os agentes, os

técnicos, as categorias e os conceitos (gêneros, maneiras, épocas, estilos, etc.)

característicos da instituição e responsáveis por manter o movimento no interior

do espaço artístico. Entre os diversos agentes do campo de produção artístico, a

crítica ocupa um lugar de destaque, pois é deste julgamento que será instituído a

hierarquia do campo. Ciente da importância da crítica e dos demais agentes que

fazem parte do campo, antes da análise do objeto, da crítica de arte sobre a obra

de João Câmara Filho e parte do mundo que a cerca, o próximo ponto discute a

questão da crítica e sua interferência no campo de produção artística.
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1.3. A questão da crítica.

A sociologia da cultura ao indicar um caminho para a definição da arte

através das práticas determinadas por regras instituídas histórica, social e

culturalmente no interior do campo de produção artística, mostra que todas as

decisões substanciais em relação ao que faz o valor da arte seriam entregues as

atividades dos agentes deste sistema social organizado, entre eles a crítica. Esta

função se intensifica principalmente a partir do século XX, quando a arte, devido

a um reconhecido processo de autonomização, encontra na crítica um dos

caminhos históricos à consagração (BOURDIEU, 2002 [1996]). Coube à crítica,

como também aos historiadores, filósofos, teóricos, entre outros, o papel de

definir e categorizar os movimentos artísticos (STANGOS, 1993 [1991]).

Várias questões afloram: Qual seria a vantagem da crítica de arte? Que

autoridade o crítico teria para legitimar um determinado objeto artístico? Em

contrapartida, há uma concordância de que a crítica poderia se posicionar como

o autoconhecimento da obra de arte. A crítica, segundo Walter Benjamin, seria

como um experimento na obra, através do qual a reflexão desta realização

artística poderia ser despertada e levada à consciência e ao conhecimento de si

mesma. E foi assim com o conjunto da obra de João Câmara, principalmente com

a série Cenas da Vida Brasileira: 1930 - 1954 que, composta por 10 painéis de

grandes dimensões e cem litografias e realizada entre 1974 e 765, tematiza os

anos do governo Vargas. O repertório crítico ajudou (e ajuda) a repensar as

Cenas que numa leitura mais rasa e apressada poderia ser encarada como uma

apologia ao autoritarismo militar que então reinava com mãos de ferro sobre o

país. As Cenas tratam de um período específico de nossa história – ratificado

pelo título e pelas datas, mas os quadros não funcionam como um mero

documento histórico. As obras seriam montadas de uma maneira a tornarem

evidente um jogo plástico. A esse respeito, comenta Almerinda Lopes:

“O fato histórico não lhe interessa como tal, uma vez que ao invés de
tentar reproduzir a veracidade dos episódios que envolveram esse
período, prefere um jogo de invenção e reinvenção, a partir do
reconhecimento crítico de situações e acontecimentos. (...) O artista
inter-relaciona no seu jogo plástico as efígies de personagens que
participaram do cenário político (por isso propositalmente

5 A característica muralista da série Cenas da Vida Brasileira seria uma particularidade marcante do
pintor João Câmara Filho que em sua produção artística realiza mais duas séries (Dez Casos de
Amor e uma Pintura de Câmara e Duas Cidades) fechando sua trilogia.
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reconhecíveis), mas insere-as num contexto ora próximo do real, ora
totalmente imaginado” (LOPES, 1995, p. 139).

Assim, poder-se-ia dizer que as Cenas da Vida Brasileira expressaria uma

meta-realidade sobre um determinado momento da história do país. Cada

quadro como um espaço supra-real em que personagens possíveis se encontram

em tempo e lugar quase sempre impossíveis, em uma espécie de colcha de

retalhos simbólicos. Além da meta-narrativa, essa série traz uma característica

marcante de toda a produção artística de Câmara: “a obsessão pelo retrato e

pelo corpo humano, submetendo-os, na maioria das vezes, a estranhas

deformações e ambigüidades” (LOPES, 1995, p. 139). Como exemplo, podemos

citar o Painel 1954-I inspirado no atentado da Rua Toneleros, quando Carlos

Lacerda levou um tiro no calcanhar e o major Vaz foi assassinado. Para

Almerinda Lopes, João Câmara Filho representava o major como sombra da

personalidade que foi, já que apenas a cabeça e o quepe mostram a veracidade

física e o realismo expressivo. O corpo denota a sua vulnerabilidade através da

nudez e da torção de 180º. “Os gestos do major são dramáticos e suplicantes

uma vez que o corpo é torturado por estranhos objetos, entre eles um ferro

elétrico desligado, cujo fio faiscante sugere o choque e tensão” (LOPES, 1995, p.

141).

Figura 2 - Painel 1954-I (Série Cenas da Vida
Brasileira), 1975/76, óleo s/tela colada em
aglomerado, 180 x 240 cm.

Através deste quadro seria possível ilustrar o caráter das Cenas como um

jogo de imagens, verdadeiros artifícios para enredar o espectador como

interlocutores, atraídos pela verossimilhança dos retratos que parecem reavivar a

nossa memória política. Uma obra que carrega a linguagem figurativa de

Câmara, que nas palavras de Ferreira Gullar, seria uma linguagem cuja
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“realidade é constituída de imagens e assim, tanto faz que sejam imagem de

seres reais ou inventados” (GULLAR, Revista Continente, Dezembro de 2000, p.

33). Para o crítico Frederico Morais, apesar do impacto que as Cenas provocou, a

resposta da crítica brasileira foi relativamente pequena como produção textual,

mas a exposição e a discussão da série através da crítica de arte teriam

transformado não só a visão do autor João Câmara Filho em relação à obra,

como também a de alguns críticos. Em uma conversa com o pintor, o crítico

cogita:

“(...) de alguma maneira a crítica mudou seu ponto de vista com
relação às Cenas. Quer dizer, o tempo deu força às Cenas. Mesmo
alguns críticos que reagiriam às Cenas inicialmente, não têm mais
dúvidas sobre sua importância e significado. Nesse sentido sua obra
não envelheceu para você, na medida em que a reflexão se mantém.
A sua e a da crítica” (MORAIS, 1980, p. 23).

João Câmara Filho também acredita no poder reflexivo da crítica de arte

que o levou de certa forma a indagar sobre a carga, o valor, a própria atitude e a

qualidade das Cenas. Para ele, na medida em que “foram saindo da minha mão

para o domínio público passaram a ser algo que não era mais da minha

propriedade afetiva, ou melhor, da minha propriedade emocional, então é

provável que eu tenha eliminado uma série de conceitos e preconceitos que tinha

em relação às Cenas”. (CÂMARA in MORAIS, 1980, p. 23). A obra de arte

revelaria, através da crítica, sua vocação para ser retomada e continuada para

além de si mesma. Assim, a história de uma obra seria a história do seu autor e

o contexto de sua realização, como também as sucessivas leituras que ela

propicia. “A história da crítica da arte distingue-se da história da arte tradicional

pela maior ênfase atribuída à sua função crítica, pelo valor atribuído à atividade

crítica. (...) a história da arte é a função da crítica de arte” (VENTURI, 2002, p.

298).

Para Benjamin, “a arte é uma determinação-de-reflexão, provavelmente a

mais fecunda que ele recebeu. A crítica de arte é o conhecimento do objeto neste

médium-de-reflexão” (BENJAMIN, 1999, p. 71 [1993]). A compreensão da arte

através de seu “médium-de-reflexão” seria o conhecimento de suas idéias e de

suas conformações que concorrem para a teoria de seu conhecimento. Atividade

crítica seria - nas palavras de Benjamin - a potenciação de um jogo reflexivo

instaurado pela obra de arte. “Na medida em que a crítica é conhecimento da

obra de arte, ela é o autoconhecimento desta; na medida em que ela julga, isto

ocorre no autojulgamento da obra” (BENJAMIN, 1999, p. 74 [1993]).
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Bourdieu vai um pouco além da auto-reflexão da obra para a função social

da crítica de arte. Para ele, a crítica além de ser responsável pela fruição da obra

no tecido social, interfere na constituição do campo da produção artística, na

medida em que a dependência da imagem ou do julgamento de outro é

insuperável, pois o artista não escapa dos sucessos ou insucessos de sua obra,

das interpretações que lhe forem dadas, da representação social, estereotipada e

simplificada que o público possui sobre ele (BOURDIEU, 2002 [1989]). Para

Bourdieu, o julgamento dos críticos para os artistas e intelectuais ocupa um lugar

de destaque no campo artístico, pois é deste julgamento que será instituído a

hierarquia do campo. Neste sentido, poderia dizer que desde o primeiro ataque

formulado por Platão até sua emergência como campo autônomo, a arte tem

sofrido um difícil processo de legitimação que pode ser observado e analisado

através de diversas práticas sociais, entre elas as manifestações da crítica de

arte.

Segundo Lionello Venturi, o nosso sistema de crítica de artes teria suas

origens na Grécia Antiga, no século III. Inicialmente descritiva, a crítica se

apoiava na semelhança. Apresentava-se como uma referência verbal das artes

plásticas – dois meios de expressão amplamente diversos, o que já caracteriza a

crítica, desde seu nascimento, como uma espécie de tradução das idéias que

trafegam por um sistema de linguagem (artes plásticas) em outro (texto).

Mesmo apresentando conceitos bastante confusos em relação à autonomia da

arte, Platão e Aristóteles seriam, entre os teóricos que repensavam as artes

naquela época, os que ganhariam maior repercussão. Para Platão a arte era

irreal e ilusória, distante da realidade e da vida. A criação e a apresentação

artística para ele, eram concebidas como uma forma de irracionalidade. Platão

compara a pintura a um espelho e o pintor não passaria de um mero imitador da

natureza, inferior ao poeta e ao filósofo (VENTURI, 2002).

Procurando salvar a arte da acusação platônica, Aristóteles a considerava

como uma atividade racional de fabricação externa, ou seja, a feição de um

objeto artístico seria resultado de uma habilidade técnica. Mas Aristóteles acaba

reforçando a atitude platônica ao tratar a arte como objeto distinto à vida

cotidiana e à ação. Como lembra Shusterman, a definição da arte, desde então,

seria um problema para filosofia, mesmo antes da filosofia da arte, a estética.

“Na verdade, a definição da arte teve um papel crucial no nascimento e na

formação da filosofia” (SHUSTERMAN, 1998, p. 22).
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As atividades da crítica tiveram seu início da Grécia Antiga, mas foi apenas

a partir do século XVIII que a crítica de arte, assim como a história de arte,

passou por profundas transformações que resultaram em mudanças estruturais e

de funcionamento no sistema social da arte, principalmente no valor da obra e

do artista. O princípio que regia a produção artística não seria mais copiar o que

vê, essa visão já havia sido tomada de sentimentos que envolveriam a obra e o

artista. O século XVIII assistiu à entrada, no campo da produção artística, de

uma crítica preocupada com as emoções e o gosto, ao lado da natureza física da

obra de arte.

“O século XVIII trouxe, com as exposições de arte, especialmente em
França, a oportunidade de crônicas escritas. Isto é: a crítica de arte
encontrou sua forma natural. Já não se tratava de inserir juízos entre
notícias sobre os artistas e as normas da arte: tratava-se unicamente
para dizer a própria opinião sobre um grupo de obras e de artistas. E
como esses artistas eram contemporâneos do crítico, impunha-se um
desejo de chegar até aos princípios pela impressão directa da obra, de
controlar na obra a verdade dos princípios, de entender a obra no
conjunto da personalidade do artista e de entender que essa
personalidade na variedade dos gostos contemporâneos; impunha-se o
resumo, o desejo de encontrar uma relação entre a síntese da obra de
arte e todos os elementos que a constituem” (VENTURI, 2002, p. 139).

Embora a mudança na forma de pensar a arte pela crítica tenha

contribuído para transformações simbólicas no interior do campo, foi a ascensão

da burguesia que modificou a organização e a estrutura do campo de produção

artística, na medida em que retira do Estado e das Escolas de Arte (que eram

subordinadas ao Estado) a função quase exclusiva de legitimar a arte. Como

narra Terry Eagleton, “a moderna crítica européia nasceu de uma luta contra o

Estado absolutista. Dentro desse regime repressivo, a burguesia européia

começa a criar, para si própria, um espaço discursivo específico” (EAGLETON,

1991, p. 03). A crítica moderna (isto é, aquela nascida com o século XVIII)

expandiu-se com a criação da "esfera pública burguesa" (HABERMAS, 1984),

cujos meios de expressão não se encontravam mais nos aparelhos acadêmicos

(salões, ateliers, escolas de belas-artes etc). Ensaístas como os ingleses Richard

Steele (1672-1729) e Joseph Addison (1672 – 1719), por exemplo, responsáveis

por publicações que foram marcos na crítica cultural (The Spectator e The

Tatler), buscavam a seguinte finalidade: “Tirar a filosofia dos gabinetes e

bibliotecas, escolas e faculdades, e levar para clubes e assembléias, casas de chá

e cafés” (PIZA, 2003, p. 11).
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Neste sentido, a arte foi, desde o século XVIII, objeto de pesquisas, de

discussões, de teorias que a colocaram, pela primeira vez, no lugar de um campo

reconhecido e autônomo, retificado, entre outros agentes, pela crítica. Com

influência da filosofia do Iluminismo, as oportunidades da crítica que, antes se

encontravam nos tratados de arte e nas vidas dos artistas, passam a procurar

sentido nos fatos pela análise dos próprios fatos. A crítica de arte, pela primeira

vez, encontrava sua forma nas crônicas das exposições. O estudo mais da obra

de arte em si do que os testemunhos escritos e esforço para aprender a

compreender a linguagem da obra de arte conquistam espaço na reflexão crítica

das artes plásticas, como também o contexto da obra: as condições históricas,

culturais e sociais que a cerca. A esse respeito, comenta Peter Hohendall:

"No Século das Luzes, o conceito de crítica não pode ser desvinculado da
instituição da esfera pública. Todo julgamento é concebido com vistas a
um determinado público, e a comunicação com o leitor é parte integrante
do sistema. Através de sua relação com o público leitor, a reflexão crítica
perde o seu caráter privado. A crítica abre-se ao debate, tenta
convencer, convida à contradição. Torna-se parte do intercâmbio público
de opiniões" (HOHENDALL in EAGLETON, 1991).

Assim, do século XVIII à metade do século XX, todos os grandes

movimentos artísticos tiveram uma expressão literária (STANGOS, 1993 [1991]).

Um porta voz, por assim dizer. Para Bourdieu, a crítica de arte ocupa um lugar

de destaque no campo de produção artística ao se colocar como a oportunidade

do artista de conhecer a verdade de sua prática e de seu projeto artístico. A

crítica seria capaz de criar “as condições de uma crença nova, capaz de dar

sentido à arte de viver nesse mundo às avessas que é o universo artístico”

(BOURDIEU, 2002 [1996]). Seria esta crítica analítica e discursiva que interessa

a este estudo. Uma reflexão crítica que ao discutir a obra do pintor João Câmara

Filho, mesmo de forma conflituosa e tensa, contribuiu para compreender o

processo de legitimação da imagem do pintor e da sua obra no circuito brasileiro

das artes6.

A possibilidade da crítica se justificaria, desde essa nova formação do

campo, a partir do pressuposto de que as obras de arte constituem objetos de

reflexão e de conhecimento (BENJAMIN, 1999 [1993]) e que elas se apresentam

não apenas revestidas de uma forma sensível e mágica, mas ainda representam

determinados aspectos das realidades culturais humanas: histórica, social,

psicológica, política, econômica ou religiosa. Esta seria a razão que Adorno

6 Ver mais sobre o processo de legitimação da obra e do pintor no campo de produção artística a
partir do capítulo 02, página 49.
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afirma ser a crítica “um complemento essencial e necessário às obras de arte”

(ADORNO, 1990, p. 131).

Conseqüentemente, a crítica procura decompor aqueles elementos das

realidades culturais humanas em busca de valores estéticos formais e de

sentidos espirituais como uma forma de justificar sua atividade e autonomia.

Como defende Shusterman, o crítico não poderia justificar sua avaliação a outros

recorrendo simplesmente a sua experiência imediata, resultado do impacto de

sua relação com a obra de arte. “Claro, ele pode tentar justificar seu veredicto

através de descrições da obra, com o intuito de provocar uma experiência

semelhante em seu leitor, mas isso já envolve muito mais do que um simples

apelo à experiência imediata” (SHUSTERMAN, 1998, p. 50).

Para Luigi Pareyson, as relações que a estética tem com a arte seriam

diretas e não mediadas pela crítica. “A estética tem, com a crítica e a história da

arte, relações análogas àquelas que tem com a própria arte, (...) encontra nela

tanto a prática da arte quanto o exercício da leitura, da crítica e da história que

dela se fazem” (PAREYSON, 1989, p. 22-23). Há quem pense que a estética deva

fornecer ao crítico um critério para suas avaliações. Há, também, àqueles que

acreditam que a estética está longe de prescrever leis ao artista e critérios para

o crítico. No entanto, existe uma concordância que, naturalmente, a estética, ao

tornar o crítico e o artista mais consciente de seus respectivos trabalhos, pode

influir de modo decisivo sobre eles, sobre seu gosto e modo de criar e sobre seu

juízo e forma de interpretar. Destaca Pareyson, “o crítico, enquanto tal, não é

filósofo, mas é leitor e avaliador, interprete e juiz. Relativamente ao filósofo, o

crítico juntamente com o artista, insere-se na experiência estética, que é objeto,

além de ser fonte e verificação, de seu pensamento” (PAREYSON, 1989, p. 22-

23).

A estética poderia, assim, refletir sobre a possibilidade da existência da

arte. Segundo Immanuel Kant, uma das qualificações de nosso juízo de valor

sobre algo belo é o fato de que percebemos na forma do objeto uma finalidade,

sem que possamos determinar conceitualmente que é o fim subjacente a ela

(KANT, 1989). Neste sentido, a linguagem estética não se limitaria à arte, mas

seria uma linguagem que traz definições importantes na medida em que se

pretende distinguir arte de não arte, afinal, “uma obra de arte cria e/ ou possui

propriedades e efeitos estéticos” (WILLIAMS, 2000, p. 122 [1992]). A partir da

linguagem estética, a tentativa de distinguir a arte de outras práticas e/ ou
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“arte” de “subarte”, “obras boas’’ de “obras ruins” seriam uma das atividades da

crítica. Como explica Williams:

“E o que vemos então acontecer, a partir da suposta existência de
categorias, é um endurecimento de determinados julgamentos. Assim,
um ‘romance ruim’ cumpre tudo quanto a categoria de ‘romance
indica’, no nível da definição genérica, mas deixa de cumprir algo mais,
quer em seu processo estético, quer em termos de sua seriedade ou de
sua relação com a realidade” (WILLIAMS, 2000, p. 124-125 [1992]).

A crítica desempenharia, assim, uma função crucial no estabelecimento de

uma cultura identificável. Categorias como “arte brasileira”, “literatura pop

inglesa”, designam estilos e fazem parte de um corpo dotado de particularidades

comuns que crítica identificou e codificou através, entre outros fatores, da

experiência estética. Os conceitos pensados para compreender a arte como os de

gêneros (tragédia, comédia, drama ou romance), de formas (soneto, sonata), de

períodos ou estilos diferentes (barroco, clássico, gótico) ou de movimentos (arte

pop, cubismo, impressionismo, renascentista) estariam historicamente

imbricados na estética e seriam desenvolvidos no interior do universo artístico

para, enfim, serem discutidos pela sociedade através da crítica. O próprio

impasse entre o regionalismo versus o cosmopolitismo da vanguarda brasileira7,

no caso de João Câmara Filho, seria resultado de modalidades estilísticas

divergentes categorizadas e discutidas pela crítica de arte no processo de atribuir

valor e crença à obra. A respeito das categorias, Bourdieu comenta:

“As categorias utilizadas para perceber e apreciar a obra de arte estão
duplamente ligadas ao contexto histórico: associadas a um universo
social situado e datado, elas são objecto de usos também eles
marcados socialmente pela posição social dos utilizadores que
envolvem, nas opções estéticas por elas permitidas, as atitudes
constitutivas do seu habitus.” (BOURDIEU, 2002, p. 292-293 [1989]).

Assim, as definições do mundo da arte (o valor e sentido os objetos

artísticos sendo definidos nas relações dos agentes do campo) passariam através

da crítica para o tecido social. Certos quadros, por exemplo, seriam obras de

arte, mas outros seriam sensacionalistas, medíocres ou repetitivos. Cabe ao

público digerir, comparar e intermediar as diferentes visões e valores,

determinando para si a importância de determinada obra de arte. Afinal, a crítica

de arte pode até interferir na crença de novos movimentos artísticos, na criação

de um fetiche em cima de um artista e como Bourdieu diz na construção do

senso público da obra e do artista, mas a reflexão individual, sob interferência ou

não de outros agentes, seria responsável por criar a relação singular com a arte.

7 Ver sobre os conflitos entre regionalismo e cosmopolitismo na arte brasileira no item 1.4, página
37.
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Neste sentido caberia também a crítica, como também a outros agentes, a

tarefa de definir a relação que a obra mantém com o que representa e com o

mundo. Ao analisar, o crítico atribui propriedade e valor expressivo. Enquanto a

obra deve comunicar algo, um sentido transcendente ao jogo puro das formas e

das cores, para os pintores como para os críticos conservadores, os valores

literários seriam um elemento essencial para a fruição da arte e a função

principal do estilo seria a de tornar estes valores claros e atuantes para o

público.

Na opinião de Terry Eagleton, a função da crítica, em seu mais nobre e

lato sentido, deve abarcar os significados políticos presentes na produção

simbólica da sociedade contemporânea. E assim sendo, opor-se à dominação

ideológica da indústria cultural. No entanto, ainda segundo Terry Eagleton, a

crítica é submetida a uma série de interferências que modificam sua estrutura

entre elas a indústria cultural, através do mercado da arte, e as práticas dos

demais agentes do campo de produção artística com força e autonomia suficiente

para interferir na estrutura, no funcionamento e na organização do espaço social

da arte.
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1.4. Considerações sobre o espaço brasileiro das artes e

seus agentes.

O percurso da arte para a legitimação pode ser traçado através das

tensões sociais e políticas, das discriminações e das dinâmicas conflitais de que a

arte se reveste na contemporaneidade. A atividade crítica apresenta-se como um

dos agentes legitimadores do espaço das artes, embora sofra interferência dos

demais atores do campo da produção artística que, como vimos, seria uma rede

de relações objetivas (de dominação ou de subordinação, de complementaridade

ou de antagonismo etc.) que buscam posições privilegiadas. As posições

dependem da situação atual e potencial da estrutura do campo, ou seja, da

distribuição das espécies de capital cuja posse comanda a obtenção dos lucros

específicos postos em jogo no campo (BOURDIEU, 2002 [1996]). E essas

posições seriam conseqüência das relações de cooperação e/ ou conflito dos

atores sociais que compõem a instituição – artista, crítico, curador, marchand,

obra, público, etc.

Por isso, as ligações mantidas por João Câmara Filho com sua obra e

mesmo a própria obra são afetadas pelo sistema de relações sociais e pela

posição que o artista ocupa no campo intelectual. Considerando ainda que essas

relações e a hierarquia do campo interferem na forma como se critica, seria

importante observar, aqui, as características do campo brasileiro de produção

artística, bem como a atividades de alguns agentes sociais deste espaço social

que colaboraram para a legitimação da obra de arte e ditam, de certa forma, leis

para o mercado nacional de bens simbólicos.

Segundo Renato Ortiz, no Brasil, as relações do intelectual (artista,

escritor, músico etc.) com o seu público tiveram início, no começo do século XX,

através dos meios de comunicação de massa, devido “à insuficiente

institucionalização da esfera literária” e a imprensa seria “um caso no qual um

órgão voltado para a produção de massa se transforma em instância

consagradora da legitimidade da obra literária” (ORTIZ, 2001, p. 29 [1988]).

Segundo Daniel Piza, além de fonte de renda e prestígio, os jornais e revista

deram espaço, naquela época, ao crítico profissional e informativo, que não só

trabalha através do agendamento (veiculados a exposições, lançamentos etc),

mas também refletia a cena cultural (PIZA, 2003). Assim, seria através da crítica
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de arte dos jornais, revistas, rádio e até mesmo da televisão que as

manifestações artísticas iniciavam seus dialogo com a sociedade brasileira.

Dialogo que se intensifica principalmente a partir dos anos 60 e 70, período em

que se consolidava no Brasil, apesar do golpe militar, um processo de renovação

cultural. Segundo Renato Ortiz, “o espaço de liberdade de expressão continuou a

vigorar por um tempo a mais, uma vez que o Estado autoritário, no início, se

voltou para a repressão dos sindicatos e das forças políticas que lhe eram

adversas” (ORTIZ, 2001, p. 102 [1988]).

Um dos fatores que contribuíram para a renovação cultural brasileira seria

a formação de um público “que sem se transformar em massa define

sociologicamente o potencial de expansão de atividades como o teatro, o cinema,

a música e até mesmo a televisão” (ORTIZ, 2001, p. 102 [1988]). Este público

seria a ampliação do público burguês, que na década de 40 e 50, iniciaram um

momento de efervescência cultural, principalmente na capital paulista, com a

criação do Museu do Estado de São Paulo (1947), do Museu de Arte Moderna

(1948), da Bienal (1951). Como lembra Ortiz ao apontar o surgimento do cinema

que corresponde ao industrialismo da burguesia, que esta classe desde os anos

40 não se apoiaria mais nos princípios aristocráticos da cultura, esta

efervescência “se trata de uma ação tipicamente burguesa de uma classe

suficientemente rica para dispender grandes somas de dinheiro” (ORTIZ, 2001,

p. 66 [1988]).

Se os anos 40 e 50 podem ser considerados como momentos do

nascimento de uma sociedade de consumo graças aos investimentos em

tecnologia e na indústria, as décadas de 60 e 70 se definiriam pela consolidação

de um mercado de bens culturais. As artes plásticas, em detrimento da

efervescência cultural e da decorrente implantação de uma indústria cultural de

massa e seu mercado, assumem o papel, de certa maneira, da irmã pobre das

demais áreas culturais, basicamente em decorrência de sua natureza que

acarreta em uma impossibilidade inicial de integração, devido sua dificuldade

para a reprodutibilidade técnica, em um circuito de distribuição ampliada, como

passava a ocorrer com a música e com o cinema comercial, agora consumidos

por vastas faixas sociais.

Por isso, o local da pintura encontrava-se (e ainda se encontra) restrito

aos espaços dos museus, mostras, salões de artes, universidades e de outras

poucas instituições culturais administradas por atores sociais dotados de capital
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simbólico reconhecido para fazer valer suas leis. A legitimidade da pintura seria

um processo acarretado pelas relações da política cultural (responsável, em

parte, pela manutenção da vida das artes plásticas no Brasil, já que se trata de

uma forma artística cara, restrita e pouco comercializada em relação às outras

modalidades culturais, embora essas políticas sejam direcionadas e,

conseqüentemente, intimidam novos avanços artísticos), das instituições com um

público restrito que envolveria os críticos, artistas, curadores, consumidores

desta arte, entre outros. A respeito da relação da mídia com as políticas culturais

em Portugal, Adriano Duarte comenta:

“Não admira, por isso, que a definição de políticas culturais dependa em
grande parte do jogo entre posições que confrontam no campo
legitimante da consagração das obras. Quando eram as academias que
desempenhavam esse papel de legitimação, a cultura era
predominantemente aquilo que as escolas promoviam e publicavam.
Hoje, essa função encontra-se disseminada por uma multiplicidade de
instâncias, das quais sobressai a instância massmediática subordinada ao
campo dos media. (...) É neste novo contexto que os mass media
começaram também entre nós a exercer uma função homogeneizadora
do gosto e dos padrões culturais” (RODRIGUES, 1990, p. 194).

O cenário português explicitado por Adriano Rodrigues não seria muito

diferente do brasileiro. Pois, no Brasil, as artes plásticas seriam legitimadas em

um espaço público onde se articulam os apreciadores de obra de circulação

restrita e os consumidores de texto (da crítica de arte) em grande difusão, em

um clima de tensão onde se confrontam os valores canônicos e novas

emergências. O resultado dessa disputa colabora para o direcionamento das

políticas culturais. Assim, a visibilidade e a conseqüente valoração de boa parte

da produção artística brasileira estariam reservadas às manifestações acolhidas

pela crítica especializada, que nos anos 60 e 70, se concentrava no sul do país,

mais especificadamente no eixo Rio-São Paulo. Por esses motivos, a obra de

João Câmara Filho, independente de sua natureza e espírito, para ser

reconhecida no campo nacional de produção artística teria que encontrar espaço

na discussão promovida pela crítica de arte concentrada no sul do país.

No entanto, partindo do pressuposto que o processo de reconhecimento da

obra de arte se daria através da natureza e das práticas sociais, a crítica de arte,

sendo uma das atividades sociais do campo, sofre interferências de outros

agentes do espaço. Integrante do campo intelectual, o próprio artista opera de

forma significativa na instituição da hierarquia do sistema social das artes, não

apenas na criação artística, como também nas atividades exercidas e na

acumulação de capital simbólico. Ou seja, a importância da trajetória profissional
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do artista e sua posição no campo intelectual interferem na forma como se

critica. João Câmara Filho, por exemplo, desempenhava um papel bastante

produtivo para o espaço das artes em Pernambuco, antes de iniciar as suas

investidas no eixo Rio-São Paulo8.

Nascido em João Pessoa em 1944, mas radicado em Pernambuco desde os

dez anos de idade, João Câmara Filho inicia-se enquanto pintor no início dos

anos 1960, participando do Curso Livre da Escola de Belas Artes da Universidade

Federal de Pernambuco. Ainda na década de 60, fica conhecido em Pernambuco

por suas participações como crítico de arte no Diário de Pernambuco e Jornal do

Commercio e por colecionar prêmios regionais. Em 1962, ele recebeu seu

primeiro prêmio no XI Salão do Estado de Pernambuco com a obra Sangue

Vertido II, hoje a pintura faz parte do acervo do Museu do Estado. No mesmo

ano, João Câmara recebe o primeiro prêmio de pintura e o segundo de desenho

no Salão Universitário de Arte de Belo Horizonte. Em 1963, consegue realizar sua

primeira mostra individual na Galeria de Arte Contemporânea da Universidade da

Paraíba. No ano seguinte volta expor individualmente na Galeria de Arte

Rozenblit, realizando sua primeira grande mostra individual, porém a penetração

de sua obra continuava restrita a um número muito pequeno de compradores

locais, o que o obriga a dedicar-se paralelamente a outras atividades como

criação ao lado dos artistas José Tavares e Guita Charifker do Atelier da Ribeira9

e a sua atuação como crítico de artes (LOPES, 1995).

Atividades que de certa forma contribuíram para que João Câmara Filho

acumulasse capital simbólico suficiente para que os principais centros nacionais

de exposição de artes parassem de ignorar sua produção artística. Para ser

reconhecido pela crítica, como também pelo campo, o pintor teria que ter sua

obra exposta em galerias, museus, salões, centros de artes localizados no sul do

Brasil: espaço que naquela época abarcava o papel de ponto de encontro, de

diálogo entre a obra, artista, público, crítico. E assim, legitimador. Segundo

Cristiana Tejo, as instituições que mantêm uma relação constante com as artes

8 A trajetória de João Câmara Filho começa a ser discutida a partir do item 2.2., segundo capítulo
página 54.
9 O Atelier Coletivo da Ribeira foi conseqüência de um movimento liderado por João Câmara, José
Tavares e Guita Charifker para transformar o decadente Mercado da Ribeira em atelir de arte.
Formado em 1964, o atelier era um importante espaço para o trabalho coletivo com trocas
positivas entre os artistas mais jovens com os mais experientes. O movimento foi curto. Logo após
o Golpe de 64, o prefeito de Olinda Eufrásio Barbosa, que cedia o espaço e apoiava o movimento,
caiu.
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plásticas contribuem, de certa forma, para a construção da identidade cultural do

campo de produção artística. Uma vez que os coordenadores destes espaços

seriam a “ponte entre os interesses do governo/ instituição financiadora” (TEJO,

2005, p. 25). Assim, as instituições localizadas no eixo Rio-São Paulo ditavam,

de certa forma, o que seria a identidade da “arte brasileira”10.

Sendo o curador, também, agente ativo do campo de produção artístico,

ao agir como dono do saber, propõe-se a descobrir e revelar novos projetos

criadores. “É um mediador privilegiado da obra de arte que deve comunicar ao

grande público e seus colegas os viesses e caminhos interpretativos” (TEJO,

2005, p. 30). O curador também recebe as obras com as marcas da

intermediação, ou seja, uma espécie de seleção prévia, como os critérios que

orientam o mercado de artes plásticas, a consagração do pintor, a premiação por

concurso, entre outros.

No entanto, há uma certa peculiaridade no campo brasileiro de produção

artística acerca do pintor João Câmara Filho, já que o crítico de artes, aqui,

também exerce trabalhos de curadoria. Assim, além de exercer um papel

bastante significativo na seleção das obras que seriam perpassadas para a

sociedade brasileira através da imprensa especializada, era recorrente, também,

a presença de críticos ligados aos principais veículos impressos nacionais – tais

como Frederico Morais, Mário Pedrosa, Ferreira Gullar, Mário Barata, Clarival do

Prado Valladares, entre outros - em júris e curadorias das principais exposições

em solo nacional. A arte para ser legitimada no Brasil passaria pelo julgamento

deste pequeno e restrito circuito de artes.

A comunicação entre os agentes sociais que interferem no campo de

produção de arte não é simples. A obra de arte deve ser avaliada pelos efeitos

que evoca no público; porém, uma vez que qualquer público específico se

caracteriza por ser menos do que ideal, demora algum tempo até que as reações

de um público ideal se elevem do “ruído” da reação imediata. Se o crítico possuir

as características do público ideal, os seus juízos virão, progressivamente, a ser

reconhecidos. Até mesmo porque são relações dinâmicas que mudam com o

tempo, interesses e tensões no interior do campo. Ainda sobre o processo de

legitimação da obra de arte, Pierre Bourdieu acredita que uma das formas de

avaliar o sucesso de uma obra de arte seria, também, em termos de aceitação

10 Ver mais sobre a relação entre conceito de arte brasileira e centros legitimadores no item 1.5
página 43.
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do público, nas bilheterias, nos museus, nas livrarias. Ou seja, o produto do

valor da obra de arte seria medido ainda através do seu capital econômico. A

esse respeito comenta Bourdieu.

“(...) o artista que faz a obra é ele próprio feito, no seio do campo de
produção, por todo o conjunto daqueles que contribuem para o descobrir
e consagra enquanto artista reconhecido – críticos, prefaciadores,
marchands etc. Assim, por exemplo, o comerciante de arte (negociante
de quadros, editor etc.) é inseparavelmente aquele que explora o
trabalho do artista ao fazer comercio de seus produtos e aquele que,
colocando-o no mercado de bens simbólicos, pela exposição, a publicação
ou a encenação, assegura ao produto da fabricação artística tanto mais
importante quanto ele próprio é consagrado” (BOURDIEU, 2002, p. 193
[1996]).
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1.5. Local e global: bipolaridade no campo brasileiro de

produção artística.

Durante as últimas décadas do século XIX e as primeiras do século XX,

enquanto a produção européia estava em pleno processo de reavaliação de si

mesma através dos movimentos de vanguarda, no Brasil, o reflexo das agitações

na Europa e nos Estados Unidos, entre outras circunstâncias, inspiraram a

reorganização da cultura brasileira em torno de um discurso cosmopolita

dominante que assumia uma função legitimadora no campo de produção

artística. Se para os grandes centros (as metrópoles européias e norte-

americanas) o conceito de cosmopolitismo (enquanto fenômeno urbano de

avanço tecnológico, de busca do novo) seria importante, para os países

periféricos (América Latina) este conceito seria um dos pilares da formação dos

modernismos locais, dos movimentos artísticos de vanguarda. A partir de então,

as manifestações culturais no Brasil estariam ligadas, de certa forma, ao

cosmopolitismo como estratégia discursiva e ideológica. A esse respeito,

comenta Angela Prysthon:

“Nos países da América Latina, a idéia de cópia de modelos
metropolitanos foi desde o período colonial e quase sempre durante as
épocas anteriores aos movimentos modernistas tida como característica
inerente das culturas dessa região como um fardo a ser carregado por
artistas, escritores e pensadores das ‘margens’. Na verdade, a cópia da
cultura européia configurava-se como única forma de legitimar a
produção cultural desses países. (...) Inclusive, simultaneamente a esse
movimento de buscar no estrangeiro (na metrópole) os embasamentos
econômicos, culturais e políticos, surge também a ideologia da identidade
nacional”. (PHRYSTON, 2002, p. 17-19).

Neste sentido, a construção da identidade latino-americana acompanha os

enunciados críticos à universalização de códigos e valores criados nos centros

(metrópoles). Esses códigos e valores concebidos nas grandes metrópoles

orientariam, de certa forma, a organização do campo de produção artística, na

medida em que o centro seria o espaço “o qual todos têm de seguir para não

correr o risco de estagnação, obsolescência e, sobretudo, provincianismo, é uma

das principais características dos primórdios do modernismo na América Latina”

(PRYSTHON, 2002, p. 22). Ao fazer uso da cópia e ao colocar o elemento

intrínseco nacional na construção de uma identidade própria, o produto

cosmopolita latino-americano seria o outro, exótico e no “outro agrupar-se-iam

narrativas empenhadas em denotar algo que seria próprio somente do universo
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simbólico dessas regiões, seja esse suposto traço identitário o ‘fantástico’, o

‘primitivo’ ou o ‘mágico’” (ANJOS, 2005, p. 31). A respeito dessa dicotomia entre

o centro desenvolvido e o outro exótico, Paulo Cunha Filho discorre:

“É a hegemonia que exige que a periferia seja exótica, ela cobra desse
Outro - periférico, pobre, primitivo – que realce os traços de sua própria
caricatura, permitindo um reconhecimento mais rápido, mais adequado,
mais ingênuo. Uma exigência de simplificação, claro, nem sempre
assumida pelos subalternos na proporção idealizada pelos centros posto
que a cobrança de autodefinição exótica corre paralela a um movimento
aparentemente contrário de assimilação das modas centrais pela
periferia” (CUNHA FILHO, 2003, 7)

Essa dualidade centro-periferia sempre foi um dos principais elementos da

identidade latino americana e a quebra (ou aparente quebra) desta divisão

coincide com a emergência do questionamento deste tipo de dicotomia pela

cultura, arte e teoria latino-americanas. Assim seria razoável a identificação de

uma série de respostas entre as polaridades de localismo e do cosmopolitismo.

As identidades latino-americanas ao serem desconsideradas, desde o período

colonial, por sua irrelevância no mundo ocidental, despontam os nacionalismos

como parte dessa busca de identidade, “onde em determinados momentos,

prevalece a oposição e o combate a tudo o que vem de fora, ao alienígena e ao

estranho” (PRYSTHON, 2002, p. 20).

Na visão de Homi Bhabha, as narrativas legitimadoras da dominação

cultural estruturadas numa lógica binária de centro e periferia, hierarquizadora e

eurocêntrica, podem ser deslocadas para revelar o que ele chama "terceiro

espaço", em que convivem momentos diferentes do tempo histórico. Ou, nas

palavras de Bhabha, "a temporalidade não-sincrônica das culturas nacional e

global abre um espaço cultural - um terceiro espaço - onde a negociação das

diferenças incomensuráveis cria uma tensão peculiar às existências fronteiriças"

(BHABHA, 2003, p. 300 [1998]). Assim, em um entre-lugar, pensa-se uma

cultura e uma arte do ponto de vista de uma província ultramarina ou dos

subúrbios da periferia, reformulando conceitos etnocêntricos, debilitando

esquemas cristalizados de unidade, pureza e autenticidade. Esse descentramento

desloca a cultura européia de seu lugar privilegiado de cultura de referência e

põe em causa a descolonização dos pensamentos brasileiro e latino-americano.

O deslocamento enquanto idéia regeneradora da margem pode, assim, ser

privilegiado como estratégia operacional fecunda para as artes plásticas e para

as culturas não hegemônicas, dentro de determinado contexto histórico, uma vez

que o conceito de hegemonia nunca é um estado permanente e nunca é
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indiscutível, como lembra Stuart Hall (HALL, 2004, p. 14). Tal estratégia de que

a cultura da margem lança mão para resistir à sua conformação passiva ao

modelo, à imposição da cópia, da semelhança (o fazer igual), possibilita a

ascensão de produtos culturais periféricos que, em diálogo e em tensão

permanente (interna e externamente), podem fecundar a produção artística dos

centros hegemônicos. Como foi o caso do Movimento Antropofágico liderado por

Oswaldo de Andrade e Emiliano Di Cavalcanti que com a astúcia do olhar

periférico, avalia a dependência cultural para além do econômico, não para negá-

la, mas como atitude afirmativa capaz de autoconhecer-se como valor

diferencial, formaliza-se como um dos pilares do cosmopolitismo brasileiro. Para

Angela Prysthon, ser cosmopolita nesses tempos e espaços implica, em um

primeiro momento de tomada de consciência, a constatação da existência de

uma metrópole, de um modelo de civilização a ser seguido, e da importância de

modificar esse modelo a partir da diferença das especificidades nacionais.

Assim, a partir da modernidade e dos vários modernismos locais ocorre a

emergência de um cosmopolitismo dialético na periferia, que no campo de

produção artístico atua justamente na tensão entre a tradição da arte nacional e

as aspirações por uma arte metropolitana internacional e moderna. Durante o

século XX cidades latino-americanas como Bueno Aires, Cidade do México, São

Paulo etc, graças a um significativo crescimento urbano, econômico e cultural,

concentraram o desejo de modernidade e cosmopolitismo e seus artistas,

escritores, pensadores em geral partiram em busca de uma identidade nacional

(PRYSTHON, 2002). Entretanto, uma ironia. Metrópoles como o Rio de Janeiro e

São Paulo passariam a ser o centro e as demais localidades a periferia.

Nas décadas de 40 e 50, com a introdução dos museus de arte moderna e

com a criação das Bienais em São Paulo e no Rio de Janeiro, principalmente, o

artista brasileiro se vê à frente de novas situações que contribuíram bastante

para a construção da identidade da arte brasileira. Mais tarde, nos anos 60 e 70,

os movimentos Concretismo e Neoconcretismo fizeram da produção artística do

sudeste reconhecida (no Brasil e no exterior) como moderna e brasileira,

enquanto as demais manifestações artísticas, vinda de diferentes regiões do

Brasil, eram rotuladas como regionalistas. As idéias de Nordeste e de Brasil, por

exemplo, seriam resultados do processo de construção da identidade nacional

frente a um discurso cosmopolita fecundado pela efervescência sócio-cultural e

tecnológicas vivenciadas com a modernidade e com a globalização.
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“Houve, certamente, uma idéia de Brasil que, formulada a partir do que é
definido como região Sudeste – cuja elite longamente deteve o poder
(político, econômico, simbólico) de nacionalizar uma fala local -, por
várias décadas informou o reconhecimento, de quem vive no país ou fora
dele, daquilo que seria especificamente nacional” (ANJOS, 2005, p. 51)

Contudo, do mesmo modo que ocorreu com a América Latina e as

metrópoles ocidentais, em confronto ao centro hegemônico do Brasil, as

produções locais traçam um processo construção de uma identidade nordestina,

como, por exemplo, a proposta regionalista de Gilberto Freyre. Segundo Moacir

dos Anjos, se os modernistas estenderam e emprestaram, apoiados na força real

e simbólica da industrialização, seu próprio olhar do Brasil, a proposta

regionalista informou “por muitas décadas, a maior parte da produção cultural do

Nordeste Brasileiro, dotando-a de forte sentimento de localização no mundo, de

identidade” (ANJOS, 2005, p. 57). Entretanto, o intuito, aqui, seria sugerir, não

uma suposta pureza de manifestações com componentes de culturas visuais

regionais, e sim a existência de auto-afirmações de culturas locais frente ao

cosmopolitismo como os conceitos de “arte pernambucana”, “arte maranhense”,

“arte gaúcha”.

A pulverização de novos centros artísticos com atividade cultural por várias

capitais do Brasil (como Belém, Fortaleza, Recife, Belo Horizonte, Porto Alegre e

Curitiba) frente ao discurso cosmopolita das metrópoles (Rio de Janeiro e São

Paulo), resultou em um fenômeno que, segundo Aracy Amaral, descentraria, de

certa forma, a concentração da produção artística de prestígio no Rio de Janeiro

e em São Paulo, “muito embora estas duas cidades detenham o maior número

de criadores pela intensidade de sua vida cultural, assim como de mercado, no

caso de São Paulo, uma produção local nos novos centros distingue sua criação

visual desses dois centros maiores” (AMARAL, 1995, p. 21).

Embora, como lembra Tadeu Chiarelli, devido às dificuldades em

estruturar o campo de produção artístico do Brasil, criando bases sólidas para

seu desenvolvimento, “parece não restar dúvidas de que, (por razões facilmente

detectáveis na cena política e econômica do país), quando se fala de arte, ou –

para restringir mais o universo – quando se fala em pintura brasileira do século

XX, a maioria dos documentos (verbais, textuais etc.) refere-se a produção

levada a cabo em São Paulo e no Rio de Janeiro” (CHIARELLI in CÂMARA, 2003,

p. 15). E ainda, ao levar em conta o repertório crítico e historiográfico da arte

brasileira dos últimos cem anos, existe uma espécie de concordância implícita

“numa suposta linhagem sem rupturas abruptas, sem dissonâncias muito
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estridentes, do modernismo ao concretismo, do neoconcretismo à arte dos anos

70, 80 e 90: a produção ‘que conta’ seria aquela – ou parte daquela – que foi ou

vem sendo produzida no Sudeste do país” (CHIARELLI in CÂMARA, 2003, p. 15).

Assim, a produção artística das demais localidades, entre elas a obra de João

Câmara por está geograficamente fora das fronteiras dos grandes centros e por

manter afinidade com a tradição plástica de Pernambuco, teria que ser exibida

em instâncias legitimadoras (jornais, revistas, salões, exposições etc.) em São

Paulo e/ ou Rio de Janeiro.

A problemática absorção do trabalho de João Câmara Filho teria seu início

ainda nos anos 60 (momento em que o pintor lançava suas primeiras munições

simbólicas no campo de produção artística através de participação na Bienal de

Córdoba, no Salão de Brasília de 1967 etc.) e se intensifica nos anos 70 com

mostras individuais em galerias do eixo Rio-São Paulo (Bonino (RJ) e Ipanema

(SP)). Segundo Frederico Morais, na época da exposição das Cenas da Vida

Brasileira (1976), o terreno da pintura no Brasil estava “minado por complexos

de inferioridade e pela submissão doentia e mórbida aos modelos internacionais

e a uma iconografia correspondente” (MORAIS, in CÂMARA, 2003, p. 32). Crises

implícitas ao discurso cosmopolita e sua conseqüente busca na metrópole por

legitimidade. O estranhamento causado por Câmara nas instâncias legitimadoras

seria resultado de sua arte ostensivamente figurativa que ia de encontro à

doutrina estabelecida como a “arte do momento’’ por críticos, galeristas, entre

outros agentes do campo que até então sofriam dos sintomas descritos por

Morais. A “arte do momento” seria a pintura brasileira valorizada pela parcela

mais em evidência da crítica brasileira. Para Chiarelli:

“(...) era aquela que, vinda das experiências construtivas da década de
50, desembocava na produção de objetos, ambientes e/ ou performances
(Hélio Oiticica, Lygia Clark e outros), na hibridação mais ou menos
intensa entre pintura e objeto (Waldemar Cordeiro, Rubens Gerchman,
Nelson Leirner, Antonio Dias, Carmela Cross, Cláudio Tozzi e outros), ou
então na produção que direta ou indiretamente, se manteve como
tributária e continuadora dos valores construtivos: Alfredo Volpi, Mira
Schendel, Hércules Barsotti, Willys de Castro, Arcângelo Ianelli, Eduardo
Sued, entre outros” (CHIARELLI in CÂMARA, 2003, p. 15)

Além da linguagem figurativa do projeto poético, João Câmara Filho

carregava outras características que não correspondiam com os anseios da crítica

dos grandes centros. O pintor, não bastasse ter surgido fora do eixo Rio-São

Paulo, conservava suas bases no Recife e em Olinda. Assim, poder-se-ia dizer

que a trajetória de Câmara no campo brasileiro de produção artística tem sido
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marcada de um lado, por uma exigência que sua obra faz à crítica, de

permanente revisão de suas posições; de outro por uma inserção crítica no

debate sobre o cosmopolitismo da vanguarda e o conceito de arte brasileira. A

respeito desta dualidade do campo e sua conseqüente tensão, João Câmara Filho

comenta:

“Se eu aqui no Nordeste, visasse uma expressão nacional, estaria
tomando um ângulo de partida todo provinciano. (...) Agora, expressão
regional também é pretensiosa como o Diabo, por que se eu definir como
campo de ação só um trecho do Nordeste, um estado, uma cidade,
minha rua, ainda estaria projetando uma viagem sobre um território
grande demais. (...) gerar uma condição crítica deste ou daquele eixo é
resistir às estruturas de alienação que são proposta por força de
colonização ou pela sedução do dinheiro e do prestígio. A resistência é
então uma luta não só contra o Sul, o Norte ou o Leste-Oeste, mas
contra quaisquer mapas fictícios impressos nos centros de pressão
cultural”. (CÂMARA in PRYSTHON, 2003, p. 18).

Neste sentido, o que teve que se submeter o sistema brasileiro de arte

para a recepção da obra de João Câmara Filho? Ou melhor, como se deu a

problemática inserção do pintor no campo brasileiro de produção artística e como

essa inserção coloca em xeque os discursos e comportamentos dos agentes do

campo que haviam sido histórica e socialmente ditadas? O segundo capítulo

inicia a discussão dessa série de problematizações procurando observar até que

ponto ou de que forma a crítica de arte contribuiu e participou dos processos da

construção da imagem do pintor paraibano João Câmara Filho no campo

brasileiro de produção artística.
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2. Crítica de Arte e João Câmara Filho.

2.1. Acerca de João Câmara Filho.

A decisão do que é e o que não é arte parte de um processo social

intermediado pelos agentes no interior do campo artístico. Processo que sofre

interferências do contexto político, econômico e social que o cerca. A história é,

logicamente, um bom recurso para compreender melhor o problemático

reconhecimento da obra de João Câmara Filho neste universo. Sendo assim,

seria interessante dar início a essa série de problematizações com uma espécie

de recortes de momentos importantes da história da arte brasileira e da carreira

do pintor que ilustram esse processo. Fatos que envolvem o início da absorção

da produção do pintor, no âmbito do circuito artístico nacional, e que são visíveis

nos jornais e revistas especializadas na discussão de artes plásticas serão

mencionados.

Outro importante aspecto a ser ressaltado, seria que dentro das

sociedades modernas, os conflitos a respeito de estilo e tendência, bem como

tensões e conflitos sociais e econômicos mais gerais na prática das artes,

caminham para a criação de regras de exclusão e inclusão no interior do campo

de produção artística. Problemas recorrentes da necessidade do dominante de

impor ou privilegiar certas modalidades estilísticas, como também de fazer uso

de métodos de seleção são expressivos no universo brasileiro das artes que João

Câmara Filho faria parte. Tendo no trabalho teórico de Pierre Bourdieu

fundamentos básicos para a realização desta pesquisa, aqui, o campo brasileiro

de produção artístico é visto como um espaço de luta constante entre os

estabelecidos e marginalizados pelo funcionamento e organização deste universo

social. Neste sentido, considerando a importância do artista como agente ativo

do campo, antes de iniciar a analise do problemático processo enfrentado pela

arte de João Câmara Filho em busca da legitimação, este item pondera algumas

características da obra do pintor que podem auxiliar na compreensão da

recepção de seu trabalho por alguns agentes do espaço social da arte. A esse

respeito, comenta Frederico Morais:

“O caráter mais evidente da obra de João Câmara é a sua clara
presença. Ou dizendo de outra maneira, ela é convincente: nas



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
A CRÍTICA DE ARTE E A EXPOSIÇÃO DAS DIFERENÇAS: Os efeitos da crítica jornalística no

processo social da legitimação da produção artística de João Câmara Filho.

51

dimensões, na técnica, nos temas, nos títulos. Podemos até não gostar
daquilo que estamos vendo, mas é impossível fugir à sua presença”.
(MORAIS, 1988, p. 14 [1976]).

O pintor paraibano João Câmara Filho emerge na cena artística brasileira

em meados da década de 60 como uma revelação de Pernambuco, onde reside,

em meio a uma produtiva geração de artistas desse Estado. Nesta época, sua

produção aproxima-se do expressionismo e do fauvismo. Para Almerinda da Silva

Lopes, autora de um minucioso trabalho sobre o projeto poético do pintor, desde

o início de sua atuação profissional, a produção de João Câmara Filho consiste

em traduzir, plasticamente, uma visão crítica da sociedade. Sua obra dialoga

com a história política brasileira e a mitologia. Assim, o artista cria, em seus

trabalhos, metáforas com as quais ironiza o poder e as relações sociais. Como

lembra Ferreira Gullar, a arte de Câmara “dialoga com o mundo não através das

coisas reais mas das imagens que as representam e não apenas como aparência

mas como essência” (GULLAR, Revista Continente Multicultural, n. 1, p. 33, dez.

2000).

Em parte das obras, Câmara enfoca a violência e o caráter trágico da

composição como é possível observar em Vietonose Perfil III (1966) e Exposição

e Motivos da Violência (1967). Em Testemunhal, Reconstituição e Uma Confissão

(todas de 1971), aborda a tortura e a opressão humana. O artista, ao voltar-se

para o corpo do homem, submete-o a torções e deformações, sem prejuízo de

certo erotismo (LOPES, 1995). A produção de João Câmara Filho provoca

estranheza principalmente na medida em que o pintor revela total obsessão pelo

retrato e pelo corpo humano, submentendo-os, na maioria das vezes, a

estranhas deformações e ambigüidades. São recorrentes as figuras humanas

com seus corpos estruturados, como também as representações de corpos

fragmentados na produção de Câmara.
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Figura 3 - Vietnose,
1966. Óleo sobre
madeira. 160,5 x 110,5
cm.

Nos anos 70, o artista realiza sua grande obra serial Cenas da Vida

Brasileira - 1930-1954 (1974-1976), constituída por dez painéis e cem

litografias, tendo como tema o período Vargas11. “Psicólogo formado, tendo já

exercido a crítica de arte, o intelectualismo permeia o processo de criação da

pintura de Câmara, que teria sempre a temática como ponto de partida para

suas realizações (O Baile da Ilha Fiscal, 1979; Carisma/Quaresma, 1981; e

Retrato de Família, de 1981, também objetivaram temas específicos)” (AMARAL,

1988). Nas Cenas, o objetivo de Câmara não seria a busca de reproduzir a

veracidade dos acontecimentos políticos do período, mas vincula personagens

históricos, como Getúlio Vargas (1882 - 1954), a objetos insólitos e personagens

fictícios, criando uma narrativa própria, um passado imaginário, ao qual se

mesclam as suas recordações da infância.

Um ano após a conclusão de Cenas, João Câmara desenvolve o seu

segundo conjunto temático: Dez Casos de Amor e uma Pintura de Câmara

(1977-1983). Nesta série, o pintor deixa de lado o tema político e “por sua

natureza mais intimista, não se interessa pela representação ou caracterização

de personagens e, sim, pela exploração pictórica da situação erótica sugerida”

(Revista Continente Multicultural, n. 1, p. 33, dez. 2000). Casos de Amor é

composta por um tríptico, 10 grandes painéis, 22 montagens, três objetos e

cerca de 40 gravuras avulsas, tudo isso acompanhado de 10 litogravuras-fonte.

O resultado é um jogo de símbolos com uma iconografia intrigante em

composição, em que sempre, como em toda a sua obra, o desenho realista é

rompido e interceptado por outros planos. Nela, a temática seria o erotismo e a

figura da mulher surge como protagonista rodeada por diversos elementos à

superfície da tela, como ilhoses, parafusos, couro, tecido e chumbo. João Câmara

Filho está presente nesta série, não apenas como autor, mas como personagem.

“Não se trata de um amor sublimado, idealizado, um amor platônico ou paixão

não realizada, um amor secreto, enfim. Não: o título sugere um amor carnal.

Afinal, são dez os casos e todos eles se passam numa alcova” (MORAIS in

CÂMARA, 2003, p. 32).

11 Ver mais sobre a série Cenas da Vida Brasileira - 1930-1954 no capítulo 1, item 1.3, página 28,
e a partir do capítulo 3, página 93.
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Figura 4 - Painel 1, 1977 – 1983. Série Dez Casos de Amor e Uma
Pintura de Câmara. Óleo sobre madeira 160 x 220 cm.

A série foi executada em um espaço de seis anos, fato que – nas palavras

de Frederico Morais – só seria possível ser realizado numa cidade como Olinda. A

escolha de João Câmara Filho em permanecer em Pernambuco afetaria, de certa

forma, toda a sua produção como será possível perceber no discorrer desta

pesquisa. Na série Casos de Amor, Morais acredita que “somente em Olinda João

Câmara pôde armar uma estrutura funcional (um ateliê com pé-direito alto e

iluminação adequada) e exercer um controle de seu tempo” e completa:

“Mas a questão da província não é apenas geográfica ou temporal. (...)
A província, aí, significa um modo particular de ver as coisas e a arte,
baseada na maturação lenta das conquistas, na adoção de certas
técnicas artesanais consistentes, na auto-reflexão permanente sobre
seu trabalho. Longe das pressões da moda, dos modismos nacionais e
internacionais, alheio aos “atrasos alfandegários”, Câmara pôde usar o
olho com mais vagar e profundidade, sem os preconceitos dos grupos e
dos momentos” (MORAIS in CÂMARA, 2003, p. 44).

Afinal, os preconceitos e a busca por uma “arte do momento” que definisse

diretrizes à arte brasileira sempre estiveram presentes no interior do espaço

nacional da produção artística. A escolha de João Câmara Filho em colocar a

“arte do momento” de lado, buscando uma outra forma de expressão (não vista

com bons olhos nos centros legitimadores) e continuar em Olinda (província)

afetaria sua carreira profissional. Além dos temas políticos e dos romances, a

temática regionalista torna-se mais constante em sua produção a partir da

década de 1980 com a série O Olho de Meu Pai sobre a Cidade (1986). Nesta

série, iniciada nos anos 90, o pintor faz uma homenagem ao pai e à cidade do

Recife e Olinda, com obras que têm como cenário as duas cidades. Concluída em
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2001, este conjunto é marcado pela polaridade conseqüente das características

de cada cidade e da relação que o pintor mantém com cada uma delas. Em um

ensaio crítico, João Câmara Filho discorre:

“Vivo em Olinda, cidade de fundo histórico, sentimental, lírico, e expeço
a minha vida prática no Recife, que é um porto, uma cidade mercantil e
administrativa. (...) Os percursos são psicológicos, topográficos,
históricos, geográficos, há sempre essa polaridade, e isto realmente
está na base da construção do projeto Duas Cidades” (CÂMARA,
Revista Continente Multicultural, n. 1, p. 19, dez. 2000).

Figura 5 - Olho do Meu Pai Sobre a Cidade (tríptico). Acrílico sobre tela,
480 x 160 cm.
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2.2. Bienal de Córdoba, 1966.

“Existem três artistas plásticos em Pernambuco, cuja fama há muito já

ultrapassou os limites do Estado e até do País, tendo chegado, em seus

trabalhos, a um nível de excelência tal que podem ser chamados de mestres.

São eles Gilvan Samico, Francisco Brennand e João Câmara” (FONSECA e POLO,

Revista Continente Documento, mar. 2005). Assim começava o editorial da

Revista Continente Documento dedicada ao pintor João Câmara Filho,

destacando seu último trabalho de grande dimensão, o painel Cinco

Continentes12, instalado no Aeroporto Internacional dos Guararapes – Gilberto

Freyre, do Recife. Mas, apesar da sua atual fama no interior do campo brasileiro

de produção artística, o caminho da obra de João Câmara Filho para a

legitimidade, através da relação crítica de artes e outros agentes no interior do

campo, foi bastante conturbado.

Figura 6 - Painel Cinco Continentes. Foto: Carlos Pantaleão.
Seria interessante dar início à reflexão do problemático reconhecimento da

obra de João Câmara Filho no campo brasileiro de produção artística

considerando a reflexão de Tadeu Chiarelli que o situa não propriamente um

pintor brasileiro, mas sim um pintor pernambucano13. Normalmente, está

12 O painel Cinco Continentes, realizado em 2004, é a mais recente pintura em grandes dimensões
assinada por João Câmara Filho. Integra o acervo de obras de arte do novo terminal do Aeroporto
Internacional dos Guararapes – Gilberto Freyre, no Recife, inaugurado no mesmo ano, e está
instalado no grande saguão de embarque, no segundo piso. Nele, planam cinco ícaros que
remetem ao Aeroporto como ponto de encontro de todos os povos e etnias.
13 Ver sobre a discussão das diferenças da arte pernambucana no item 3.2., terceiro capítulo, a
partir da página 106.
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implícito a esse debate (regional e Brasil) sintomas de mero provincianismo,

pautados quase sempre em certas considerações estéticas do campo. No

entanto, Tadeu Chiarelli, ao levar em consideração a precária estrutura e

organização do campo de produção nacional, aponta a conceituação da “arte

pernambucana” pelas diferenças que guarda e salienta em relação ao que se

convencionou entender, na metade do século XX, nos centros legitimadores da

arte do país, como sendo “arte brasileira”, “arte do momento14”.

“Tal provocação pode ser estimulante porque absolutamente não é seu
intuito estabelecer a simples legitimação do discurso tacanho daqueles
que opõem ao debate contemporâneo da arte brasileira – com fortes
relações com a arte internacional (...) O intuito aqui é sugerir, da forma
mais isenta possível, o fato de que existiria um conceito de arte
brasileira bastante distinto daquele de arte pernambucana” (CHIARELLI
in CÂMARA, 2003, p. 13).

A definição de “arte pernambucana” para Chiarelli, como os conceitos de

“arte paraense” etc., encontrar-se-ia na bipolaridade do campo nacional de

produção artística. Antes dos anos 60, a pintura brasileira – como de resto toda

arte e literatura realizadas no Brasil – ainda hesitava entre uma identidade

autônoma e o que era considerado reinvenção dos modos e maneiras das

vanguardas européias, das linguagens que aportavam nos museus e manifestos

até com certo atraso. A produção dos centros dominantes estaria imbricada ao

movimento de buscar no estrangeiro (nas metrópoles) os embasamentos de sua

formação, mas, em contrapartida “as identidades latino-americanas estariam

sempre, portanto, sob o signo da miscigenação, do hibridismo, do ‘atraso’ e, no

mínimo, do descompasso em relação à metrópole” (PRYSTHON, 2002, p. 19).

Paradoxalmente, a própria arte produzida no Brasil, se viesse fora do eixo

Rio-São Paulo, também sofria preconceito nos salões desses centros. Ou seja, o

mesmo processo penoso de reconhecimento do trabalho artístico realizado nos

países periféricos (caso da América Latina) pelas metrópoles (Europa e Estados

Unidos) era vivenciado pela produção artística concebida nos estados da margem

do Brasil (principalmente os do Norte e Nordeste). As produções reconhecidas

seriam as realizadas e visíveis nas metrópoles brasileiras. Não seria de

estranhar, assim, que a resistência do campo frente à obra de Câmara devido a

escolha do pintor em permanecer na sua “província” seria maior ainda do que em

relação a outros artistas nordestinos já que, como lembra a Revista Continente

Documento, “diferentemente de um Cícero Dias ou de um Vicente do Rego

14 Ver sobre “arte do momento” no item 1.5 do Capítulo 01, página 43.
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Monteiro, que em suas épocas migraram para Paris e de lá reverberaram para o

Rio de Janeiro – e por extensão, para a província – os destinos de suas obras,

João Câmara permaneceu em Pernambuco, onde concebia e de onde eclodia seu

arsenal pictórico” (Revista Continente Documento, mar. 2005). Além disso,

poderia dizer que a forte presença da pintura pernambucana nos trabalhos do

pintor afastava ainda mais a sua arte dos grandes centros. A respeito dos traços

regionalistas na obra de João Câmara Filho, comenta Lopes:

“Sem que lhe possamos negar singularidades intransferíveis, essa
imagística universal de Câmara deixa transparecer, também, as
raízes culturais do autor e o forte resíduo regionalista, seja nas cores,
às vezes incendiárias, na extravagância das estampas dos tecidos e
na decoração kitsch, seja na ação dominadora do homem em relação
à mulher, na erotização e particularidade dos corpos. É através desse
contexto que traduz a sua maneira de ver, pensar e sentir, pondo em
destaque valores, aspirações, mazelas e contradições humanas”
(LOPES, 1995, p. 54).

Nos centros legitimadores, grande parte dos pintores brasileiros estaria em

busca de uma arte quase sempre figurativa e se acomodaria a uma poética não

figurativa (ou pintura abstrata, experimental, termos vagos para determinar um

sentido). Iberê Camargo, Tomie Ohtake, Alfredo Volpi, Lygia Clark e outros

carregaram, de maneira mais ou menos ortodoxa (dependendo de cada caso) “a

crença na pintura como o jogo ou o espaço de intersecção entre a sensibilidade

do artista e os limites que estruturam a linguagem pictórica: seu caráter planar,

a linha e a cor” (CHIARELLI in CÂMARA, 2003, p. 15). Para esses artistas, a

pintura seria entendida como um fato, se não totalmente autônomo, pelo menos

propensa a essa autonomia diante aos elementos externos como as questões

sociais, políticas, culturais etc.

A pintura de João Câmara Filho realizaria o caminho inverso: alicerçado

numa visão crítica do mundo, o pintor fazia da realidade uma construção

ideológica, assumindo o refinamento de um hiper-realismo e a preocupação no

tratamento do detalhe ainda que carregado de espírito alegórico ou surreal. A

produção de João Câmara Filho, apesar de toda a sua singularidade, poderia ser

agregada, segundo Chiarelli, a uma outra corrente que emergia na época:

“vertente que, mesmo exprimindo a mesma consciência dos limites e

possibilidades da linguagem pictórica, nunca entendeu a prática da pintura como

exploração única dessas possibilidades” (CHIARELLI in CÂMARA, 2003, p. 15).

Tadeu Chiarelli estaria se referindo as produções contemporâneas de Câmara,

tais como as de Antonio Henrique Amaral, Humberto Espíndola e Glauco
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Rodrigues, entre outros, igualmente voltados em divulgar um conceito de pintura

como espaço metafórico da realidade política, social e cultural da época. Embora:

“No caso específico de João Câmara, além dessas conexões possíveis
com a produção de alguns de seus colegas de geração, é importante
afirmar que sua poética está muito marcada por uma tradição moderna
que – por mais paradoxal que possa parecer, a princípio -, ignorou
ostensivamente a possibilidade de estabelecer, como única estratégia
para a constituição de poéticas artísticas, apenas a ênfase aos
elementos estruturadores da pintura” (CHIARELLI in CÂMARA, 2003, p.
16).

João Câmara Filho seria um modernista pernambucano, movimento que

teria surgido no Estado nos anos 30, a partir da presença de Cícero Dias e,

principalmente, de Vicente do Rego Monteiro. O modernismo pernambucano,

com o surrealismo de Dias e com a poética de Rego Monteiro, não passaria pela

banca julgadora do cubismo e, mais tarde, do concretismo e neoconcretismo que

guiavam a produção do Sudeste do Brasil. Não seria entranho, portanto, que os

adeptos da Nova Figuração não aceitassem com placidez a presença poética de

João Câmara Filho formada a princípio entre a pintura legada por Rego Monteiro

e o repertório visual do imaginário popular. Afinal, “o modernismo de

Pernambuco foi sendo moldado, em grande medida, pela junção entre a tradição

do retorno à ordem européia (da qual a obra de Rego Monteiro seria

emblemática) e o caráter popular da região, sendo que, em ambas, o mito, as

parábolas e as alegorias sempre se comportaram como elemento constituinte”

(CHIARELLI in CÂMARA, 2003, p.16).

Para ilustrar a tensão e a bipolaridade do campo, seria interessante,

evocar um depoimento do pintor, publicado na primeira edição da Revista

Continente Multicultural (2000), sobre a exposição da série Cenas da Vida

Brasileira, em 1976, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Nele, João

Câmara descreve um bom exemplo do tratamento dado pelas instituições e

políticas culturais do meio ao exercício da pintura fora dos grandes centros.

“A exposição teve seu acesso normal desviado por tortuosos corredores
secundários, pois a sala principal (cuja metade era ocupada pela minha
exposição) era repartida com uma feira de bebidas alcoólicas à qual eu,
talvez infelizmente, não tinha acesso por minha mostra. Noutra
pequena sala, ainda mais escondida, expunha, outro artista, um
conjunto de pequenos objetos e esculturas em diversos materiais.
Conversávamos sobre as ajudas de custo dadas pelo Museu às
exposições. ‘No meu caso’, disse-lhe eu, ‘o dinheiro não deu sequer
para pagar o frete, e as obras viajaram sem seguro, o que foi muito
ruim, pois pegaram chuva no aeroporto e tive que recuperar as
pinturas às vésperas da inauguração’. ‘Bom’, disse-me ele, ‘eu recebi
algum dinheiro que deu para o transporte e para a edição deste
catálogo’. E estendeu-me uma bela caixinha com textos e reproduções
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de suas obras. Eu já estava surpreso com a sua mágica de fazer o
catálogo com tão pouco dinheiro quando ele me deu a cifra que tinha
recebido como ajuda de custos, justificando-se com a explicação: ‘Mas
a minha exposição é na Área Experimental!’” (CÂMARA, Revista
Continente Multicultural, n. 01, p. 39, dez. 2000).

É importante ressaltar, aqui, que não se trata de condenar o

experimentalismo, e sim refletir sobre a atitude de protecionismo parcial dos

museus que corresponde, essencialmente, ao caráter do discurso cosmopolita do

sistema da arte do país, dos anos 60/70 (talvez até mesmo dos dias atuais), que

premiavam as obras ligadas ao conceito desenvolvido nos grandes centros em

detrimento das produções da periferia. A hostilidade frente à produção artística

de João Câmara Filho, não só por parte das instituições como também da crítica

e de diferentes agentes que habitavam as instancias legitimadoras do país,

canalizava as polaridades entre novo/ velho, centro/ margem, local/ global.

Roberto Schwarz criticaria esta postura de artistas e intelectuais em apontar o

regionalismo como algo atrasado, entretanto seu objetivo não seria o de firmar

como correto o lado regionalista do debate, mas sim superar o habitual

simplismo dessa posição. Para Schwarz:

“Numa atmosfera global, de mitologia unificada e planetária, o combate
por uma cultura genuína faz o papel de velharia. Fica patente o seu
caráter ilusório, além de provinciano e complementar de formas
arcaicas de opressão. O argumento é inatacável, mas não custa
assinalar que, dado o novo contexto, a ênfase na dimensão
internacional da cultura vem funcionando como pura e simples
legitimação da mídia. Assim como os nacionalistas atacavam o
imperialismo e eram lacônicos quanto à opressão burguesa, os
antinacionalistas de agora assinalam a dimensão autoritária e atrasada
de seu adversário” (SCHWARZ, 1987, p. 34).

O raciocínio de Schwarz tampouco consistiria em aceitar como inevitáveis

os modos de expressão e temas impostos pela cultura hegemônica, mas apontar

para uma espécie de sincronismo social. Entretanto, o campo de produção

cultural brasileiro ainda estava distante (ou ainda está) de uma modernidade

cultural tardia que dividia a produção cultural. “A discrepância entre ‘os dois

brasis’”, explana Schwarz, “foi o resultado duradouro da criação do Estado

Nacional sobre a base do trabalho escravo, a qual por sua vez, com perdão da

brevidade, decorria da Revolução Industrial inglesa e da conseqüente crise do

antigo sistema colonial” (SCHWARZ, 1987, p. 34). Neste sentido, seriam

exemplares os fatos que envolvem a problemática absorção da produção de

Câmara, no âmbito do circuito nacional, ainda nos anos 60. O primeiro deles

seria a indicação do pintor para participar da representação brasileira composta
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por oito artistas, na III Bienal Americana em Córdoba, Argentina, em 1966.

Indicação que não foi recebida com tranqüilidade pelo meio.

A tensão teria seu início no convite feito à Câmara pelo crítico e historiador

Clarival Valladares e pela urbanista Carmen Portinho, responsáveis por selecionar

e organizar a participação brasileira na Bienal. Tanto a vanguarda carioca,

representada especialmente por Antonio Dias e Rubens Gerchman, quanto a

crítica especializada da época estavam apegados aos modelos europeus da Nova

Figuração e, assim, reagiram negativamente à indicação de Câmara para integrar

à Bienal de Córdoba (LOPES, 1995). Àquela altura, o artista paraibano refletia

em sua pintura influências européias, contudo, procurava dosar as influências

recebidas em função de seu próprio contexto regional e à sua visão humanista

(MORAIS in. CÂMARA, 2003, p. 30-45). Mas, por ser um artista da província, a

classe artística e a crítica fizeram eco a tal participação.

Figura 8 – A história errada de Antonio
Dias, guache e nanquim 26 x 36 cm. A
primeira vista, este quadro lembraria os
desenhos de Roy Lichtenstein.

Parte dos agentes do campo considerava prematura a indicação de um

artista de apenas 22 anos numa mostra internacional e, ainda mais (ou pior),

alguém de Pernambuco, “alguém fora dos limites Rio-São Paulo e que supunham

ser um primitivo a mais” (LOPES, 1995, p. 33). E assim, descartável, já que o

programa das vanguardas, tão almejado pelo campo de produção artística, na

América Latina reside nas grandes cidades (Buenos Aires, Cidade do México, Rio

de Janeiro, São Paulo) cuja condição de Cosmópolis tecnológica é o centro da

construção de uma cultura nacional e símbolo da identidade nacional. Fora dos

grandes centros estariam o “primitivo’’, o “fantástico’’ e o “mágico”.

“O foco e ponto de partida de um projeto vanguardista estão nas
cidades, nas progressivas metrópoles latino-americanas. Nelas, a
concentração de energia e promessas do Novo Mundo é maior. Nelas
está a prova de uma adesão (desigual, atrasada, ingênua, mas adesão
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assim mesmo) à modernidade. A movimentação intelectual latino-
americana está voltada indubitavelmente para o âmbito urbano”
(PRYSTHON, 2002, p. 26).

Neste sentido, a produção artística da região sudeste seria a reconhecida

como “moderna” em sua busca por uma arte de vanguarda, experimental e, por

ser produzida nos centros legitimadores, acabava por direcionar o campo de

produção artístico do Brasil. Convém perceber que a formação simbólica de um

espaço social como o universo das artes depende, entre outros fatores, da

capacidade coletiva que um determinado grupo possui de constituir um mínimo

de base consensual de procedimentos, valores, sentidos e práticas relevantes

que seja comum a todos os integrantes – o habitus. Desta forma, todo o agente

social, ao agir, respeita uma certa lógica. Isto é, há sempre um complexo de

causas materiais que lhes faculta a adoção desta ou daquela estratégia. Isto não

significa, no entanto, que estes agentes sejam necessariamente racionais, ou

seja, operem para cada instante de sua existência um cálculo racional de custos

e benefícios.

Por exemplo, no caso da Bienal de Córdoba, a insatisfação dos agentes

deu início a uma série de boicotes a mostra como protesto a indicação de João

Câmara Filho atingindo os mais diversos atores sociais e instituições do campo

(classe artística, críticos, curadores, marchand, investidores, entre outros)

colocando em risco a participação do Brasil no evento. Refletindo e contestando

os fatos ocorridos e se recuperando de uma doença cardíaca, Clarival Valladares,

em um texto que acabou sendo publicado em diferentes jornais brasileiros (entre

eles o Diário de Pernambuco), narra as dificuldades enfrentadas por ele e

Carmen Portinho para arrecadar fundos que sustentassem a participação do país

na Bienal:

“Mas agradeço sinceramente, com a parte ainda boa do meu
coração, aos que combateram os dois modestos membros da
Comissão Brasileira (Carmen e eu), aos que procuraram
minimizar a própria Bienal Americana de Artes cujo histórico,
até a data, acha se menos comprometido com outras
congêneres e também aos que negaram o apoio oficial e o meio
de transporte numa derradeira tentativa de destruição da
presença do próprio país. Poucos sabem que o transporte de
todas as obras para Argentina foi pago por Carmen Portinho,
com dinheiro doado de alguns amigos que exigiram o sigilo, e
que se compadeceram ao vê-la sofrendo demais.” (Valladares,
Diário de Pernambuco, 27 nov. 1966)

Poderia-se pontuar que o descontentamento e a atuação de parte dos

agentes do campo, frente ao nome de João Câmara Filho como integrante da

representação brasileira na bienal, seriam exemplos claros de um conflito
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recorrente no terreno da pintura: cosmopolitismo da vanguarda versus o

regionalismo da arte brasileira. Os trabalhos de artistas nordestinos eram

negados nos grandes salões nacionais, em especial a Bienal de São Paulo e o

Salão Nacional do Rio de Janeiro (dois dos principais centros de discussão de

artes no Brasil na época). Os artistas nordestinos queixavam-se da dificuldade de

penetrar no circuito nacional, ficando isolados em iniciativas locais, entre eles

concursos promovidos pelo Estado e Universidades e principalmente a criação da

Bienal Nacional de Artes Plásticas da Bahia15 (1966).

A segunda edição da Bienal da Bahia realizada em 1968 e patrocinada pela

Secretaria de Educação e Cultura trazia em seu edital o objetivo de “reunir

trabalhos representativos da arte contemporânea do Brasil e, conseqüentemente,

promover a integração daqueles artistas semimarginalizados por viverem longe

dos centros que praticamente monopolizam as grandes manifestações artísticas”

(LOPES, 1995, p. 34). De alguma maneira, a intenção da Bienal da Bahia refletia

o sentimento de vários artistas nordestinos que não almejavam apenas um

espaço físico para a exposição da arte, como também um lugar para trocar

informações com obras produzidas em diferentes regiões no Brasil,

principalmente a do Sudeste já que estavam à margem da produção desse meio.

Uma outra manifestação contra as ditas barreiras impostas pelo eixo Rio-

São Paulo aconteceria em 1970, quando artistas plásticos nordestinos,

“protestando contra o descaso com que foram tratados durante tantos anos”,

promoveram um boicote à Pré-Bienal de São Paulo, que seria realizada em

agosto do mesmo ano. Além de propor a não participação na Bienal, os artistas

pernambucanos traziam a sugestão de destinar à verba da Pré-Bienal para ser

aplicada na primeira edição do Salão do Nordeste. Naquela ocasião, o Diário de

Pernambuco de 1970 publicou partes do manifesto:

“O movimento artístico pernambucano existe – e com grandes nomes –
desde a criação da Bienal de São Paulo há 20 anos, diz o manifesto. No
entanto nunca fomos lembrados nem mesmo aceitos quando qualquer
um de nós se atreveu a fazer inscrição. Depois que a maioria dos
artistas brasileiros – sulistas – críticos de arte, associações e museus
boicotaram a Bienal é que a Fundação lembrou-se de nós. Agora
mostraremos que Pernambuco e o Nordeste existem, sem precisar de

15 Inaugurada em 1966, a I Bienal Nacional de Artes Plásticas Baiana significava uma conquista de
novos espaços para artistas nordestinos e se colocava como uma oportunidade para um debate
mais amplo sobre a produção artística nacional. Pleiteando torna-se um acontecimento regular no
calendário artístico nacional, a Bienal Baiana não foi além da segunda edição sendo fechada pela
ditadura militar.
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São Paulo”. (Diário de Pernambuco, 07 mar. 1970. Terceiro Caderno,
p.4).

Apesar das motivações que levaram a classe artística nordestina a realizar

o boicote, a ação seria ingênua. De alguma forma, a Fundação de Cultura de São

Paulo dava uma maior abertura às possibilidades de participação de todas as

regiões do país. Ao invés de abraçar a oportunidade e o espaço conquistado, os

artistas nordestinos abarcam o ressentimento e cedem as mazelas do

pensamento provinciano, em uma tentativa desastrosa de superar a

subserviência em relação ao centro. Alerta Paulo Cunha Filho, “neste sistema, o

que fascina é a completa inadequação entre o que está sendo produzido alhures

e os meios de produção local, muito mais do que a dificuldade local no

mainstream cultural” (CUNHA FILHO in. PRYSTHON, 2002, p. 12).

A questão da submissão cultural de que eram acusados os cosmopolitas da

vanguarda brasileira dos anos 60/70 não seria resolvida na tentativa do outro

lado em reverter às relações de dominação. Qualquer ordem de prioridades no

julgamento de uma obra de arte seriam resultados, sim, de lutas internas que

buscam o reconhecimento de determinada modalidade estilística ou de uma

ideologia, mas, como aponta Alberto Moreiras, a impossibilidade de pensar a

heterogeneidade para além dos processos da globalização tem uma base

necessariamente negativa. No caso da produção da periferia, uma luta pela auto-

afirmação da cultura das margens seria mais eficiente seguindo o caminho do

desejo oposicional despertado pela consciência diferencial16, “mas ao custo de

uma renúncia completa de qualquer dotação substantiva do conteúdo da

consciência diferencial” (MOREIRAS, 2001, p. 94). Enfim, o dominante pode até

definir o dominado como uma relação negativa formal a si mesmo, mas o inverso

da relação não seria necessariamente positiva ao sujeito subordinado. A esse

respeito, comenta Moreiras:

“Uma forte recusa de qualquer positivação, isto é, sem um
compromisso auto-reflexivo, com uma restrição radical diante de
qualquer tentação de substantivar a identidade subalterna, ‘qualquer
movimento de libertação está destinado a repetir o autoritarismo
opressor do qual está tentando se libertar e a deixa-se aprisionar
dentro de uma pulsão para a verdade, que só pode terminar
produzindo sua própria marca de dominação”’ (MOREIRAS, 2001, p.
93).

16 Segundo Alberto Moreiras, consciência diferencial é o “o desejo auto-reflexivo que sozinho se
torna condição necessária e suficiente para a constituição da nova posição de sujeito” (MOREIRAS,
2001: 92).
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O efeito da oposição entre regional/ cosmopolita, no interior do campo

brasileiro de produção cultural, vai se reforçando na medida que em avança o

processo de institucionalização necessária da produção da periferia para se

constituir como um verdadeiro grupo e, assim, o acirramento do confronto das

posições e disposições estéticas. Voltando ao caso dos jornais, como uma

ilustração do impasse meio, poderia citar uma edição do Caderno B do Jornal do

Brasil, veiculada no dia 10 de dezembro de 1966, que, aproveitando a

participação do pintor na Bienal Americana, publicava uma entrevista com João

Câmara Filho sob o título Arte Dialética. O texto abordava o confronto no interior

do campo brasileiro de produção artística, como também atribuía à Câmara uma

atitude de negação às origens nordestinas que resultaria, segundo o texto, em

antipatias pela classe artística pernambucana. Na coluna que mantinha do Diário

de Pernambuco, o pintor esclarece trechos desta entrevista que, segundo ele,

saiu embaralhada e com distorções.

“Não sou hostilizado por outros artistas pernambucanos porque vou de
encontro aos circuitos áulicos (sic) e conservadores (...). Sou
hostilizado mais pelos próprios círculos áulicos e conservadores de uma
arte maqueadora de estilos e procedimentos importados e anacrônicos.
Não sou um revoltado porque sou nordestino. Isto seria uma afirmação
demagógica de subúrbio. Na verdade e cum grano salis tenho orgulho
de ser nordestino” (CÂMARA, Diário de Pernambuco, 18 dez. 1966).

Durante a Bienal de Córdoba, a tensão em torno do debate recaía sobre os

curadores da representação brasileira. Ao justificar os critérios utilizados para

selecionar os artistas nacionais, Clarival Valladares afirmava sua escolha tinha

sido baseada na produção artística atual que, segundo ele, estava dividida entre

o realismo-lírico da pop-art e o esteticismo da abstração formal. E completa: “Fiz

a seleção brasileira escolhendo os artistas que me pareceram mais consistentes,

dotados de maior dose de estilo individual e também, e necessariamente,

amparados por suficiente background profissional.” (VALLADARES in LOPES,

1995, p. 33). Entretanto, a justificativa de Valladares não seria suficiente. Como

lembra Frederico Morais, a indicação de um artista pernambucano já havia

provocado a “irritação de parte da crítica brasileira e mais ainda dos artistas de

vanguarda, que o consideravam primitivo, irritação que aumentou mais com a

notícia do prêmio” (MORAIS, in CÂMARA, 2003, p. 105). Superando todos os

prognósticos, o júri surpreende diversos agentes do campo ao premiar João

Câmara Filho com a Placa de Ouro da Bolsa de Comércio de Córdoba pelo

conjunto de obras: Ascensão em Ciclo, Lição de Anatomia, Para Hermann



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
A CRÍTICA DE ARTE E A EXPOSIÇÃO DAS DIFERENÇAS: Os efeitos da crítica jornalística no

processo social da legitimação da produção artística de João Câmara Filho.

65

Rorschach e Três Quadrados, Para a Direita em Dois Planos e Três Cenas

Conseqüentes.

O prêmio foi concedido por um corpo internacional de renomados jurados:

Alfred Barr Jr. (fundador e diretor do Museu de Arte Moderna de Nova York),

Arnold Bode (criador da Documenta de Kassel), Sam Hunter (ex-diretor do

Jewish Museum, crítico e historiador americano), Carlos Villanueva (crítico de

Caracas) e Aldo Pellegrine (crítico Argentino). Após a premiação, embora não

tenha participado do júri, Clarival Valladares ainda hostilizado pelos brasileiros

que participaram da Bienal e por alguns críticos cariocas que indagavam sobre as

preferências do júri internacional, em tom de ironia agradecia a todos “que tanto

combateram e nada conseguiram senão a maior decisão e preço de uma vitória

que hoje pertence ao histórico da criação artística brasileira” (VALLADARES,

Diário de Pernambuco, 27 de novembro de 1966). Para ele, o prêmio era resultado da

impressão causada pelo conjunto de obras da representação brasileira. Valendo-

se do capital simbólico17 da premiação e do currículo do júri, Valladares defendia

a escolha que ele e Carmen Portinho haviam premiado:

“(...) foi também premiado, com a Placa de Ouro de Córdoba, o jovem
João Câmara Filho, de 22 anos, pernambucano, totalmente
desconhecido no sul do país apesar de seu talento como artista, líder
de grupo e crítico de arte se iniciando no Diário de Pernambuco. Deixe-
me revelar algo de sensacional, para vocês, jornalistas: algumas vezes
tenho conseguido prêmios para artistas brasileiros com obras sem
nenhuma atenção mereceram nos salões oficiais e bienais brasileiras.
(...) João Câmara Filho, esse pernambucano premiado agora da III
Bienal Americana de Artes, por um júri de altíssimo gabarito, foi
cortado com todos os trabalhos que enviou para a 8º Bienal de São
Paulo. (...) Tire, você mesmo, meu caro jornalista, a conclusão que
quiser. Eu fiz a minha escolha e com ela me decidi a amparar um
jovem de talento ainda sob a amargura de sua primeira frustação...
nacional!” (Valladares, Diário de Pernambuco, 27 nov. 1966)

A imprensa pernambucana entra no debate frente aos críticos cariocas

que, inconformados com a indicação do pintor, questionavam a legitimidade de

suas obras e da própria Bienal (LOPES, 1995). Os críticos locais, principalmente

através da editoria de cultura do Diário de Pernambuco, sentiam a necessidade

de defender seu crítico e entram no debate tomando como base um discurso com

toques provincianos procurando re-afirmar o valor artístico do pintor e

questionando os argumentos daqueles que “acham que entendem de arte”. Por

exemplo, após sua premiação, vários textos seriam publicados nos jornais

pernambucanos e boa parte trazia comentários mais preocupados em glorificar o

17 Ver definição de capital simbólico no item 1.1, primeiro capítulo, página 16.
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pintor do que realmente discutir os conflitos do campo e a obra de João Câmara

Filho. Como este: “jovem pintor do Recife foi premiado na III Bienal de

Americana de Arte (...) Ele havia sido o único artista do Nordeste a ser

convidado, junto com mais sete do Rio e de São Paulo. A láurea (Prêmio Bolsa de

Comércio) é uma das mais significativas” (Diário de Pernambuco, 19 out. 1966).

Ou como esta assinada por todo o suplemento cultural:

“A direção deste suplemento se alegra com a notícia, pois a láurea
atribuída, por especialistas que ocupam posições decisivas na História da
Arte contemporânea, justifica o reconhecimento social deste
pernambucano; pelo ao menos aos olhos daqueles que só acreditam na
grandeza de um artista jovem – poeta, romancista ou pintor – quando
sua importância é proclamada por um júri dessa categoria ou algum
Karmazinov provinciano. Mesmo assim já os ‘teimosos’... aqueles que
pensam que entendem de arte, simplesmente porque dão opinião sobre
Pintura, Poesia, Música, esquecidos de que as leis de imprensa não
proíbem aos filisteus falar sobre as artes em geral” (Diário de
Pernambuco, 23 out. 1966).

A necessidade de situar o pintor como nordestino adepto da escola

pernambucana, único do nordeste a receber “um dos prêmios mais valiosos da

Grande Bienal Americana” (Diário de Pernambuco, 17 out. 1966) seria o meio

escolhido pela imprensa pernambucana que o defendia entusiasticamente, para

ir de encontro às críticas nacionais (principalmente a carioca). A postura adotada

traz consigo sintomas de um discurso provinciano ilustrado pela distância entre

marginalidade (Pernambuco) e a fascinação de ter um membro de seu espaço

sendo reconhecido internacionalmente, passando por cima dos conceitos dos

agentes do centro do campo brasileiro de produção artística, que, de uma certa

forma, elucidava, também, a submissão do sistema de artes de Pernambuco

(inclusive do poder da crítica local como instância legitimadora) às regras

estabelecidas nos grandes centros. Afinal, todo campo expressa um estado da

relação de forças entre agentes e /ou entre instituições, que buscam preservar

ou melhorar suas posições em instituições e/ou redes sociais dotadas de relativa

autonomia18.

Se o regionalismo crítico subalterno seria, no ponto de vista de Aberto

Moreiras, o nome dado a uma iniciativa do “pensamento que toma a perspectiva

subalterna formalmente definida como a perspectiva do exterior constitutivo da

hegemonia como ponto de partida para uma crítica da consciência

contemporânea”, ou seja, a construção sistemática de uma defesa baseada na

18 Ver mais sobre o funcionamento e organização do campo nos itens 1.1 e 1.2, primeiro capítulo,
a partir da página 16.
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auto-afirmação de singularidades frente à idéia de subserviência cultural exibidas

na perspectiva do dominante, pode-se dizer que recaía na atitude da crítica

pernambucana o peso do regionalismo crítico “subalternista” que caminha na

“direção de histórias alternativas não-hegemônicas locais e regionais, que irão

buscar se constituir como a real consciência de situações múltiplas e sempre

falsas” (MOREIRAS, 2001, p. 72). Frente às conseqüências da globalidade

negativa, que nas palavras de Moreiras, seria o lado inferior da grande narrativa

da modernização global, o produto da cultura cosmopolita seria mais relevante

em um contexto local, que no exterior, “como se a cultura cosmopolita fosse

mais importante diante de um consumidor local (...) que diante de um mercado

mundial” (PRYSTHON, 2002, p. 18). Afinal, como lembra Bruce Robbins:

"Em vez de renunciar o cosmopolitismo como um falso universo, uns
podem abraçá-lo como um impulso para o conhecimento que é dividido
com outros, um empenho em tentar transcender parcialmente o que é
parcialmente intrínseco, porém não mais do que esforços similares
cognitivos de diversas pessoas. As particularidades do mundo agora
podem ser gravadas, pelo menos em parte, como as discrepâncias
cosmopolitas do mundo” (ROBBINS, 1992, p. 176).19

Não seria estranho, portanto, que esse debate (cosmopolitismo versus

regionalismo) no interior do campo cultural tenha despertado na crítica (local e

nacional) - como em tantos outros agentes ciosos em preservar sua produção

cultural -, reações conservadoras e protecionistas. A Bienal de Córdoba pode não

ter rendido a João Câmara Filho muitos dividendos críticos, afinal provocou

desconforto entre artistas e críticos (principalmente do eixo Rio-São Paulo),

ambos contaminados de preconceitos pela arte produzida na província.

Entretanto, como lembra Frederico Morais, o júri internacional da Bienal de

Córdoba, ao decidir premiá-lo, impôs a crítica brasileira a primeira de uma série

de revisões em relação à obra de Câmara. “Na verdade, não se tratava ainda de

uma revisão, pois a crítica desconhecia sua obra. Tratava-se de revisar um

preconceito, o de que só se produz boa arte no eixo Rio-São Paulo. Estava

superado o primeiro tabu” (MORAIS in CÂMARA, 2003, p. 35). Assim, como o

próprio pintor reflete anos mais tarde, a III Bienal de Córdoba foi de grande

importância simbólica e comercial, abrindo-lhe as portas de um vasto circuito de

19 Tradução da autora. Original: Instead of renouncing cosmopolitanism as a false universal, one
can embrace it as an impulse to knowledge that is shared with others, a striving to transcend
partiality that is itself partial, but no more so than the similar cognitive strivings of many diverse
people. The world’s particulars can now be recoded, in part at least, as the world’s “discrepant
cosmopolitanisms” (ROBBINS, 1992: 176).



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
A CRÍTICA DE ARTE E A EXPOSIÇÃO DAS DIFERENÇAS: Os efeitos da crítica jornalística no

processo social da legitimação da produção artística de João Câmara Filho.

68

galerias e leilões, principalmente no sul do Brasil. Afirma o artista: “foi uma

valorização a ‘curto prazo’” (CÂMARA, Diário de Notícias, 27 nov.1973).

Frederico Morais, ainda lembra da presença do historiador norte-americano

Sam Hunter, ex-diretor do Jewish Museum de Nova York. Hunter escreveu na

ocasião: “Creio que em raras ocasiões uma exposição ilustrou de maneira tão

dramática a erosão das tradições locais e regionais e seu estancamento por

estilos internacionais” (HUNTER in MORAIS in CÂMARA, 2003, p. 105). Erosão

vista em exemplos sucessivos na história profissional de João Câmara Filho, da

crítica nacional e do campo brasileiro de produção artística como um todo.
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2.3. Salão de Arte Contemporânea de Brasília.

O segundo embate ocorreria em dezembro de 1967 quando Frederico

Morais, organizador do IV Salão de Arte Contemporânea de Brasília, convida João

Câmara Filho para participar do Salão. Como era comum no modelo dos salões

de arte nacionais, uma comissão de agentes ligados ao campo artístico instituía

um corpo especialista de jurados para que estes avaliassem as obras enviadas à

seleção do evento. No IV Salão de Brasília não seria diferente. Cinco consagrados

nomes do campo foram convidados para dar credibilidade nacional ao

acontecimento; três críticos por profissão – Mário Barata, Clarival do Prado

Valladares e Mário Pedrosa –, um historiador da arte - Walter Zanini –, e o

próprio Frederico Morais.

Dominado pela vanguarda brasileira, o júri fica dividido entre Hélio Oiticica

e o que se convencionou chamar de “escola pernambucana”20 representada, no

salão, por João Câmara Filho e Anchises Azevedo. Oiticica contava com os votos

dos representantes da vanguarda do júri: Frederico Morais e Mário Pedrosa. Por

outro lado, Clarival Valladares e de Walter Zanini defendiam Câmara. “Ao final de

uma longa discussão, com o voto favorável do quinto jurado, Mário Barata,

decidiu-se conceder à Câmara o grande prêmio e a Hélio Oiticica a referência

especial do júri” (MORAIS in. CÂMARA. 2003, p. 36). Naquela ocasião, Frederico

Morais publicou a seguinte nota na coluna que mantinha no Correio da Manhã,

em Brasília:

“O júri do IV Salão de Arte Moderna do Distrito Federal, ao deliberar
sobre a concessão do Grande Prêmio regulamentar, deparou-se com
alguns nomes que se impuseram, de imediato, ao seu julgamento. De
um lado Hélio de Oiticica; de outro lado, o grupo de pintores
pernambucanos, João Câmara Filho e Anchises Azevedo. Hélio Oiticica,
artista carioca de profundas raízes urbanas, representa a vanguarda,
em suas invenções mais originais e aberturas experimentais mais
desinibidas, sendo considerado hoje, um dos pioneiros do mundo da
arte ambiental e sensorial. O júri não podia deixar de cogitar seu nome
para o Grande Prêmio. Em face dele, a representação pictórica de
Pernambuco traz uma nota nova ao Salão: Câmara, contribuindo para
a pintura brasileira com um elemento que faltava: o vigor descritivo do
protesto social.” (MORAIS, Diário de Notícias, 20 dez. 1967)

João Câmara Filho tinha apenas 23 anos de idade quando recebeu o

Grande Prêmio do IV Salão de Arte Moderna de Brasília, com o tríptico Exposição

20 A “escola pernambucana” seria a união informal de artistas pernambucanos da mesma geração
como Francisco Brennand, Gilvan Samico, Wellington Virgolino, Anchises Azevedo e Miguel dos
Santos. Ver mais sobre escola pernambucana no item 3.2., terceiro capítulo, a partir da página
106.
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e Motivos da Violência e com Homenagem de Sheldon, ambos de 1967. Sua obra

parecia expressar, naquele momento, uma outra possibilidade artística,

totalmente desconectada do caráter experimental vigente na produção do eixo

Rio-São Paulo, onde Oiticica talvez fosse um dos grandes exemplos da então

“arte brasileira”. A preocupação de João Câmara Filho estaria na representação

pictórica de questões que transbordava problemáticas puramente artísticas e

estéticas, acreditando na pintura como veículo de mensagens que

ultrapassassem a discussão e ampliação do conceito da arte. Apesar do

“exotismo”, o júri premiou um artista que demonstrava que a pintura não estaria

alheia à situação política e social do país: “o vigor descritivo do protesto social”.

Figura 8 - Exposição e Motivos da Violência, 1967. Óleo s/
compensado com elementos em relevo, 190 x 480 cm. Museu
de Arte de Brasília.

Apesar do sentido da obra e da destreza técnica do pintor, ao colocar João

Câmara Filho e Anchises Azevedo como “o grupo de pintores pernambucanos”, o

júri parecia deixar clara a intenção de destacar a pintura pernambucana e

diminuir o impacto da premiação isolada concedida à Câmara. Naquele final de

1967, parecia muito sintomático que a vitória de Câmara não seria aceita com

serenidade pelos demais agentes do campo, já que sua obra estaria distante da

linguagem artística do momento. Afinal, como lembra Bourdieu, os produtores

diretos da obra em sua materialidade (artista, escritor etc.) não são os únicos

responsáveis pela crença no valor da obra de arte, “mas também o conjunto de

agentes e das instituições que participam do valor da obra através da produção

da crença no valor da arte em geral e no valor distintivo de determinada obra de

arte” (BOURDIEU, 2002, p. 259). O que significaria dizer que, ao ser premiado,

João Câmara Filho conseguia transpor uma barreira e acrescentar valor simbólico

a sua arte. Em contrapartida, alguns agentes do campo brasileiro de produção
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artística, procurando manter sua posição na hierarquia do campo, iniciariam seus

ataques. Assim, o júri, a preterir um dos ícones da neovanguarda carioca em prol

de um pintor quase desconhecido nacionalmente (apesar de sua participação

vitoriosa na Bienal de Córdoba e dos seus esforços João Câmara Filho nunca

havia conseguido realizar uma exposição nos salões do sudeste do Brasil),

interessado em uma forma peculiar de realismo, implicava em voltar às

discussões sobre a oposição entre cosmopolitismo e regionalismo.

Além disso, o próprio João Câmara Filho parecia avesso ao debate

vanguardista da época, estando voltado para a reflexão sobre o processo de

desmaterialização da obra e para a questão da transformação e integração das

linguagens artísticas, afirmava-se então como um “representante do velho ofício

de pintor”, preocupado em “fazer um quadro” e obcecado por “contar histórias

que tivessem princípio, meio e fim”, considerando-se muitas vezes retrogrado

(CÂMARA, 2003, p. 92). A tão defendida morte da pintura e do suporte artístico

tradicional, discutida, por exemplo, por Hélio Oiticica desde o início dos anos

1960, não encontravam espaço em sua linguagem artística. A respeito das

diferenças das culturas dentro de um espaço social definido, pode-se citar

Alberto Moreiras:

“A singularidade cultural é o campo utópico do subalternista. O
subalternista por definição deixa-se permanecer preso à condição
problemática básica de, ao mesmo tempo, afirmar e abandonar a
singularidade cultural. O subalternista precisa afirmar e, em seguida,
encontrar e representar – isto é, precisamente não “construir” – a
singularidade cultural do subalterno, tida como diferença positiva
diante da formação cultural dominante”. (MOREIRAS, 2001, p. 198)

A discussão da bipolaridade do campo brasileiro de produção artística

entraria nos jornais da época principalmente através do debate que se instaurou

entre João Câmara Filho e de Mário Pedrosa. O artigo intitulado Perspectiva de

Brasília, redigido pelo crítico vanguardista Mário Pedrosa, trazia uma reflexão

crítica do espaço social que vivia a arte contemporânea brasileira. Para Mário

Pedrosa, a arte brasileira assumia uma forma universal-regional e o

subdesenvolvimento era o principal responsável por impor barreiras na evolução

de uma arte de vanguarda. Para ele:

“Centros urbanos mais importantes, cultural e economicamente, como
o Rio de Janeiro e São Paulo exercem, é claro, uma atração
permanente sobre os artistas do interior ou da periferia. (...) Tem-se
desses grandes centros metropolitanos, noção cada vez mais viva da
contribuição periférica ou regional para a formação da arte brasileira,
em sua totalidade. (...) O que é patético no Brasil é que ele é a mesma
imagem dessa contradição. No âmbito específico e consciente que é o
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Plano Piloto, ela é uma projeção no fundo ingênua para o futuro. Na
sua periferia, o tempo é outro: ali vem dar, sabe Deus como, o Brasil
do sertão, o Brasil do passado, o Brasil esquecido ou desconhecido”
(PEDROSA, Correio da Manhã, 17 dez. 1967).

Em contrapartida, João Câmara Filho, em seu ensaio Desde a perspectiva

de Brasília, rebatia o que acreditava ser determinista e simplista: a questão do

subdesenvolvimento cultural colocado por Mário Pedrosa como barreira ao

avanço de uma arte de vanguarda. Pedrosa dividia produção artística brasileira

em dois pólos: o primeiro seria “o pólo de vanguarda de uma arte cada vez mais

formidavelmente universal, a ponto de vencer todas as discriminações das

fronteiras culturais e políticas”. No outro lado estaria “o pólo de uma arte

deliberadamente regional, numa insopitável vontade de afirmação dialetal ou

nacional” (PEDROSA, Correio da Manhã, 17 dez. 1967). Neste sentido, o primeiro

pólo englobaria a arte na linha técnico-experimental e estaria representado no

Salão de Brasília, entre outros, pelos trabalhos ambientais ultra-sensoriais de

Hélio Oiticica. O segundo pólo acomodaria as obras de artistas não radicados nos

centros mais cosmopolitas e que referem o âmbito comunicativo de sua pintura a

uma espécie de síndrome social que envolve a tradição pictórica em um projeto

de renovação menos “desinibido”. O segundo pólo por ser desenvolvido na

província estaria, de certa forma, atrasado frente aos avanços dos grandes

centros. A esse respeito, comenta João Câmara Filho:

“Bastante dialético, Mário Pedrosa, entrelinha os centros mais evoluídos
(RIO e SÃO PAULO) dão maiores condições de atrações aos artistas
‘periféricos’. Nós, por outro modo, não sabemos se é valido ou
inevitável relacionar o cosmopolitismo à produção artística mais
desinibida e universal em caráter vanguardista. O cosmopolitismo não
é a tabela de comprovação do subdesenvolvimento cultural (em seu
tempo e espaço) dos artistas ‘periféricos’. Não gostaríamos aqui de
fazer o reverso e afirmar uma subcultura cosmopolita como geradora
de defasagens” (CÂMARA, Diário de Pernambuco, 31 dez. 1967).

Para João Câmara Filho, Mário Pedrosa estaria insatisfeito com o desfecho

do Salão de Brasília. “É claro que a indivisibilidade dos prêmios, rezada pelos

estatutos do Salão de Brasília e o fato de haver mais quatro jurados na

comissão, não permitiu a Mário Pedrosa colocar os artistas de sua predileção com

maioria na lista de prêmios. Isto é natural e ocorre em qualquer salão. O voto ao

preferido é um direito que assiste ao jurado” (CÂMARA, Diário de Pernambuco,

31 dez. 1967). Membro do júri, Frederico Morais acredita que a elaboração de

“Perspectiva de Brasília”, embora bem escrito e correto em sua formulação,

“visou menos a enfatizar a premiação dada à Câmara e, mas, a minimizar a

derrota de Oiticica” (MORAIS in. CÂMARA. 2003, p. 36). Da mesma maneira que a
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idéia de destacar a pintura pernambucana como um bloco teria o objetivo de

diminuir o impacto da vitória de João Câmara Filho. O próprio Pedrosa

confirmaria o caráter coletivo da premiação: “para completar, porém, o caráter

cultural coletivo da premiação, o juri achou por bem associar o outro eminente

artista da família pernambucana, Anchises de Azevedo, concedendo-lhe o

primeiro prêmio de pintura” (PEDROSA, Correio da Manhã, 17 dez. 1967).

Entretanto, como o próprio pintor lembra, a menção de Mário Pedrosa sobre a

existência de dois pólos antagônicos no interior do campo brasileiro de produção

artística seria de grande importância para compreender a arte brasileira e seria

positiva a “circunstância de um crítico tão exigente como o é Mário Pedrosa e

com uma militância teórica tão eficaz, vir a admitir a bipolaridade inevitável da

atual arte brasileira, referindo a autenticidade do pólo regional” (CÂMARA, Diário

de Pernambuco, 31 dez. 1967).

Ainda sobre os problemas do campo, o crítico Mário Pedrosa acreditava

que a “grande problemática” da arte nacional encontrava-se nessa dicotomia. De

um lado, uma arte interativa de pesquisas sensoriais no tempo e espaço, que

comunica e exige a participação do espectador para fazer sentido. Do outro lado,

havia uma arte de extrema depuração, “mas de profundas raízes mágico-

religiosas afro-baianas de um plebeu como Rubem Valentim ou a de um

Francisco Brennand, saída do barro ecológico onde finca seus pés de aristocrata

pernambucano.” (PEDROSA, Correio da Manhã, 17 dez. 1967). Bipolaridade que

de certa forma, como o próprio Mário Pedrosa levanta, só poderia ser discutida

naquele momento em um espaço como o Salão de Brasília, já que os salões do

Rio de Janeiro e São Paulo não permitiam transito livre de artistas como João

Câmara Filho, Anchises Azevedo, entre outros que faziam parte da então “escola

pernambucana”21.

“No IV Salão de Arte de Brasília todas essas linhas se encontram. Não
se fundem porque mostram, ao contrário, as divergências que se
cruzam, as orientações que se cortam, movimentos que partem de
pontos diferentes, mostrando ângulos diferentes. Em tempos
diferentes, um dos pólos do salão, e o de maior impacto, é
Pernambuco, com João Câmara Filho e Anchises de Azevedo; no pólo
oposto está Hélio Oiticica, do Rio. Foi do contraste ou do contato destes
pólos que nasceu, nos julgadores do salão, a consciência ou a imagem
visível da ‘perspectiva de Brasília’. (...) No campo das artes ditas
plásticas, em todas as suas ramificações, o destino da arte brasileira se
joga na dialética desses pólos. Ambos legítimos, ambos fecundos, ou
melhor, inevitáveis. Trata-se de chegar ao tempo do outro, sem que

21 Ver mais sobre a escola pernambucana a partir do item 3.2., terceiro capítulo, página 106.
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com isso perca o que traz em si de idiossincrático e de universal”.
(PEDROSA, Correio da Manhã, 17 dez. 1967).

Além da discussão entre João Câmara Filho e o crítico Mário Pedrosa, o

nome do pintor como grande vencedor do IV Salão de Brasília acirrava o

confronto entre aqueles que consideraram a decisão corajosa e surpreendente e,

no outro lado, aqueles que a entenderam como retrógrada e facciosa. Os

cadernos culturais da época acompanhavam a tensão que ocorria no mundo da

arte, até mesmo porque a decisão do júri dividia, inclusive, a opinião da crítica

nacional exaltando uma característica responsável por dar movimento a qualquer

campo social. Para Bourdieu, o campo intelectual, por exemplo, constitui um

sistema de linhas de força: “isto é, os agentes ou sistemas de agentes que o

compõem podem ser descritos como forças que se dispondo, opondo e

compondo, lhe conferem sua estrutura num dado momento do tempo”

(BOURDIEU, 2003, p. 65). O conflito surge sempre que ocorre um processo de

instituição de uma ocorrência até então indiscutivelmente subordinada a uma ou

mais regras do campo, com a emergência de práticas que rompem com os

discursos e comportamentos até então legitimados.

A produção da dita “grande arte”, da arte “inovadora”, encontrava-se

restrita no eixo Rio-São Paulo. A partir do momento em que um artista

paraibano, residente em Pernambuco, é declarado vencedor do Salão de Brasília

inicia-se um processo de instituição de um elemento alienígena que é visto e

discutido através de ensaios e artigos publicados na imprensa nacional da época.

O alienígena, aqui, materializa-se na figura do pintor João Câmara Filho: recém-

chegado, nordestino, desconhecido, com uma produção “inadequada” as

preferências do campo brasileiro de produção artística e da crítica da época. A

vitória de Câmara ilustra uma outra configuração do processo cosmopolita que

emerge, exatamente, das tensões temporais e das oposições espaciais

intrínsecas da relação da província com a metrópole. Com efeito, a arte

produzida à margem se sustenta em virtude de sua própria consistência, ou seja,

das regularidades específicas que o definem no pólo oposto da dialética de

posições. A esse respeito, comenta Prysthon:

“A saber, a emergência das noções de atraso, provincianismo, periferia
implicam numa definição por parte de "atrasados", "provincianos",
"periféricos" em relação ao "cosmopolita" e ao "Centro". Se o
cosmopolitismo é definido pelo acesso à diversidade metropolitana, por
um Centro que fornece e legitima referências, a periferia teria que se
definir então como o seu avesso. Essa definição acarreta o
reconhecimento de certas impossibilidades virtuais, um oxímoro: o que
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se pode chamar de cosmopolitismo periférico” (PRYSTHON, 2003, p.
04).

Convém aqui destacar as preferências dos agentes do campo artístico da

ocasião do Salão de Brasília. No interior do terreno da pintura, um artista para

ser legitimado, precisava buscar reconhecimento nos principais centros de

discussão da arte brasileira que se concentravam no sul do Brasil. Havia uma

procura por uma arte de vanguarda experimental de cunho não-figurativo,

cubista etc. Além disso, os artistas nordestinos enfrentavam uma dificuldade

para se inserir nos principais concursos oficiais do país (Rio de Janeiro e São

Paulo). A escolha do júri foi polêmica e confusa para a crítica. Não havia

consenso nas opiniões nem mesmo dos conterrâneos de Oiticica. É o que se

deduz, por exemplo, deste trecho de um artigo publicado em diversos periódicos

de Ferreira Gullar, crítico e antigo militante do neoconcretismo carioca ao lado de

Oiticica:

“Foi a consciência ou a imagem visível da perspectiva de Brasília que
teria aberto os olhos do Júri para reconhecer o valor autônomo da arte
regional brasileira, em relação aos dois grandes centros culturais que
são Rio e São Paulo. Esse é um dado importante para a polêmica que
se trata hoje em torno dos problemas estéticos no Brasil: trata-se do
reconhecimento, por parte de figuras expressivas da crítica de arte, da
influência de fatores extra-estéticos na apreciação das obras de arte.
Sem dúvida, fosse aquele salão realizado em São Paulo, e dificilmente
os artistas pernambucanos teriam levantado os prêmios”. (GULLAR in.
LOPES, 1995, p. 35)

Grande parte dos envolvidos no Salão, da comissão aos artistas

selecionados passando pelo júri, compunha-se de frações vanguardistas do

campo artístico brasileiro. E como tais, variando conforme o caso, os agentes

mais destacados dominavam, ao menos em partes, os códigos simbolicamente

revolucionários das representações artísticas mais radicais de certa forma, uma

luta no interior do campo, emergindo e instituindo a crença social em outro corpo

socialmente reconhecido. Deste embate podemos observar a presença dos

agentes sociais e de suas relações para a instituição do corpo social; e o lugar

que os próprios agentes ocupam no interior do campo social.

Para Pierre Bourdieu a construção social de um universo capaz de definir e

de impor os princípios específicos de percepção e de apreciação do mundo

natural e social e das representações artísticas desse universo, caminha ao lado

da “construção de um modo de percepção propriamente estético que situa o

princípio da criação artística na representação e não na coisa representada”

(BOURDIEU, 2002, p. 256 [1996]). Sendo ou não a intenção do Salão de Brasília



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
A CRÍTICA DE ARTE E A EXPOSIÇÃO DAS DIFERENÇAS: Os efeitos da crítica jornalística no

processo social da legitimação da produção artística de João Câmara Filho.

76

ampliar a visão da arte nacional - ou seja, a inserção das artes produzidas além

das fronteiras dos grandes centros urbanos - o resultado levantaria

questionamentos do funcionamento e da organização do mundo brasileiro das

artes. A esse respeito, comentaria Frederico Morais:

“O Salão de Brasília, que está abrindo hoje, teve desta vez, uma
repercussão toda especial devido a diversos fatores. Em primeiro lugar,
por ter conseguido uma representação de todas as zonas geográficas
do país, contrariamente ao que é habitual, isto é, a concentração no
eixo Rio-São Paulo. Em segundo lugar, conseguiu reunir artistas que
normalmente, por motivos de desconfiança ou ceticismo, não
participam de Salões. (...) Não é muito o que podemos dizer do
ganhador do Grande Prêmio, já que desconhecemos seus trabalhos
mais recentes. Será que a Guanabara e São Paulo terão tantos valores
de alto gabarito que depois de 3 anos este artista de Recife que
representou o Brasil com sucesso ainda não foi convidado para expor?”
(MORAIS, Diário de Notícias, 14 dez. 1967).

O IV Salão de Brasília, ao reunir obras de regiões esquecidas do principal

circuito das artes do Brasil, modifica os valores que antes legitimavam a arte

brasileira. Afinal, agente do campo de produção artística, o próprio mundo da

arte tem como corpo instituições capazes de transformar objetos e idéias em

obras de arte. Segundo Pierre Bourdieu, a noção de mundo da arte interfere no

relacionamento da própria arte com seu contexto histórico e cultural, explicando,

assim, por que razão algumas obras não são bem sucedidas em determinado

momento histórico, passando depois a sê-lo (BOURDIEU, 2002 [1996]). Embora

a tomada de posição do júri do Salão de Brasília tenha levantado enorme

polêmica em torno da classe artística, ela não teria apenas reaberto o debate

entre cosmopolitismo da vanguarda e o conceito da arte brasileira, como

também levantaria questões a respeito de um terceiro espaço que mais tarde

seria chamado de “escola pernambucana”22. Para Frederico Morais:

“O êxito e o impacto da participação pernambucana no Salão de
Brasília, já tinham sido previstos (...) Pernambuco impõe-se hoje como
o principal produtor de uma arte com fortíssimas raízes brasileiras,
ecológica, telúrica, atávica, de um certo modo continental, arcaizante,
no sentido de uma recuperação, também das origens pré-colombianas.
Assim é Pernambuco, no IV Salão de Brasília, que reintegra o Nordeste
na vida artística Brasileira.” (MORAIS, Diário de Notícias, 19 dez.
1967).

A premiação de Câmara, por um lado, rompia com o círculo fechado em

que se desenvolvia grande parte da produção artística brasileira. Mesmo sendo

realizado em Brasília (espaço que, mesmo geograficamente fora das fronteiras

do eixo Rio- São Paulo estaria sujeito às regras estabelecidas pelo centro

22 Ver mais sobre escola pernambucana no item 3.2., terceiro capítulo, página 106.
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legitimador), o desfecho do Salão de 1967, colocaria, de certa forma, o sistema

social da arte, através das críticas, a par do que se fazia fora dos grandes

centros. A obra de Câmara desde o início demonstrava sua vocação para o

debate, provocando a crítica e a classe artística a realizarem suas revisões.

Afinal, como afirma Richard Shusterman, “se considerarmos a experiência

estética como sendo mais crucial na arte do que suas credenciais históricas, nós

temos uma base sólida para combater toda tendência à exclusão e à redução

presentes na história institucional da arte” (SHUSTERMAN, 1998, p. 43-44

[1992]). Assim, os agentes do campo, em especial a crítica de arte, não

poderiam continuar ignorando a produção do pintor, independente do caminho

inverso de sua linguagem artística em relação às tendências estéticas vigentes.
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2.4. Exposições em São Paulo e no Rio de Janeiro.

“No início da década de 70, Hélio de Oiticica disse que não existia,
sugerindo, é provável, a dissolução hegemônica do país, a qual iria
efetivamente ocorrer, ainda que de forma gradual e lenta, nas décadas
seguintes. Talvez seja possível dizer que o Nordeste do Brasil, como
espaço de limites simbólicos definidos, tampouco exista. Permanece,
em todo o caso, como repositário de símbolos definidos, mitos,
técnicas, imagens e procedimentos que o confirmam como um partícipe
da diversa, complexa e impura herança cultural do mundo” (ANJOS,
2005, p. 69).

A intenção, aqui, não seria discutir se houve ou não a dissolução de uma

fala hegemônica da arte brasileira e sim observar a estrutura e organização do

campo brasileiro de produção artística que seria conseqüência dos embates

travados na primeira metade do século XX: tradição versus europeização,

Regionalismo versus Modernismo. O resultado: independente da produção

artística, a arte para ser legitimada no Brasil precisaria passar pelos julgamentos

do “sul do país”. A visibilidade da arte seria fruto das práticas sociais no interior

do campo e principalmente de sua crítica que seria marcada pelo que é presente

nos locais que se enunciam. Neste sentido, seria compreensível que a crítica de

arte do sudeste brasileiro carregasse consigo marcas da produção artística local.

Assim, o reconhecimento no interior deste espaço seria resultado da

participação nos principais salões nacionais: Bienal de São Paulo e Salão Nacional

de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Ou seja, para os artistas nordestinos, a

participação nas Bienais de São Paulo ou nas exposições no Rio de Janeiro seria

a forma mais eficaz para obter reconhecimento no campo intelectual, uma vez

que parte do reconhecimento do artista dependia de uma exposição significativa

nos principais veículos de comunicação que se concentravam na produção

artística do eixo Rio-São Paulo. A crítica de arte apresenta-se como um veículo

essencial para qualquer artista conquistar espaço e visibilidade no campo das

artes. É sabido que uma das funções primordiais da linguagem crítica é emitir

juízos fundados em valores estéticos. Neste sentido, a própria crítica de arte

acaba sujeita às regras preestabelecidas pela classe artística, que no Brasil,

como na maioria das sociedades em desenvolvimento, legitimava a produção

artística depois de sua consagração nas opiniões estrangeiras e nos principais

centros urbanos do país. Essas relações atribuem competência social aos atores

envolvidos e passam a ganhar uma carga ideológica maior, materializando-se na
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forma como são vistos os agentes perante a sociedade (BOURDIEU, 2002

[1989]).

Para João Câmara Filho, as participações nos salões do eixo Rio-São Paulo

representavam uma forma de “furar a barreira de preferência e em alta

freqüência de artistas do sul e pelo fato da crítica de arte do eixo Rio-São Paulo

estar despertando para a importância artística daquele Estado” (CÂMARA, Diário

de Pernambuco, 07 jul. 1968). Por esse motivo, o pintor mobilizava esforços

para participar da Bienal de São Paulo desde 1965, ano que enviou um conjunto

de quadros que fora recusado. Apenas quatro anos depois, em 1969, que o

paraibano inicia suas participações no Salão Nacional de Arte Moderna do Rio de

Janeiro concorrendo com o tríptico Dissertação para o Terceiro Mundo. Poderia-

se dizer que a participação do pintor no Salão seria conseqüência de alguns

critérios de consagração instituídos pelo próprio campo das artes, tais como as

premiações conquistadas na Bienal de Córdoba e no Salão de Arte Moderna de

Brasília, que proporcionaram à Câmara uma exposição maior, agregando ao

pintor, um capital simbólico suficiente para ingressar nos principais salões do

Brasil. Mesmo assim, não consegue atenção da crítica que estava voltada aos

artistas locais.

O pintor volta a participar do Salão no ano seguinte com duas obras: A

Marquesa e Um Acontecimento Imaginário e Cruel na Vida da Marquesa. Mais

uma vez, a crítica ignora a participação do pintor que volta ao Salão em 1971,

com um conjunto de obras intitulado Uma Confissão, Testemunhal e

Reconstituições que causa grande admiração e impacto que classifica o pintor a

concorrer ao Prêmio de Viagem ao Exterior. A respeito da participação do pintor

no Salão de Arte Moderna do Rio de Janeiro em 1971, Almerinda Lopes escreve:

“Embora fosse cotado para receber o prêmio desde o primeiro salão a
que concorreu, agora a polêmica e o impasse são ainda maiores. Cada
um dos quatro elementos do júri defendia um concorrente diferente.
Câmara foi eleito por pelo único pintor do júri, Loio Pérsio, que defendia
sua escolha entusiasticamente. Não havendo acordo entre eles,
decidiram conceder o prêmio ao mineiro Raimundo Collares, segundo
lugar na lista de todos. As obras Reconstituições e Testemunhal são
adquiridas no ano seguinte pela Brascan e Light para a Collection of
Contemporary Art from Latin America, do Museu de Toronto, Canadá. A
terceira obra que participa do Salão de 1971, Uma Confissão, é
adquirida para o acervo do Museu de Arte Contemporânea da
Universidade de São Paulo”. (LOPES, 1995, p. 42)
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Figura 9 - Uma Confissão, 1971. Óleo sobre
madeira. 160 x 200 cm.

Em 1972, João Câmara Filho seria novamente selecionado para participar

do XXI Salão de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Sem dúvida seria a participação

mais polêmica de todas do pintor neste encontro. Entre os noventa artistas

selecionados, Câmara era apontado como o candidato mais forte a receber o

Prêmio de Viagem à Europa. Concorrendo com um conjunto de obras (O Sonho

de Danae, Auto Retrato Senil ou Daniel na Cova dos Leões e Doze mais uma

Observação de Saturno), João Câmara Filho perde novamente. Mas, dessa vez a

situação seria o inverso da ocorrida no Salão de Brasília. A crítica ficaria ao lado

de João Câmara Filho e contra ao o júri, composto por Carmem Portinho, Darel

Valença e Aloísio Magalhães que concede o prêmio à artista carioca Regina Vater

que concorreu com o tríptico Nó.

Inconformados, críticos como José Roberto Teixeira Leite (O Globo), Mário

Barata, (Jornal do Comercio – RJ), Frederico Morais (Diário de Notícias), entre

outros, expressavam seu protesto àquilo que consideravam injustiça. Com efeito,

a trajetória de João Câmara Filho ao reconhecimento e a consagração havia

conquistado posições relevantes na hierarquia do campo brasileiro de produção

artística. De “um primitivo a mais” João Câmara Filho passara a ser

“unanimemente reconhecido pela crítica como um dos melhores pintores

brasileiros de sua geração” (TEIXEIRA LEITE, O Globo, 30 set. 1972). A respeito

do XXI Salão Nacional de Arte Moderna, realizado no Rio de Janeiro, comenta

José Roberto Teixeira Leite:

“Profundamente discutível a atitude do júri do XXI Salão Nacional de
Arte Moderna, ignorando o envio do pintor e gravador João Câmara
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Filho, de longe a maior presença do certame: Regina Vater, a quem foi
concedido o prêmio de viagem à Europa, é artista de valor, cuja atual
fase de pesquisa não suporta porém confronto com a linguagem adulta,
pessoal e perfeitamente articulada em que se expressa Câmara.”
(TEIXEIRA LEITE, O Globo, 30 set. 1972)

A aceitação unânime de João Câmara Filho, como lembra o crítico Texeira

Leite, aparece neste momento como um elemento alienígena. Afinal, a pouco

tempo o pintor era rechaçado pela crítica de arte dos centros legitimadores.

Neste sentido, seria interessante relembrar que se, a constituição de um campo

seria uma “institucionalização da anomia”, como diz Bourdieu, os agentes do

campo brasileiro de produção artística instituíam, ao menos, um debate

favorável à ruptura das regras e práticas aceitas até então pelo universo social

das artes (BOURDIEU, 2002 [1989]).

Voltando a questão da crítica de arte e sua atuação como agente

legitimador do sistema social da arte, a valorização - nas palavras de Walter

Benjamin - seria iminente à pesquisa objetiva e ao conhecimento da obra, a

crítica de arte apresentaria sua característica intrínseca de estar em trânsito

constante, na medida em que, ao menos no âmbito da estética, as avaliações

dos críticos e/ou o espaço cedido na mídia impressa frente à obra de João

Câmara Filho não seriam os mesmos do tempo da Bienal de Córdoba de 1966.

Sobre a problemática do XXI Salão de Arte Moderna do Rio de Janeiro, Mário

Barata questionava a decisão e, como, indagava também sobre as motivações

que levaram a tal escolha.

“Falando do Salão Nacional de Arte Moderna de 1972 não se pode
omitir o desagrado geral ante a atitude do júri em relação ao Prêmio de
Viagem ao Estrangeiro, em pintura, deixando de lado a força telúrica e
a capacidade de desenvolvimento de um pernambucano (João Câmara)
ou o requinte de P. Roberto Leal, para atribuir a citada premiação ao
fraco tríptico. Nó, de Regina Vater, obra mal-elaborada e sem
perspectivas. Inferior à série do mesmo tema, que ela apresentara
neste ano na Galeria La Parra, no Rio. Como um júri pode cometer tal
engano, a não ser pelo espírito de proteção a amigos? Espírito que
deve ser banido das comissões julgadoras, se quisermos dar alguma
possibilidade de atuação eficaz às premiações de arte, no país”
(BARATA, Jornal do Comercio, 10 set. 1972)

Como ocorrera anteriormente no debate entre Mário Pedrosa e João

Câmara Filho durante as polêmicas do Salão de Brasília de 1969, seria possível

observar uma espécie de diálogo via jornais. Mário Barata em 10 de setembro de

1972, como vimos na citação acima, levantava a possibilidade de um júri

imparcial. José Roberto Teixeira Leite aponta acertos e equívocos nas isenções
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do júri deste salão que “em essência se assemelham a distribuição de brindes”

(TEIXEIRA LEITE, O Globo, 30 set. 1972). E completa:

“Eticamente muito relativa a comovente demonstração de ternura
familial proporcionado por um dos jurados, o qual, não satisfeito de
atribuir um prêmio em dinheiro à própria esposa, ainda encontrou
meios de conceder isenção do júri ao sobrinho, apesar da insistência
desse, expressada em letras garrafais em seu próprio envio, em não
participar da premiação” (TEIXEIRA LEITE, O Globo, 30 set. 1972).

Continuando o diálogo e sentindo-se lesado pelo júri, Câmara declara na

imprensa sua decisão de não mais participar daquela mostra:

“Concorri este ano pela última vez no Salão Nacional de Arte Moderna.
Apesar do nível relativo dos trabalhos acho que, no fim, o salão
competitivo foi uma brincadeira. Mais: foi uma piada. Os salões e as
bienais tendem a se desmoralizar com o tempo. E as reformulações não
resolvem desmoralizações. Deste salão eu já me vi livre.” (CÂMARA in.
LOPES, 1995, p. 43)

Embora as participações de João Câmara Filho nos Salões do Rio de

Janeiro tivessem um desfecho diferente do que o pintor esperava, o acesso de

sua produção artística às coleções particulares do principal circuito artístico

nacional obteria um impacto bastante positivo. A primeira exposição de João

Câmara na Galeria Bonino, em 1970, rendeu ao pintor um reconhecimento

jamais alcançado com suas participações nos Salões do Rio de Janeiro ou de São

Paulo. Embora não se constituísse numa retrospectiva, a mostra incluiu telas de

1966 a 1969 para que o público pudesse ter uma melhor idéia da evolução da

linguagem do artista. Entre as obras da exposição estavam: A Vaca Azul,

Hollywood Color Face, Oficiantes, Tolêmico, Descritivo, Anfitrião, Colonial

Brasileiro, Pseudopersonas Nacionais.

A exposição chama atenção do público através da crítica nacional,

principalmente a carioca, que entusiasmada, inicia uma série de publicações

ressaltando a qualidade da mostra e do artista. Para o crítico do Jornal do Brasil,

Walmir Ayala, “o primitivo da Bienal de Córdoba se transformou, em poucos

anos, num dos mais respeitados artistas da nova geração brasileira; mais do que

isto, um artista cuja expressão tornou-se inconfundível e já faz escola”, e

completa:

“Paraibano de nascimento e inserto na escola pernambucana de pintura
dos nossos dias, João Câmara chega ao Rio para sua primeira
individual. O público e a crítica cariocas terão a oportunidade de tomar
contato com uma boa parcela da obra desse jovem de 26 anos que
conquistou vários prêmios e representou, em certames importantes
nacionais e internacionais, a nova linguagem para as velhas raízes da
nossa cultura. (...) Esta é a folha mínima de apresentação desse artista
que valoriza a agenda de exposições de 1970 no Rio de Janeiro”
(AYALA, Jornal do Brasil, 17 set. 1970).
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Jayme Maurício, crítico do Correio da Manhã (RJ), afirmava que “a mostra

de João Câmara surge, antes de tudo, como uma demonstração de vigor. Indica

uma energia criadora intensa da qual muito se deve esperar” (MAURÍCIO,

Correio da Manhã, 28 set.1970). José Roberto Teixeira Leite, ao entrar em

contato com a exposição, considerava Câmara um dos melhores pintores

nacionais de sua geração.

“Pintura solidamente estruturada e em cores fortemente expressivas,
servindo a uma iconografia em que a figura humana adquire toda
importância Tendência ao monumental, apelo a toda uma simbologia
antiqüíssima e moderna. (...) Em nossa opinião, arte adulta, de um dos
melhores pintores brasileiros atuais em qualquer latitude e dentro de
qualquer tendência” (TEXEIRA LEITE, O Globo, 16 out. 1970).

O trabalho simbólico que João Câmara Filho desenvolveu de modo

contínuo resultaria no reconhecimento de seu valor como artista e da crença no

valor simbólico das suas obras. Aqui, pode-se observar parte da construção de

sua imagem pela crítica especializada. A realização da primeira mostra individual

de João Câmara Filho na Galeria Bonino, em 1970, e as demais que se seguiram,

no Rio de Janeiro e mais tarde em São Paulo, renderam os primeiros dividendos

críticos para o pintor no interior do campo de produção artística. No final de

1972, a crítica de arte dos centros legitimadores via o pintor João Câmara Filho

não mais como um artista nordestino e provinciano. O pintor encontrava-se

dotado de capital simbólico suficiente para assumir, segundo os críticos de arte,

o papel de potencial grande artista brasileiro. Seria o momento do

reconhecimento tardio do pintor, como se pode observar no artigo “O pintor João

Câmara” do crítico Renato Carneiro Campos:

“Justíssima é a expectativa da melhor crítica brasileira em torno do
nome de João Câmara. Seus quadros significam algo de novo, de
estranha força criadora. Carregam o passado, o presente e o futuro.
Mais do que moderno: é pós-moderno. Nada de mofino ou trêfego
folclórico, sem reverências ao popularesco e a nacionalismos
ingenuamente – apesar de compreensíveis e, em certas ocasiões, até
louváveis – alencarescos. Não é mais um pintor em pânico, mas
consciente de sua missão de artista, de homem e de brasileiro. Uma
consciência que estica, cada vez mais, as cordas de sua grande
sensibilidade, fazendo com que já possa ser considerado um pintor sul-
americano, do mesmo modo que Gabriel Garcia Marques no terreno da
ficção, impondo-se não por exotismos, particularismos regionais, mas
por ser um pintor que revista criticamente a sua cultura. Uma revisão
crítica que não afasta a fantasia e o sonho” (CARNEIRO CAMPOS, Diário
de Pernambuco, 06 fev.1972).

Ainda em “O pintor João Câmara”, Renato Carneiro Campos aborda o

embate entre o regionalismo e o cosmopolitismo da arte brasileira, choque que,

por sinal, seria um dos grandes responsáveis (senão o maior) no reconhecimento
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tardio do pintor paraibano. No artigo, o crítico afirma que para ser brasileiro em

pintura, não significa “se pintar índios, gaúchos, malandros de favelas, mulatas e

cangaceiros. Para João Câmara, ser brasileiro é viver a “própria instabilidade da

dúvida que é de onde saem as melhores obras”. Dúvida aí quer dizer a procura

de um caminho novo que faça o pintor brasileiro e universal, numa conciliação

acima das polêmicas e estreitezas localizadas. Dúvida, ainda, significando a

síntese desejada: fusão do estilo com o espírito nacional em seu sentido mais

profundo e as mensagens de sua própria época” (CARNEIRO CAMPOS, Diário de

Pernambuco, 06 fev. 1972).

Neste sentido, as diferenças que por ventura existam entre a produção

artística dos centros legitimadores e as realizadas em outros locais não se

devem, portanto, a questões ontológicas, mas aos modos singulares com que

seus criadores articulam criticamente elementos de tradição que carregam as

marcas da história e de um lugar. Mas, segundo Bourdieu, se o valor da obra de

arte seria resultado das práticas sociais no interior do campo brasileiro de

produção artística, a natureza da obra de arte não seria suficiente para sua

legitimação. Por mais que o objeto artístico em si apresente-se como resultado

do contato com repertórios distintos, esses repertórios trazem consigo marcas da

história de um determinado lugar que colaboram para a classificação da obra. E,

assim, João Câmara Filho carregaria os sinais de uma arte produzida em

Pernambuco, seja pelos temas, pelas cores.

Voltando a participação de João Câmara Filho no sudeste do país, a

repercussão das mostras no Rio de Janeiro e as críticas cariocas seriam positivas

para a primeira individual de Câmara em solo paulista, ocorrida em 1973, na

Galeria Ipanema. “Mais conhecido no Rio de Janeiro onde é muito elogiado pelos

críticos cariocas, João Câmara Filho realiza sua primeira mostra individual em

São Paulo” (Estado de São Paulo, 21 abr. 1973). A mostra reúne obras de 1966

a 1973 com telas de várias medidas e temáticas. Destacam-se três séries

principais séries: Marchands, Cinco Mulheres e Homenagem a Chester Gould.

Mais uma vez o pintor coleciona opiniões positivas que inflacionaram o preço das

obras, como também aumentaram a lista de admiradores.

“Na Galeria Ipanema a mostra de João Câmara apresenta 38 trabalhos
cotados de Cr$ 2.500,00 a Cr$ 17.000,00. Wolfgang fez a apresentação
do artista que já tem várias apresentações em bienais por todo o
mundo. ‘Com monumentalidade surpreendente, a figura humana
apresenta-se diante de nós em conexões imaginárias.’ A grande dama
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Yolanda Penteado uniu-se aos entusiastas de Câmara.” (MIRANDA,
Folha de São Paulo, 26 abr. 1973).

Ainda em 1973, João Câmara volta a expor na Galeria Bonino, Rio de

Janeiro. A mostra reúne obras com títulos surrealistas e entre elas destacam-se:

Auto-retrato sem Boca, O Ponto de Vista do Africano, Algumas Decaptações de

Monsegneur, Vestir, Comer, Napoleão Assustado pelo Cometa de Max Ernst,

Trigêmeos, Antipapa, Paracelso quando Jovem, O Contorcionista. Para Walmir

Ayala, a exposição de João Câmara na Galeria Bonino revelava um pintor “único

pela originalidade e força da sua arte.” A mostra chama atenção novamente do

público e, principalmente, da crítica que vivenciava um ano sem muitos brilhos e

inovações na produção nacional de artes plásticas. “O ano de 1973, com todos os

paradoxos e incoerências, tem na exposição de João Câmara um momento de

alta validade, de limpeza conceitual, de antipoluição pictórica” (AYALA, Jornal do

Brasil, 30 nov. 1973).

Na perspectiva de Walmir Ayala, João Câmara Filho estaria a caminho da

tão perseguida universalidade na pintura e completa: “É o momento de a

Empresa Bonino levar o recado de Câmara às suas salas de Buenos Aires e Nova

Iorque. Estamos certos de que este recado será bebido avidamente nestes

grandes centros, pois nesta arte sem cacoetes e repressão está a possível ponte

de informação cultural que o Brasil merece e está apto a inaugurar” (AYALA,

Jornal do Brasil, 30 de novembro de 1973). Para Pierre Bourdieu, no moderno

espaço das artes plásticas, o sucesso seria medido através do acumulo de capital

simbólico, que como vimos no primeiro capítulo, significa a soma de diversos

capitais, entre eles o econômico. Neste sentido, através de publicações na

imprensa da época, pode-se classificar a segunda exposição de Câmara na

Galeria Bonino como um sucesso, tanto em críticas como em vendas.

“A exposição de pintura de João Câmara na Galeria Bonino, do Rio,
encerrou-se no último dia 8, com um saldo de elogios críticos
realmente consagrador. Após ter vendido todos os quadros expostos
logo nos primeiros dias da mostra, para espanto dos ‘experts’ que
consideram sua obra bastante avançada e difícil. (...) Sobre a pintura
de Câmara pronunciaram-se os maiores críticos de artes plásticas do
sul do país. O entusiasmo, a veemência dos elogios foram unânimes”
(Jornal do Commercio, 29 dez. 1973).

“Classificado pela crítica como um pintor ‘tenso, vigoroso e
desmitificador’, ele realiza a sua décima terceira mostra individual na
Galeria Bonino. Carlos Lacerda pagou 13 mil cruzeiros pelo quadro
‘Jogador de Futebol’ de João Câmara, pintor paraibano que em apenas
três dias de exposição vendeu todas as suas telas”. (ROCHA, Diário de
Notícias, 27 nov. 1973).
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Em 1974, João Câmara volta a expor na Galeria Ipanema, São Paulo, com

um conjunto de pequenas obras (Pseudopersonas Nacionais) e os painéis que

abrem as Cenas da Vida Brasileira: 1930 e 1937. Dois anos depois, Câmara

expõe a série de falsos retratos Pseudopersonas Nacionais que ocorre

simultaneamente à exibição da série Cenas no MAN do Rio de Janeiro. As

exposições nas Galerias Bonino e Ipanema foram de extrema importância para a

fruição das obras de João Câmara no tecido social. Segundo Almerinda da Silva

Lopes, autora de um minucioso estudo dedicado ao artista, é no decorrer dos

anos 70, devido a uma série de exposições individuais realizadas em duas

galerias particulares do Rio de Janeiro e de São Paulo (Bonino e Ipanema,

respectivamente), que seu nome é, finalmente, reconhecido pela classe artística,

conquistando um lugar privilegiado no mundo das artes e, conseqüentemente, na

crítica especializada na produção artística. A este respeito, escreve Lopes:

“As exposições das galerias Bonino e Ipanema tiveram papel marcante
não só na divulgação da obra e no reconhecimento do artista
pernambucano no Rio e São Paulo (comprovados, inclusive, pelo
sucesso de vendas e o número de colecionadores que continuariam a
adquirir suas obras), como permitiram que ele se retirasse do circuito
mercadólogico. A partir daí, optou por expor em espaços públicos
alternativos ou que possuíssem função didática, como museus e
pinacotecas das universidades públicas, brasileiras e estrangeiras. Só
esporadicamente expõe em galerias comerciais. Vende a produção no
próprio atelier, em Olinda. Costuma dizer que prefere produzir ‘longe
da pressão do mercado e sem a preocupação de juntar quadros para
uma mostra específica.’” (LOPES, 1995, p. 48)

A participação de João Câmara Filho nos centros legitimadores,

principalmente nas galerias Bonino e Ipanema, rompia com o círculo fechado que

envolvia em o campo brasileiro de produção artística. Além disso, provocava uma

singela mudança nas relações do centro-margem, uma tomada de posição,

mesmo pontual, mas significativa, por assim dizer. Nas palavras de Bourdieu:

(...) o fato é que a oposição entre centro e da periferia à qual se pode
recorrer para analisar alguns dos efeitos de dominação simbólica que
se exercem no mundo literário ou artístico, em escala nacional ou
internacional, é uma aposta de lutas no campo analisado e que cada
um dos termos empregados para a nomear pode receber, segundo o
ponto de vista do receptor, conotações diametralmente opostas; por
exemplo, com a vontade dos ‘centrais’, isto é, dos dominantes, de
descrever as tomadas de posições dos ‘periféricos’ como um efeito do
atraso ou do ‘provincianismo’, e, do outro lado, a resistência dos
‘periféricos’ contra a desclassificação implicada nessa classificação, e
seu esforço por convencer uma posição periférica em posição central ou
pelo menos em afastamento eletivo” (BOURDIEU, 2002, p. 331
[1992]).

Assim, se as classificações ou os julgamentos divergentes e antagonistas

dos agentes comprometidos no campo artístico são indiscutivelmente
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determinados e orientados pelas disposições e interesses específicos associados

a posições no campo, a produção artística de João Câmara Filho começa, então,

a assumir seu caráter de resistência a “arte do momento” reverenciada nos

centros. As atividades do campo brasileiro de produção artística possibilitaram

condições sociais específicas para o exercício de, na definição de Prysthon, um

“cosmopolitismo periférico”.
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2.5. A crítica e o mercado das artes: a interferência da

crítica no valor econômico da produção artística de João

Câmara Filho.

No moderno campo de produção artístico o desenvolvimento do sistema de

produção de bens simbólicos seria paralelo a um processo de diferenciação, cujo

princípio reside na diversidade dos públicos aos quais as diferentes categorias de

produtores destinam seus produtos e cujas condições de possibilidade residem

na própria natureza dos bens simbólicos. Estes mesmos bens seriam

concomitantemente valorizados como mercadoria e carregados de significações e

tanto o caráter mercantil quanto cultural da obra de arte subsistem

relativamente independentes.

A partir do momento em que o campo artístico conquistou autonomia na

modernidade, constitui-se um mercado da obra de arte e conseqüentemente a

irredutibilidade da obra ao estatuto de simples mercadoria como também a

singularidade da condição intelectual e artística. Devido ao surgimento deste

mercado, surgiram profundas mudanças em relação às concepções sobre a arte,

sobre o artista e sobre o seu lugar na sociedade. O artista se afasta de seu

público, considerando-se gênio autônomo e criador independente. A questão do

fetiche explorado no primeiro capítulo23. Nessas condições, nasce um público

anônimo de “burgueses” em conjunto com a aparição de métodos e técnicas

tomadas de empréstimo à ordem econômica e ligados a comercialização da arte

– como por exemplo, a produção coletiva ou a publicidade para os produtos

culturais – que coincide com a rejeição dos cânones estéticos da burguesia e ao

esforço metódico para se separar o intelectual do vulgo, ou seja, o artista se

afasta tanto do povo quanto do burguês (BOURDIEU, 2003 [1974]).

A crítica, então, aparece como um elo mediador entre o público

consumidor de arte e o artista. O papel do crítico de arte de possibilitar a fruição

da obra no tecido social é essencial para movimentar o mercado da arte. Já que,

como vimos, estaria na análise crítica das obras a possibilidade de detectar se a

sua realização foi bem sucedida de tal modo que ela contenha uma dimensão

social. Assim, os críticos assumem, neste caso, o papel de orientação,

informantes do mercado de arte.

23 Ver sobre a criação do fetiche no item 1.2., primeiro capítulo, a partir da página 21.
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Ainda entre a relação do público com a obra de arte, uma das

características mais aparentes desta relação seria o valor econômico da arte, seu

preço. Segundo Pierre Bourdieu, uma das formas de avaliar o sucesso de uma

obra de arte estaria nas práticas do público e da crítica ao, já que o sucesso

deste será sempre medido, também, em termos de aceitação de crítica e de

público nas bilheterias, nas galerias, nos museus, e, principalmente nas vendas

das obras. Neste sentido, ao ser discutido pela crítica especializada, graças a sua

participação nos salões e em mostras individuais no principal circuito de artes do

Brasil, o senso público da obra de João Câmara Filho, o reconhecimento tardio da

produção artística do pintor, garante a ele um lugar privilegiado no mercado das

artes, como podemos avaliar em notas publicadas sobre o valor simbólico e

econômico dos quadros de João Câmara.

“João Câmara Filho (1944) – um dos melhores artistas brasileiros de
sua geração, senão o melhor. Pintor de recursos extraordinários, soube
criar um estilo próprio e sem concessões. Preços já altos no atelier,
embora ainda acessíveis em leilão. Investimento certo. “Cabeça”, vinil
50x65 centímetros, CR$ 63024” (TEIXEIRA LEITE, O Globo, 13 set. de
1972).

“Custou 12 mil cruzeiros25 o quadro do pintor João Câmara adquirido
pelos empresários para presentearem o ministro Delfim Neto. O pessoal
do açúcar caiu com metade do preço” (BAPTISTA, Diário de
Pernambuco, 27 ago. 1972).

“O pintor João Câmara negocia dois quadros enormes com o Museu de
Arte Moderna de São Paulo. Fechado na sua casa em Olinda, ele pinta
diariamente das 10 da manhã às 4 horas da tarde. Para Câmara, que
pensou um dia ser médico, pintar ‘é como uma obsessão.’” (CRAVEIRO,
Jornal do Commercio, 06 mai. 1972).

Convém, aqui, esclarecer que a constituição da obra de arte como

mercadoria e a aparição de uma categoria particular de produtores de bens

simbólicos destinados ao mercado instaura uma dissociação entre a arte como

simples mercadoria e a arte como pura significação. Toda essa conjuntura leva a

uma ruptura dos vínculos de dependência dos artistas em relação ao patrão ou a

um mecenas, propiciando ao escritor e ao artista uma liberdade que logo se

revela formal, sendo apenas a condição de sua submissão às leis do mercado de

bens simbólicos. Para Pierre Bourdieu, o mercado do campo de produção artístico

24 Pela correção do Índice Geral de Preço (IGP-DI), CR$ 630,00 em setembro de 1972 vale hoje R$
1.235,11. A correção foi realizada em maio de 2006 através do website do Banco Central do Brasil
- www.bcb.gov.br.
25 Pela correção do Índice Geral de Preço (IGP-DI), CR$ 12 mil em agosto de 1972 vale hoje R$
1.235,11. A correção foi realizada em maio de 2006 através do website do Banco Central do Brasil
- www.bcb.gov.br.
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apresenta-se como um lugar da coexistência de dois modos de produção e de

circulação que obedecem a lógicas diversas, cujo valor propriamente simbólico e

o valor mercantil permanecem relativamente independentes. Para o sociólogo,

em uma primeira esfera encontra-se a “economia anti-‘econômica da arte pura

que, baseada no reconhecimento indispensável dos valores de desinteresse e na

denegação da ‘economia’ (do comercial) e do lucro ‘econômico’ (a curto prazo),

privilegia a produção e suas exigências específicas” (BOURDIEU, 2002, p. 163).

O primeiro modo de produção assegura capital simbólico à arte, portanto

legítimo, capaz de garantir, sob certas condições e em longo prazo, acumulo de

capital econômico. Numa segunda esfera encontra-se o modo de produção

econômico das indústrias de produção artística, definida por Pierre Bourdieu da

seguinte maneira:

“A lógica ‘econômica’ das indústrias literárias e artísticas que, fazendo
do comercio dos bens culturais um comércio como os outros, conferem
prioridade à difusão, ao sucesso imediato e temporário, medido, por
exemplo, pela tiragem, e contentam-se em ajustar-se à demanda
preexistente da clientela (contudo, a vinculação desses
empreendimentos ao campo assinala-se pelo fato de que apenas
podem acumular os lucros econômicos de um empreendimento
econômico ordinário e os lucros simbólicos assegurados aos
empreendimentos intelectuais recusando as formas mais grosseiras do
mercantilismo e abstendo-se de declarar completamente seus fins
interessados).” (BOURDIEU, 2002, p. 163)

Assim, no moderno campo de produção artística, os bens de arte seriam

simultaneamente valorizados como mercadoria e carregados de significações, ou

seja, tanto o caráter mercantil quanto a atitude cultural da obra de arte seriam

relativamente independentes. No momento em que se constitui um mercado da

obra de arte, escritores e artistas tem a possibilidade de afirmar a

irredutibilidade da obra à condição de simples mercadoria como também a

singularidade da condição intelectual e artística. Ao observar e vivenciar o

mercado brasileiro de artes plásticas durante as décadas de 60 e 70, o próprio

pintor João Câmara pontua suas características numa reportagem do Jornal do

Commercio.

“O pintor João Câmara faz observações sobre o mercado da arte do
Brasil: ‘1. Vejo-o vendendo muito bem e a bons preços apenas a
produção excrescente dos anos 30 e 50 ou de artistas que pararam
naquele tempo. A produção de artistas jovens não se enquadra neste
mercado de antiguidades contemporâneas. 2. A curto prazo vai muito
bem porque a maioria dos ‘marchands’ quer fazer dinheiro rápido e
aproveita a alta. Como são poucos (ou raros), os marchands
profissionais, haverá dificuldade de manutenção do mercado quando
uma baixa abalar os nervos dos amadores. Aí veremos muito marchand
vender quadro fora da tabela para perder os dedos mas salvar as
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mãos. 3. A procura da arte nesse mercado é feita por uma grande
maioria de deslumbrados que não pescam nada de arte e que compram
como investimento, doidos para se tornar, eles também, marchands.’”
(Jornal do Commercio, 08 abr. 1972).

João Câmara Filho levantaria questões referentes ao precário mercado

brasileiro de arte daquele momento. Os indicadores de negociações e

investimentos em objetos de arte não permitem generalizar a extensão desses

benefícios a círculos mais largos que aqueles conquistados por um pequeno

contingente de artistas renomados. Segundo Paulo Sérgio Duarte, durante a

década de 60, mercado de arte seria ainda bastante incerto no país, mesmo nos

principais centros urbanos (DUARTE, 1998), embora essa década, em

comparação com as décadas precedentes, tenha assistido um surgimento

volumoso de novas galerias – ainda que semiprofissionais em sua maioria

(DURAND, 1989). A figura do marchand, inexistente antes dos anos 60, guarda

nessa década ainda a romântica imagem de amante e estimulador das artes,

imagem oposta, portanto, “ao ambiente de grande especulação financeira que

reinaria, em alguns momentos, nos anos 70” (MORAIS, 1995, p. 44).

Anne Cauquelin, em seu livro “Arte Contemporânea: uma introdução” faz

uma avaliação da organização, das regras e do funcionamento do mercado das

artes plásticas. Para Cauquelin as obras do passado são mais valorizadas no

mercado da pintura - “o velho é sempre mais caro, como no caso dos móveis

ditos de época”, entretanto “os preços do contemporâneo parecem fabulosos,

exagerados. Fala-se então de especulação, de valor-refúgio, de mercado fictício”

(CAUQUELIN, 2005, p. 34). O crítico de arte Walmir Ayala refletindo o precário

campo brasileiro de produção artística ao observar o impacto das exposições de

João Câmara Filho no Rio de Janeiro, principalmente a de 1973 na galeria

Bonino, considera:

“Diante da manipulação mercadológica, que alguns confundem com a
realidade do mercado, toda a pintura estourada em preço e
propaganda diminui diante de uma obra concreta, justa, esplendida e
impositiva como a do sempre novo João Câmara. Isto no momento em
que muitos mestres do passado fenecem irremediavelmente nas
paredes das salas de exposições pela supervalia de conto de fadas de
seus apreçadores. Então a pintura do vivo, que atende ao realismo da
vida e do tempo ocupa o lugar que merece (João Câmara vendeu na
primeira noite 80% de sua mostra atual). (...) a mumificação de alguns
eleitos, jogados num mercado sem poder aquisitivo para o consumo de
seus altíssimos preços. Entre os dois a mesquinhez da crítica não
consegue ver de modo abrangente e nem emitir a possibilidade
permanente de todos os caminhos; e a ganância de um grupo de
marchands que especula furiosamente sobre a carne repetida de um
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acervo incapaz de se renovar e confirmar” (AYALA, Jornal do Brasil, 30
nov. 1973).

Ayala apontava para a dificuldade do campo brasileiro de produção

artística se renovar. Mesmo com a evidente transformação sócio-econômico do

país e das áreas culturais (com a consolidação da televisão, a crescente divisão

de trabalho e profissionalização das áreas culturais, a formação de um mercado

simbólico de porte nacional, o aumento na disponibilidade de informações, o

crescimento da imprensa e a multiplicação dos salões, dos museus, das galerias

e das pinacotecas), o universo das artes não sofreria uma mudança significativa

nos anos 60 e 70 (ORTIZ, 2001 [1988]). Ou seja, por maior que fossem essas

transformações, não poderiam prever nem controlar seus múltiplos ecos sociais,

culturais ou mesmo estéticos. Por uma questão sócio-histórica de julgamento

entre pares (conforme os conceitos de campo artístico, de habitus e de

autonomia propostos por BOURDIEU (2002 [1989])), tendem a referir-se mais

aos seus debates internos do que propriamente ao mundo da economia ou da

luta de classes, sobretudo no campo das artes plásticas, “que, junto com a

literatura, constitui o núcleo mais resistente às transformações contemporâneas”

(CANCLINI, 2000, p. 62). Neste sentido, Bourdieu acredita que “a realização

mais acabada do modelo da dinâmica que caracteriza um campo tendente ao

fechamento, reside na história da pintura” (BOURDIEU, 2002, p. 115 [1989]).

Seria interessante, aqui, retomar a movimentação do campo de produção

artística e a constituição de um mercado de arte que se dá através de dois pólos:

mercantil e simbólico. As estratégias que a classe artística, os marchands, entre

outros atores empregam em suas relações com a imprensa são adaptadas às

exigências da região mais autônoma do campo (dotada de maior capital

simbólico). O êxito simbólico e econômico de determinada produção artística

depende da ação de autores e críticos que assumem o papel de ‘descobridores’,

‘juiz de gosto’ garantindo movimento e autonomia ao campo. Entretanto, para

Pierre Bourdieu, na constituição da obra de arte como mercadoria e no

surgimento de uma categoria particular de produtores de bens simbólicos

destinados ao mercado, criam-se condições para o surgimento de uma teoria

pura da arte. Esta teoria instaura uma dissociação entre a arte como simples

mercadoria e a arte como pura significação. Toda essa conjuntura leva a uma

ruptura dos vínculos de dependência dos artistas em relação à crítica ou ao

marchand, propiciando ao artista uma liberdade que logo se revela formal, sendo

apenas a condição de sua submissão às leis do mercado de bens simbólicos. Para
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o autor, a competência do artista resulta-se da elaboração de uma linguagem

artística. “Enquanto a pintura for medida em unidades de superfície ou em

campos de trabalho, ou pela quantidade e pelo preço dos materiais utilizados,

ouro ou silicato, o artista pintor não difere radicalmente de um pintor de

paredes” (BOURDIEU, 2002, p. 289 [1989]). Neste sentido, por mais que o

capital econômico apresente-se como um critério de consagração, o mesmo só

consegue assegurar os lucros específicos oferecidos pelo campo.

“A única acumulação legítima, para o autor como para o crítico, para o
comerciante de quadros como para o editor ou o diretor de teatro,
consiste em fazer um nome, um nome conhecido e reconhecido, capital
de consagração que implica um poder de consagrar objetos (é o efeito
de griffe ou de assinatura) ou pessoas (pela publicação, a exposição
etc.), portanto, de conferir valor, e de tirar os lucros dessa operação”
(BOURDIEU, 2002, p. 170 [1992]).
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3. A crítica de arte e as Cenas da vida brasileira.

3.1. Considerações sobre a série Cenas da vida brasileira.

No discorrer dos primeiros capítulos, pôde-se notar que a trajetória de

João Câmara Filho tem sido marcada, de um lado, por uma exigência que sua

obra faz à crítica de arte, de permanente revisão; de outro, por uma inserção

crítica no debate sobre a vanguarda brasileira. A intenção de, no segundo

capítulo, descrever o comportamento da crítica de artes dos centros

legitimadores diante da obra de Câmara seria, entre outros, de ilustrar as

reações que sua obra provocaria em um primeiro contato. O presente capítulo

procura observar o comportamento da crítica frente às Cenas da vida brasileira,

que, se não for a principal produção da carreira do artista (acredito que seja), é,

indubitavelmente, o momento decisivo para sua legitimação. Por isso, aqui, são

exploradas algumas características singulares a esta produção.

Mas, antes da análise da recepção da série pela crítica, seria interessante

procurar compreender os motivos que mobilizariam o pintor, na segunda metade

do século XX, a desenvolver uma série de pintura e gravura tendo como base um

determinado período da história do Brasil. Além disso, até que ponto ou de que

maneira a realização de uma temática política em plena vigência do AI-5

contribuiu ou prejudicou a absorção da produção de Câmara no seio do campo

brasileiro de produção cultural. O propósito não seria resolver as questões, e sim

propor a problematização como um fato apto de se transformar em pistas que

explicitem a trajetória de uma arte tão particular como a de João Câmara Filho à

legitimação.

Nas primeiras atividades de João Câmara Filho no circuito fechado do

eixo Rio-São Paulo, o artista demonstrava para todo o resto do Brasil uma

postura perante a pintura não adequada às aspirações de modernidade da “arte

brasileira” daquela época. A produção do centro, moldada na concepção da

modernidade em pleno vigor na década de 60 e na desconstrução da pintura que

dominou os anos 70, não aceitaria com placidez trabalhos de caráter regionalista

e, ainda, produzidos na periferia como os de Câmara. Foram exemplares os fatos

que envolvem a dificuldade que o pintor nordestino enfrentou durante sua

exposição nesses centros. Afinal, independente das razões que levaram os júris
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da Bienal de Córdoba e o do Salão de Brasília de 1967 a premiá-lo, João Câmara

Filho seria visto como um elemento incomodo e alienígena na arte brasileira.

Por outro lado, os esforços do artista para conseguir apresentar sua obra

no principal circuito nacional de produção artística resultariam na inserção do

debate centro / margem nos principais jornais e revistas da época. Devido a uma

série de exposições individuais realizadas em duas galerias particulares do Rio de

Janeiro e de São Paulo (Bonino e Ipanema, respectivamente), que seu nome

encontraria espaço neste circuito de artes restrito e na crítica de âmbito nacional.

Sendo a construção do valor da obra de arte fruto de um processo social, as

práticas da crítica, ao possibilitar a fruição da obra de João Câmara Filho em

diferentes tecidos sociais, acrescentaria valor simbólico ao artista e a sua

produção.

Apesar de negativa a primeira resposta da crítica à obra de João Câmara

Filho, sua passagem pela Bienal de Córdoba e pelo Salão de Brasília de 1967

dariam ao pintor capital simbólico suficiente para participar das Bienais de São

Paulo e dos Salões de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Por conseguinte, essas

participações e seus prêmios seriam importantes na medida em que resultariam

em convites de galerias para realizar suas primeiras exposições individuais neste

centro. Ou seja, a presença constante de João Câmara Filho no circuito

legitimador resultaria na criação de meios para se instituir progressivamente no

campo artístico, afinal o campo de produção cultural cria seus mecanismos de

inclusão e exclusão, e a crítica, como agente primário deste universo social,

apresenta-se, assim, como um importante caminho para o reconhecimento.

A partir das exposições individuais de Câmara no eixo Rio-São Paulo,

sentimos um diálogo mais freqüente nos jornais e revistas da época sobre a obra

do pintor. E, foi em uma dessas exposições, realizada em 1974 na galeria

Ipanema, que o artista revelaria à crítica os dois primeiros painéis de sua futura

série sobre a era Vargas, juntamente com telas de pequenas dimensões e de

títulos irônicos, como Ambigüidade do operário padrão ou Um discurso supérfluo.

No catálogo desta exposição, escreve Olívio Tavares de Araújo “estar diante de

uma getuliana – a primeira – nas artes visuais do Brasil”. Ele ressalta ainda que

Câmara “emprega uma linguagem incisiva, mais seca e mais dura que a

anterior”, mas que confere à obra uma “dramaticidade surda”. E conclui,

afirmando ser este “um conjunto difícil e raro de pintura, do qual foi afastado

todo o lírico, optando-se, em troca, pelo épico e o trágico” (TAVARES DE
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ARAÚJO, 1974). A respeito dos quadros, João Câmara Filho, em um depoimento

publicado na Folha de São Paulo, comentava que havia despertado nele um

interesse na possibilidade de “desestilizar certas áreas do quadro, principalmente

no que diz respeito às figuras humanas e de incluir mesmo certa dose de

retratística que nos quadros de agora determina claros falsos retratos” (CÂMARA,

Folha de São Paulo, 03 set. 1974). Dose “retratística” que estaria presente em

Cenas.

Figura 10 – Um discurso
Supérfluo, 1974, Óleo sobre
tela, 93 x 66 cm.

Ainda neste depoimento, João Câmara Filho revelaria que ambicionava

uma série de grandes painéis sob uma temática geral. E, em razão de um

convite recebido em 1973 para integrar a representação brasileira na XII Bienal

de Veneza, o pintor iniciara casualmente a desenvolver uma série de 10 quadros

modulados em telas de diversas granulaturas. Acertada sua participação na

Bienal - que acabou não se concretizando -, o pintor começaria, em janeiro de

1974, o painel 1937, o primeiro a ser executado e o quarto na seqüência

cronológica dos eventos históricos abordados. Neste painel, Câmara representa

Getúlio Vargas em tempos diferentes: jovem e velho nascendo de uma concha

que seria o suporte do mito (alusão ao nascimento de Vênus) empregado pelo

pintor como símbolo irônico de um dos feitos mais polêmicos e importantes do

governo Vargas - que inclui desde a legislação criada para controlar o petróleo,

passando pelo monopólio até seu ponto culminante na constituição efetiva da

Petrobrás em 1954, pouco antes da morte de Vargas. Tanto os gêmeos, como os

alimentos, as mutilações e o caráter rígido e ostensivo das roupas que separam
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os corpos têm como fonte geradora a obra Vestir e Comer de 1973 (LOPES,

1995).

Figura 11 - Vestir e Comer, 1973. Óleo s/tela
aplicada em madeira, 85 x 129 cm.

Figura 12 - Painel 1937, 1974, Série Cenas da
Vida Brasileira, 1930/1954. Óleo sobre tela
colada em aglomerado, 240 x 240 cm.

Segundo João Câmara Filho, do painel 1937 surgiu a idéia de

circunscrever um conjunto de trabalhos sobre um determinado período da vida

brasileira, entre os anos de 1930 e 1954. O artista tinha apenas 10 anos de

idade em 1954 e após 20 anos, a época parecia para o pintor “tão próxima, tão

remota” e por esse motivo Câmara poderia “imaginá-la mesmo que não queria

documentá-la” (CÂMARA, Folha de São Paulo, 03 set. 1974). Em julho do mesmo

ano, João Câmara Filho decide ampliar a série – pensada até então como um

corpus de dez painéis, todos de grandes dimensões –, com cem litografias sobre

o mesmo tema. O artista encerra a série em 1976, expondo-a em seguida no
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Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (em abril) e no Museu de Arte de São

Paulo (em setembro).

Cenas da vida brasileira lida com personagens reais da vida política

brasileira (Getúlio Vargas, Oswaldo Aranha, Eurico Gaspar Dutra, João Pessoa,

Carlos Lacerda, Filinto Müller, Luís Carlos Prestes, Agamenon Magalhães) e testa

a memória política. O fato histórico como tal não lhe interessa, João Câmara

Filho prefere um jogo de invenção e reinvenção, a partir do reconhecimento

crítico de situações e acontecimentos. “O artista inter-relaciona no seu jogo

plástico as efígies de personagens que participaram do cenário político (por isso

propositalmente reconhecíveis), mas insere-as num contexto ora próximo do

real, ora totalmente imaginado” (LOPES, 1995, p. 139). Voltando ao ano de

1974, encontramos no depoimento de Câmara a Folha de São Paulo, uma

reflexão sobre as idéias do conjunto que no momento ainda estavam nos

pensamentos do pintor:

“A temática se mantém num nível, ora alegórico, ora localizável,
interessando-me também em manter o realismo dessa ambigüidade no
exato limite do caráter de seus personagens e figurantes: nem heróis,
nem mártires, nem crápulas, nem anônimos, contudo. Sob o ponto de
vista técnico, me interessou uma limpeza de áreas: uniformização da
fatura, impessoalidade da execução de certos setores e até mesmo a
inclusão de alguns dos realismos. Claro que estas coisas tiram o
encanto da confeitaria. Mas eu não gosto de doces” (CÂMARA, Folha de
São Paulo, 03 set. 1974).

A “limpeza das áreas” seria operar o enredo através da união de duas ou

mais telas que, juntas, formam um todo. Característica, que desde os anos 60,

seria uma estratégia muito utilizada pelo artista, o que, com certeza, o auxilia a

enfatizar o caráter destroçado de suas figuras e cenas. Talvez, a partir desta

explicação, seria possível encontrar uma resposta para o estilo tão mórbido e

fantasmagórico dos corpos dilacerados dos personagens da elite política

brasileira, retratados na série, como parte de suas vestes e corpos confluindo,

vindo de espaços e tempos diferentes. Daí, talvez, a intenção da aparência

assustadora de simples utensílios domésticos, que de objetos de uso cotidiano

passaram a instrumentes de tortura. Enfim, não seria estranho a presença de

uma característica intrínseca a natureza da obra e do pintor. Nas palavras de

Ferreira Gullar, “Câmara é mestre em desvelar a estranheza das formas,

especialmente das formas humanas” (GULLAR, Revista Continente Multicultural,

dez., 2000).
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O painel 1930, que abre a série, ilustra bem as estranhezas mencionadas

por Gullar. Tendo João Pessoa no papel principal que divide a cena com outros

personagens políticos, entre eles Filinto Müller e Gaspar Dutra, a obra a primeira

vista incomoda. A cabeça de João Pessoa foi arrancada do corpo e está em outro

plano. A imagem expressa vida e não morte, já que o corpo, de perfil e nu,

expõe a sua musculatura tensa. O corpo caminha para um patamar colado como

cadafalso, onde estão insólitos objetos (canecas, uma leiteira, um moedor de

carne em atividade, uma peça de carne fresca, uma balança), que seguem uma

ordem, expressa por números. A balança é o último objeto da cena, como se

indicasse o fim da trama, “o mostrador, ao invés de números de medida, exibe

um brilhante facho de luz, trazendo a dúvida – símbolo de justiça?” (LOPES,

1995, p. 144). A resposta fica a cargo do espectador diante do quadro. Antes de

sair de cena, João Pessoa ainda tem tempo para atirar dois ovos em uma

batedeira, apoiada num barril, que bate e jorra sangue. Saindo das teorias de

campos de Pierre Bourdieu para a das artes, o ovo seria um símbolo maneirista

que expressa vida ou um tempo novo (HAUSER, 1965). Para Almerinda Lopes, o

ovo, talvez, represente a continuidade da história que é dada, na parte superior

da obra, pelas personalidades políticas retratadas.

Figura 13 - Painel 1930, 1974, Série Cenas da Vida
Brasileira, 1930/1954. Óleo sobre tela colada em
aglomerado, 180 x 240 cm.

Segundo a história oficial João Pessoa foi assassinado com dois tiros

desferidos por João Dantas em uma confeitaria da capital pernambucana, dois

dias depois que ordenou a polícia paraibana invadir escritórios e residências de

pessoas suspeitas de receptar armamentos destinados aos rebeldes da revolução

que ocorria em Princesa, entre essas pessoas, estava João Dantas, aliado de José
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Pereira, que iniciou a revolta. Na sua residência foram encontradas cartas

íntimas trocadas entre Dantas e sua amante; e estas cartas foram divulgadas na

imprensa. Sua morte instaurou um clima que contribuiu para que os preparativos

revolucionários se acelerassem, resultando na deposição de Washington Luís, em

outubro, e na ascensão de Vargas ao poder. Neste painel, Câmara registra, sim,

um fato histórico, mas a fertilidade simbólica afasta a idéia de documento

histórico e privilegia a visão crítica do pintor que procura acentuar o caráter

ostensivo e sombrio da história política brasileira.

Diversos estudiosos consideram o último painel da série, 1954-III, o mais

instigante do conjunto. Nele vemos o artista, representado por um desenho

conciso, olhar fixamente para o cadáver ainda insepulto de Getúlio Vargas,

parecendo indagar as razões dessa história que se apresentava frente aos seus

olhos como mistério para sempre irresoluto. Diferentemente de todas as outras

Cenas, a composição foi deixada deliberadamente inacabada, embora algumas

partes do corpo de Getúlio, assim como uma mão “suplementar”, que paira

sobre a mão do artista, tenham sido tratadas de forma naturalista. Na

perspectiva de Almerinda Lopes, João Câmara Filho propõe mais do que uma

simples reconstituição e interpretação do fato histórico, ele assume até seu

fascínio por Getúlio, ao se colocar na pintura contemplando o político, o herói. Os

dois aparecem parcialmente vestidos, relevando a verdadeira identidade. A este

respeito, postula Lopes:

“Dessa interação, autor-personagem-história-espectador, processa-se o
resgate da identidade e da consciência política, como num olhar para
dentro de si mesmo, revelando-se também cada um como uma
história, uma história que não se fecha ou se conclui. Daí o caráter
inacabado da obra” (LOPES, 1995, p. 157).

Figura 14 - Painel 1954-III, 1976 Série Cenas da Vida Brasileira,
1930/1954. Óleo sobre tela colada em aglomerado, 120 x 240 cm.
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João Câmara Filho estaria ali diante da sua própria série, em sua inserção

na cena política do Brasil. A narrativa de Cenas da vida brasileira seria montada

através de fragmentos do passado e das lembranças da infância política do pintor

em um espaço ambíguo e opaco porque, na verdade, seria uma construção

arbitrária à qual cada momento provoca indagações sobre o presente. É notória a

correspondência com o fato histórico, através da identificação e do

reconhecimento das personalidades políticas. Todavia, a investigação dos

acontecimentos e o tratamento realista da série não fazem de Câmara uma

espécie de repórter ou um documentarista da Era Vargas. João Câmara Filho age

como um cronista social que dialoga com o mundo não através das coisas reais,

mas das imagens que a representam e não apenas como aparência, mas como

questionamentos.

Para Frederico Morais, “a verdade é que não vemos com os mesmos olhos

com que vimos antes uma paisagem, um objeto ou mesmo um fato histórico

depois de expressivamente figurados pelo artista” (MORAIS in. CÂMARA, 2003,

p. 42). O espectador diante do painel 1954-II, que encena o suicídio de Vargas,

interroga o fato oficial e seus próprios conhecimentos a respeito da história

política brasileira. Na versão oficial, Getúlio Vargas estaria no seu quarto

trajando um pijama listrado. Na versão de Câmara, vemos o então presidente

com o costumeiro terno e gravata, sentado em cima de uma mesa de bilhar em

um cenário inventado, opressivo e até macabro. Um insólito um peru está

prestes a bicar os pés descalços e indefesos de Vargas. Esses signos, de alguma

forma, poderiam apontar para uma indagação do pintor e até mesmo de muitos

brasileiros: Getúlio morreu de véspera como o peru, antes do tempo?
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Figura 15 – Painel 1954-II, 1976 Série Cenas da Vida
Brasileira, 1930/1954. Óleo sobre tela colada em aglomerado,
180 x 240 cm.

Outro ponto que chama atenção seria o momento que Getúlio aponta para

si o revólver. Imediatamente, porém, percebemos que suas mãos verdadeiras

foram amputadas e notamos a presença incomum de braços-próteses encenando

uma briga. Gregório Fortunato, capanga do presidente, assiste à cena, à luta,

embora pareça impossibilitado de adentrar no espaço onde se encontra Getúlio.

Mais uma interrogação não necessariamente criada por Câmara, mas não alheia

a ele: Getúlio foi um suicida ou vítima de assassinado? João Câmara Filho

pintaria sua crônica social não apenas através da inserção de signos,

recuperando conflitos e ideologias da época, mas construindo um

questionamento desafiador à compreensão da trajetória da sociedade brasileira.

Afinal, sua obra também denuncia a violência e as incoerências da opressão dos

governos autoritários que passaram pelo Brasil. Observa Almerinda Lopes, “por

intermédio desse processo crítico Câmara ironiza a miséria, a corrupção, a

corrosão e, sobretudo, a profunda solidão do poder” (LOPES, 1995, p. 148).

Neste sentido, ao abordar a história, tentando destrinchar fatos e

personagens nacionais, recompondo-os numa confusão de significados

inquisitórios da história oficial do Brasil, a série Cenas da Vida Brasileira provoca

o espectador a ser também um inquiridor da vida política e a assumir, ante uma

reflexão da história e da memória, o papel de protagonista nas decisões futuras

do país. Assim, não seria estranho compreender o incomodo que esse conjunto

causou no campo brasileiro de produção artística na época de seu lançamento.
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Dentre vários motivos, dois pareciam se destacar. No âmbito da arte, o

tratamento realista da série, com suas ressonâncias caricaturais de cunho

expressivo tão marcante, estando na contramão da desmaterialização do objeto

artístico seria o primeiro motivo. O segundo seria a temática: em um momento

de extrema repressão no campo político, Cenas tem como pano de fundo um

Brasil ainda marcado pela violência política, pelo arbítrio e pelo medo

generalizado. “Naqueles anos de chumbo ninguém se sentia seguro. A abertura

política – lenta e gradual – ainda não se completara, estando sujeita a crises

políticas e militares” (MORAIS in. CÂMARA, 2003, p. 41).

O lançamento de Cenas, em 1976, em plena vigência do AI-5, provocaria

um clima de tensão no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. A temática

chamaria atenção da censura que se mantinha atuante em muitos setores do

governo. “Na tarde daquele mesmo dia, antecipando-se ao vernissage, agentes

do SNI haviam percorrido demoradamente a mostra”. Para o alívio de Câmara

que já havia sofrido com as arbitrariedades da censura26, os agentes “saíram

sem qualquer comentário” (MORAIS in. CÂMARA, 2003, p. 41). Pouco meses

depois da exposição, a Revista Veja perguntava a João Câmara Filho se ele havia

enfrentado problemas com a censura e de que forma esta atividade prejudicava

a arte brasileira. O pintor respondeu:

“Uma vez, há mais de dez anos, retiraram um desenho meu de uma
exposição. Naquele tempo não existia censura sistemática e a coisa
deve ter sido mais prosaicamente policialesca. Entraram numa
exposição coletiva e tiraram algumas obras que incomodavam. Mas isso
foi há mais de dez anos. Hoje, a censura cria problemas para todos nós
porque afeta o coletivo. Uma obra censurada não atinge apenas seu
autor, atinge a estrutura crítica do país e o deixa sem auto-reflexão,
vegetativo” (CÂMARA, Revista Veja, 29 set. 1976).

Para Roberto Schwarz, em pleno período repressivo, cria-se todo um

complexo circuito de consumo para a “cultura de oposição”, o que leva o

sociólogo a reconhecer nessa situação a emergência de elemento alienígena que

se instituiria no “ traço mais visível do panorama cultural brasileiro entre 64 e

69”. Schwarz afirmava que “apesar da ditadura da direita, há relativa hegemonia

cultural da esquerda no país” (SCHWARZ, 1978, p. 62) Neste sentido, as

condições políticas e culturais poderiam contribuir para a aceitação da temática

das Cenas pelo meio artístico. Afinal, até aquele momento a produção em mais

26 Em 1969, o General César Montagna, comandante de artilharia da I Região Militar proibiu a
abertura da mostra, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, na qual seriam selecionados os
artistas que representariam o Brasil na Bienal de Paris. Câmara participava com quatro telas. Como
conseqüência, o Brasil não participou daquele evento (MORAIS in. CÂMARA, 2003, p. 41).
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evidência das artes plásticas não tinha a preocupação de incluir a tensão e a

opressão provocadas pela linha dura do Regime Militar. Segundo Artur Freitas, a

temática político-social destacava-se nas manifestações mais voltadas à fruição

coletiva, como o cinema, o teatro e a música popular, que propiciavam uma

certa cumplicidade jovem e pública frente à grande festa da indignação.

As artes plásticas dariam um encaminhamento bastante específico a essas

questões, em geral, diferente daqueles realizados pelas outras áreas de

expressão artística. Não era recorrente na produção cultural dos centros

legitimadores o engajamento político explícito. O medo do servilismo intelectual

num campo cultural, àquela altura consideravelmente elitizado e autônomo, e “o

quase irrefreável processo histórico de incompatibilização das produções

artístico-visuais com os aspectos literários da narração, sem dúvida pouco

estimulavam o engajamento explícito nas artes plásticas” (FREITAS, 2004, p.

71). O excesso de transparência na informação ideológica da manifestação de

arte soava ou como panfleto ou como publicidade. Para Artur Freitas, no terreno

da pintura:

“o rebaixamento da obra em favor da clareza de alguma mensagem
política ainda podia remeter ao realismo socialista – e era falta grave.
O radicalismo, naquele período de extrema experimentação na arte,
não estava no tema, no assunto tratado. E mesmo nos casos onde a
preocupação social ou política era evidente, a manifestação artística
deveria se sustentar, sobretudo, pela sua condição estética – e não
pela sua condição de eventual artefato político –, e ser julgada pelos
pares” (FREITAS, 2004, p. 72).

Portanto, se durante aqueles anos a temática política-social, num sentido

amplo e sob a mirada do ético, era rechaçada pelo ambiente plástico, o terreno

estaria no mínimo ambíguo para João Câmara Filho e suas cenas da política

brasileira. Mas, para Frederico Morais, a série Cenas da Vida Brasileira, com seu

realismo pictórico e político, seria a resposta de João Câmara Filho as

transformações da sociedade brasileira pós-1968. Morais afirmava que “não era

mais possível continuar vivendo nostalgicamente os acontecimentos traumáticos

de 64 nem prosseguir pela via hedonista do tropicalismo ou permanecer na

metáfora pseudo-participante” (MORAIS in. CÂMARA, 2003, p. 41). Afinal, os

tempos eram outros. A abertura política, mesmo limitada nos seus objetivos,

significava ainda a iminência de recuos, ameaças de retrocesso e crises políticas

e militares, como as que eclodiram com a morte do jornalista Wladimir Herzog,

por tortura, no DOI-Codi de São Paulo, em 1975. O reaparecimento, depois da

anistia, de antigos personagens da história política brasileira emprestavam à
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série uma atualidade política que incomodava o campo brasileiro de produção

artística e “esse mesmo circuito teve que operar outras acomodações de terreno

para poder integrá-la (se é que, de fato, a integrou até hoje)” (CHIARELLI in

CÂMARA, 2003, p. 21). Para Tadeu Chiarelli:

“Aquela temática política e aquela figuração realista/ expressionista de
entonações caricaturais traziam para arte brasileira um certo sabor de
latinidad pouco desejado, a nos lembrar, na marra nossa condição tão
semelhante a outros países do continente” (CHIARELLI in. CÂMARA,
2003, p. 21).

A aproximação da violência da série combinada com a realidade vivenciada

naqueles dias demonstrava o caráter desumano da cena política da época e a

pequena margem de renovação conquistada. A realidade brasileira não era muito

diferente dos seus vizinhos latino-americanos e para Frederico Morais uma das

gravuras da série - jogos de guerra – “ganha atualidade quando vemos os

estádios de futebol no Chile de Pinochet sendo transformados em campos de

concentração de prisioneiros” (MORAIS in. CÂMARA, 2003, p. 41).

Figura 16 – Litografia Jogos de guerra, 1974/76.
Na perspectiva de Chiarelli, a questão de “subserviência cultural” imposta

pelo centro às margens brasileiras seria resultado de condicionamentos

preconceituosos que não refletiam a vida da produção artística fora da região

legitimadora. As questões políticas e sociais impostas pela ditadura militar não

estariam nos quadros na vertente conceitual da arte experimental brasileira, mas

o campo não poderia ignorá-la. Ao se apropriar da trajetória política de Getúlio

Vargas, que em grande parte seria uma variante brasileira do fascismo “Câmara

subverte totalmente seu significado: transforma o bonito em feio, corrói a eugenia
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dos corpos, ridiculariza as demonstrações atléticas e o vigor físico” (MORAIS in.

CÂMARA, 2003, p. 45). Por esses motivos, passados mais de 25 anos de sua

realização, a Cenas da Vida Brasileira se mantém problematizadora e problemática

dentro do campo brasileiros de produção artística, demonstrando a obra de arte

podem ser tão oportunas e questionadoras como, em tese, as rupturas são.
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3.2. A questão da escola pernambucana: o local da arte

de Pernambuco no campo brasileiro de produção

artística.

“Creio que no conjunto de discussão sobre a posição de qualquer
artista no contexto da arte brasileira importa muito mais a avaliação
deste contexto que a colocação individual de um artista” (CÂMARA,
Folha de São Paulo, 09 de nov. 1975).

Na segunda metade dos anos 70, o processo social que o pintor João

Câmara Filho ainda estaria enfrentando para legitimar sua obra encontraria um

aliado na emergência da arte pernambucana como um terceiro espaço no campo

brasileiro de produção artística. Uma vez rechaçada, a produção de Pernambuco,

uma arte fabricada na periferia do sistema, começaria a produzir efeitos nos

centros legitimadores. Segundo Pierre Bourdieu, “a iniciativa da mudança cabe

quase por definição aos recém-chegados, ou seja, aos mais jovens, que são

também os mais desprovidos de capital específico” (BOURDIEU, 2002, p. 270

[1982]). Isso significa dizer que caberia a arte pernambucana, como também a

produção de outras localidades colocadas à margem do campo, de impor modos

de pensamento e de expressão, em rupturas com os modos em vigor.

Durante o IV Salão de Arte Moderna do Distrito Federal27, em 1969, alguns

críticos já mencionavam a existência de uma “escola pernambucana”,

“denominação que muitos artistas locais recusam mas que ganhou corpo com a

presença cada vez mais constante de João Câmara em várias exposições

individuais e coletivas no Sul do País (como também devido ao prêmio que

obteve na Bienal de Córdoba, em 67)” (MORAIS, O Globo, 05 jun. 1975).

Segundo Frederico Morais, a “escola pernambucana” seria resultado da

repercussão do debate entre o cosmopolitismo da vanguarda e o conceito de arte

brasileira reaberto no IV Salão de Brasília com a vitória do pintor João Câmara

Filho. A partir deste momento, as lacunas estruturais do campo brasileiro de

produção artista começariam a comportar uma parcela de indeterminação ligada

especialmente ao fato de que os agentes, sobretudo em um campo tão pouco

institucionalizado, dispõem de uma margem objetiva de liberdade que seriam

capazes de subverter, principalmente em épocas de crises, as regras

preestabelecidas pelo campo.

27 Ver mais sobre o IV Salão de Arte Moderna do Distrito Federal no item 2.3., segundo capítulo,
página 68.
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Por exemplo, em um momento que o campo de produção artística do eixo

Rio-São Paulo estava fechado à produção de diferentes regiões do Brasil, a

vitória de Câmara e em seguida o prêmio de viagem ao estrangeiro no Salão

Nacional dado ao gravador Gilvan Samico, a redescoberta pelo mercado e pela

crítica de Vicente Rego Monteiro (um dos pioneiros do modernismo brasileiro), o

retorno de Montez Magno para Olinda e, enfim, o Movimento Armorial do escritor

Ariano Suassuna mostravam a força da produção pernambucana que não mais

poderia ser ignorada pelos centros legitimadores. A arte de Pernambuco, dentro

de um processo de globalização, que se encontrava (até hoje se encontra) em

uma posição subordinada ao eixo Rio-São Paulo (que por um longo tempo teria

buscado afirma-se como totalizantes e naturais), começaria a relativizar a

centralidade do discurso nacional. Para Moacir dos Anjos:

“As reconstruções identitárias que, formuladas nas regiões periféricas,
acompanham o processo de globalização são (...) enunciados críticos à
universalização de códigos criados nas regiões que detêm o poder de
difundir valores simbólicos mundialmente. Em vez de rejeitar
formulações a eles estranhas ou de reproduzir mimeticamente uma
linguagem artística supostamente internacional, os criadores daquelas
regiões instituem, por meio de obras híbridas que traduzem e
aproximam formações culturais diversas, um espaço agonístico de
negociação entre diferenças que não se reconciliam. Também
condenam, por esse procedimento, idéias de pertencimento que
associam, de modo unívoco e atemporal, territórios e culturas” (ANJOS,
2005, p. 51).

Neste sentido, seria ilustrativo considerar a criação de um conceito como

“escola pernambucana” pela crítica dos centros legitimadores como um canal de

afirmação de identidade existente, embora, na visão da crítica, ocupando um

lugar coadjuvante nas hierarquias simbólicas das regiões do país. A então “escola

pernambucana” seria um canal de consolo no processo de auto-afirmação da

identidade da periferia desenvolvido não apenas por Pernambuco, mas por novos

centros artísticos de diferentes capitais do Brasil28. Afinal, em vez de reconhecer

o talento individual de cada artista, a crítica os colocavam em um único bloco:

“escola pernambucana”. O ponto de vista cosmopolita de parte da crítica nacional

procurava absorver a produção pernambucana, ao mesmo tempo em que

buscava diminuir o impacto pessoal de cada artista. Com efeito, o aumento do

volume e da qualidade técnica da produção pernambucana, como um elemento

externo e alienígena, afetaria as relações de força no seio do campo de produção

restrita das metrópoles brasileiras. Para Pierre Bourdieu:

28 Ver mais sobre a emergência de novos centros artísticos no Brasil e o conseqüente processo de
auto-afirmação da identidade no item 1.5. primeiro capítulo, a partir da página 43.
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“As lutas por definição (ou de classificação) têm como aposta fronteiras
(entre gêneros ou as disciplinas, ou entre os modos de produção no
interior do mesmo gênero) e com isso hierarquias. Definir as fronteiras,
defendê-las, controlar as entradas, é defender a ordem estabelecida
pelo campo” (BOURDIEU, 2002, p. 255 [1982]).

Da mesma forma que cabe aos dominantes defender sua posição, compete

– nas palavras de Bourdieu – aos recém-chegados a produzir efeitos, ainda que

sejam simples reações de resistência ou de exclusão. Nesta circunstância,

aparece o pintor João Câmara Filho que, atuava como crítico, e considerava

discutível a existência de uma Escola. Para ele, “ao contrário da superfície de

uma escola”, a característica da arte pernambucana daquela época seria “a

profundidade de opções e individuações”. E no lugar de uma única imagem,

Câmara apontaria três faces expressivas principais: “Figuração Crítica e Social”,

“Figuração Metarregional” e “Poesia do Experimental” (CÂMARA, Revista da

Cultura, abr. 1974).

Em um relatório sobre a situação da arte de Pernambuco, publicado na

Revista da Cultura (abril de 1974), o pintor afirmava que “a insistência de uma

temática social, em dado momento, foi para os artistas um fato irreversível” e

seria justamente o conjunto de significados que, nas palavras do artista, daria

“homogeneidade ao compacto figurativo em Pernambuco” (CÂMARA, Revista da

Cultura, abr. 1974). Mas, as narrativas empenhadas em denotar algo que seria

próximo ao universo simbólico de Pernambuco, não traziam consigo idéias de

pertencimento a um único bloco. Afinal, João Câmara Filho apontaria três

expressões dentro de um mundo de bens simbólicos. Parte da produção

pernambucana assumia uma natureza tensa e transacional de suas identidades

evitando assim ser apreendida pelos centros legitimadores quer como exótica,

quer como arcaica. Na perspectiva de Homi Bhabha a “margem do hibridismo,

onde as diferenças culturais se tocam de forma ‘contingente’ e conflituosa, torna-

se o momento de pânico que revela a experiência fronteiriça” (BHABHA, 2003, p.

286 [2001]).

Considerando as argumentações de João Câmara Filho, seria interessante

detalhar as três fases da arte pernambucana. Para o pintor, os artistas

envolvidos na “figuração crítica e social” não estariam em busca do social

descritivo, mas de “um processo crítico capaz de enfrentar, sem paixões

adolescente, toda a gama de transformações culturais e políticas que situam a

região” (CÂMARA, Revista da Cultura, abril de 1974). Refletindo o depoimento de

Câmara, Frederico Morais situaria como os autores desta figuração o próprio João
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Câmara Filho, Maria Carmem, Guita Charifker, Anchises Azevedo, José Cláudio,

Ismael Caldas, Rodolfo Mesquita, Roberto Lúcio, Luciano Pinheiro, Tiago Amorim,

José Alves e Wellington Virgolino (obras das fases 65/66).

Figura 17 – Obra de Maria Carmem. Sem Título, 1977 óleo
sobre hardboard, c.i.e.

O outro lado da figuração, ainda na análise de João Câmara Filho, estaria

restrito a dois nomes: Gilvan Samico e Francisco Brennand. O primeiro estaria

influenciado pelo Movimento Armorial. Para o pintor “a inspiração na gravura

popular é tão importante como a própria disposição artesanal do trabalho”

(CÂMARA, Revista da Cultura, abr. 1974). No segundo destaca sobretudo um

período floral, uma “visão quase panteísta da vegetação da zona da mata”

(CÂMARA, Revista da Cultura, abr. 1974). No experimentalismo, Câmara situaria

Montez Magno (por sua pesquisa na ornamentação geométrica dos fiteiros do

Nordeste), Anchises de Azevedo, Jorge Tavares e Maria Carmem. Para João

Câmara Filho, a arte pernambucana encontraria uma posição própria e específica

no campo brasileiro de produção artística.

“Importantíssimo para esta geração, que também é minha, é estar
nesta posição de fronteira, que nada tem de eclético, mas que é um
terceiro espaço onde o pêndulo das previsibilidades artísticas muda
inopinadamente de curso” (CÂMARA, Revista da Cultura, abr. 1974).
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Figura 18 - Candeeiro Verde de
Francisco Brennand, 1968, óleo
sobre tela, 116 x 80cm.

Por essas características, a arte pernambucana estaria entre o

cosmopolitismo da prática da vanguarda do eixo Rio-São Paulo, de um lado, e o

pauperismo criativo, o folclorismo e o regionalismo de outro. Em um universo,

como até então estaria estruturado o campo brasileiro de produção artística,

onde existiria a busca de uma única fala, a produção pernambucana ocupava

uma posição distinta e distintiva e, sem ter que necessidade de o querer,

afirmaria sua identidade, ou seja, sua diferença, a fazê-la conhecida e

reconhecida mesmo que na visão da crítica como um bloco artístico: “escola

pernambucana”. Para Frederico Morais, a arte de Pernambuco - à medida que

constituiria “ao lado de Volpi, de Antônio Henrique Amaral e uns poucos outros

uma das referências principais sempre que se cogitava a existência de uma arte

com características culturais brasileiras” - constituiria uma espécie de terceiro

espaço da arte produzida no Brasil. No momento em que se destaca um terceiro

lugar, como espécie de zona de negociação, surge a possibilidade de

redimensionar a dualidade do debate centro / margem do campo brasileiro de

produção cultural. Voltando para as reflexões de Frederico Morais:

“Um reencontro com a arte de Pernambuco (...) significou, para mim,
uma confirmação de sua importância. Especialmente Câmara e Samico,
pólos de uma arte fortemente marcada pela paisagem local (não
apenas física, mas cromática, mágica, social, cultural, econômica e
mesmo política), mas sem perder, em nenhum momento, sua
universalidade” (MORAIS, O Globo, 05 jun. 1975).

Compreender a posição da arte pernambucana, aqui, como o nascimento

de um terceiro espaço, contribui para o entendimento da movimentação dos
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agentes no interior do campo frente a uma discussão antiga, mas que segundo o

crítico do Jornal do Brasil, Roberto Pontual, estaria a caminho de uma política de

diferenças. Alberto Moreiras chama atenção para as práticas da consciência

diferencial que não oferecem nada que vá além da observação do aparato

ideológico em resposta ao qual elas surgem, já que elas “só podem ser

entendidas como práticas produzidas pela própria interpelação ideológica que as

formas e, ao formá-las também as empreendem” (MOREIRAS, 2001, p. 95).

Apoiar na diferença como uma forma de construção ideológica de alteridade

poderia expor, segundo Bhabha, “a alienação entre o mito transformacional da

cultura como linguagem da universalidade e generalização social” (BHABHA,

2003, p. 179 [2001]). Para Bhabha:

“Os embates de fronteira acerca da diferença cultural têm tanta
possibilidade de serem consensuais quanto conflituosos; podem
confundir nossas definições de tradição e modernidade, realinhar as
fronteiras habituais entre público e o privado, o alto e o baixo, assim
como desafiar as expectativas normativas de desenvolvimento e
progresso” (BHABHA, 2003, p. 21 [2001]).

Não resta dúvida que os debates acerca das divergentes produções

artísticas que eclodiam no campo brasileiro havia sendo engendrada quer pela

crítica jornalística quer pelos próprios artistas por meio de complexos diálogos

tensos e conflituosos. Porém, o debate, que mesmo antigo não seria

necessariamente levado a sério (os centros dominantes haviam decidido

anteriormente que a produção que valia era a produzida no eixo Rio-São Paulo),

conquista reconhecimento no X Salão de Arte Contemporânea de Campinas que

seria uma das poucas mostras no Brasil “interessadas em se adaptar às

constantes modificações que a arte atual tem indicado”, (PONTUAL, Jornal do

Brasil, 03 nov. 1975). Dentre as mudanças mencionadas por Roberto Pontual

estaria a incidência de pólos no campo brasileiro de produção artística e, até

mesmo, a possibilidade de um modelo nacional em trânsito para a arte brasileira.

Frente aos debates, a comissão organizadora, composta pelos críticos Aline

Figueiredo, Aracy Amaral e Frederico Morais, decidiu realizar o Salão em novos

moldes, convidando 12 artistas brasileiros a dele participarem, não com obras,

mas com uma seqüência de slides de sua evolução e pontos de vista. Na escolha

dos nomes, a comissão cogitou em reunir artistas cujas obras se caracterizassem

pela atualidade no contexto brasileiro em termos territoriais, assim como a

diversidade das tendências vigentes. Foram convidados: Mira Schendel, Rubem

Valentin, Sérgio Camargo, João Câmara Filho, Tomie Ohtake, Franz Weissmann,
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Antônio Henrique Amaral, Nelson Leirner, Almílcar de Castro e Maria Leontina.

Com a denominação de Arte no Brasil, documento/debate – 12 artistas, a

intenção seria, ao discutir suas obras, debater a arte brasileira.

Segundo Roberto pontual, por inúmeras razões, o debate acabaria sendo

reduzido a um nível bastante inferior ao desejado, mas o mérito maior do Salão

de Campinas estaria no conjunto das opiniões dos artistas que acabariam por

proporcionar uma visão panorâmica eficaz, “ainda que reduzida a microcosmo,

de uma ampla parcela das principais tendências em jogo na arte brasileira nos

últimos 25 anos” (PONTUAL, Jornal do Brasil, 12 nov. 1975). Para Pontual:

“O panorama vai da elaboração da fonte popular em termos
construtivos na pintura de Rubem Valentim aos diferentes níveis de
acesse geométrica, purificada por completo de referências do mundo
real, na escultura de Weissmann, Sérgio Camargo e Almícar Castro. Vai
também da figuração explícita e crítica de Antonio Henrique Amaral,
João Câmara Filho e Humberto Espíndola – protótipos de três pólos de
cultura no Brasil: São Paulo, o Nordeste e o Centro-Oeste – até as
zonas intermediárias entre criar o novo e refletir o prévio, que marcam
a pintura de Maria Leontina, Mira Schendel e Mário Bueno. E engloba,
por fim, desde a tensionada abstração de origem oriental de Tomie
Ohtake à irreverência da sucessão de happenings críticos da arte que
tem sido a base de atuação de Nelson Leirner” (PONTUAL, Jornal do
Brasil, 12 nov. 1975).

Na visão de Roberto Pontual, o campo brasileiro de produção artística

estaria apresentando caminhos divergentes, mas, a pintura, nas décadas de 60 e

70, ainda estaria sob os valores e processos conceituais. Mesmo assim, a cena

artística não conseguia manter as portas fechadas para problemática social que

estaria representada em parte pela “escola pernambucana”: o terceiro espaço.

Na perspectiva de Homi Bhabha, a “temporalidade não sincrônica das culturas

nacional e global abre um espaço cultural - um terceiro espaço - onde a

negociação das diferenças incomensuráveis cria uma tensão particular às

existências fronteiriças” (BHABHA, 2003, p. 300 [2001]). Neste sentido, os

conflitos no circuito nacional não seriam de ordem ontológica, em que as

diferenças são efeitos de alguma identidade totalizante, mas da natureza das

identidades divergentes, ou seja, da “regulação e negociação daqueles espaços

que estão continuamente, contingencialmente, se abrindo, retraçando as

fronteiras, expondo os limites de qualquer alegação de um signo singular ou

autônomo de diferença” (BHABHA, 2003, p. 301 [2001]).

As mudanças ocorridas no Salão de Campinas seriam ilustrativas das

divergências estilísticas e ideológicas dos emergentes produtores e da tentativa

da tentativa dos centros legitimadores em absorver essas produções. A proposta
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do Salão de discutir a arte brasileira frente às novas linguagens resultaria em um

documento, no qual João Câmara Filho afirmava que “mesmo que possam

interessar problemas estilísticos de ordem geneticamente estéticos, ou ainda

problemas de história ou opção individual, a estes pequenos teoremas se

sobrepõe o enigma muito mais complexo que é este contexto da arte brasileira”

(CÂMARA, Folha de São Paulo, 09 nov. 1975). O depoimento, ilustrado

justamente com os três primeiros trabalhos que realizou para Cenas, 1937,

1930, 1945-I, parecia antecipar a intenção do pintor em fazer dessa série uma

proposta de debate sobre a arte brasileira. Naquele momento, Câmara

acreditava que o impasse estético brasileiro, em querer definir um modelo

artístico nacional, não seria urgente e muito menos uma solução. João Câmara

Filho não via mais a discussão da cena artística brasileira “como uma

revitalização das dicotomias região-universo, vanguarda-retaguarda,

academismo-contraculturalismo etc”. Para ele:

“A colocação destas polaridades, que em qualquer ponto de seus
corpos se imbricam na massa falida dos diversos humanismos
retóricos, perde importância em função da estrutura sombria que se
sobrepõe à sobrevivência da arte brasileira enquanto campo crítico.
Este o sentido crítico que a arte brasileira, a meu ver, deve assumir
para não ficar entre os muros do atraso alfandegário de um lado e da
ameaça de sua normatividade, pelo outro” (CÂMARA, Folha de São
Paulo, 09 nov. 1975).

No seu testemunho, Câmara demonstrava sua preocupação com “a

estrutura sombria que se sobrepunha à sobrevivência da arte brasileira enquanto

campo crítico”, observando que “mais importante do que as colocações

individuais de cada artista era a discussão sobre o próprio contexto da arte

brasileira” (CÂMARA, Folha de São Paulo, 09 nov. 1975). Cinco anos mais tarde,

no Fórum de Arte Contemporânea na Cidade do México, Câmara publicaria um

ensaio relembrando sua participação no Salão de Campinas. Nele, o pintor dizia

que o caráter passional do seu depoimento seria resultado da “severa repressão

política em que vivia meu país e foi também um testemunho em face das

bizantinas questões de melhorismo estético proposta pelos centros culturais

dominantes”. E completa:

“Não foi acidental que depois desta exposição tenha me dedicado por
dois anos ao projeto das Cenas da vida brasileira, uma série
obstinadamente gráfica e pictórica, voltada para o desdobramento
criativo da iconografia política e histórico-social do meu país” (CÂMARA,
1981).

Em uma outra observação sobre a arte brasileira, publicada no Jornal do

Brasil em 12 de novembro de 1975, o pintor João Câmara Filho postulava sobre
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a problemática inserção da arte produzida no norte e nordeste do Brasil no seio

do campo. Para o pintor, seria mais próprio falar em pólos regionais do que uma

região de uma produção artística com volume homogêneo (como a crítica

costuma colocar – regionalista), embora com algumas características em comum.

Os pólos estariam concentrados nas capitais e “são mais concentradoras que

irradiantes, caráter que coincide incidentalmente com a própria situação e fluxo

socioeconômico da área”. O pintor afirmava que a falta de dinheiro para a

produção cultural, que sempre pareceria supérflua ou luxuosa nestes pólos, seria

em parte responsável pela imobilidade do quadro cultural da região. Para o

pintor:

“Nesta imobilidade, proliferam os arcaísmos remanejados pela
perspectiva turística, viciando na ótica do consumo tanto o artesão
quanto o erudito. Estes arcaísmos tanto sustentam uma imaginária do
folclore, quase como uma nostalgia agrária, quanto estilizam
comercialmente a imaginária religiosa do barroco. Noutro nível, alguns
artistas manejam uma conduta que acreditam de vanguarda, utilizando
um instrumental e um ratio dos anos 50 e 60, pensando em abalar
assim a estrutura ‘provinciana e desinformada’, em clara oposição aos
‘folclóricos’. Destes dois grupos, surge a idéia dialética de forças morais
tão adequadas ao imobilismo, e que é ao mesmo tempo o genótipo de
uma atitude sincrética para com o velho problema do regional x
universal. Aparecem então os temas folclóricos regionais tratados à
maneira e à ótica dos folclores universais vigentes” (CÂMARA, Jornal do
Brasil, 03 nov. 1975).

E seria dentro desse quadro de imobilismo cultural que João Câmara Filho

descreveria o novo caminho já mencionado por Roberto Pontual. Para o pintor,

dentro do arcaísmo e da exploração mercantil, havia uma parte da arte

pernambucana que consistia na consciência crítica dos artistas mais recentes

capazes “de preferir uma individualidade e um comportamento alerta porque

sitiado. E sitiado não apenas pelo conjunto de discussões que o exercício de sua

arte obriga, mas pelo próprio nítido cerco de realidades sociais e políticas que

asfixia cada um dos inchados pólos” (CÂMARA, Jornal do Brasil, 03 nov. 1975).

Nesta perspectiva, a existência de uma “escola pernambucana” , como a crítica

nacional sugeria, parecia não corresponder à profundidade da discussão e da

produção da arte pernambucana que, apesar de crítica, difundia individualidades.

Todavia, se, nas palavras de Bourdieu, “as grandes alterações nascem da

irrupção de recém-chegados que (...) tendem a impor ou pretendem impor em

um campo de produção que é para si mesmo seu próprio mercado um novo

modo de avaliação dos produtos” (BOURDIEU, 2002, p. 255 [1992]), o terceiro

espaço ocupado pela arte pernambucana interferiria na visão totalizante do
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campo brasileiro de produção artística, direcionando-o ao encontro da

possibilidade de mundo transnacional e híbrido. E neste ambiente, a crítica

política e social levantada de forma única por João Câmara Filho nas Cenas da

vida brasileira, em um momento onde o medo e a repressão marcavam a

sociedade, não poderia ficar fora das fronteiras do debate e do conceito de arte

brasileira.
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3.3. Cenas da vida brasileira e a crítica de arte: em meio

ao debate sobre o conceito da arte brasileira.

Quatro anos após o lançamento da série, em uma entrevista publicada

originalmente na primeira edição do livro Cenas da Vida Brasileira de Frederico

Morais, em 1980, o crítico perguntou a João Câmara Filho: “Teria sido uma

coincidência a apresentação das Cenas no eixo Rio-São Paulo com uma certa

ênfase na discussão do conceito de arte brasileira? Foi uma tática sua colocá-las

em circulação naquele momento?” Câmara respondeu: “Não, não foi uma tática.

Mas de qualquer maneira as Cenas estimularam o debate” (CÂMARA, 2003, p.

91). O debate mencionado seria o impasse recorrente no campo brasileiro de

produção artística, que desde o modernismo e sua Semana de Arte Moderna de

1922, discute a problemática da identidade e das diferenças da arte brasileira.

Arrastadas em congressos e exposições por toda parte, essas discussões

parecem infindáveis a intelectuais e críticos brasileiros e com as Cenas o impasse

assumia um caráter dialético: ambos os lados do debate, o centro e a periferia,

expõem e tentam decifrar o problema da circunstância de um e dele frente ao

outro.

Dois anos antes do lançamento da série, em 1976, João Câmara Filho

acreditava que “qualquer solução que se pretenda para uma arte dita brasileira é

viável, mas inevitavelmente totalitária”. Para o pintor o que realmente

interessava, nestes debates, seria o próprio impasse “porque daí se estrutura o

processo de uma arte brasileira consciente de sua instabilidade e capaz de

sustentar suas pragmáticas provisórias” (CÂMARA, Folha de São Paulo, 03 set.

1974). Raymond Williams afirma que a construção da identidade da arte não

pode ser encarada apenas nas apreciações estética e intelectual, “mas como, em

si mesmas, processos sociais disfarçados”. Para Williams, “muito se terá, pois, a

ganhar reconhecendo-as como processos sociais; mais ainda, como processos

sociais de um tipo extremamente significativo e valioso” (WILLIAMS, 2000: 125

[1992]). Entender o lugar da pintura brasileira nos anos 70 seria inicialmente

uma contradição, um problema de identidade. A explosão das linguagens e

suportes, não apenas no Brasil como no mundo, colocaria a prova os limites que

separam a arte da vida. Segundo Artur Freitas, “a efetiva institucionalização de

um espaço social próprio à arte é contraposta tanto à cultura de massa quanto à
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violência das novas vanguardas”. A respeito do campo brasileiro de produção

artística dos anos 70, Freitas comenta:

“em meio a uma diversidade expressiva fabulosa, os problemas gerais,
enfim, de uma sociedade de consumo urbanizada e socialmente
desigual, bem como os problemas específicos de uma sociedade
brasileira oprimida pelos desmandos da ditadura militar, tornam-se
conteúdos freqüentes à arte. A contestação (via novas figurações e
vanguardas), se é um dos retratos possíveis do momento, talvez, aqui,
também funcione como caminho interpretativo” (FREITAS, 2004, p.
61).

Naqueles anos de repressão, várias modalidades culturais avançavam ao

centro das questões políticas, econômicas e ideológicas, conquistando espaços,

mas também sofrendo pressões e repressões. O terreno da pintura, ainda

minado pelos preconceitos em torno do embate centro-periferia, acabaria

aprofundando o impasse na segunda metade dos anos 70, época em que a área

experimental, até então legitimada nos grandes centros, perdia força, enquanto

a periférica aumentava e descentralizava a produção cultural. Para Bhabha, a

“tradução cultural dessacraliza as pressuposições transparentes da supremacia

cultural e, nesse próprio ato, exige uma especificidade contextual, uma

diferenciação histórica” (BHABHA, 2003, p. 314 [2001]). Parecia não haver outra

saída aos dominantes do que a tentativa de um absorver a produção da margem

em um sincretismo cultural onde seriam apropriados tanto os elementos

primitivos e exóticos da periferia, como o progresso, a decadência, a cultura

tecnológica e o individualismo da modernidade.

Ser cosmopolita na periferia, nas palavras de Angela Prysthon, “implica no

reconhecimento da diferença latino-americana e na inserção dessa diferença no

contexto mais amplo da metrópole moderna” (PRYSTHON, 2002, p. 27). A

produção de João Câmara Filho trazia indícios desse cosmopolitismo periférico

(como veremos no discorrer deste texto). E em um momento em que a crítica

estaria voltada, mais uma vez, ao debate do conceito e do lugar da arte

brasileira, Câmara apresenta sua série mais famosa: Cenas da Vida Brasileira. No

dia 01 de maio de 1976, o suplemento Serviço do Jornal do Brasil estampava o

painel 1930 do conjunto com a seguinte chamada:

“No momento em que se discute tanto o que é e o que não é arte
brasileira, a série Cenas da Vida Brasileira / 1930.1954, com pinturas e
litografias do paraibano-pernambucano João Câmara Filho, serve de
novo impulso para o debate” (Jornal do Brasil, 01 mai. 1976).

A exibição de Cenas no eixo Rio-São Paulo, campo minado por “complexos

de inferioridade e pela submissão algo doentia e mórbida aos modelos
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internacionais e uma iconografia correspondente” provocou uma súbita

desorganização no meio artístico brasileiro, atingindo os mais diversos agentes

do campo como o público, as galerias, os museus e principalmente a crítica. A

crítica carioca, tomada pelo impacto da obra, manifestou-se em peso sobre a

exposição. Diversas notas e matérias haviam sido publicadas na ocasião. Porém,

textos com a intenção de discutir a série e o cenário das artes brasileiras seriam

escassos, embora ilustrativos. Por exemplo, em um longo artigo publicado no

Jornal do Brasil, Roberto Pontual escrevia que “o ano de 1976 ficará sem dúvida

marcado pela presença do jovem paraibano, hoje pernambucano, João Câmara

Filho”. Neste ensaio, o crítico constrói um rápido histórico sobre os trabalhos

anteriores de João Câmara Filho, tendo como base pseudo-personas (1969-

1974) e Variações Imperiais, este último explorando a temática acerca de D.

Pedro I (1970). Daí, Pontual concluía que via na obra de Câmara “a persistência

em torno de um realismo crítico, mágico e telúrico, sob o envoltório ao mesmo

tempo surrealizante e conceitual” (PONTUAL, Jornal do Brasil, 29 mai. 1976).

Figura 16 - Independência, 1970.
Acrílico sobre tela, xx cm x xx cm.

A propósito das influências recebidas pelo artista, Roberto Pontual sugere

uma “retomada de antropofagia oswaldiana: ingestão e digestão de elementos

díspares”. O modernismo de Oswald de Andrade e Mário de Andrade, segundo

Angela Prysthon, ao invés de abafar os aspectos da miséria urbana ou evitar a

periferia como faziam os entusiastas pelo progresso da metrópole do pré-

mordenismo, procuravam ver na metrópole as disparidades entre burguesia e

proletariado, centro e subúrbio. O Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade

com seu “Tupy or not Tupy, that is the question” estaria “exatamente no ponto
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intermediário entre o auto-exotismo e cultura ocidental, entre o primitivo e o

sofisticado, entre o rural e o urbano, entre provincianismo e cosmopolitismo,

finalmente entre Outro e Mesmo” (PRYSTHON, 2002, p. 25). A dialética do

cosmopolitismo proposta pelo movimento modernista captaria justamente este

espaço mediado, esse cruzamento de elementos díspares identificados por

Roberto Pontual na obra de João Câmara Filho.

Mas, ao atualizar a idéia de cruzamento na segunda metade do século

XX, a linguagem de Cenas vai além de uma simples releitura dos modernismos

latino-americanos dos anos 20. Recuperando conflitos e ideologias da época

como se fossem provas contra ou a favor dos personagens da série, Cenas da

vida brasileira, a partir da recriação da memória política do país, transforma o

presente da icônica narrativa no memorial obsessivo do que foi excluído,

amputado, despejado e que por esta razão se torna um espaço apto para a

negociação das diferenças. Nas Cenas, o ponto culminante, para Pontual, seria o

apetite da série exatamente “pelo arcaico e o contemporâneo, o nosso e o vosso

– uma mistura fascinante, inevitável e impulsionante” (PONTUAL, Jornal do

Brasil, 29 mai. 1976).

Ao desafiar as aspirações de modernidade dos intelectuais e artistas

daquela época, Annateresa Fabris afirmava que Câmara teria “encontrado

modelos analíticos mais articulados no decênio passado, quando o debate pós-

moderno obrigou a historiografia artística a rever e repensar os postulados

fundamentais da vanguarda” (FABRIS in. LOPES, 1995, p. 12-13). As Cenas

estabeleciam um contraponto entre o fato à vista de todos e o contexto que a

cerca, entre a vida pública e vida privada, entre o documento e interpretação.

Para Frederico Morais, com as Cenas, “pela primeira vez as pessoas saíram de

uma exposição convencidas de que era possível fazer uma pintura

ostensivamente figurativa com um nível conceitual” (MORAIS in. Câmara, 2003,

p. 94). Cenas da vida brasileira estaria lançando outras dimensões ao conceito

cosmopolita. Para Angela Prysthon:

“A partir da modernidade e dos vários modernismos locais,
presenciamos a emergência de um cosmopolitismo dialético na
periferia, que atua justamente na tensão entre a realidade e a tradição
nacionais e as aspirações a uma cultura internacional e moderna. Ser
cosmopolita nesses tempos e nesses espaços implica, em um primeiro
momento na tomada de consciência, a constatação de uma ‘metrópole’,
de um modelo de civilização a ser seguido, e da importância de
modificar esse modelo a partir da ‘diferença’, das especificidades
nacionais” (PRYSTHON, 2002, p. 93).
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Ou seja, seria nos deslocamentos de domínios de diferenças que o

interesse comunitário e o valor cultural são negociados. Voltando à avaliação de

Roberto Pontual, outro elemento que chama atenção neste texto seria a

preferência do autor em se referir mais ao pintor e menos às Cenas. Para

Pontual, uma das principais características de Câmara seria “a do artista que

investiga e não do historiador que documenta” e diz “na mesma medida em que,

manipulando os dados de sua nordestinidade, jamais se voltou para o exótico

pelo exótico – isto é, jamais foi um regionalista”. Seria nesta postura diante ao

campo e da prática da pintura que o pintor João Câmara Filho assumiria o papel

do cosmopolita periférico. Sobre a história e o documento, Câmara “exige intervir

como artista, reinventando-o”. A respeito do campo brasileiro de produção

artística, o crítico explana a importância do pintor em um momento de crise para

arte brasileira.

“A se concluir pelas exposições realizadas neste primeiro semestre nos
museus e galerias cariocas e paulistas, o panorama das artes visuais
brasileiras está se mostrando bem mais acanhado do que no ano
anterior. Do que se viu até aqui, poucas coisas fogem a essa atmosfera
de recesso e entre elas, as apresentações do pintor João Câmara
podem ser consideradas como um dos raros fatos de maior importância
do período, sobretudo com suas Cenas da Vida Brasileira”(PONTUAL,
Jornal do Brasil, 29 mai. 1976).

Roberto Pontual não seria o único a compartilhar dessa opinião. Frederico

Morais, por exemplo, em um papel quase paternalista frente à obra de João

Câmara Filho, situava a exposição não apenas como “um cume na carreira do

jovem artista, que é uma das figuras centrais da figuração crítica do Nordeste”.

Na visão do crítico, a exibição das Cenas da vida brasileira seria “um dos

momentos culminantes da pintura brasileira”. O conjunto seria, para Morais, “a

primeira individual importante neste início modorrento de temporada” (MORAIS,

O Globo, 25 de maio de 1976). Frederico Morais publicaria várias reflexões sobre

a série, além de ter sido responsável pelo texto do catálogo da exposição e de

um audiovisual para complementar a mostra.

Dentre os vários ensaios publicados pelo jornalista, chamaria atenção à

identificação de mais um paradoxo, desta vez, no âmbito emocional. Em um dos

seus artigos, o crítico assegurava que “como esta primeira leitura dos quadros de

Câmara, ainda sob o impacto da descoberta, é nitidamente emocional,

estabelece-se uma espécie de jogo de atração e repulsa” (MORAIS, O Globo, 26

mai. 1976). A repulsa estaria no tratamento ostensivo da figura humana, nas

marcas do tempo e da vida política expostas nos corpos, nos objetos-máquina,



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
A CRÍTICA DE ARTE E A EXPOSIÇÃO DAS DIFERENÇAS: Os efeitos da crítica jornalística no

processo social da legitimação da produção artística de João Câmara Filho.

122

entre outras inserções desagradáveis à primeira vista, mas que exercem, ao

mesmo tempo, “uma poderosa atração”. Paradoxalmente, “somos colhidos pela

obra, tomados por uma sensação de estranhamento” (MORAIS, O Globo, 26 mai.

1976). Para o crítico, em relação à pintura, o lado emocional do conjunto seria

caracterizado “pela tentativa de identificação dos atores e seus papéis”. O crítico

sugeria observar, na exposição, “a diferença das reações de expectadores jovens

e velhos”. Assim, “segue-se a constatação, um tanto frustrante, mas ao mesmo

tempo enriquecedora do caráter apócrifo e inventado das cenas. É neste

momento que as cenas adquirem ‘universalidade’ ou mesmo atualidade”

(MORAIS, O Globo, 26 mai. 1976).

Portanto, nem todos os críticos concordariam com o caráter atual e

universal das Cenas. É importante trazer à discussão que, um ano antes do

lançamento da série, “a vanguarda brasileira, a carioca em particular, desovava

no Museu de Arte Moderna, através da área experimental, uma produção

acumulada nos últimos anos e cuja circulação se tornara difícil por razões que

pareciam a todos muito óbvias” (MORAIS in. CÂMARA, 2003, p. 38). Negando

todas as diretrizes traçadas pela história recente da arte brasileira, Cenas

estimulava o debate e obrigava a crítica especializada a se posicionar sobre as

possibilidades das três produções e entre elas a arte pernambucana como

terceiro espaço.

Stuart Hall afirma que os padrões de troca cultural desigual, familiar

desde as primeiras fases da globalização, continuam a existir na modernidade

tardia. Segundo ele, “as evidências sugerem que a globalização está tendo

efeitos em toda parte, incluindo o Ocidente, e a ‘periferia’, também está vivendo

seu efeito pluralizador, embora num ritmo mais lento e gradual”. Nesta

perspectiva, a arte da província, representada por João Câmara Filho, também

exerce influência na construção do processo de hibridismo cultural, mas os

produtores dos centros legitimadores, em uma tentativa de defender sua posição

privilegiada no campo brasileiro de produção artística, colocaria barreiras.

Segundo Pierre Bourdieu:

“(...) os membros plenos do campo estão condenados a hesitar, como
nas questões de honra e em todas as lutas simbólicas, entre o golpe do
desprezo que, se não é compreendido, corre o risco de aparecer como
impotência ou covardia desprezíveis, e a condenação ou a denúncia
que, ainda que custe, encerram uma forma de reconhecimento”
(BOURDIEU, 2002, p. 256 [1992]).
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Não seria, portanto, de estranhar que críticos comprometidos com a

investigação conceitual da função da arte ao declarar que “a crise, a contradição

do estatuto das Belas-Artes, é o solo da produção contemporânea”29 tenham sido

refratários ao trabalho de João Câmara Filho. Foi o caso, por exemplo, do crítico

Ronaldo Brito, que via a linguagem de João Câmara Filho como “a de um pintor

tradicional e uma orientação expressionista” e que “seu trabalho está preso nos

limites do espaço representacional pré-cubista”. Para o crítico, aproximar Cenas

da vida brasileira ao “chamado Realismo Mágico latino-americano não muda

radicalmente a cena, estaríamos sempre no interior da ordem representacional

pré-cubista” (BRITO, Opinião, 15 mai. 1976). Quatro anos depois, Câmara se

manifestaria: “para contestar” - o comentário de Ronaldo Brito de que o pintor

havia optado por espaços pré-cubistas – “poderia dizer que qualquer espaço me

interessa”. A respeito das escolhas no processo de construção das Cenas,

afirmava o pintor:

“Usando a ruptura do tempo no processo de Cenas, embora usando
uma linguagem de espaço ‘convencional’, eu estou usando uma medida
de construção, uma abordagem de inserção de tempos diversos
perfeitamente coerentes com a série. (...) O problema não é tanto o
espaço, mas das datas, do tempo. Isso se conduziu dentro de um
espaço qualquer, um espaço que não é eclético, mas sincrético, o que é
diferente. Estando implicando com a filosofia da arte positivista,
portanto reacionária, Ronaldo Brito não percebeu a atualidade do
processo” (CÂMARA, 2003, p. 101-102).

Convém pontuar que Bourdieu acredita que o valor da obra de arte seria

o efeito da concordância entre as duas faces da mesma instituição histórica: o

habitus culto e o campo artístico (BOURDIEU, 2002 [1989]). Neste sentido, a

crença do campo brasileiro de produção artística, ainda em torno desconstrução

da imagem (habitus), não aceitaria de bom grado um retorno à prática da

figuração, “da ordem representacional pré-cubista”, mesmo com indícios de

renovação como no caso das Cenas. Mas, como lembra Raymond Williams, a

obra emergente procura avançar para além de outras formas dominantes e suas

relações sócio-formais e, por vezes, sendo bem sucedidas neste processo.

Entretanto:

“Há tensão e conflito nessa área. Algumas inovações – tipos de arte e
de pensamento que emergem e persistem como perturbadores –
tenderiam a destruir o dominante em algumas de suas formas, do
mesmo modo que algumas forças sociais tenderiam a destruir a ordem

29 RESENDE, José; BRITO, Ronaldo. “Mamãe Belas-Artes”, O Beijo, nº 2, 1977. Reproduzido in Arte
Brasileira Contemporânea, Caderno de Textos 1, Espaço ABC, Funarte, Rio de Janeiro, 1980.
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social e não a reproduzi-la ou modificá-la” (WILLIAMS, 2002, p. 202
[1992]).

Assim, a ordem, até então dominante, engajada na linguagem conceitual

da arte, faria uso de mecanismos de defesa. No caso da crítica de arte, já no

título de sua matéria, Verdades Convencionais (Opinião, 15 mai. 1976), Ronaldo

Brito colocava-se contra a exposição. Em um texto ora equivocado, ora

preconceituoso, Brito afirmaria a existência de “um interesse imediato na

exposição: o de trazer para dentro do vago e remoto circuito de arte a história

política brasileira e mobilizar uma atenção inteligente nesse sentido”. Estaria o

crítico, dessa forma, acusando o pintor de se aproveitar do momento em que se

discutia uma função social para arte? Ronaldo Brito justificaria que estar do lado

da arte brasileira não seria “exaltar nenhuma metafísica da alma nacional, mas

colocar-se efetivamente desde o ponto de vista da produção: analisar os eventos

e as linguagens segundo os interesses da dinâmica produção local”. A respeito do

campo e a exposição de Cenas da vida brasileira, Ronaldo Brito cogitava:

“Há uma retórica cada vez mais expandida em torno do chamado
processo de descolonização cultural. Podemos estar todos de acordo
quanto à necessidade de tal processo mas a participação da arte nesse
contexto é muitas vezes postuladas de forma irrisória, tomando uma
figura francamente irrisória. Este é o caso quando se defende uma arte
de temática obrigatoriamente brasileira ou quando se ergue, quem
sabe muito colonizadamente, valores como o exótico e o esculacho a
paradigmas da nossa produção cultural” (BRITO, Opinião, 15 mai
1976).

Embasada em uma espécie de evolucionismo positivista, o tom da crítica

de Ronaldo Brito acusava João Câmara Filho de pintor oficial ao colocar a série

em uma classe da arte brasileira “próxima da categoria de Nação em política”.

Para ele, “a percepção de João Câmara, o modo como se apropriou do real

histórico e se dispôs a manipulá-lo, permitiram, em parte, que superasse a

inevitável superficialidade da ilustração”. Mas: “a proposta não é obviamente

comentar as situações históricas, ilustrá-las, mas fundar algum tipo de verdade

acerca delas. A natureza e o alcance dessa verdade é a questão a ser estudada”.

A natureza de Cenas, na perspectiva de Ronaldo Brito, estaria reduzida a uma

“tentativa de captação intuitiva do espaço ideológico amplo onde se inscreveram

fatos políticos brasileiros entre 1930 e 1954, que se daria com base nos

esquemas formais da pintura em sua variante expressionista”. Ou seja, para

Brito:

“A verdade desses trabalhos estaria na manipulação, informada por um
código altamente convencionalizado, de climas coletivos, tensões,
sentimentos e toda uma série de singularidades impossíveis
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praticamente de serem formalizadas pelo discurso científico da História”
(BRITO, Opinião, 15 mai. 1976).

Com efeito, Ronaldo Brito demonstrava um grande esforço na tentativa

de colocar a produção de Câmara presa às tendências regionalistas e que delas

não seria possível esperar uma renovação do cenário de produção artística

desenvolvido no país (que, partindo da hostilidade do texto do crítico, é fácil

concluir que a renovação deveria partir de uma perspectiva cosmopolita, dos

centros). A concepção de modernidade sugerida por Ronaldo Brito, seria vista

por João Câmara Filho, cinco anos depois do lançamento da série, como “uma

arte normal, na extensão do senso comum da estatística do termo, talvez ao

gosto por novidades e consumo da burguesia cosmopolita”. Para Câmara, não

seria apenas fazendo arte que se impõe um novo padrão, mas “principalmente

deixando de fazê-la”. Câmara acreditava que as expressões conceituais e

corporais desenvolvidas pela incessante busca de uma renovação do campo de

produção cultural e seus conseqüentes impasses “propuseram uma tabula rasa e

uma cura e se instalarem não como mais uma e confluente forma de arte na

cadeia evolutiva, mas como um campo lingüístico” (CÂMARA, 1981).

Ronaldo Brito considerava o termo figurativo, em uma perspectiva já

bastante usual à história da arte, como sendo indicador daquele comportamento

plástico que procura “representar por semelhança” as coisas, os seres e as

relações visuais conforme nos parecem ao sentido da visão. No trabalho de João

Câmara Filho, portanto, a figuração aparece como o processo de significação que

nos oferece certas relações visuais onde podemos projetar nossos esquemas

perceptivos e reconhecer pessoas, chinelos ou aparelhos domésticos

(GOMBRICH, 1995). Na avaliação de Ronaldo Brito, o ponto de partida das Cenas

não seria uma operação conceitual, mas as relações, os conflitos de leitura do

próprio artista aos eventos históricos manipulados. Para o crítico, na dinâmica

transformação de linguagens, João Câmara Filho “assenta muito claramente as

suas limitações. Não há como erguê-lo à categoria de paradigma de uma

alternativa para a arte brasileira”. Ronaldo Brito concluía seu artigo da seguinte

forma:

“O trabalho de João Câmara pode até ser o mais interessante entre os
que elaboram no momento uma temática brasileira ou, se quiserem
latino-americana. Mas isso não modifica o espaço produtivo onde
efetivamente está encerrado. As margens da inscrição cultural de um
trabalho são determinadas pela sua linguagem. E a linguagem de João
Câmara já está devidamente demarcada e institucionalizada” (BRITO,
Opinião, 15 mai. 1976).
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Aparentava ser um ataque ferrenho à obra de João Câmara Filho, mas, na

verdade, a avaliação de Ronaldo Brito estaria mais próxima a uma defesa

entusiástica de uma arte enfraquecida pela sua própria fragilidade e pelo

contexto a sua volta. Seria importante esclarecer, aqui, que esta observação não

se trata de um ataque ao experimentalismo. Pelo contrário, seria uma crítica à

estreiteza tática do ensaio de Brito que considerava experimentais tão somente

as manifestações ditas de meios não-convencionais. Esta delimitação seria

resultante dos impasses entre centro/ margem, metrópole/ periferia, polaridades

que faziam sombra ao campo brasileiro de produção cultural.

Pierre Bourdieu, lembra que a própria existência do campo já implica a

produção de efeitos, ainda que sejam simples reações de resistência ou de

exclusão. Por isso, argumenta Bourdieu, “os dominantes teriam mais dificuldade

em defender-se contra a ameaça contida em toda redefinição do direito de

entrada explícito ou implícito sem conferir existência, pelo fato de os combater,

àqueles que pretendem excluir”. No caso do campo brasileiro de produção

cultural, a armada da “vanguarda cosmopolita” via suas defesas enfraquecidas

na medida em que parte da crítica dos centros legitimadores procurava absorver

a produção de Câmara. O poder que o efeito dos recém-chegados (Bourdieu) ou

da obra emergente (Williams) exerce no espaço social da arte seria convertido

em “uma fronteira jurídica, protegida por um direito de entrada explicitamente

codificado (...) ou por medidas de exclusão e de discriminação tais como as leis

que visam assegurar um numeros clausus30” (BOURDIEU, 2002, p. 256 [1992]).

João Câmara Filho, contudo, não estaria sozinho em sua franca adesão a

uma linguagem figurativa, em sua escolha por temas político-sociais e em seu

interesse pelo “fato técnico”. Pintores como Antônio Henrique Amaral, Glauco

Rodrigues e Humberto Espíndola são nomes sempre lembrados em estudos sobre

o artista nordestino. Em relação à crítica de arte, Frederico Morais acreditava que

para parte dos críticos a série seria uma presença incomoda: “uma nódoa que

insiste em permanecer no tecido de nossa arte”. Porém, ainda segundo Morais,

para a maioria, “as Cenas trouxeram para a arte brasileira uma vitalidade e uma

seriedade que lhe faltavam” (MORAIS in. CÂMARA, 2003, p. 38). Ao contrário de

Ronaldo Brito, a contemporaneidade de João Câmara Filho, para alguns críticos,

30 Expressão do Latim bastante utilizada pelo Direito. Significa rol taxativo, ou seja, se alguém fala
que as situações para a concretização de um negócio são A, B e C e que as mesmas são numerus
clausus, significa que não há outras situações que possam levar à concretização do negócio.
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residia exatamente em sua opção por tratar abertamente, de forma crítica e não

laudatória, eventos marcantes da história política brasileira recente em um

momento particularmente difícil.

Seria o caso de Marinho Azevedo, por exemplo, que na ocasião da

exposição das Cenas da vida brasileira, publicaria dois textos. O primeiro na

revista Veja, destacando a imaginação quase delirante de suas litrografias, nas

quais “vê-se o artista debruçado com curiosidade, emoção e até humor sobre as

coisas que aconteceram e que se confundem com as que ele pensa e disso brota

um inteligente inquietante retrato do Brasil”. Neste artigo, Azevedo afirma a

qualidade crítica e técnica do artista que “consegue ser monumental com

naturalidade, usando figuras que se conhecem das páginas de jornal” (AZEVEDO,

Revista Veja, 05 mai. 1976).

Figura 17 - Litografia Exit, 1974, Série Cenas da Vida
Brasileira, 1930/1954. 100 litografias. 50,1 x 59,3 cm
[mancha] 56,5 x 66,5 cm [papel].

Para Azevedo, João Câmara Filho seria “resolutamente pintor, como

poucos artistas ainda têm a coragem de ser, ele se mostra desinteressado de

modismos, como quem dissesse que não tem tempo para isso, já que há coisa

demais para contar”. A respeito da temática, indaga o crítico: “Pintura política?

Certamente. Mas não porque contenha mensagens ou declarações sobre

determinado episódio ou personagem. E sim porque João Câmara se apaixona

politicamente” (AZEVEDO, Revista Veja, 05 mai. 1976). Em seguida Marinho de

Azevedo publicaria na revista IstoÉ: “Esse drama” (do getulismo), afirma, “ele o

transmitiu com o fascínio de quem olha para a história pelo buraco da
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fechadura”. Assim retirando qualquer possibilidade de uma pintura documento ou

oficial, afinal, a obra não se trata de um feixe didático político “e sim um painel

de investigações que pede do público uma ativa curiosidade” (AZEVEDO, Revista

Isto É, 12 mai. 1976).

Jayme Maurício (Última Hora) condenava a atuação da crítica de arte

frente às Cenas e o motivo não estaria na análise da composição, mas na

tentativa de criar um fetiche em torno do pintor. A questão seria a “fome de

pintura-pintura” por parte da crítica que uma vez “chegou a deglutir o jovem

João Câmara” (MAURÍCIO, Revista Última Hora, 12 mai. 1976). Com efeito, nas

palavras de Bourdieu, o valor da obra de arte não seria o artista, mas o campo

(aqui através da crítica) enquanto universo de crença que produz “a arte como

fetiche ao produzir a crença no poder criador do artista” (BOURDIEU, 2002: 259

[1982])31. Na perspectiva de Jayme Maurício, com as Cenas, João Câmara Filho

estaria sendo redescoberto pela crítica. “Ora, bom pintor com tendências

muralistas, bom desenhista e bom gravador o artista sempre foi. O motivo deve

ser uma tomada de consciência nacionalista, via Cena Getuliana, a pior forma

dessa consciência” (MAURÍCIO, Revista Última Hora, 12 mai. 1976).

Como já aconselhava o título de seu comentário (A Cena Getuliana Não

Deve Limitar João Câmara), Jayme Maurício ressalva que a exposição “não deve

ser transformada em pedestal conclusivo ou servir de entrave ou de intoxicação

no futuro do pintor”. E temia que “o jovem artista se veja quase empurrado para

uma determinada área; que por decreto da crítica laudatória ele se veja forçado

a assumir o papel de pintor da cena histórica brasileira; que se identifique com

Riviera e afins” (MAURÍCIO, Revista Última Hora, 12 mai. 1976). Para Theodor

Adorno e Max Horkheimer, o fetiche apresenta-se como conseqüência negativa

da indústria cultural já que as demandas do mercado “passam por tantas

mediações” que o valor da obra de arte seria substituído pelo valor de uso da

arte, ou seja, um fetiche. (ADORNO & HORKHEIMER, 1985, p. 147-148 [1985]).

O próprio pintor reconheceria os perigos de se tornar uma “celebridade” da

pintura e, anos mais tarde, refletia o assédio da crítica: “quando comecei a expor

no Rio de Janeiro e em São Paulo, aí pela década de 70, corri o risco de virar hit

de Caderno B (ou C ou D). Escapei. Tive sorte” (CÂMARA, Revista Continente

31 Ver sobre a criação do valor da obra de arte e sobre fetiche no interior do campo de produção
cultural no item 1.2., primeiro capítulo, página 21.
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Documento, abr. 2005). Na ocasião da mostra de Cenas, a respeito da atitude de

Câmara diante à crítica, refletia Jayme Maurício:

“João Câmara sabe dos perigos da crítica, do sucesso fácil, dos
engajamentos e endeusamentos. (...) Sabe também que os críticos
muitas vezes usam um talento jovem para certos fins e para
afirmarem-se eles mesmos, a melhor linha do ‘talent scout’
cinematográfico. Sabe que não será a sua Cena Getuliana que lhe dará
o grande pedestal, que há muita imaginação e liberdade criadora
comprovadas em sua irremediável vocação pictórica realista, mas de
um realismo ao contrário ao ‘beau idéal’, sem nada de terrível ou
horrível, como já andam apregoando” (MAURÍCIO, Revista Última Hora,
12 mai. 1976).

Se o campo de produção artística vivencia uma eterna luta dos seus

agentes por posições privilegiadas, Jayme Maurício levantava uma questão

interessante: a existência de uma espécie de olheiros da pintura (talent scout).

Em um sistema de práticas sociais, o valor da obra de arte não poderia ser

levado em conta apenas por sua materialidade, mas do conjunto de agentes e

suas relações. Um mecanismo para a consagração seria através da celebração,

da criação social como o fetichismo do nome do mestre de que falava Walter

Benjamin. Para Bourdieu, “os críticos de vanguarda se consagram obtendo a

consagração de artistas que defendem ou operando redescobertas ou

reavaliações de artistas menores nos quais empenham e põem à prova seu

poder de consagração” (BOURDIEU, 2002, p. 260 [1992]). Outro ponto a ser

ressaltado seria a defesa do realismo de Câmara, principalmente partindo de um

crítico que, alguns anos antes, duvidava do talento do pintor. Maurício afirmaria

que ainda continuaria a esperar mais de João Câmara Filho e do “processo

evolutivo desse período de angústias e dúvidas positivas, ao qual muitas

restrições já fiz” (MAURÍCIO, Revista Última Hora, 12 mai. 1976).

O pintor Mino Carta, que às vezes cumpria a função de crítico, traria mais

uma reflexão sobre Cenas da vida brasileira e a situação do campo de produção

cultural. Mino Carta dizia desconhecer os propósitos da exposição da série, mas

inquietar a burguesia “é precisamente que está fazendo Câmara: inquietando

para obrigar ao pensamento quem de hábito pensa pouco ou nada. E a sua

intrigante pintura, de figuras e símbolos perfeitamente desenhados, tem grande

força popular” (CARTA, Diário de Notícias, 21 de maio de 1976). Antes que as

Cenas chegassem a capital paulista, onde seriam apresentadas no Museu de Arte

de São Paulo de 11 a 30 de setembro de 1976, o jornalista Mino Carta, que já

vira a mostra no Rio, entrevista João Câmara Filho para a revista Status. “As

Cenas” - diz Mino - “demolem a versão da cordialidade brasileira. Contam uma
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história de maquiavelismos tropicais, de torpezas e traições, de corrupção e

violência, de hipocrisias e provincianismo, de ignorância e melancolia” (CARTA,

Revista Status, 24 jul. 1976).

Ao mesmo tempo em que expunha as Cenas no Museu de Arte Moderna

no Rio de Janeiro, João Câmara se apresentava na Galeria Bonino (11 a 29 de

maio). Para o catálogo dessa mostra Aracy Amaral escreveu uma introdução

curta que começava assim: “Diante desta série de retratos imaginados o

espectador se sente, inegavelmente, desconfortável. Como se o pintor

encontrasse um prazer secreto com o desconcerto do observador”. Ao relembrar

a última exposição do pintor em São Paulo em 1974, Aracy de Amaral voltava à

questão da polaridade do universo artístico brasileiro na medida em que

mencionava a chegada do momento para “Câmara sair um pouco de Olinda, de

Pernambuco, do Brasil”. Mas, a viagem sugerida não seria uma “saída para busca

de informações”, e sim “uma vivência necessária de perspectivas novas, que só

viria enriquecer o seu exercício apaixonado pela pintura” (AMARAL, 1976).

Coerente por sua procedência, já que seria no momento da convergência

de identidades que “o artista latino-americano reconhece o sentido crítico da

modernidade dentro do seu próprio contexto, as subseqüentes experiências

formais redefinem o projeto de autonomia cultural e política da região em termos

mais abertos e sugestivos” (PRYSTHON, 2002, p. 25). Para Aracy de Amaral, o

João Câmara Filho da mostra Falsos Retratos e da exposição das Cenas seria um

dos “artistas mais significantes do Brasil”. Conclui:

“Sua pintura, assim como a série de litografias que vem determinar,
transcendem em muito ao caráter limitado daquilo que já se
convencionou chamar de centros regionais. Ele é, por certo, uma das
faces mais vigorosas da arte do Brasil” (AMARAL, 1976).

Francisco Bittencourt, da Tribuna do Rio, ia além de um dos artistas mais

significantes do país. Para ele, João Câmara Filho, graças à “um domínio técnico

e uma audácia inventiva”, seria “certamente o mais importante pintor figurativo

de sua geração” (BITTENCOURT, Tribuna Rio, 12 mai. 1976). Dentre os vários

textos publicados pelo crítico durante a permanência de João Câmara Filho no

Rio de Janeiro, Bittencourt ressaltava o sucesso de público e a repercussão

favorável obtidos por João Câmara Filho, como também a sensação de repulsa e

atração da série. “Para a maioria das pessoas que vão ao MAM, a visão do

trabalho de João Câmara produz um choque, que aos poucos se transforma em
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um misto de admiração e pasmo diante de tantos personagens” (BITTENCOURT,

Tribuna Rio, 06 mai. 1976).

Com efeito, caberia a Frederico Morais, por seu exercício de crítico e por

sua relação com Câmara, uma retrospectiva do campo brasileiro de produção

artística, da atuação da crítica e do comportamento do pintor em 1976. Sua

conclusão: “o artista foi, inquestionavelmente, a grande figura da cena plástica

de 1976”. Morais comentava o assédio da crítica diante João Câmara Filho teria

resultado em inúmeras entrevistas e depoimentos e “em todas estas

oportunidades, procurou caracterizar sua pintura como uma reinvenção plástica

de sua infância política, não sendo portanto, um documento getulista” (MORAIS,

O Globo, 30 dez. 1976). Apesar do impacto que provocou na época de seu

lançamento, a resposta da crítica brasileira foi relativamente pequena como

produção textual. Ou melhor, nas palavras de Frederico Morais, “houve muito

texto, mas pouca reflexão” (MORAIS in. CÂMARA, 2003, p. 32).

Ainda na perspectiva de Frederico Morais, para boa parte da crítica,

Cenas da vida brasileira injetou no campo “um fôlego realmente admirável”. Mas,

alguns críticos “com visível má vontade, viram em sua pintura, de evidente

sentido crítico, um enfoque institucional”. Revelariam – diz Morais– “um erro de

visão, ou mais que isso, miopia, seja no tocante à análise da arte brasileira como

um todo e nela o papel que ainda cabe a pintura, seja no tocante às relações

entre a arte e poder” (MORAIS, O Globo, 30 dez. 1976). Quatro anos depois de

seu lançamento, quando da aquisição de toda a série pela Prefeitura de Recife,

Morais denunciaria a atuação da crítica suscitada pelas Cenas, dando início a

uma discussão até hoje não encerrada. Em sua opinião:

“isto podia ser explicado pela própria surpresa (para não falar de um
possível trauma que imobilizou temporariamente a crítica), que
constituiu a inserção de uma série ostensivamente figurativa, tratando
de um tema difícil, realizada com um fôlego raro, por um artista ainda
jovem, obstinadamente disposto a permanecer em sua província”
(MORAIS in CÂMARA, 2003, p. 32).

Frederico Morais não seria o único a reclamar da atuação da crítica de

artes. O próprio João Câmara Filho queixa-se do interesse excessivo da crítica

pelo tema por ele escolhido, deste desejo de defini-lo como um novo “pintor de

história”, afirmando que as Cenas não são o documento de uma época ou uma

“paródia de 64 ou de qualquer situação”, mas sim “uma projeção pessoal sobre

um conjunto de ações, imagens e efígies mais ou menos atemporais, pois que se

perpetuam e se transformam dentro da memória” (CÂMARA, 2003, p. 101). Se
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queixava não apenas da tentativa da imprensa de rotulá-lo como um

documentarista da pintura, como também dos preconceitos até ingênuos da

crítica. Afirmava: “se eu fizer um retrato de Vargas, sou nacionalista espúrio,

mas se eu fizer um retrato do Tio Sam passo a ser um artista brasileiro com

vocação internacional viabilizada” (CÂMARA, 2003, p. 96). Em uma entrevista a

Revista Veja, o pintor fora questionado: “Interessa-lhe, no caso, dar algum

recado político?”. Respondia: “Não quero ser muito PSD, mas o que quer dizer

mesmo recado político? As cenas não são instrumentos partidariamente para um

objetivo visado. Isto é, não têm nenhuma estratégia mais específica que a

liberdade de abordagem do fato político e do fato público dentro de um período”

(CÂMARA, Revista Veja, 29 set. de 1976).

Dois anos após o lançamento das Cenas, em uma entrevista a Anamárcia

Vainsencher (Revista Istoé), Câmara seria questionado se ele sentia alguma

pressão por parte da crítica em trabalhar com a política. Na ocasião, Câmara

afirmava que pelo Brasil ser um país de vazios culturais existira desde de 2002 a

necessidade de preencher muitos vazios. “Se você está aceso criticamente,

acaba preenchendo esse espaço de discussão” e, portanto “muitas vezes a gente

é convocado a isso”. Na mesma entrevista, Câmara refletia sobre o processo de

construção da série, sobre as motivações que levaram a sua realização e

concluía: “eu não quis ser escravo da questão histórica. A história é tema da

coisa, não uma ditadura”. Sem negar uma interferência da história no processo

de composição, João Câmara Filho ressaltaria ainda que não é um repórter, mas

“um interpretador e o interpretador conta histórias desarrumando os episódios”.

Enquanto a maioria das pessoas, diante de sua série, preocupava-se apenas em

identificar os personagens, ele importava-se mais com o arranjo das cenas, do

cenário, procurando estimular ao máximo a curiosidade do espectador já que as

imagens “têm que se validar pela capacidade de impregnação visual que

tiveram” (CÂMARA in. LOPES, 1995, p. 195). Voltando a entrevista concedida a

IstoÉ, Câmara foi ainda mais longe, declarando que:

“voltar ao passado não é uma investigação histórica, nesse caso,
mas uma investigação psicanalítica. As Cenas são uma questão da
infância polítca do autor. Essa é a nossa infância, Getúlio Vargas é
a nossa infância, é uma espécie de pai, pai da Pátria, na expressão
comum (CÂMARA, Revista Istoé, 22 de fev. de 1978).

Incomodaria ao pintor, além da insistência na temática, o rótulo de

“muralista” imposto pela crítica. Câmara afirmava que “a linguagem do mural é

institucional, apologética”, enquanto seu trabalho seria contra-institucional. Para
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ele, se pinta quadros grandes é “porque quer fazer uma obra no limbo da

situação do mercado, (…) quer evitar pressão do mercado” (CÂMARA in. LOPES,

1995, p. 198). Mercado que João Câmara Filho sabia lidar muito bem. Desde

seus “fracassos” na área oficial (Salões), o pintor decidiu correr por conta própria

e se estruturou profissionalmente. Hoje, mantém controle total sobre todas as

operações que envolvem sua produção artística: da criação ao destino. Segundo

Frederico Morais, o pintor “precisou resistir bravamente o assédio do mercado e

dos colecionadores para que o conjunto das Cenas não fosse esfacelado e

aprisionado em coleções privadas” (MORAIS in. CÂMARA, 2003, p. 37). A série

foi comprada pela Prefeitura do Recife para compor o acervo do Museu de Arte

Moderna de Pernambuco.

Em uma entrevista à Revista Veja, Câmara acreditava que a crise da

cultura brasileira correspondia à desastrosa instalação de um mercado composto

de “pouquíssimos profissionais, tanto produtores quanto vendedores” aliada à

falta de preocupação dos intelectuais e artistas que “estão ficando cada vez mais

ricos e menos criativos” (CÂMARA, Revista Veja, 29 set. 1976). Câmara sabia

dos riscos e perigos do mercado, mas também sabia tirar proveito dele. Afirmava

o pintor: “com o mercado eu pude me capitalizar para fazer as Cenas, ou seja,

quadros inviáveis para o próprio mercado” (CÂMARA, Revista Veja, 29 set.

1976). Mesmo com as vendas, Câmara levantaria um ponto curioso: sua obra

havia sido recusada do ponto de vista oficial e também do ponto de vista

cosmopolita. A esse respeito comentava em uma entrevista cedida à Frederico

Morais:

“Minha obra jamais seria querida ou proclamada como a daqueles que
trabalham no nível cosmopolita, enfrentando a obra de arte como
fenômeno de sublimação, que eu não aceito. Não me interessa que a
obra de arte seja um aparelho de sublimação. Acho, inclusive, que
muitas vezes a obra de arte é desonesta em relação a seus grupos de
operação, ela mesma é capaz de criar armadilhas, como aliás,
percebeu Marcel Duchamp. A obra de arte é traidora em relação à
sublimação” (CÂMARA, 2003, p. 99).

Em outros depoimentos publicados na imprensa, João Câmara Filho reitera

seu controle sobre cada etapa de seu trabalho e reafirma o caráter teatral de

suas composições - quando, por exemplo, se refere às suas obras como cenários

–, demonstrando assim que, para ele, a arte não brota do inconsciente, como

queriam os surrealistas, não se subordina ao real, como acreditavam os

acadêmicos, nem tampouco reflete o subjetivismo do artista, como almejavam

os pintores informais, como Iberê Camargo ou Flávio-Shiró. Para Câmara, toda
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pintura figurativa seria uma pintura social e todo gesto provém de um desejo de

ordenação e de intervenção crítica no mundo. Além disso, não há, em sua obra,

qualquer intenção de seduzir o espectador, que talvez possa se impressionar pela

mestria técnica do artista, mas não pelos poucos efeitos decorativos (estranhos)

presentes em suas composições.

Por esses, entre outros, artigos, entrevistas e ensaios citados neste texto

e publicados sobre e pelo autor de Cenas na imprensa brasileira, João Câmara

Filho aparece, na perspectiva de Frederico Morais, como o melhor interprete da

série, “aquele que, a cada momento, forneceu pistas, chaves e indagações

pertinentes, mantendo aceso o debate em torno dela” (MORAIS in. CÂMARA,

2003, p. 32). Considerando o tempo relativamente curto entre a colocação em

circulação das Cenas (maio de 1976) e sua consagração (em setembro do

mesmo ano o pintor foi escolhido melhor artista do ano pela ABCA32, entre outros

títulos), João Câmara Filho acreditava que, do ponto de vista da absorção da

obra pelos centros legitimadores, a extra-exposição da série através da crítica

jornalística teria adiantado o processo. Para Bourdieu:

“o artista que faz a obra é ele próprio feito, no seio de produção
cultural, por todo o conjunto daqueles que contribuem para o descobrir
e consagrar enquanto artista conhecido e reconhecido” (BOURDIEU,
2002, p. 193 [1996]).

Porém, Câmara acredita que “se fosse um artista que estivesse no Rio ou

em São Paulo, talvez integrasse um círculo de ação e convencimento, inclusive

na área do suporte de crítica, muito grande” (CÂMARA, 2003, p. 94). Mesmo

assim, João Câmara Filho interferiu bastante no processo de legitimação de

Cenas. Ao se assumir como pintor e ao exercer a tarefa de crítico de arte como

profissão secundária, Câmara tirava os proveitos subjetivos dessa dupla

condição. Suas ocupações facilitariam o acesso ao coração do meio “onde

circulam as informações que fazem parte da competência específica do escritor e

do artista” e onde se estabelecem as relações e se adquire as proteções úteis

para o reconhecimento. (BOURDIEU, 2002, p.257 [1996]). Com a discussão

provocada em parte pela imprensa, João Câmara Filho contribuiu na

32 Associação Brasileira de Críticos de Arte. Em uma reunião realiza]da no Museu de Arte Moderna
de São Paulo, na primeira semana de setembro de 1976, os críticos ligados à ABCA dariam à João
Câmara o prêmio de melhor artista do ano e o valor de Cr$ 17 mil referente à premiação (Folha de
São Paulo, 07 set., 1976). Atualizando o prêmio, Cr$ 17 mil valeria, de acordo com a correção
através do IGP-DI realizada em maio de 2006, R$ 12.062,38. Fonte: website do Banco Central do
Brasil – www.bcb.gov.br.
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incorporação de fatos novos ao campo e prestou serviços jornalísticos para o seu

próprio reconhecimento.

Conclusão

Ao propor observar o comportamento da crítica jornalística e sua

participação no processo de legitimação da obra do pintor paraibano João

Câmara Filho, esta pesquisa partiu da teoria da arte de Pierre Bourdieu que se

preocupa com a questão do ator social, da consciência. Para Bourdieu, as ações

sociais e individuais são elementos estruturantes que orientam e determinam o

gosto e a escolha estética. Considerando que o processo de reconhecimento e

de consagração passaram a ser decididos na luta entre críticos, artistas,

curadores, entre outros, a intenção seria compreender até que ponto ou de que

forma a crítica de arte contribuiu e participou dos processos de produção da

crença no valor da obra do pintor no seio do campo brasileiro de produção

cultural. Convém ressaltar, aqui, que os estudos de Pierre Bourdieu foram o

grande eixo teórico deste trabalho, à medida que se propõe visualizar, através

do habitus (produto das interações sociais que tende a conformar, guiar e

padronizar as ações em um espaço relativamente autônomo), as relações do

campo, dos agentes envolvidos, da construção da crença, enfim, a prática que

proporciona o processo de mudança, inversão de valores, do desmoronamento

de uma estrutura aparentemente sólida quanto à da produção artística dos anos

60 e 70 do eixo Rio-São Paulo.

A interação da crítica com o meio artístico, presente sobretudo nas

revistas e jornais, se desenvolveu em uma espécie de linguagem que caminha

em múltiplas e simultâneas dimensões e direções. Até o momento em que

recebeu o Grande Prêmio do IV Salão de Arte Contemporânea de Brasília, em

dezembro de 1967, as referências críticas, em âmbito nacional, à obra de João

Câmara Filho são poucas e esparsas. Mesmo sua participação na III Bienal de

Córdoba, Argentina, em 1966, quando foi contemplado por um júri

internacional, não lhe rendeu grandes dividendos críticos. Ao contrário, a

indicação de um artista fora do eixo Rio-São Paulo provocou irritação de parte

da crítica brasileira e mais ainda dos artistas de vanguarda que o consideravam

um primitivo a mais. Passados 10 anos desde a primeira exposição do pintor
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fora das fronteiras nordestinas (Bienal de Córdoba, 1966), na ocasião do

lançamento da série Cenas da vida brasileira (1976), o crítico Frederico Morais

afirmava que “Cenas é a série de pinturas e gravuras que gerou o maior número

de textos no Brasil” (MORAIS in. CÂMARA, 2003, p. 94). Houve nas atividades

da crítica uma complexa e confusa atuação frente à obra de João Câmara Filho.

Em um primeiro momento, a parcela em mais evidência da crítica vira o rosto e,

mais grave, nega e rechaça o pintor. Já em outro, age de forma protecionista e,

diante das turbulências causadas por sua pintura, apressam o processo de

reconhecimento e consagração e iniciam o discurso de celebração: “na criação

social do criador como fetiche” (BOURDIEU, 2002, p. 261 [1996]).

Seria interessante voltar, aqui, para algumas discussões abordadas

durante a dissertação. Durante os anos 60 e 70, a pintura brasileira ainda

titubeava entre uma identidade autônoma e o que era considerado reinvenção

dos modelos e maneiras das vanguardas européias e norte-americanas, das

linguagens que aportavam em nossos museus até com certo atraso.

Paradoxalmente, a própria arte produzida no Brasil, se viesse fora das fronteiras

dos principais do eixo Rio São Paulo, também sofria preconceitos desse centro.

Diante desse contexto, não seria estranho que a arte de João Câmara Filho

provocasse tanto incômodo e reações negativas no seio do campo brasileiro de

produção artística. A produção de Câmara fazia o caminho inverso à pintura

vinda das experiências conceituais, valorizada por parte da crítica apegada aos

modelos da linguagem abstrata que, vale dizer, nada servia à produção

camareana, uma vez que pintar para ele é expressar-se através de figuras, isto

é, da imagem das coisas.

Como parte da geração que surgiu nos anos 60, João Câmara Filho possui

traços característicos desse grupo, mas o retorno à linguagem figurativa na sua

pintura o colocaria à margem da cena artística brasileira que insistia nos valores

e processos conceituais. A produção valorizada pela parcela da crítica em mais

destaque seria aquela vinda das experiências construtivas da década de 50 que

desembocava na produção de Hélio Oiticica, Lygia Clark, Rubens Gerchman,

Nelson Leiner, Alfredo Volpi, entre outros. A refutação da pintura como veículo

de significação acabaria se diluindo nas instituições e, nesse estágio, os artistas,

fora dessa linhagem, eram os verdadeiros marginais do sistema, restando-lhes a

fatia de atuação ditada pelos centros legitimadores, ou seja, o sudeste do Brasil.

A hostilidade da crítica de arte frente ao exercício da pintura e as suspeitas de
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comprometimento e convencionalismo lançadas à face dos artistas que a

praticavam, como no caso de João Câmara Filho, dialeticamente, geraria sua

maior força e oportunidade de mudança. Afinal, seria na confluência entre a

pintura de gênero histórico e uma pintura de significação, que João Câmara Filho

situaria os valores e as variáveis próprios do mundo em que vive e, assim, pôde

sugerir uma pintura social de nova dimensão. Para Bourdieu:

“(...) a iniciativa da mudança cabe quase por definição aos recém-
chegados, ou seja, aos mais jovens, que são também os mais
desprovidos de capital específicos, e que, em um universo onde existir
é diferir, isto é, ocupar uma posição distinta e distintiva, existem
apenas na medida em que, sem ter necessidade de o querer, chegam a
afirmar sua identidade, ou seja, sua diferença, a fazê-la conhecida e
reconhecida” (BOURDIEU, 2002, p. 270-271 [1996]).

Sendo o campo de produção artística uma rede de relações objetivas entre

as posições, da mesma maneira em que se tentava infiltrar no restrito circuito do

eixo Rio-São Paulo, esse mesmo circuito faria uso de mecanismos de defesa para

manter sua ordem. Na ocasião do Salão de Arte Moderna de Brasília de 1967, a

pintura de João Câmara Filho havia restaurado a bipolaridade do campo

brasileiro de produção artística. O crítico Mário Pedrosa, a pedido dos membros

do júri diante do impacto provocado pela vitória do pintor, escreveria um ensaio,

quase documento, procurando demarcar o território da linguagem figurativa de

Câmara e as narrativas conceituais e avançadas presentes na vanguarda carioca

representada por Hélio Oiticica. Nele, Pedrosa procurava destacar a pintura

pernambucana como um bloco e, assim, diminuir a força da premiação isolada de

Câmara. Porém, o mais grave, seria o modo enfático do crítico em sua tentativa

de situar o regional, o atrasado, na arte de João Câmara Filho. Enquanto Hélio

Oiticica representaria as invenções mais originais e aberturas experimentais mais

desinibidas, a arte de João Câmara era “deliberadamente regional”. O limiar

entre novo/ velho, moderno / atrasado, margem/ periferia é um tanto perigoso

na medida em que tal dialética passe a discutir seu âmbito normativo sobre a

conduta artística e, a esse ponto, o campo corre o risco da aparição de uma arte

nacional. “Esta tensão entre passado, presente e futuro, entre individualismo e

tradição coletiva, promove, por sua vez, uma prática dialética nas artes latino-

americanas modernas” (PRYSTHON, 2002, p. 24). Da mesma maneira que os

centros legitimadores insistiam na prática conceitual da pintura como solução

para a modernização da arte brasileira, os artistas da margem procuravam

introjetar dados locais, sociais e históricos na concepção artística. Neste sentido,

o centro era a negação do outro e vice-versa.
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Alberto Moreiras chama atenção para os perigos do processo de distinção

como forma de auto-afirmação. A possibilidade de ir além das exigências da

ideologia dominante poderia se resumir a uma eterna “postura oposicional cuja

possibilidade mesma é orquestrada pelo dominante, então seu além seria apenas

formulação da impossibilidade de um fora do dominante” (MOREIRAS, 2001, p.

93). Caso não necessariamente atrelado à obra e à atitude de João Câmara Filho,

mas que acabaria por interferir negativamente no processo de legitimação do

pintor, na medida em que, como resposta à tentativa sulista de demarcar a

natureza da arte brasileira, eclodiram, em várias capitais do Brasil, novos centros

de produção artística como Belém, Manaus, Bahia, Maranhão, Recife, entre

outros, com idéias cada vez mais regionais para a concepção artística. Na

perspectiva de Alberto Moreiras, o dominante classifica o dominado como uma

relação negativa a si mesmo. Se a produção dos centros legitimadores aspirava

fazer parte de um novo mundo, a produção da periferia, na perspectiva do

dominante, seria o contrário disso. João Câmara Filho ao produzir na província

não iria além de um “primitivo” a mais.

Por um lado, a auto-afirmação de culturas locais frente ao processo de

globalização teria gerado o reconhecimento alargado de uma produção simbólica

antes escassamente difundidas nos centros hegemônicos de legitimação e de

valorização artística. Em contrapartida, enunciar um discurso sobre a arte

daquelas regiões implicaria negociar com as fronteiras simbólicas que

singularizam, nesse campo de criação, aquilo que é produzido no local que a

forma. Para a região dominante o espaço emergente denotaria traços simbólicos

e identitários dessas localidades: o “fantástico”, o “primitivo” ou o “mágico”. O

perigo da consciência diferencial apareceria exatamente aí: no momento em que

os antagonismos são sinônimos de atrasos e decadência. Porém, o dinamismo

dos processos de afirmação/ recriação de identidades daria visibilidade à ampla

e diversa produção e estimularia, mais uma vez, o debate sobre o lugar da arte

brasileira.

E neste contexto, a inserção de João Câmara Filho no eixo Rio-São Paulo

coincide com a ativação do impasse sobre a arte brasileira. Da polêmica em

torno da obra de Câmara começa a se desenvolver nos jornais e revistas da

época o debate das dicotomias universo/ região, vanguarda/ retaguarda,

academismo/ contraculturalismo. A partir de um diálogo tenso, o tratamento

crítico ou de revisão a que alguns artistas da periferia foram submetidos
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naqueles anos, cuja obra fora posta à margem, seria sintomático de mudança. A

própria decadência da produção experimental modificava os rumos da arte

brasileira. Uma política de diferenças, segundo Angela Prysthon, vai sendo

engendrada por meio de complexas negociações, sobreposições e

deslocamentos culturais. A gradual percepção das transformações resultante da

globalização questiona normas discursivas eurocêntricas, permitindo, a despeito

claro dos conflitos que tais mudanças geram, a exposição de diferenças.

O debate assumiu tal dimensão que o próprio João Câmara Filho sugeria,

nos vários encontros promovidos pela cena com intuito de discutir a produção

nacional, excluir qualquer veemência e toda insinuação de um modelo

institucional para a arte brasileira. A presença constante do pintor nos centros

legitimadores acabaria, enfim, redimensionando a dualidade margem/ centro na

medida em que evidenciaria o terceiro termo na dialética do cosmopolitismo: um

espaço onde se conjura simultaneamente o centro e a periferia, a modernidade

e o arcaísmo. Neste sentido, ao mesmo tempo em que o efeito da oposição

entre regional/ cosmopolita acirraria o confronto das posições e disposições

estéticas, a obra de João Câmara Filho exigia da crítica uma revisão.

Revisão no sentindo de que a obra de João Câmara Filho não estaria nos

pólos sugeridos pelo impasse, mas sim na confluência entre esses espaços e

tempos, ao introduzir dados informadores da própria mudança e do

aparecimento de um novo espaço. Curiosamente, a crítica seria um dos

primeiros agentes do campo brasileiro de produção artística a reconhecer a

emergência do terceiro espaço. Mas, o identificaria como um único bloco: a

“escola pernambucana”. A impressão passada seria mais a tentativa da crítica

em diminuir o impacto pessoal dos artistas de Pernambuco que começavam a

emergir nos centros legitimadores do que reconhecer um novo espaço de

produção no seio do campo.

Mas João Câmara filho sempre foi um elemento incômodo ao meio

artístico. Independente das razões que o levaram a ser premiado na Bienal de

Córdoba e, principalmente, no Salão de Brasília em 1967, sua postura perante a

pintura não seria aceita com placidez. Neste sentido, foram exemplares os fatos

que envolvem a problemática absorção da produção de Câmara no âmbito do

circuito nacional. De qualquer maneira, os esforços do artista no eixo Rio-São

Paulo brotariam no acumulo de capital simbólico (resultado da somas de

diferentes capitais: cultural, econômico, político etc.) suficiente para conquistar
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um espaço relativamente privilegiado no meio, afinal, como lembra Bourdieu, o

campo artístico possui mecanismos de consagração (prêmios, títulos

acadêmicos, críticas elogiosas feitas por autores renomados etc.) e de exclusão

(fracassos em salões, inadequação estilística ao campo etc). Devido a uma série

de exposições individuais realizadas em duas galerias particulares do Rio de

Janeiro e de São Paulo (Bonino e Ipanema, respectivamente), que seu nome

encontraria espaço neste circuito de artes restrito e na crítica de âmbito

nacional. Sendo a construção do valor da obra de arte fruto de um processo

social, as práticas da crítica, ao possibilitar a fruição da obra de João Câmara

Filho em diferentes tecidos sociais, acrescentaria valor simbólico ao artista e a

sua produção. Além disso, na ocasião do lançamento da série, o pintor contaria

com o contexto político-social ao seu lado. No momento em que a Ditadura

Militar comandava o país com mãos de ferro, o campo artístico não poderia

simplesmente ignorar uma série que trazia como temática a Era Vargas.

Mais uma vez, Câmara dividiria a crítica, embora a maior parte dos

críticos em evidência estaria ao lado do pintor. Reforço, aqui, a constatação de

Frederico Morais que Cenas, até aquele momento (talvez até hoje), teria sido a

série de pinturas e gravuras com o maior repertório crítico publicado pela

imprensa brasileira. Fato que ilustra a revisão da postura da crítica especializada

perante a pintura e ao campo. No caso de João Câmara Filho, não se tratava de

uma simples revisão, mas da descoberta tardia por parte da crítica de novas

direções e elementos pressentidos ou camuflados pelo ruído da prática da

pintura dita como principal. A obra de Câmara parecia expressar, naquele

momento, uma outra possibilidade artística, totalmente desconectada do cunho

experimental perceptível na produção do Sudeste do País. Sendo assim, a

acomodação de Cenas por parte da crítica poderia ser entendida como uma

atitude de adesão ao mesmo posicionamento ideológico do artista que não

estaria alheio à situação política do país.

Para Câmara, suas questões de pintura, ao lado de uma consciência

intelectual da história, eram questões sociais também. Deslizando o olhar pelas

cenas contidas em cada uma das pinturas e gravuras que compõem Cenas da

vida brasileira entende-se, talvez, com mais clareza como ela pode ter trazido

novos incômodos para o campo brasileiro de produção artística e como esse

mesmo espaço teve que se articular para poder integrá-la. Em um primeiro

contato, a crítica parecia querer manter de modo enfático, mas inutilmente, o
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lugar regional do trabalho de Câmara. Seria visível uma certa articulação para

situá-lo como membro da “escola pernambucana”, nordestino de características

regionais. Mas, ao se instalar marginalmente, na tentativa de introjetar o regime

de dados históricos e psicopolíticos informadores de própria mudança do país, o

alcance e a missão social obra de João Câmara Filho ia além das fronteiras de

uma arte simplesmente regionalista.

Voltando ao comportamento da crítica frente à série Cenas da vida

brasileira podemos identificar, aqui, um interesse constante na temática, na

violência do caráter descritivo da série que ao tratar a Era Vargas atualizaria o

tema para o contexto político e social vivenciado na época de seu lançamento.

Por esse motivo, João Câmara Filho seria acusado de pintor “oficial” e que estaria

fazendo “arte de Estado”. O próprio pintor, em uma entrevista concedida ao

crítico Frederico Morais, afirmava que houve uma insistência em caracterizar sua

série como uma obra Getuliana. “Em função do quadro maior (1937), que

envolvia Getúlio, começou-se a falar em getulianas, inclusive Aracy Amaral”

(CÂMARA, 2003, p. 97). Dentre os ataques mais ferrenhos à série, encontramos

na figura do crítico Ronaldo Brito, em sua matéria Verdades Convencionais, o

maior contestador. Para ele, “apesar de seus esforços, as Cenas brasileiras de

João Câmara permanecem até certo ponto ilustrações e comentários, traduções

visuais do discurso da história” (BRITO, Revista Opinião, 14 mai. 1976). Porém,

houve até uma certa concordância por parte da crítica que as Cenas eram uma

reinvenção plástica, portanto, não seria um documento da época getulista.

De alguma maneira, Cenas da vida brasileira marcaria um momento não

só na carreira artística de João Câmara Filho, mas também na relação do pintor

com a crítica de artes de âmbito nacional. De artista da periferia, Câmara corria

o risco do discurso da celebração, do “fetichismo em nome do mestre” como

lembra Walter Benjamin. Com efeito, a crítica jornalística contribuiu para a

construção da imagem e da obra no pintor no seio do campo brasileiro de

produção artística, na medida em que, independente de erros, acertos e textos

não propriamente analíticos, possibilitou a fruição da obra de João Câmara Filho

no tecido social. Afinal, segundo Pierre Bourdieu uma obra de arte só existe

enquanto objeto simbólico dotado de valor se é conhecida ou reconhecida, ou

seja, “socialmente instituída como obra de arte por espectadores dotados da

disposição e da competência estéticas necessárias para a conhecer e reconhecer

como tal” (BOURDIEU, 2002, p. 259 [1996]). Embora, tenha sido o próprio
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pintor o maior crítico e revisor de sua obra, sendo assim, quem mais contribuiu

para o valor simbólico de sua produção e para sua posição na hierarquia do

campo.
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1. Anexo: Críticas.

1.1. Desde a perspectiva de Brasília por João Câmara Filho

Publicado originalmente no Diário de Pernambuco, Recife, 31 de dezembro de

1967.

1) – Em artigo no 4º caderno do Correio da Manhã de 17 de dezembro de

1967, o crítico de arte Mário Pedrosa teceu considerações acerca do IV Salão de

Arte Moderna de Brasília, do qual foi membro do juri de seleção e premiação.

Importante êste artigo para uma reflexão crítica de nossa arte atual,

quando Mário Pedrosa, com a sistemática de ensaísta que lhe é peculiar, divide a

arte brasileira em dois pólos, que a grosso modo, refletem tempos e espaços

culturais diversos. Seriam êstes pólos: um “o pólo de vanguarda de uma arte

cada vez mais formidavelmente universal, a ponto de vencer tôdas as

discriminações de fronteiras culturais e políticas...” outro, “o pólo de uma arte

deliberadamente regional, numa insopitável vontade de afirmação dialetal ou

nacional”.

O primeiro pólo engloba a arte no filo técnico-experimental e estaria

representado no Salão de Brasília, entre outros, pelos trabalhos ambientais ultra

sensoriais de Hélio Oiticica.

No segundo pólo acomodar-se-iam as obras de artistas não radicados nos

centros mais cosmopolitizados e que referem o âmbito comunicativo de sua

pintura a uma espécie de síndrome social que envolve a tradição pictórica em um

projeto de renovação menos... “desinibidos”. Nêste pólo, estaríamos os artistas

de Pernambuco e de outros centros menos “protegidos” pela avassalante

vivência cosmopolita.

2) – Afora um determinismo forçado e simplista, a questão do

subdesenvolvimento cultural não deve impor um atraso no tempo de uma arte

de vanguarda. A questão é de têrmos e acreditamos que Mário Pedrosa ao situar

a bipolaridade “universal-regional” não quis, inteligente como é, situar um pólo

sôbre outro. No final de seu artigo, aliás, êle afirma a fecundidade e a
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legitimidade dos dois pólos no contexto da arte brasileira atual, se bem que,

melhorando ou ajustando as palavras às suas posições, venha a optar pela

inevitabilidade dos dois pólos. E diz ainda, com uma pita de “juste milieu” e bom

senso que a questão é a de um pólo chegar ao tempo do outro sem perder as

características respectivas de idiossincrasia e universalidade.

3) – De outro modo e no rumo da sua conseqüência, Mário Pedrosa situa a

dinâmica característica da cultura brasileira como uma “fome canibalesca de

cultura que vem da estanja e a vontade contraditória, e ainda constestada, de

desenhar no seu paço uma fisionomia, uma forma que lhe defina o todo em face

do mundo”.

Bastante dialético, Mário Pedrosa, entrelinha que os centros mais

evoluídos (Rio e São Paulo) dão maiores condições de atrações aos artistas

“periféricos”.

4) – Nós, por outro lado, não sabemos se é válido ou ... inevitável

relacionar o cosmpolitismo à produção artística mais desinibida e universal em

caráter vanguardista. O cosmopolitismo não é a tabela de comprovação do

subdesenvolvimento cultural (em sue tempo e espaço) dos “artistas periféricos”.

Não gostaríamos de fazer o reverso e afirmar uma subcultura cosmopolita como

geradora de defasagens.

5) – E aqui arriscamos um palpite: Sendo Mário Pedrosa um brilhante

defensor das tendências concretistas e pós-concretistas, não estaria desviando,

com concessões gentis à arte deliberadamente regional, o interesse cultural para

suas preferências?

É claro que a indivisibilidade dos prêmios; rezada pelos estatutos do Salão

de Brasília e o fato de haver mais quatro jurados na comissão não permitiu a

Mário Pedrosa colocar os artistas de sua predileção com a maioria na lista de

prêmios. Isto é natural e ocorre em qualquer salão. O voto ao preferido é um

direito que assiste ao jurado.

6) – É positiva, contudo, a circunstância de um crítico tão exigente como o

é Mário Pedrosa e com uma militância teórica tão eficaz, vir a admitir a

bipolaridade inevitável da arte atual brasileira, referindo a autenticidade do pólo

regional.

1.2. Os retratos inconfortáveis de Câmara por Aracy Amaral
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Publicado originalmente no catálogo do artista na Galeria Bonino, Rio de Janeiro,

abril de 1976.

Diante de um quadro de Câmara, sobretudo nesta série de “Retratos”

imaginados, nos quais o artista deixa bem claro o seu descompromisso com o

retrato (como aliás já o fizera com o painel e mural, antimurais), diante de cada

quadro o espectador se sente, inegavelmente, inconfortável. A leitura da pintura

de Câmara como retrato é interrompida a cada instante. Como se o pintor

encontrasse um prazer secreto com o desconcerto do observador desavisado.

Cada quadro é um “retrato”, uma imagem manipulada com a mestria de alguém

que sabe o que tem a dizer sobre as pessoas e situações que ocorrem em seu

mundo, numa projeção do cotidiano que tem muito da ironia filtrada através da

mágica de metáfora.

São retratos inventados que fluem de forma contundente quanto

enfaticamente literária – e os títulos dos quadros sempre foram de fundamental

importância com “chave” do trabalho de Câmara – não fora o artístico plástico a

raiz desta pintura.

O artifício. O recurso que altera a imagem-referência. Que impõe a

inversão de planos, que subverte a ordem dos fatores nestas figuras

contorsionadas cujos rostos inexpressivos de bem comportada factura tem a

tinta diluída a assinalar um realismo que-poderia-ter-sido. Figuras que emergem

de fundos convencionais que muitos artistas oriundos de uma “Beaux Arts”

comporiam sem muita imaginação, como segundo plano de retratos oficiais de

magistrados, reitores ou benfeitores de irmandades.

Nestas telas, a preferência pela suntuosidade das cores rubras, nos

vermelhos mais intensos, convive com a majestade do negro, o modelado

apolíneo desprovido de sensualidade apresentando na verdade retratos de

nervos, onde a fusão/exclusão de membros apontam a sucessão subconsciente

(mais que cinematográfica) de imagens. É a oficialidade retratística rompida,

composta de fragmentos justa-postos, no convencionalismo mantido na

impecabilidade de sua execução.

E, de pronto, as figuras agridem pelo insólito. Por exigirem (caso similar

ao do argentino Roux, nesta última Bienal de São Paulo) uma descontínua

acomodação visual do espectador. Além do mais, Câmara é tão

excepcionalmente pintor que se sente bem à vontade propondo repertórios
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inesperados na combinação de elementos que compõem a figura: o torso, as

mãos, os pés, os braços. Uma retratística de espanto. Que longe de lisonjear o

retrato o envolve em terror. A anti-encomenda.

E aqui chegamos ao mesmo ponto do que escrevemos a respeito de

Câmara quando ele aborda grandes superfícies. Ele faz agora anti-retratos, como

já fizera murais, num desenvolvimento coerente de seu trabalho. É sempre

gratificante poder acompanhar o crescimento de um artista que é um profissional

– coisa tão rara em nosso país -. Lembro-me que, quando de sua última

exposição em São Paulo em 1974, ocorreu-me que chegara o momento de

Câmara, de sair um pouco de Olinda, de Pernambuco. Senti isso diante de sua

pintura, pela medida de sua maturidade artística. E não quis dizer uma saída

para busca de informações (que se incorporarão ou simplesmente se imitarão à

volta, sem cerimoniosamente, como usualmente, ocorre quando promessas

tantos verdes saem por aí). Mas porque pareceu-me que seria útil que ele saísse,

para uma vivência necessária de perspectivas novas, que só viria enriquecer o

seu exercício apaixonado e compulsivo das artes.

Porque este pintor é hoje um dos artistas mais significativos do País. Sua

pintura, assim como a série de litografias que vem determinar, transcendem em

muito o caráter limitado daquilo que já se convencionou chamar de centros

regionais. Ele é, por certo, uma das faces mais vigorosas da arte do Brasil. E

esta exposição proporciona a oportunidade para os não-iniciados em sua pintura,

de apreciar este momento de seu trabalho. O momento dos retratos inventados.

Inconfortáveis. De João Câmara Filho.

1.3. Perspectiva de Brasília por Mário Pedrosa

Publicado originalmente no Correio da Manhã, Rio de Janeiro, no dia 17 de

dezembro de 1967.

Somente de Brasília, numa atividade cultural de grupo, como a experiência

que acabamos de fazer, de selecionar, julgar e premiar entre 1.028 obras de 363

artistas, provenientes da Guanabara, São Paulo, Brasília, Minas Gerais, Bahia, rio

Grande do Sul, Rio de Janeiro, Pernambuco, Paraná, Espírito Santo, Paraíba,

Santa Catarina, Amapá e Mato Grosso, para o IV Salão de Arte Moderna de

Brasília, é que se pode alcançar algo que até então se adivinhava, se pressentia,

mas não aparecia em sua realidade concreta, ou não numa perspectiva
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realmente nacional, abrangedora de todo o vasto país continental. A perspectiva

de Brasília.

Outros centros urbanos mais importantes, cultural e economicamente,

como o Rio de Janeiro e São Paulo, exercem, é claro, uma atração permanente

sôbre interior ou da periferia. Essa presença e essa atração aparecem sobretudo

na Bienal de São Paulo, mais é sempre como um assessório do conjunto da

representação nacional. Tem-se desses grandes centros metropolitanos, noção

cada vez mais viva da contribuição periférica ou regional para a formação da arte

brasileira, em sua totalidade. Mas de Brasília a importância dessa noção toma

caráter concreto, do alto de seus horizontes abertos, da irradiação de suas

estradas de Brasil a dentro, a noção do ecúmeno nacional toma forma, surge à

nossa imaginação como uma imposição. A geografia de Brasília é um convite a

ir-se de encontro ao interior, de encontro a Belém e ao Acre, a Porto Alegre e a

Campo Grande, a Pernambuco e a Salvador, a Curitiba e a Santa Catarina, a São

Paulo e ao Rio de Janeiro. Transforme-se essas visão geográfica em visão

cultural e se terá ao vivo, como num traçado geométrico, a perspectiva de

Brasília.

A Bienal de São Paulo é, sobretudo, a Bienal internacional; o que faz sua

importância no plano cultural é o confronto que ela proporciona periodicamente

entre as metrópoles culturais do mundo e os centros culturais periféricos que são

o Brasil, a Argentina, a América do Sul.

A formação da arte brasileira é cada vez mais uma síntese entre o que

vem de fora e o que surge aqui dentro. Mas isso é a própria imagem do

crescimento dessa coisa ainda informe, embora já polifônica que é a Nação

brasileira. O Brasil é ainda uma fome canibalesca de cultura que vem da estranja

e a vontade contraditória e ainda contestada de desenhar no seu espaço uma

fisionomia, uma forma que lhe defina o todo em face do mundo.

O que é patético no Brasil é que êle é a mesma imagem dessa

contradição. No âmbito específico e consciente que é o Plano Pilôto, ela é uma

projeção no fundo ingênua para o futuro. Na sua periferia, o tempo é outro: ali

vem dá sabe Deus como, o Brasil esquecido ou desconhecido. Não há entre o

Plano Pilôto e a periferia, onde brotou como cogumelo, ao tempo de sua

construção a “cidade livre”, isto é, entre o passado e o futuro, a mediação do

presente. Êste é também um processo histórico. O Brasil ainda não é presente de

Norte a Sul, de Leste a Oeste. O seu passado chega até a margem do eixo
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monumental já agora gramado de verde, como uma relva inglesa. Mas o eixo

monumental com sua Praça dos Três Podêres é hoje apenas uma evocação

nostálgica de uma grandeza não alcançada. Na medida em que não é o que

aspirava ser – uma realização do presente que é sempre e cada vez mais

determinada pelo futuro – a sua monumentalidade é uma melancolia.

A perspectiva dos grandes centros urbanos e culturais do litoral, São Paulo

e Rio de Janeiro, é sobre tudo uma perspectiva de extroversão, uma perspectiva

marítima, uma perspectiva internacional. Brasília é, ao contrário, uma

perspectiva introvertida, ou virada para dentro do país continental. Quer dizer,

uma perspectiva brasileira. Mas essa perspectiva brasileira em si mesma, isolada

no seu contexto não é completa porque o Brasil não é só Brasil, é também o

continente em que se inscreve e também o Hemisfério Sul em que se debate a

grande maioria da humanidade.

No IV Salão de Arte de Brasília, tôdas essas linhas se encontraram. Não se

fundem porque mostram, ao contrário, as divergências que se cruzam, as

orientações que se cortam, movimentos que partem de momentos diferentes,

mostrando ângulos diferentes, tempos diferentes. Em tempos diferentes, um dos

pólos do salão, e o de maior impacto, é Pernambuco, com João Câmara Filho e

Anchises de Azevedo; no pólo oposto está Hélio Oiticica, do Rio. Quando o juri de

seleção e premiação, de que fazia parte com meus confrades críticos, Frederico

de Morais, o coordenador do Salão, Clarival Valladares, Mário Barata e Walter

Zanini, abordou o problema do grande prêmio (ao lado dos prêmios

regulamentares para as cinco categorias de obras apresentadas, pintura,

escultura, gravura, desenho e objeto), sua atenção foi atraída para êsses dois

pólos: o pólo da vanguarda de uma arte cada vez mais formidávelmente

universal, a ponto de vencer tôdas as discriminações de fronteiras culturais e

políticas (até na própria União Soviética onde entra, pouco a pouco, e

esperneando no seu circuito) e o pólo de uma arte deliberadamente regional

numa insopitável vontade de afirmação dialetal ou nacional.

Foi do contraste ou do contato dêsses pólos que nasceu, nos julgadores do

salão, a consciência ou a imagem visível da “perspectiva de Brasília”. Ao fazer

sua escolha, o juri decidiu explicitá-lo num documento, modesta a parte, de

extrema importância para o conhecimento da problemática da arte brasileira no

domínio plástico. Ao deliberar sôbre a concessão do grande prêmio, o juri

concentrou-se no nome de três artistas: de um lado, Hélio Oiticica, do outro, “o
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grupo” de pintores pernambucanos, João Câmara Filho e Anchises de Azevedo.

Hélio Oiticica, artista carioca de profundas raízes urbanas, representa a

vanguarda brasileira, em suas invenções mais originais e aberturas

experimentais mais desinibidas. Sendo, também, considerado hoje um dos

pioneiros da arte ambiental, o juri não podia deixar de cogitar de seu nome para

o grande prêmio. Em face dêle, a representação pictórica de Pernambuco traz

uma nota nova ao salão: Câmara, contribuindo para a pintura brasileira com um

elemento que lhe faltava, o vigor descritivo do processo social. Anchises, com

seus rolos de papel pintado, e a transcrição poética, numa linguagem jamais

depurada, da ambiência, da paisagem nativa e mental de Pernambuco. Depois

dessa constatação, o juri dá então a razão de sua escolha, ou melhor, a

motivação. E qual é esta? a perspectiva de Brasília: “da perspectiva de Brasília, o

juri terminou por fixasse na contribuição pernambucana que assim se intrega no

ecúmeno da arte brasileira”. Para acentuar o caráter por assim dizer coletivo da

premiação, o juri como que lamenta que o regulamento proíba a concessão do

grande prêmio “a mais de um artista ou a um grupo de artistas coletivamente

encarados” e só nessas condições “decidiu conferi-lo a João Câmara Filho pela

violência e a agressividade de sua mensagem pictórica em si mesma de

autentica plasticidade. Para completar, porém, o caráter cultural coletivo da

premiação, o juri achou por bem associar o outro eminente artista da família

pernambucana, Anchises de Azevedo, concedendo-lhe o primeiro prêmio de

pintura. Para concluir o juri declara: “consagrando os artistas pernambucanos, o

juri distingue também na mesma homenagem Hélio Oiticica, destacando seu

nome para a referência especial”.

Já quando foi da Bienal de Salvador, tive a ocasião de escrever sobre a

grande problemática da arte brasileira de hoje, e os tempos culturais diferentes

em que se apresentavam, de um lado, a obra de Lígia Clark, a ganhadora então

do grande prêmio, com suas internacionalmente inéditas aberturas no campo da

participação do espectador, das pesquisas sensoriais no tempo e no espaço; a de

um Oiticica e a de outros e, do outro lado, a arte de extrema depuração, mas de

profundas raízes mágico-religiosas, afro-baianos de um plebeu como Rubem

Valentin ou como a de um Francisco Brennand, saída do barro ecológico onde

finca seus pés de aristocrata pernambucano.

No campo das artes ditas plásticas, em todas as suas ramificações, o

destino da arte brasileira se joga na dialética dêsses pólos. Ambos legítimos,
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ambos fecundos, ou melhor, inevitáveis. Trata-se de um chegar ao tempo do

outro, sem que com isso perca o que traz em si de idiossincrático e de universal.

1.4. Verdades Convencionais por Ronaldo Brito

Publicado originalmente na Revista Opinião, Rio de Janeiro, no dia 14 de maio de
1976.

Há um interesse imediato na exposição: o de trazer para dentro do vago e

remoto circuito de arte a história política brasileira e mobilizar uma atenção

inteligente nesse sentido. A percepção de João Câmara, o modo como se

apropriou do real histórico e se dispôs a manipulá-lo, permitiram em parte que

superasse a inevitável superficialidade da ilustração. A proposta não é

obviamente comentar as situações históricas, ilustrá-las, mas fundar algum tipo

de verdade acerca delas. A natureza e o alcance dessa verdade é a questão a ser

estudada.

Investigação coletiva – Essa verdade, é claro, não pode ser localizada

ao nível da construção científica da História. Em se tratando de arte, o sujeito

está inextricavelmente ligado à verdade de seu trabalho como biografia e

afetividade, ao contrário do que ocorre no processo de produção da ciência. O

ponto de partida desses trabalhos não é portando uma operação conceitual, mas

as reações, os conflitos e a leitura do próprio artista frente aos eventos históricos

que manipula. Mais especificadamente, os elementos simbólicos que estiveram

envolvidos na relação do artista com esses eventos. Uma das características da

produção da arte é transformar esses elementos em signos, material inteligível e

aberto à investigação coletiva.

Há, paralelamente, a questão da linguagem do artista: seus pressupostos

conceituais e ideológicos, as operações e procedimentos que coloca o artista em

prática, a área do processo cultural que cobre efetivamente e assim por diante.

No caso de João Câmara pode-se dizer que sua linguagem é a de um pintor

tradicional e tem uma orientação expressionista: o seu trabalho está preso aos

limites do espaço representacional pré-cubista. Aproximá-lo, como é possível, do

chamado Realismo Mágico latino-americano não muda radicalmente a cena,

estaríamos sempre no interior da ordem representacional pré-cubista.

Captação intuitiva – Esquematicamente, teríamos então o seguinte

quadro de leitura: As Cenas Brasileiras de João Câmara seriam uma tentativa de

captação do espaço ideológico amplo, onde se inscreveram os fatos políticos
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brasileiros entre 1930 e 1954, que se daria com base nos esquemas formais da

pintura tradicional em sua variante expressionista. Quer dizer, a verdade desses

trabalhos estaria na manipulação, informada por um código altamente

convencializado, de climas coletivos, tensões, sentimentos e toda uma série de

singularidades impossíveis praticamente de serem formalizadas pelo discurso

científico da história.

Resulta disso que, apesar dos seus esforços, as cenas Brasileiros de João

Câmara permanecem até certo ponto ilustrações e comentários, traduções

visuais do discurso da História. O seu contexto é representacional, a sua

linguagem está situada sem ambigüidade no espaço metafórico da arte

tradicional. O modo de captação e leitura do real histórico (e de qualquer outro

que o sistema de Câmara venha a se apropriar) ocorre no quadro de um código

lingüístico rigidamente institucionalizado que faz das verdades produzidas por

esse trabalho algo também rigidamente institucionalizado. Não é necessário

nenhum comprometimento com a ideologia da vanguarda para se perguntar se a

função da arte é dizer as coisas ou questionar as próprias formas vigentes e abrir

novas possibilidades nesse sentido. É muito possível que, como meio de dizer as

coisas, a arte seja um instrumento dos mais ineficazes e limitados.

Essa leitura reduz consideravelmente o interesse da exposição. Permanece

o seu interesse imediato e poderá permanecer até mesmo o valor da obra de

João Câmara (e dentro delas as Cenas Brasileiras são uma manobra das mais

bem sucedidas). Mas a análise da inscrição desse trabalho no processo da arte

brasileira – na dinâmica de transformação das linguagens – assenta muito

claramente s suas limitações. Não há como erguê-lo à categoria de paradigma de

uma alternativa para a arte brasileira.

Qualidades brasilienses – As conceituações que vêm sendo feitas em

torno da questão Arte Brasileira – e é em meio a essa questão que essas Cenas

Brasileiras são em geral valorizadas – estão a teoria estético do reflexo: com

maior ou menor mecanismo trabalham a idéia de que o objetivo da arte é

refletir, ou exprimir, a essência das condições de vida do país. Os trabalhos são

desse modo lidos em função de suas qualidades brasilienses e de suas

referências à qualidade nacional. Como está sendo comumente manejada, essa

categoria de Arte Brasileira está muito próxima da categoria de Nação em

política, e todos sabem o que essa última recalca e escamoteia.
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Ao tomar a arte como processo de representação da realidade, essas

conceituações ficam impedidas de pensá-la como processo de produção

específico que demanda ser estudado no contexto da produção social mais

ampla. Todos o resto é praticamente conseqüência dessa opção. As linguagens,

para tocar o ponto central, serão analisadas em torno de uma representatividade

social que não poderá nunca ser definida com rigor, deixando-se assim de

analisá-las enquanto produções sociais elas próprias. Isto é, processos de

significação social que devem ser lidos em seus vários níveis de articulação, não

como reflexos de uma situação externa à sua própria formalização.

Ao invés de postular essa totalidade Arte Brasileira, talvez seja mais eficaz

atentar para o processo da produção de arte nos vários contextos em que se

desenvolve no país. Estar do lado da arte brasileira não é, isso é claro, exaltar

nenhuma metafísica da alma nacional, mas colocar-se efetivamente desde o

ponto de vista da produção: analisar os eventos e as linguagens segundo os

interesses da dinâmica produção local. Isso significa tomar posições marcadas

contra questões concretas, tais como? O domínio da ideologia do mercado do

circuito de arte, a desinteligência teórica desse mesmo circuito, seu classismo e

seu desinteresse pelas linguagens mais contemporâneas e assim por diante.

Um outro nível – Há uma retórica cada vez mais expandida em torno do

chamado processo de descolonização cultural. Podemos estar todos de acordo

quanto à necessidade de tal processo, mas a participação da arte nesse contexto

é muitas vezes postulada de forma irrisória, tomando uma figura francamente

irrisória, tomando uma figura fracamente anedótica. Este é sempre o caso

quando se defende uma arte de temática obrigatoriamente brasileira ou quando

se ergue, quem sabe muito colonizadamente, valores como o exótico e o

esculacho a paradigmas da nossa produção cultural. É evidente que os vínculos

do trabalho de arte com o ambiente cultural brasileiro e seu processo de

independência têm que ser buscados num outro nível, mais decisivo, a saber, no

próprio processo de constituição das linguagens.

Aí é quase certo, surge a acusação de formalismo. Entende-se por isso

correntemente o privilégio do formal em detrimento do conteúdo, segundo a

dicotomia estática tradicional. Existe nessa acusação uma idéia por assim dizer

anacrônica do que seja linguagem. Ela é tomada mecanicamente como

instrumento, simples veículo, para transmissão de idéia e emoções. Não pode
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assim ser a linguagem considerada produção social, mas apenas o lugar onde se

espelha a sociedade.

Ora, o formalismo está sempre presente onde se valorizar as linguagens

independentemente dos seus locais de formação, onde se fetichizar

determinados esquemas formais e se absolutizar valores fora do contexto de

produção. Não se trata disso aqui. Ao contrário, a questão é pensar e avaliar as

linguagens estrategicamente, discutir seus efeitos dentro do processo da arte

brasileira. Sobre essa base material é que se vai poder determinar o valor de

transformação – o interesse, em suma – deste ou daquele trabalho. O que conta

é a espécie de diálogo que os trabalhos vão estabelecer com a instituição-arte

como está constituída no país. É nesse âmbito, inicialmente, que pode ser

detectada sua força questionadora.

O trabalho de João Câmara pode até ser o mais interessante entre os que

elaboram nesse momento uma temática brasileira ou, se quiserem, latino-

americana. Mas isso não modifica o espaço produtivo onde efetivamente está

encerrado. As margens da inscrição cultural de um trabalho são determinadas

pela sua linguagem. E a linguagem do trabalho de João Câmara já está

devidamente demarcada e institucionalizada.


