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RESUMO 

 

A presente dissertação tem como objetivo específico fazer um estudo da obra do 

escultor pernambucano Nhô Caboclo, falecido em 1976, que trabalhou 

principalmente com talha em madeira. Seu objetivo mais amplo, no entanto, é 

contribuir para que a história da arte brasileira contemple as mais diversas narrativas 

que caracterizam a produção artística na contemporaneidade, à luz, principalmente, 

de conceitos como o de hibridação proposto por Nestor García Canclini (2015). A 

partir desse marco teórico, o trabalho pretende flexibilizar categorias artísticas 

estanques que prejudicam a compreensão da obra de arte contemporânea, como, 

por exemplo, as classificações näif, brüt, primitiva, folclórica e mesmo “popular”, 

revisitando estudos anteriores sobre a sua inserção no circuito institucional. A partir 

disso, serão ainda estabelecidos diálogos com outros escultores pernambucanos 

que trabalharam ao longo do século XX, a fim de mapear a diversidade da produção 

e as relações que se estabeleceram no mundo da arte popular brasileira, termo 

emprestado tanto de Angela Mascelani (2009)  quanto do conceito de Howard 

Becker (1982). Por fim, a partir dessa revisão bibliográfica, se dará o estudo das 

obras de Nhô Caboclo, aqui divididas em três grandes frentes criativas – a dos 

equilibristas, a dos torés e a dos barcos e a dos rachos – baseado tanto numa leitura 

crítica das esculturas encontradas quanto em uma entrevista com seu discípulo José 

Alves. A pesquisa pretende, em seu curso, debater os cânones estabelecidos ao 

longo da história da arte, com o intuito de valorizar a diversidade de nossas 

manifestações artísticas.  

PALAVRAS-CHAVE: Arte popular, arte brasileira, escultura, Nhô Caboclo, 

Pernambuco. 

  



ABSTRACT 

 

This master’s dissertation aims, at first, at the artwork of the Brazilian sculptor Nhô 

Caboclo, who used to work with woodcarving until he passed away in 1976. 

Nevertheless, its broader aim is to contribute to the Brazilian art history and the 

diversity of narratives that constitutes it contemporaneously, having in mind, mainly, 

the concept of Hybrid Cultures by Nestor García Canclini (2015).  From this 

theoretical  framework, this study  intends to flexibilize strict artistic categories that 

can harm one’s comprehension of the contemporary artwork,  such as näif, brüt, 

primitive, folk and even popular, reviewing previous studies about its insertion in the 

institutional circuit. Furthermore, dialogues with other Pernambuco sculputors that 

produced during the 20th century will be set in order to map the diversity of the 

production and the relationships that were built at the Brazilian Popular Art World, 

expression that can be both related to the concept of Howard Becker (1982) or 

Angela Mascelani (2009). Lastly, from this bibliografical review, Nhô Caboclo’s 

artwork will be studied, divided here in three big work fronts – the “equilibristas”, the 

“torés” and the “barcos” and “rachos” – based on a critical reading and on an 

interview with his disciple José Alves. This research aims, finally, to debate the canon 

established along the art history and, in that sense, value the diversity of our artistic 

manifestations. 

KEYWORDS: Popular Art, Brazilian Art, sculpture, Nhô Caboclo, Pernambuco. 
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(...)  

Que não são, embora sejam. 

Que não falam idiomas, falam dialetos. 

Que não praticam religiões, praticam superstições. 

Que não fazem arte, fazem artesanato. 

Que não são seres humanos, são recursos humanos. 

Que não têm cultura, e sim folclore. 

Que não têm cara, têm braços. 

Que não têm nome, têm número. 

Que não aparecem na história universal, aparecem nas páginas policiais da imprensa local. 

Os ninguéns, que custam menos do que a bala que os mata. 

(GALEANO, 2014, p. 71)  
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INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho parte, de certa forma, de um dos mais utilizados 

compêndios de História da Arte, o de Giulio Carlo Argan, Arte Moderna (2013). Isso 

porque, além de contribuir formativamente para a compreensão da arte como 

processo social e histórico, o livro utiliza como método uma observação mais 

abrangente dos objetos artísticos, inserindo-os em seu entorno, mas sem privá-los 

de sua análise formal. Conforme Paulo Sergio Duarte o descreve, no prefácio da 

referida obra:  

 

A partir dessa formulação, o estabelecimento de vínculos entre a 
produção artística e aspectos sociais, éticos, históricos e cognoscitivos 
pode se realizar sem a necessidade de privilegiar qualquer uma das 
instâncias envolvidas, desde que as análises partam dos trabalhos de 
arte e observem neles a especificidade dos nexos propostos. 
(DUARTE, 2013, p. 10) 

 

Ao dizer isso, Duarte coloca a postura de Argan como inovadora justamente 

por conciliar todas as esferas intrínsecas ao objeto artístico lado a lado, tornando a 

função do crítico também histórica, já que ao estudar a obra em toda a sua 

complexidade, também faz um retrato de sua época.  É dessa forma que pretendo 

conduzir a presente dissertação: tentar desvendar alguns significados presentes na 

obra de um artista que admiro e me intriga, para daí entender um pouco mais sobre 

a arte brasileira do século XX, suas relações com a contemporaneidade e com o 

fazer do crítico e do historiador da arte. Acredito, portanto, na necessidade de 

recontarmos sempre a história da arte brasileira para que toda a pluralidade artística 

que a marca tenha espaço em nosso discurso e na academia. Nesse sentido, 

espero que o presente trabalho seja uma contribuição para que a obra de Nhô 

Caboclo, aqui sistematizada de uma forma ainda não feita, possa ser parte dessa 

pluralidade histórica. 

Argan também considera que os vínculos da produção artística e dos seus variados 

aspectos mencionados acima - sociais, éticos, históricos e cognoscitivos -  não são 

orgânicos, mas problemáticos (NAVES, 2013). Essa postura também é essencial 

para condução deste trabalho, visto que ele se baseia em uma história contada a 
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partir de vínculos que se constroem já de forma problemática, sob a tensão entre a 

“arte popular” e a “arte erudita”, longamente estudada ao longo do século XX, mas 

ainda de extrema relevância.  Essa relevância não vem mais de uma visão 

folclorista, que coloca a “arte popular” como algo que deve ser resgatado, nem 

tampouco de uma que veja a “arte erudita” como apropriadora de uma estética 

inocente e indefesa. Ambas as partes, se é que ainda é possível diferenciarmos a 

erudita e a popular, relacionam-se e se influenciam mutuamente para que se 

desenvolvam, principalmente em uma interpretação mercadológica do termo, já que 

os produtos artísticos criados – seja de uma “arte popular” que atende à demanda 

do colecionador, seja a de uma “arte erudita” cuja estética popular valoriza o seu 

exotismo – impulsionam a expansão  das possibilidades de compra e de veiculação 

midiática da arte. Mas enquanto no mercado e na mídia as artes (em todas as suas 

categorizações, como “popular” ou “erudita”, para citar apenas dois exemplos) 

parecem estar presentes de maneira equilibrada (embora, por vezes, de forma 

caricaturada, como mostra a Figura 1), tenho a sensação de que na História da Arte 

as obras enquadradas em categorias não canônicas recebem menos espaço ou um 

espaço à parte em uma linha do tempo principal. 

 

Figura 1: Cerimônia de encerramento das Olimpíadas de 2016, em menção à obra de Mestre Vitalino 
e Isabel Mendes da Cunha 

Foto: Getty Images 
Fonte: <http://www.assessorn.com/2016/08/musica-e-arte-nordestinas-no-espetaculo.html>. Último 

acesso em 14 de agosto de 2017. 
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Esses juízos de valor ou diferenciações, que podem ser estipulados por diferentes 

atores e contextos, como o mercado ou a instituição que ressignifica a função dos 

objetos artísticos, serão estudados ao longo dessa dissertação com base ainda em 

teóricos da sociologia e da antropologia, dentre os quais vale citar Howard Becker, 

de quem pegarei emprestada a noção de “mundos da arte” (1982). Nesta 

concepção, que será detalhada no capítulo 1, ele prioriza as relações entre os atores 

envolvidos no fazer artístico para analisar a sua produção, recepção e distribuição, 

proposta que me parece muito similar à convicção do próprio Argan, como nos 

mostra Naves: 

Para Argan, a arte é a busca de um ‘sistema de todas as relações 
possíveis’, uma verdadeira manutenção do fazer como possibilidade, e 
não o simples aperfeiçoamento, por reiteração, de procedimentos 
correntes.  (NAVES, 2013, p. 19). 

 

A partir desse posicionamento, pode-se compreender que: primeiramente, os 

artistas autodidatas de uma determinada região carregam semelhanças entre si, 

assim como as correntes artísticas, mas a sua obra não é apenas uma reiteração 

dos demais, mas uma nova rede de relações; em segundo lugar, é preciso estudar 

essas relações para que seja possível observar o objeto de estudo de forma crítica e 

histórica, não como algo isolado no espaço.  

Sendo assim, é importante ainda localizar a obra de Nhô Caboclo no Brasil do 

século XX – e, aqui, é necessário me distanciar de Argan e do discurso europeu o 

qual muitas vezes a história da arte brasileira toma como referência. Se a Academia 

do país se estruturou nos moldes europeus e com base nas inovações que os 

artistas traziam de seus intercâmbios no continente, no início do século passado a 

busca por uma arte nacional gera uma outra identidade para a produção cultural do 

país, que não pode mais ser considerada apenas um reflexo atrasado do que era 

feito no exterior. Considerar apenas a bibliografia estrangeira, portanto, na ilusão de 

uma História da Arte Universal, traz problemas de representatividade. Um exemplo 

claro: em um levantamento recente com os dez principais livros utilizados em cursos 

de graduação no Brasil (dentre eles, além da Arte Moderna, de Giulio Argan, A 



11 
 

História da Arte, de E. H. Gombrich; e Arte Contemporânea, de Anne Cauquelin)1, foi 

possível identificar que dos 2.384 artistas mencionados, apenas 9 são brasileiros 

(embora não seja interesse do presente trabalho, é curioso notar que deste mesmo 

total, apenas 215 sejam mulheres, sendo apenas duas delas negras).      

Pensando ainda na estratificação brasileira, que ainda tem índices alarmantes 

– mais da metade da renda nacional está concentrada nas mãos de 10% da 

população2 – e que a “arte popular não é outra coisa que não a arte dos pobres”, 

segundo Lélia Coelho Frota diz no documentário Nhô Caboclo e o Elo Perdido 

(NHÔ, 2006), é fundamental pensar nessas relações sociais e de poder que vão 

emergir das obras analisadas com a ajuda de pesquisadores brasileiros. Nesse 

sentido, são de importante contribuição para este trabalho pesquisadoras como 

Lélia, citada acima, Angela Mascelani, Maria Lucia Montes e Silvia Coimbra, Flávia 

Martins e Maria Letícia Duarte, para citar apenas algumas, que se dedicaram ao 

estudo do “popular” nos últimos anos. Todas elas, ao encararem os artistas 

autodidatas em sua realidade e potência criativa, distanciaram-se da visão folclorista 

e contribuíram para diminuir o que Paulo Sérgio Duarte, no prefácio do livro O 

Reinado da Lua, chama de “abismo entre a produção de arte popular e o chamado 

‘sistema da arte’” (COIMBRA;MARTINS;DUARTE, 2010, p. 13). Assim, embora me 

baseie numa metodologia europeia para o desenvolvimento da pesquisa, ela será 

aplicada, em suas adaptações, ao sistema de arte brasileiro desenhado por essa 

bibliografia nacional. 

 O estudo será ainda complementado por alguns estudiosos latino-

americanos que já problematizaram a relação entre a perspectiva europeia canônica 

e as especificidades nacionais da produção artística nos trópicos.  Como Ramírez 

nos diz: 

 

                                                           
1
 O estudo está disponível em < https://www.nexojornal.com.br/grafico/2017/09/01/A-diversidade-de-

artistas-na-hist%C3%B3ria-da-arte>. Último acesso em 3 de julho de 2018. 

2
 Segundo pesquisa realizada em 2017, disponível em: 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/09/25/O-que-faz-a-desigualdade-ser-t%C3%A3o-

persistente-no-Brasil. Último acesso em: 9 de setembro de 2018. 

https://www.nexojornal.com.br/grafico/2017/09/01/A-diversidade-de-artistas-na-hist%C3%B3ria-da-arte
https://www.nexojornal.com.br/grafico/2017/09/01/A-diversidade-de-artistas-na-hist%C3%B3ria-da-arte
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/09/25/O-que-faz-a-desigualdade-ser-t%C3%A3o-persistente-no-Brasil
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/09/25/O-que-faz-a-desigualdade-ser-t%C3%A3o-persistente-no-Brasil
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As práticas curatoriais baseadas nessa perspectiva, portanto, não são 
apenas incapazes de ver as artes das sociedades que não são de 
Primeiro Mundo sem as lentes etnológicas que vieram do colonialismo, 
mas tendem ainda a alienar essas artes da complexidade de suas 
origens e desenvolvimento (1996, p.5) 

 

Sobre tais complexidades, será de fundamental importância o trabalho de 

Nestor Garcia Canclini, cuja noção de Culturas Híbridas (2015) ajuda a entender as 

relações que se estabelecem entre as fronteiras do popular, do erudito e do massivo 

e como a hibridação da cultura pode contribuir tanto para uma visão mais plural da 

história da arte, como para uma repetição de um discurso corrente sobre uma 

produção alienada desse discurso. Sua percepção sobre as estratégias para entrar e 

sair da modernidade também dialoga com as preocupações de Argan: enquanto 

para o segundo a produção industrial pode levar ao fim da história da arte como a 

conhecemos, cujo método pressupõe um projeto e um fazer artístico, para Canclini a 

América Latina ainda não saiu da modernidade, se pensarmos no conceito europeu 

ao qual nossa história tenta se comparar. Assim, a análise crítica e histórica que 

pretendo fazer nessa dissertação dialogará entre esses campos de autores para 

tentar dar conta do mundo da arte no qual pretende se inserir. 

Para conduzir esse estudo, portanto, farei uma “introdução geral sobre um 

período histórico e artístico, seguida da interpretação de obras” (NAVES, 2013, p. 

12), à maneira do livro Arte Moderna. O objetivo é entrar no campo autoral da 

produção, como coloca Lima (2018, p.17), mas, a partir dele, propor reflexões sobre 

a maneira como a história da arte brasileira tem sido contada – quais os seus 

cânones e o que está à margem deles. Isso porque acredito que a arte tem o poder 

de transformar não só a nossa percepção sobre a sociedade, mas também a 

sociedade em si, ao nos depararmos com histórias outras ou, como diz Canclini: 

 

O que distingue, por sua vez, a arte de outros modos de 
transformação é que ela procura mudar a realidade – pelo menos 
desde as vanguardas do século XIX – em parte para participar da 
marcha da história, em parte, pelo simples prazer da invenção. 
(CANCLINI, 1980, p.33) 
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Para entender onde este trabalho e a obra de Nhô Caboclo se enquadram na 

marcha da história, portanto, o Capítulo 1 procurará trazer informação contextual 

suficiente para que, depois, os significados possíveis possam ser depreendidos dos 

objetos artísticos. Essa análise será estruturada em duas grandes frentes: na 

primeira delas, procurarei entender como é possível fazer um estudo que considere 

as relações presentes nas obras de arte para além de seus aspectos formais, 

construindo uma metodologia que terá como base, principalmente, contribuições da 

sociologia e da antropologia.  O conceito de Mundos da Arte, proposto por Howard 

Becker, será fundamental para condução desse item e para entender “o sistema de 

interação no qual o problema surge” (BECKER, 1993, p. 30), conforme mencionei 

anteriormente. Outra referência de extrema importância será a do antropólogo 

argentino Nestor Canclini, principalmente por meio de sua delimitação de Culturas 

Híbridas, e sua reflexão das batalhas do campo cultural “que são essenciais para 

entender o significado do que se produz” (CANCLINI, 1989, p.36), muito em linha do 

que propõe Becker. É importante considerar que o mundo de arte no qual se insere 

este trabalho não é o da “arte popular”, mas o da arte brasileira no contexto do 

século XX, a sua busca por uma identidade nacional e a ressignificação dos objetos 

de origem primordialmente rural para o mercado e para o circuito dos museus. 

Nesse sentido, para inserir a obra de arte nessas instituições, foram criadas, 

ao longo da história, categorias que justificassem estética ou socialmente o objeto 

popular. Será importante, então, entender quais foram essas classificações, o que 

se dará na segunda frente do primeiro capítulo. As qualificações (ou 

desqualificações) Arte Näif, Arte Primitiva, Folclore, Arte Popular ou Arte Brüt são 

apenas alguns exemplos do capítulo a parte que foi criado na história da arte. Nesse 

momento, será feita uma revisão bibliográfica que não se baseará em uma 

sequência linear, mas nas relações que se estabeleceram entre as pesquisas desde 

o final do século XIX. Mais uma vez, tentarei compreender como a hibridação 

brasileira tem se dado e como Nhô Caboclo se insere nessa diversidade que, por 

vezes, pode ter um discurso homogeneizante. 

No segundo capítulo, será o momento de explorar a “invenção de outras 

realidades”, retomando a citação de Canclini (1980, p.33).  Procurarei trazer 

brevemente a obra de outros artistas que se relacionam com Nhô Caboclo, seja por 

produzirem com os mesmos materiais ou na mesma época, seja por terem sido 
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aproximados anteriormente na bibliografia já existente. Esse panorama da arte de 

Pernambuco será feito com base, principalmente, em pesquisadoras como Lélia 

Coelho Frota, Maria Lucia Montes, Flávia Monteiro Duarte e Silvia Coimbra, que, 

como já citado anteriormente, contribuíram significativamente para a mudança de 

paradigma em relação à produção dos artistas não acadêmicos nos últimos anos. 

Com elas, principalmente a partir da década de 70, foi possível ter acesso às 

entrevistas e contribuições dos artistas acerca de seu próprio trabalho, mais do que 

a interpretação de curadores e críticos sobre os mesmos. Será possível ainda 

localizar a obra de Nhô Caboclo nesse panorama, buscando similaridades ou 

diferenças de suas produções em relação à estética e poética de outros artistas 

oriundos de contextos semelhantes ao seu. Para T. J. Clark,   

 

a História Social da Arte é uma disciplina  capaz de mobilizar uma 
série de questionamentos de modo concentrado. Para tanto, em 
primeiro lugar, devemos ser capazes de reunir fatos (levantar dados 
gerais acerca da atuação, da situação econômica, da estrutura da 
produção hegemônica da arte e da sociedade em geral etc.); em 
segundo lugar, saber fazer perguntas.” (in ALAMBERT, 2014, p. 12)  

 

O objetivo deste segundo capítulo, nesta linha, será responder a algumas das 

perguntas levantadas ao longo da pesquisa, a saber: quais as influências de seu 

entorno para sua poética? Como as categorias da arte popular enviesam as 

interpretações sobre a sua obra? Como as suas esculturas estão localizadas no 

circuito institucional de arte? Como reverberam entre sua comunidade? E tantas 

outras que devem surgir ao me aproximar de seu trabalho. 

O capítulo 3 poderá ilustrar essas respostas e aprofundá-las: é nele que irei 

trazer as obras do artista e relatos sobre a sua vida e produção.  “Longe de qualquer 

‘realismo maravilhoso’, que imagina na base da produção simbólica uma matéria 

informe e desconcertante” (CANCLINI, 1989, p. 75), procurarei relacionar a revisão 

bibliográfica e a apreciação das obras a fim de depreender delas significados – 

interpretativos, portanto – mas embasados o suficiente para que se possa 

sistematizar o trabalho feito por Manuel Fontoura e sua contribuição para a história 

da arte brasileira, compilação que não foi ainda realizada. 
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 O desafio encontrado aqui, portanto, é também de caráter prático: a distância 

em que me encontro, não só geográfica, mas também temporal, já que o artista 

faleceu há mais de 30 anos. Os depoimentos dele são hoje de difícil acesso e muitas 

vezes reproduzidos literalmente na bibliografia encontrada. Boa parte de suas obras 

está dispersa em coleções particulares, embora o Museu Casa do Pontal, no Rio de 

Janeiro, e o Museu do Homem do Nordeste, em Pernambuco, tenham algumas de 

suas esculturas.  Para tentar minimizar essa distância, esse capítulo também 

contará com uma entrevista qualitativa narrativa com o seu único discípulo vivo, 

Mestre José Alves, que ainda produz na região de Olinda. A entrevista não foi 

estruturada em um sistema de pergunta-resposta, conforme criticam Bauer e Gaskell 

(2015, p.19), mas de narrativa, para preservar a história do entrevistado e realizar 

menos interferências no que está sendo dito. Se a entrevista narrativa “emprega um 

tipo específico de comunicação cotidiana, o contar e escutar história” 

(BAUER;GASKELL,  2015, p.95), acredito que esse método possa fazer com que o 

meu lugar acadêmico não  balize tanto a condução dos fatos. 

Ao longo deste capítulo, tomarei cuidado para não estabelecer a relação que 

Hoonaert coloca como 

 

um namoro intelectual com algo que nos falta. Significa: estamos 
namorando não o povo, mas a nossa imaginação sobre o povo e 
estamos substituindo a rigidez da observação pela imaginação, não 
é?” (HOORNAERT in MAURÍCIO, 1978, p. 52) 

 

Digo isto pois, justamente dada a distância, me parece fácil cair em uma visão 

idealizada de uma pesquisadora acadêmica que vê no outro algo de exótico – algo 

que o capítulo 1 procurou criticar e que seria incoerente manter no momento de 

análise. Assim, é importante reforçar o caráter relacional que permeará este 

trabalho: ele funcionará como uma fotografia, que mostrará “os objetos e as pessoas 

que estão no quadro, e sua relação uns com os outros” (KOCHE, 2011, p. 104), 

incluindo a minha relação com o objeto de estudo neste enquadramento. Considero-

o também uma fotografia pois é um recorte muito breve da obra de Nhô Caboclo, um 

retrato da minha leitura acerca de sua produção. Acredito, no entanto, que a 

presente pesquisa, ao fazer este retrato, este estudo de caso, pode “desenvolver 
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declarações teóricas mais gerais sobre regulandades do processo e estrutura 

sociais.” (KÖCHE, 2011, p. 118), e, assim, contribuir para o álbum maior: a 

discussão da forma como a arte popular brasileira tem sido retratada pela história. 

Considerando o desafio proposto por Paulo Sergio Duarte, 

 

O desafio para o teórico contemporâneo da arte – não estou falando 
do ‘teórico da arte contemporânea’ – seria reconstruir os conceitos e 
retraçar as fronteiras do fenômeno estético de modo que possamos 
realizar a leitura das obras lado a lado, independente de sua origem 
social e de sua inscrição no mundo institucionalizado da “história da 
arte” (COIMBRA; MARTINS; DUARTE, 2010, p. 14). 

 

espero eu mesma ter ressignificado, com este trabalho, o conceito de arte popular e 

os juízos de valores que carrego. Espero ainda que a pesquisa possa apoiar a 

formação de outros pesquisadores que se dedicam ao estudo de nossa arte. 
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1. O POPULAR NA HISTÓRIA DA ARTE BRASILEIRA 
 

“É preciso colocar as produções artísticas na história, tanto quanto é 

preciso colocar a história no objeto artístico, em sua forma” 

(ALAMBERT, 2014, p. 14) 

 

A epígrafe aqui apresentada poderia resumir toda a hipótese que norteia este 

capítulo: a de que temos uma produção artística ampla e diversa em nosso país, que 

não é acompanhada por uma história de mesmas dimensões. Ausente a história, o 

objeto artístico é também esvaziado de contexto, e sua apreciação se resume ou a 

padrões puramente estéticos ou a um resgate ilusório de nossas raízes. 

Se desde os séculos XVII e XVIII, quando barroco e rococó ditavam as regras 

da arte ocidental, temos as “primeiras manifestações da mão indígena, da mão afro, 

da mão dos portugueses das camadas populares” (FROTA, 2005, p.25), é 

interessante notar como essas artes são aos poucos classificadas como menores e 

colocadas à parte na linha do tempo de nossa história. O Modernismo passa a ter 

uma linha paralela na qual surgem nomes como, por exemplo, Arte Naïf, Primitiva ou 

Popular, como se verá mais adiante, que parecem não estar atreladas à história da 

arte canônica que representa o eixo principal.  Nas palavras de Canclini, essa é uma 

“maneira de problematizar os vínculos equívocos que ele (o mundo) armou com as 

tradições que quis excluir ou superar para se constituir” (1989, p.23). O que o 

antropólogo relata, aqui, é a relação com a industrialização crescente e o otimismo 

gerado pelo desenvolvimentismo, que, muitas vezes, desvalorizou as tradições e a 

origem rural em detrimento da vida urbana. Se transpusermos esse pensamento 

para a realidade brasileira, vemos que desde o crescimento de uma classe burguesa 

há a idealização dos padrões europeus, acompanhada pela Academia de Belas 

Artes inaugurada no século XIX. Com as vanguardas do início do século XX, porém, 

há um desejo de criação de identidade nacional que não mais quer excluir as 

origens, mas regatá-las: assim, temos em nossa história uma tensão entre a 

superação do passado e o resgate dele, o que vai influenciar, por exemplo, os 

estudos folclóricos.  
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Essa questão está muito em linha com o que Canclini (1989) acredita ser a pós-

modernidade na América Latina: fomos modernos no que diz respeito à nossa 

relação comercial e cultural com os países de origem europeia, mas não chegamos 

a vivenciar a industrialização e a consequente autonomia do mercado e da arte 

como eles. Assim, não podemos encarar a pós-modernidade como uma nova etapa 

de nossa história, que substituiria a modernidade, mas algo que estabelece uma 

relação híbrida com ela.  Faz-se necessário, portanto, entender as construções 

fundamentadas na modernidade para tentar decifrar como a arte popular se 

posiciona na História da Arte ainda hoje – se é que vivemos em uma pós-

modernidade, em uma modernidade, ou saímos e entramos nesses dois períodos 

alternadamente. Essa contextualização se dará nos próximos tópicos, que partem do 

paradigma da hibridação de nossa história e das relações que se estabelecem 

nesse contexto. 

 

1.1 o pressuposto da hibridação 

 

A hibridação é um pressuposto para este trabalho pois ela permite que não haja 

uma simplificação ou estereotipação da arte produzida pelos artistas não 

acadêmicos. Explico: se consideramos a “arte popular” em um campo isolado, como 

um movimento ou uma linha estética produzida principalmente em um contexto 

moderno, o qual já superamos, deixamos os objetos artísticos em um passado 

estático, que não é passível de críticas, inovações e diálogos com a arte feita hoje. 

Veja, por exemplo, a forma abordada por Luis Saia: 

 

Nada impede (...) que a arte popular se constitua numa categoria tão válida 
como a arte erudita ou tradicional, bastando para isso que se lhe busquem e 
estudem as raízes, as influências, as suas normas peculiares de criação e o 
seu sistema específico de valores (SAIA in MAGALHÃES; ARESTÍZÁBAL, 
1974, p.35) 

 

Embora seja uma abordagem legítima, que pretende colocar a “arte popular” 

em um mesmo patamar do que seriam as outras artes, ela considera a produção de 

forma isolada em seu circuito, o que limita o estudo de suas relações em um campo 
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mais amplo. Ao invés de referências híbridas, cruzadas, a nossa cultura seria feita 

de campos de referência que convivem, mas não se influenciam mutuamente. Como 

contraponto, pode ser importante considerarmos uma citação da mesma década, de 

Ivan Maurício:  

 

Documentar a arte popular não significa salvá-la de coisa alguma, 
mesmo porque arte popular e cultura para as massas urbanas não 
vivem separadas. O relacionamento entre elas é dialético (MAURÍCIO, 
1978, p.8) 

 

O que por ele foi considerado dialético está em linha com o pensamento da 

hibridação já citado, de Canclini (1989), que surge para designar as misturas 

interculturais propriamente modernas, ou, nas palavras do autor, “processos 

socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas, que existiam de forma 

separada, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas” (CANCLINI, 

2015, p.19). Mais do que a teoria, as próprias obras podem ser exemplos dessas 

interculturalidade, como mostra a Figura 2. 

 

Figura 2: Apollo 11 
Maria de Caruaru 

Fonte: MASCELANI, 2009, p.50 
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Esta obra, Apollo 11 (Figura 2), de Maria de Caruaru (1916 – 1981), seria facilmente 

categorizada como “popular”, visto que as questões estéticas - uso de cores básicas, 

técnica tradicional de escultura cerâmica, liberdade de profundidade e proporções – 

a aproximam desse círculo. O tema, no entanto, faz menção a algo que influenciou 

todo o munda da arte: a euforia em torno da quinta missão do Programa Apollo, que 

balizou toda a estética dos movimentos cinéticos ao redor do mundo, para citar 

apenas um exemplo. 

Mestre Luiz Antônio (1935 -) também ilustra bem esse ponto: ceramista que 

se aperfeiçoou com Mestre Vitalino no Alto do Moura, aos poucos adapta a sua 

estética à temática da industrialização – a que vive em sua própria região e a que 

lhe chega pela mídia e pela demanda: ele ganhou, ainda na década de 70, um 

concurso em comemoração ao aniversário de Caruaru que tinha por objetivo 

representar a industrialização do município. 

 

Figura 3: O Câmera Man 
Luiz Antônio 

Fonte: PONTES, 2017, p. 127 

 

Ainda hoje ele e os filhos retratam postos de gasolina, eletricistas, profissões 

urbanas e indústrias, uma referência clara não só ao seu entorno – o Alto do Moura 

– mas à urbanização vivenciada de forma mais generalizada, como mostra a Figura 
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3, que pode remeter, por exemplo, a um dos vários cinegrafistas que visitaram a 

região nos últimos anos para documentar a sua produção. 

Com a teoria ilustrada, vale retomarmos o conceito de Canclini (2015), que 

considera a hibridação um processo e, enquanto tal, algo que suscita conflitos de 

poder. Como já dito anteriormente, a modernidade traz a “ambivalência da 

industrialização e da massificação globalizada dos processos simbólicos” 

(CANCLINI, 2015, p. 25), fruto, entre outros, das misturas geradas pelas criações 

dos Estados Nacionais, dos populismos políticos, das indústrias culturais e da 

emancipação parcial de um mercado de arte que dialoga com a história, mas a conta 

de forma diferente.  Nesse sentido, enquanto a hibridação pode ser encarada como 

algo positivo, um reconhecimento de que os artistas se influenciam mutuamente e 

geram novas histórias da arte, é necessário estudar também essa massificação 

promovida pelo mercado. 

Essa massificação, na minha concepção, se relaciona intimamente com o que 

o sociólogo Howard Becker chama de Art Worlds (1982). Para ele, a arte também 

deve ser entendida em suas relações, o que significa que “todo trabalho artístico, 

como toda atividade humana, envolve a atividade conjunta de várias pessoas” 

(BECKER, 1982, p. 1, tradução da autora) e, mais ainda, que essa atividade 

conjunta não está isenta de conflitos. Colecionadores, marchands, curadores de 

museu, críticos, estetas, patrocinadores, público, outros artistas do presente e do 

passado (sem mencionar a oposição “artista popular” e “artista”), entre outros, são 

apenas alguns elos que significam e ressignificam o trabalho do artista popular. 

Nesse processo de significação, mais do que a tensão entre o artista 

“popular” e o “erudito”, talvez a que se depreenda mais facilmente do que já foi 

mencionado acima, é importante observarmos o papel conflitivo dos demais atores, 

como curadores, patrocinadores e críticos, figuras que detêm o poder de ditar os 

cânones e o gosto da instituição arte, pensando no conceito conforme defendido por 

Bürger:  

 

as obras de arte não são recebidas cada qual isoladamente, mas 
dentro de um marco de condições institucionais, e é dentro deste 
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marco que a função das obras, de um modo geral, é estabelecida 
(2008, p. 38) 

 

Tirar um objeto de sua origem e dar a ele outra função – do contexto ritualístico ou 

utilitário, por exemplo, para dentro de um museu – exige uma responsabilidade para 

com a história e o contexto, que muitas vezes pode ser deixada de lado em prol da  

lógica do mercado. Nesse sentido, é ainda Canclini quem diz, na obra As culturas 

populares no capitalismo (1983),  que tal regime econômico “não avança sempre 

eliminando as culturas tradicionais, mas também se apropriando delas” (CANCLINI, 

1983, p. 17), em ações que “desestruturam as culturas étnicas, de classe e 

nacionais e as reorganizam em um sistema unificado de produção simbólica” 

(CANCLINI, 1983, p. 17). Tanto a obra de arte contemporânea, quanto a moderna, 

quanto a popular, são todas propriedade de um mesmo sistema de relações 

mercantilizadas, cuja lógica rege hoje o circuito de arte. 

 

 Mas aí entra uma outra questão: se a obra de arte “erudita”  já é considerada 

arte e, portanto, digna de figurar nos museus, ela também pode circular facilmente 

no mercado. Enquanto isto, a obra de arte popular precisa de uma justificativa para 

circular nesse mesmo circuito, ainda que massificado. Como nos diz Becker: 

 

uma característica da estrutura de qualquer organização estratificada é 
que os representantes comuns da sociedade rotineiramente atribuem 
maior credibilidade à história contada por aqueles que a administram 
do que às histórias daqueles que estão nos níveis inferiores na 

hierarquia. (BECKER, 1982, p. 32) 

 

Assim, o objeto popular, quando enquadrado no mercado ou no museu, 

recebe uma história que pode distanciá-lo de sua origem e, portanto, da hibridação, 

mas aproximá-lo do mercado. É possível ver, por vezes, uma história da arte 

anedótica, como classifica Neves (in MAGALHÃES; ARESTÍBAL, 1974, p.47), no 

sentido de que os objetos artísticos se encontram sujeitos à uma narrativa que não 

lhes é intrínseca, mas contada por meio de adjetivações externas que justificam a 

presença da obra em um ambiente ao qual o seu produtor não pertence. Ou, como 

nos diz Canclini: 
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Através de entrevistas biográficas a artistas, invenções sobre sua vida 
pessoal ou sobre o ‘angustioso’ trabalho de preparação de um filme ou 
uma obra teatral, mantém vigentes os argumentos românticos do 
artista só incompreendido (...). De forma que o discurso estético 
deixou de ser a representação do processo criador para se converter 
em um recurso complementar destinado a “garantir” a verossimilhança 
da experiência artística no momento do consumo” (1989, p. 62) 

 

Essa verossimilhança, ainda segundo Canclini, pode ser estruturada por duas 

maneiras, principalmente: a ritualização histórica e antropológica dos objetos 

populares ou tradicionais e a espiritualização esteticista do patrimônio. 

Trazendo a sua análise dos museus mexicanos, ele explicita que a primeira 

armadilha pressupõe que os objetos sejam símbolo de uma cultura de raiz, 

tradicional, cujo passado simbólico deve ser preservado e não questionado. Essa 

imobilidade se assemelha aos estudos folclóricos brasileiros e à tentativa de 

valorização de uma identidade nacional que marcou o início da pesquisa sobre o 

popular, mas que pode também ser encontrada como solução curatorial ou histórica 

ainda contemporaneamente.   

Para termos um exemplo dessa manutenção de olhares, pode ser interessante citar 

a reelaboração da exposição A Mão do Povo Brasileiro, feita em 2016. A mostra foi 

uma “reencenação”, nas palavras de Heitor Martins e Adriano Pedrosa 

(PEDROSA;TOLEDO;GONZÁLEZ, 2016, p.28), da exposição de mesmo nome de 

1969, que não havia deixado nenhuma publicação – as aspas podem nos 

transportar diretamente para as ideias de Canclini (1989), para quem a teatralização 

da cultura “antiga”, característica dos museus de antropologia, é uma forma de 

distanciamento espaço-temporal da produção em questão.  
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Figura 4 :Entrada da exposição A mão do povo brasileiro, de 1969 
Foto: Danilo Verpa/Folhapress 

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/09/1808847-masp-recria-historica-
mostra-de-arte-popular-criada-por-lina-bo-bardi.shtml> 

   

 

Figura 5: Entrada da exposição A mão do povo brasileiro, de 2016 
Foto: Danilo Verpa/Folhapress 

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/09/1808847-masp-recria-historica-
mostra-de-arte-popular-criada-por-lina-bo-bardi.shtml> 

 

É possível ver a mesma opção de promover um espaço em que diversos 

artefatos coexistem independentemente de sua função ou origem, como já 
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mencionado anteriormente, mas vale também observar como os suportes de 

madeira e a iluminação pretendem colaborar com essa “aura” do museu que precisa 

ser modificada para que a opção da ritualização histórica seja concretizada. A 

cenografia procura remeter ao ambiente original das peças, por meio do uso das 

cores e matérias primas como a madeira sem acabamento, mas dando um mesmo 

contexto, ainda que cenográfico, a todos os objetos que partilham aquele espaço. 

Diria Canclini: “Se o patrimônio é interpretado como repertório fixo de tradições, 

concentradas em objetos, precisa de um cenário-vitrine para exibi-lo” (CANCLINI, 

1989, p. 158) 

Neves também já havia feito esta crítica na década de 70, sem se referir a 

uma exposição específica, mas apontando nelas características comuns: 

 

Dificilmente vemos nas ditas exposições de arte popular um esforço 

mais profundo e atualizado de contextualização de cada uma das 

peças expostas ou de seus conjuntos ou subconjuntos. Muitas vezes o 

que vemos é uma tentativa quase sempre  frustrada de “historicizar” a 

peça (ou grupo de peças) pela criação de “ambientes” que 

reproduziriam seus ambientes de nascimento, a “cor local” de triste 

memória para a museologia brasileira. (NEVES, 1974, p.46) 

 

Reelaborar a exposição, portanto, pode ser uma forma de trazê-la em forma de 

resgate, como se a mão do povo brasileiro não estivesse mais trabalhando e em 

constante mutação.  

  A segunda perspectiva proposta por Canclini (1989), à qual ele dá o nome de 

espiritualização esteticista do patrimônio, enfocaria exclusivamente as 

características formais das obras e as retiraria de seu sentido original, criando a 

ilusão de que o impulso criativo, principalmente o que está fora da academia, pode 

ser isolado do contexto no qual o artista está inserido ou de suas influências 

socioculturais.  

Nesse sentido, pode ser interessante observarmos a Mostra do 

Redescobrimento: Brasil +500, que se deu em 2000, para celebrar o quinto 

centenário do “descobrimento” de nosso país. Dentre os treze diferentes módulos 
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que poderiam ser percorridos ao longo do Pavilhão do Ibirapuera, o de Arte Popular, 

sob curadoria de Emanoel Araújo e Frederico Pernambuco de Mello, foi um dos 

poucos que não cedeu à cenografia ritualizante que foi bastante criticada à época. A 

mostra, ao contrário, foi disposta em três frentes distintas, que tinham por objetivo 

legitimar a arte popular “a partir de cânones semelhantes aos que são utilizados com 

relação à arte erudita” (ARAÚJO, 2000, p. 37). Tais vertentes - ancestralidade, 

arcaísmos e permanências – tentaram agrupar esteticamente os artistas populares 

numa possível linguagem canônica, partindo de pressupostos acerca suas soluções 

criativas. O viés da ancestralidade procurava enquadrar a criação feita de modo 

totalmente intuitivo, numa “vocação” ou  

 

herança cultural veiculada pelo inconsciente coletivo, pelo qual o 
criador naturalmente encontra suas soluções formais. Assim, artistas 
negros ou mestiços encontrariam em suas obras soluções mais ou 
menos próximas de sua origem mais remota” (ARAÚJO, 2000, p.38).  

 

 Já os Arcaísmos contemplariam as obras que tivesses as características estéticas 

conforme estipuladas por  Clarival do Prado Valladares, como a escultura religiosa 

nordestina (ex-votos) e as carrancas. Por fim, a categoria de Permanência se 

referiria às características daquelas manifestações em que a comunidade se 

organiza na criação de objetos e artefatos, produzindo uma “atividade artística 

movida por uma vontade religiosa, espiritual, ou apenas essencialmente lúdica e 

sensorial”( ARAÚJO, 2000, p.40), como os artistas do barro e cronistas do cotidiano. 

Da mesma forma que a postura anterior, esse enfoque nos aspectos formais 

ou processuais da obra pode distanciá-la de seu contexto originário e das condições 

de produção a que esteve submetida, criando a ilusão de que o meio não afeta o 

resultado obtido. Ramírez, sobre as práticas curatoriais, reflete que elas se baseiam, 

equivocadamente, no  

 

pressuposto de que a produção artística pode ser separada de seu 
contexto sociopolítico (por exemplo, a noção de que um ‘desejo 
estético’ existe para além dos parâmetros da cultura”  (RAMÍREZ, 
1996, p.4) 
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o que nos faz retomar a ideia de gênio incompreendido fomentada pelos rótulos 

acadêmicos ou, nas palavras de Canclini (1989, p.47), o “narcisismo orgânico de 

cada participante”. Nesse exemplo, portanto, vemos que as obras foram 

enquadradas nas subdivisões com base na análise formal dos curadores, em 

detrimento de uma análise das influências socioculturais de cada obra e que 

exporiam não só suas relações estéticas, mas também a origem, a poética e as 

interpretações provenientes dessas intersecções de cada um dos artistas ali 

apresentados. 

Tais observações não pretendem negar as contribuições feitas para a área de 

ambas as exposições, apenas pensar alternativas que promovam uma melhor 

compreensão da produção artística, que não se balize pelos ritos os quais estamos 

acostumados: o da identidade nacional e valorização de um passado imutável 

perante o qual devemos nos orgulhar, mas não refletir; o da identidade pessoal do 

artista que expressa a sua história de vida individual (e problemática) através de 

potência criativa.  

 Esses distanciamentos, cada um à sua maneira, colaboram para que não 

possamos interpretar todas as relações de sentido que se reconstroem nas misturas, 

mas ver apenas a parte delas que tornamos visíveis. Nenhum objeto de arte é puro 

e estudar os processos de hibridação mostra-se, portanto, uma alternativa para que 

possamos considerar a criação individual e a coletiva, além das questões 

migratórias, turísticas, econômicas ou comunicacionais. 

 Vale comentar, por fim, que embora se proponha a uma análise menos 

distanciada, o presente trabalho não conseguirá tratar de uma questão fundamental 

em relação aos aspectos aqui levantados: embora procure inserir a obra de arte na 

história, sei que o artista popular ainda precisa de muito para ser inserido de fato, já 

que não faz parte do circuito acadêmico e institucional e não tem acesso a ele. Não 

à toa, a maioria dos artistas populares permanece em condições de vida muito 

semelhantes àquelas com as quais iniciaram a sua carreira, por mais que sejam 

reconhecidos nacional e internacionalmente pelos atores já mencionados. O que 

espero, portanto, é contribuir para uma circulação mais ampla da obra de Nhô 
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Caboclo, especificamente, para que, no futuro, a hibridação possa ser uma 

discussão não apenas no âmbito da produção, mas também do consumo. 

 

1.2 o pressuposto da segmentação 

 

Embora o presente trabalho defenda a hibridação como alternativa para o estudo 

das artes brasileiras, é de fundamental importância entender também outras 

abordagens que foram utilizadas nas pesquisas desde o final do século XIX. Antes 

de passar a cada uma das categorias que foram construídas para acolher o discurso 

em torno dos artistas autodidatas e sua produção, cabe um breve adendo em 

relação à oposição entre arte e artesanato. Essa dualidade não será aprofundada 

aqui, pois parto do princípio de que todas as produções artísticas, sejam elas quais 

forem, podem ser executadas artesanalmente ou industrialmente; produzidas pelo 

artista que planejou a obra ou terceirizadas para uma mão de obra especializada – 

escolhas que dizem respeito à técnica, em minha opinião, e não ao status enquanto 

arte. No que diz respeito à função das obras, o caráter artístico vem sempre de uma 

ressignificação da função do objeto – seja ele retirado do ateliê para o museu, ou do 

dia a dia rural para o museu e, mais uma vez, não faz sentido, para o presente 

trabalho, discutimos a polarização de acordo com a função inicial do objeto. 

Dito isto, neste tópico procurarei explorar uma narrativa histórica, que não é 

linear, mas feita de enunciados que se entrelaçam e convergem em um ponto 

comum: são linhas à parte da História da Arte Brasileira que se relacionam com ela, 

mas não são parte de seu tecido.  É Lélia Coelho Frota quem me ajuda a introduzir 

essa questão. Segundo a pesquisadora:  

 

Os especialistas da arte vêm encontrando especial dificuldade em 
situar e qualificar a produção dos criadores que denominaram 
inicialmente de ‘primitivos’, ‘näif’, ‘ingênuos’ ou ‘incomuns’. Muitos 
tendem a considerá-los mesmo ‘fora da história’, atribuindo a sua 
criação a um surto exclusivo do inconsciente e mantendo-os em 
espaços separados em exposições, museus e livros de arte” (FROTA 
in INSTITUTO, 2011, sem página)  
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De fato, essas denominações iniciais ainda perduram na contemporaneidade, 

embora diversos esforços tenham sido feitos para que se extrapolassem as 

categorizações.  Se o historiador é necessariamente um selecionador (CARR, 2011), 

é justamente pela revisão das seleções passadas que podemos recontar a nossa 

história no presente para que as suas ausências não perdurem no futuro. A seguir, 

portanto, irei observar como a arte popular brasileira foi estudada nos últimos anos e 

catalogada pelo circuito institucional.  

  

1.2.1  História do povo: primitivismo 

 

Embora hoje já cause um estranhamento imediato, o termo “primitivo” foi 

extensamente utilizado pela academia desde pelo menos o século XIX para 

distinguir as sociedades europeias contemporâneas e suas culturas de outras 

sociedades e culturas que eram até então consideradas menos civilizadas 

(HARRISSON, 1998, p.5) – colonizadas, em sua maioria. Ao se referir às 

características estéticas de tais culturas, portanto, os implícitos juízos de valor 

eurocêntricos eram mantidos: segundo o próprio Dicionário Oxford de Arte, a arte 

primitiva “não raro refere-se a uma produção menos sofisticada” (2007, p. 32). Essa 

falta de sofisticação vinha, portanto, daqueles povos cuja produção se deu antes de 

começar a História da Arte – ao menos na concepção canônica – em um período 

delimitado e estático.  

Referência na área e pioneiro na abordagem da Antropologia da Arte, Franz 

Boas (2015) foge da perspectiva evolucionista em sua obra, mas coloca o primado 

da forma em sua análise, o que ainda faz com que a abordagem estética e o olhar 

para o outro seja balizado pelos cânones e pelo interesse pelo exótico.  

A arte primitiva não raro é vista no circuito institucional apenas pela leitura 

que dela fazem artistas já consagrados, principalmente aqueles que buscaram 

inovação para as vanguardas do século XX. É sabido, por exemplo, que Pablo 

Picasso (1881 – 1973) via em sua coleção de artefatos da África e da Oceania 

inspiração para suas composições, como, por exemplo, Les Demoiselles D’Avignon 

(1907), obra na qual os rostos das mulheres à direita transfiguram-se de forma 

quase literal em máscaras que poderiam figurar em seu acervo. 
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Figura 6: Les Demoiselles D'Avignon. 1907. 
Óleo sobre tela 

Fonte: < https://www.moma.org/explore/conservation/demoiselles/>. Último acesso em 3 de julho de 
2018. 

 

Nessa relação, a obra de arte primitiva empresta significado à pintura, mas 

dessa forma é isolada de seu contexto artístico e dos significados anteriormente 

atribuídos em sua confecção. Os aspectos formais, portanto, se sobressaem e 

corroboram para que se crie uma concepção generalizada e superficial da “arte 

primitiva”, que não raro é associada a momentos ritualísticos, exóticos e 

comunitários, não se enquadrando na categoria de “arte” da maneira que 

conhecemos, aquela que valoriza o artista genial do Renascimento. Diz-nos Neves 

 

E a afirmação da magicidade ou da religiosidade de tais objetos é 
difícil de ser negada pelos não especialistas... e se reforçam assim 
lendas a respeito do ‘animismo’ dos ‘selvagens’ ou do ‘pitoresco’ de 
sertanejos e favelados. Mas o sagrado aqui é um sagrado ‘menor’, não 
o dos mestres ‘renascentistas’ (MAGALHÃES; ARESTIZÁBAL, 1974, 
p. 48) 

 

Um marco na discussão sobre o primitivismo foi a inauguração da exposição 

Primitivism in the 20th Century Art, que se deu em 1984 pelo MoMA (Museum of 

Modern Art de Nova York). A curadoria, como o próprio título sugere, procurou 

https://www.moma.org/explore/conservation/demoiselles/
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analisar formalmente o primitivo ao lado do canônico, em um movimento bastante 

inovador, mas que, como será discutido mais adiante, peca por não aprofundar uma 

pesquisa sobre as obras que as posicione social e politicamente. A contextualização, 

porém, aparece de uma outra forma: o catálogo da mostra é composto por cinco 

prólogos, dentre os quais um de Suzanne Page, diretora do museu, com o título Les 

singuliers de l’art, que, segundo nos alerta Canclini (1989, p.53), é uma menção aos 

participantes singulares da mostra,  

 

indivíduos livremente proprietários de seus desejos, de suas 
extravagâncias, que impõem sobre o mundo o selo vital de sua 
irredutível unicidade (Page apud Canclini, 1989, p.53).  

 

A oposição entre o civilizado e o não civilizado se mostra explícita nesta análise, que 

coloca ainda os povos primitivos em um mesmo grupo, embora estivessem expostos 

“mais de 200 objetos tribais da África, Oceania e América do Norte” (MOMA, 1984, 

p.2), sem tratar de suas especificidades. 

 

Figura 7: Primitivism in the 20th century art 
Fonte: https://www.moma.org/calendar/exhibitions/1907/installation_images/24718#. Último acesso 

em 3 jul 2018. 

 

Embora no Brasil o termo não tenha sido amplamente difundido – talvez porque os 

primitivos fôssemos nós, justamente, é curioso notar que é mencionado como 

https://www.moma.org/calendar/exhibitions/1907/installation_images/24718
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sinônimo de arte ingênua e arte popular em um dos principais compêndios ainda 

utilizados hoje, a História Geral da Arte no Brasil (ZANINI, 1983, p.810). É importante 

olharmos para essa origem para desmistificarmos definitivamente uma progressão 

linear da arte e não nos limitarmos a um olhar etnocêntrico em relação aos artistas 

populares, independentemente do rótulo que seja utilizado. 

 

1.2.2 Inocência do povo: Näif 

 

Ainda utilizando como marco teórico a História Geral da Arte no Brasil 

(ZANINI, 1983, p. 810), parece sintomático que a arte popular, a primitiva e a näif 

apareçam como sinônimos: todas tentam classificar a arte dos autodidatas e não 

canônicos segundo um pensamento que os desqualifica – aqui, como ingênuos. 

Segundo Ilana Goldstein, trata-se de mais um  

 

guarda-chuva semântico, que engloba manifestações tão 
distintas como colagens feitas por pacientes psiquiátricos, 
pinturas pré-históricas e artefatos produzidos por cidadãos 
ocidentais sem instrução artística (2008, p.303).  

 

Embora em algumas referências as obras tridimensionais também sejam 

abarcadas – como na própria História Geral (ZANINI, 1983) mencionada – é mais 

comum ver o termo näif associado a uma estética da pintura, em mais uma 

importação de uma corrente francesa. A classificação, cujo precursor é Henri 

Rousseau (1844 – 1910), procurou englobar os artistas autodidatas, cuja inocência 

do contato direto com os seus impulsos criativos, a exemplo dos primitivos, resultaria 

em uma estética ausente de complexidades tridimensionais e perspectivas, além de 

composições que privilegiam as cores básicas e sem profundidade. Apesar dos 

critérios formais estabelecidos, fica claro que a origem do artista também é um 

referencial na catalogação dentro do rótulo. 

 Em sua tradução brasileira, a arte ingênua trouxe tanto expoentes das 

camadas rurais como das camadas urbanas marginalizadas, a exemplo do carioca 

Heitor dos Prazeres (1898 – 1967), sambista e filho de marceneiros, que retrata o 

subúrbio de sua região. 
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Figura 8: Morro, 1965 
Heitor dos Prazeres 

Fonte: < http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa10428/heitor-dos-prazeres>. Último acesso em 3 
jul 2018. 

 

Klintowitz, em seu estudo Arte Ingênua Brasileira, nos diz que “É necessário 

retomar um pouco da inocência que a sociedade nos retira em troca da civilização.” 

(1985, p.7). Tal afirmação nos leva a duas discussões: a primeira, da dicotomia entre 

ingenuidade herdada de um primitivismo e a civilidade que pode podar a 

criatividade, que, mais uma vez, isola os fatores culturais do artista não acadêmico, 

como se ele estivesse isolado em si no processo criativo. Basta observarmos, para 

citar apenas mais um exemplo, a obra de Antonio Poteiro, (1925 – 2010), que foi 

ceramista e pintor, imigrado de Portugal para o Brasil, onde morou em São Paulo, 

Minas Gerais e Goiás. Alegava ser primitivo, mas não ser mais puro por já ter 

morado em outros lugares que lhe conferiram uma vivência muito grande. Sobre 

Uberlândia, por exemplo, disse: 

 

Tenho outro quadro, Hitler nascido em Uberlândia, Minas 
Gerais. Uberlândia é uma cidadinha que tudo que é melhor no 
mundo existe lá. É um povo orgulhoso, muito cheio de si e 
racista. (...). Quero por Hitler como filho de uma lavadeira 
mulata. (XVI BIENAL, 1981, p.57) 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa10428/heitor-dos-prazeres
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É inegável, portanto, a sua consciência política, apesar da estética 

considerada näif. A Ceia no Inferno (Figura 9) é só mais um exemplo de sua ácida 

ironia, denunciada pelas notas de yens e libras na porção inferior da pintura, cujo 

título pressupõe uma cena católica.  

 

 

Figura 9: A Ceia no Inferno, 1989 
Antonio Poteiro 

Fonte: :<http://dasartes.com.br/materias/antonio-poteiro-o-profeta-pandego/>. Último acesso em 14 
ago 2017 

 

O segundo aspecto que pode ser retirado da citação de Klitowitz acima é 

sobre a possibilidade de que essa inocência seja retomada e não necessariamente 

herdada. Assim, o pesquisador nos apresenta o fato de que, se antes representava 

principalmente a produção autodidata, hoje a arte ingênua é uma escolha estética 

que pode ser legitimada por pintores eruditos, que aproveitam a plasticidade de uma 

criação “menor” para sua expressão estética, ou, segundo Clarival do Prado 

Valladares, primitivista ou ingênuo é o artista que utiliza as características da 

http://dasartes.com.br/materias/antonio-poteiro-o-profeta-pandego/
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construção artística do genuíno, voltado para o consumo da classe burguesa 

(VALLADARES, 2000).  

Da mesma forma que o tópico anterior, vemos essa categoria acolher uma 

escolha estética que valoriza as obras pela sua plasticidade, mas que se detém nela 

e não a aprofunda, deixando os artistas ingênuos reduzidos à sua obra e sem uma 

compreensão mais detalhada dos fatores políticos, culturais e sociais que podem 

estar presentes nela. 

 

1.2.3 Ensinamento do povo: folclore 

 

Em 1846, funda-se a primeira Sociedade de Folclore (CANCLINI, 1989, p. 

195), na Inglaterra, por William John Thoms, que inaugura o termo inspirado pela 

ideia de resgate que o Romantismo prefigurava (BRASIS, 2008, p.14).  

No Brasil, é também no final do século XIX que a sistematização das 

expressões das camadas populares tem início: em 1873, o maranhense Celso de 

Magalhães publica uma coletânea de artigos sob o título Poesia Popular Brasileira. 

O autor reconhece a influência miscigenada das nossas origens – entre portuguesa 

e africana, negando a indígena – ainda em uma perspectiva evolucionista que 

lembra o pensamento primitivista: “Se há na raça humana alguma coisa de bestial – 

o africano a possui” (MAGALHÃES, 1973, p.39), diz. A ele, segue-se Silvio Romero, 

sergipano também folclorista e crítico literário, que publica Contos Populares do 

Brasil em 1885 (ROMERO, 2007). Apesar de defender uma análise científica das 

obras brasileiras, admirador que era do pensamento positivista, sua narrativa é 

claramente marcada por juízos de valor e da pretensão canônica dessa história. 

Ambos inauguram o estudo do popular sob a ótica do folclore, que pressupunha o 

anonimato da produção coletiva de comunidades tradicionais, atrasadas, ou que, 

segundo Mascelani (2009) estão ligadas às paisagens culturais da comunidade 

agrária, considerada antiga em uma sequência histórica. Diferentemente do olhar 

para a estética primitiva e näif, nesse momento a relação com o outro é de resgate: 

as expressões do folclore fazem parte da identidade nacional e, portanto, devem ser 

compiladas pela academia e reunidas como memória, às vezes pitoresca. Vale 

pontuarmos também que, apesar de ambas as obras terem como foco a literatura, a 

perspectiva folclórica é replicada para o resgate de outras expressões artísticas, 
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como a música, a dança, a vestimenta e a escultórica, sejam elas ritualísticas ou 

não.   

Fica clara a relação de superioridade que se estabelece entre o pesquisador e 

o pesquisado, como se este primeiro estivesse fazendo um favor ao segundo, cuja 

cultura está fadada a um fim – se é que este já não chegou.  

 

A esta visão folclorizante se soma outra que chamaríamos de 
‘museologizante’ que, baseando-se em uma postura típica de 
um evolucionismo vulgar, acredita que a obra de arte popular 
seja representativa de uma etapa anterior da civilização. 
(NEVES in MAGALHÃES; ARESTIZÁBAL, 1974, p.46) 

 

Tal pensamento que se coloca entre a etnografia e a arte se encaminhou para 

o reconhecido trabalho do Movimento Modernista, favorecido pelo nexo relacional 

que começava a se estabelecer entre o universo erudito e o das classes populares 

(FROTA, 2005, p.31), que dialogavam cada vez mais esteticamente. Não se trata 

ainda de uma inteira autonomia da estética popular (seria questionável se mesmo na 

contemporaneidade é possível falar dela), mas uma aproximação formal criada por 

nomes como Di Cavalcanti (1987 – 1976), Cândido Portinari (1903 – 1962), Lívio 

Abramo (1903 – 1993), Tarsila do Amaral (1886 – 1973) e Vitor Brecheret (1894 – 

1955), que extrapolam o retrato de tipos brasileiros, como o caipira, por exemplo, 

nos padrões da herança europeia como os de Almeida Júnior (1850 – 1899), e que 

favorecem a circulação dessa linguagem entre a intelectualidade e o mercado da 

arte, na tentativa de criação de uma vanguarda nacional.  

Para além das relações estéticas, a política cultural da época também se 

movimentava ao redor do tema, muito graças a Mário de Andrade que, à frente do 

Departamento de Cultura de São Paulo, criou a Sociedade de Etnografia e Folclore, 

que atuou de 1936 a 1939 sob a gestão de Dina Levi-Strauss, esposa do conhecido 

antropólogo. (BRASIS, 2008, p. 18; ROCHA, 2009) 

É ele também quem idealiza a Missão de Pesquisas Folclóricas, em 1938, 

com expedições organizadas a algumas cidades de Pernambuco, Paraíba, Piauí, 

Ceará, Maranhão e Pará, com o objetivo de retratar as mais diversas expressões 
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populares, especialmente em dança e música – vale lembrar que, embaladas pelo 

modernismo, as linguagens artísticas não se compartimentavam como hoje.  

O primeiro caderno de divulgação artística, publicado em 1944 e assinado 

pelo coordenador das viagens, Luis Saia (1911 – 1975), impressiona pelo título: 

Escultura Popular Brasileira. A expectativa de uma análise artística mais abrangente, 

porém, é frustrada logo no início, já que o trabalho aborda apenas ex-votos, objetos 

direcionados às entidades religiosas como agradecimento a um pedido atendido, 

encontrados na Paraíba e em Pernambuco. As obras, conhecidas como “milagres” 

pelas comunidades produtoras pesquisadas e adotadas nesse termo pelo autor, se 

contrapõem, segundo ele, à escultura tradicional católica por sua indicação plástica: 

enquanto essa última seria naturalista, os milagres, aqui classificados como 

esculturas primitivas ou neoprimitivas, têm apenas símbolos de partes do corpo, 

herança da cosmologia de origem africana que, ainda segundo o autor, é 

característica das esculturas populares. Diz Saia  

 

É sabido que para os afronegros em geral, como para quase 
todos os povos primitivos do mundo, qualquer acontecimento 
tem sempre uma explicação de ordem mágica. (1944, p.11) 

 

A ênfase na subjetividade coletiva e ritualística, mais uma vez, retira a 

autonomia estética das produções populares, além de resumi-las a seus artefatos de 

uso cotidiano em detrimento de uma análise artística e sociológica mais abrangente. 

Embora tenha partido da pretensão de catalogar a produção popular, a Missão, no 

âmbito das artes visuais, olha para um recorte e o toma como todo.  

É nesta década que também se realiza a Primeira Exposição de Folclore, 

inaugurada em 8 de setembro de 1941, na sede da Associação Brasileira de 

Imprensa, no Rio de Janeiro (BRASIS, 2008, p.76). As políticas culturais ganham 

projeção nacional e se aliam ao projeto de nação almejado: a Comissão Nacional de 

Folclore  (CNFL) é criada no final de 1947, ligada à UNESCO e ao Ministério do 

Exterior, e promove eventos temáticos ao redor de todo o país, como I Congresso 

Brasileiro de Folclore, de 1951. No final da década de 50, Juscelino Kubitschek alia 

o tema ao seu projeto desenvolvimentista e cria a Campanha Brasileira de Defesa 
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do Folclore – interessante repararmos na organização em campanhas, como uma 

ação preventiva. Os intelectuais ali presentes, provenientes da antropologia e da 

sociologia recentes na academia brasileira, instauram que  

 

constituem o fato folclórico as maneiras de pensar, sentir e agir 
de um povo, preservadas pela tradição popular e pela imitação, 
e que não sejam diretamente influenciadas pelos círculos 
eruditos e instituições que se dedicam ou à renovação e 
conservação do patrimônio científico e artístico humano ou à 
fixação de uma ordem religiosa e filosófica 
(CAVALCANTI;VILHENA, 1990, p. 79).  

 

Mais uma vez, a oposição de dois polos torna-se clara, bem como o peso de 

cada uma delas na balança de seu estudo. Não cabe aqui nos determos nos jogos 

políticos e nos numerosos eventos de resgate folclórico que se sucederam, apenas 

avaliar como a nossa história recente se utiliza de um olhar para a alteridade ainda 

bastante marcado pelos cânones acadêmicos, que se julgam com a missão de 

salvaguardar o menos favorecido, já pressupondo uma relação de poder desigual.  

A maior crítica às pesquisas folclóricas se dá pelo estudo da sociologia, por 

meio de nomes como Florestan Fernandes, que encarava o seu método como 

“colecionador, descontextualizado, a-crítico e descritivo” (ROCHA, 2009, p.222). 

Nesse momento, começa a se estabelecer uma ruptura mais marcada entre as 

terminologias: enquanto o folclore remete a um passado nacional a ser preservado, 

a cultura popular abrange as transformações mais recentes e um poder político 

intrínseco que será ainda valorizado pelos CPCs (Centros Populares de Cultura) nos 

anos 60, como abordaremos mais adiante.  

De fato, os estudos folclóricos hoje já são encarados como um princípio de 

uma pesquisa que, revista, apresenta diversas complicações em sua abordagem. O 

próprio Luis Saia afirma: “Como todo estudo pioneiro, esse trabalho contém hoje 

certas colocações e uma linguagem hoje indefensáveis (SAIA in MAGALHÃES; 

ARESTÍZÁBAL, 1974, p.39). A arte popular, neste momento, parecia limitada a seu 

fim utilitário, com “apenas um valor científico de informação” (SAIA in MAGALHÃES; 
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ARESTÍZÁBAL, 1974, p.35), servindo ao acadêmico como objeto estático e indefeso. 

Ou, nas palavras de Canclini: 

 

Esse conjunto de bens e práticas tradicionais que nos identificam 
como nação ou como povo é apreciado como um dom, algo que 
recebemos do passado com tal prestígio simbólico que não cabe 
discuti-lo. As únicas operações possíveis: preservá-lo, restaurá-lo, 
difundi-lo, são a base mais secreta da simulação social que nos 
mantém juntos (CANCLINI, 1989, p. 150)  

 

 

Portanto, por mais que se reconheça a já ultrapassada visão folclorista, é 

importante reconhecê-la como parte de nossa história recente para que não 

cedamos ao risco de encarar a arte popular em uma visão metafísica e a-histórica 

do ser nacional, o que não é exclusivo do rótulo “folclore”, mas permeia ainda as 

pesquisas feitas na área. 

 

1.2.4  Pertencente ao povo: popular 

 

Apenas três anos após a Missão de Pesquisas Folclóricas, as exposições 

sobre arte popular começaram a ser frequentes nas capitais brasileiras. Com 70 

anos recém-completos, a 1ª Exposição de Cerâmica Pernambucana foi organizada 

pelo pintor, gravador e arte-educador recifense Augusto Rodrigues (1913 – 1993), 

na Biblioteca Castro Alves, no Rio de Janeiro. O evento é considerado até hoje 

como a “descoberta” de Mestre Vitalino (1909 – 1963), escultor de Caruaru que 

representava no barro cenas de seu cotidiano e que prefigurou o que ficou 

conhecido como a linha figurativa da escultura popular. 
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Figura 10: Lampião a cavalo 
Cerâmica Policromada 

Mestre Vitalino 
Fonte: < http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra63523/lampiao-a-cavalo>. Último acesso em: 4 de 

julho de 2018. 

 

Não me deterei nesse momento em sua obra, mas na contribuição dela para a 

história do estudo sobre popular: embora a cerâmica de Mestre Vitalino nunca tenha 

deixado de ser comercializada nas feiras de artesanato, ela passa, a partir de então, 

a ser peça de museu, influenciando todo o mundo da arte ao seu redor.  Tanto os 

colecionadores passam a incluir em seu interesse a escultura popular, quanto os 

produtores populares, cientes do sucesso de Mestre Vitalino, passam também a 

produzir ou escoar a sua produção de outra maneira. Curioso também observar que, 

apesar de tão marcante na história da arte brasileira, pouco mudou na vida pessoal 

de Mestre Vitalino, que faleceu nas mesmas condições econômicas e sociais de sua 

origem. 

 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra63523/lampiao-a-cavalo
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É interessante perceber que o fato de terem sido realizadas duas 
exposições – uma no Rio e outra em São Paulo, ao final dos anos 
1940, não implicou a saída em definitivo dos artistas populares das 
feiras do interior do Nordeste, deixando evidente que esses dois 
contextos de exibição – feira e exposições – integram domínios de 
valor bem distintos (BRASIS, 2008, p. 22) 

 

Discutirei novamente as relações entre esses mundos aparentemente 

diversos ao longo deste trabalho. Neste momento, o foco será na configuração e 

consolidação do termo “popular” nas artes visuais, que a partir da exposição de 

Rodrigues, passou a movimentar o pensamento institucional. A ela se segue um 

extenso e transformador trabalho: o de Piero Maria Bardi e, principalmente, Lina Bo 

Bardi. Em 1949, o diretor fundador do MASP (Museu de Arte de São Paulo), trouxe a 

referida exposição para a capital paulista, sob o título de Arte popular pernambucana 

– a terceira circulante do então recém-inaugurado museu, o que só enfatiza a 

preocupação curatorial em dar relevância ao tema do nacional e do popular. Nesse 

mesmo ano, P. M. Bardi escreve a Renato de Almeida, secretário-geral da Comissão 

Nacional do Folclore, órgão atrelado à UNESCO, mencionado acima (latente a 

imbricação entre o conceito de popular e folclore neste momento da história 

brasileira): 

Estamos muito consciôs [sic] da importância da preservação do 
folclore nacional e temos em nosso programa de atividades 
várias manifestações neste sentido, inclusive o desejo de 
organizarmos uma seção permanente de arte popular em 
nossas salas de exibição (PEDROSA in 
Pedrosa;Toledo;González, 2016, p.29) 

 

O uso do termo folclore é questionado pelos próprios estudiosos ao longo do 

desenvolvimento de suas pesquisas, que têm como fundamento principal as viagens 

de Lina Bo Bardi pelo Brasil, especialmente depois de sua estadia na Bahia, estado 

que estava mais voltado às tradições populares do que ao abstracionismo 

geométrico que vigorava no eixo Rio-São Paulo naquela década de 1950. O material 

coletado deu à Lina a possibilidade de criar as exposições Bahia no Ibirapuera, de 

1959, simultânea à 5ª Bienal de São Paulo, e Nordeste, no Solar do Unhão de 

Salvador, em 1963. Deram também à arquiteta as bases de suas ideias sobre uma 

filosofia do design brasileiro, já mais engajada politicamente. Aqui, é importante 



42 
 

pontuarmos a mudança entre o conceito folclórico e popular que se dá de forma 

pouco continuada: vem à tona, na década de 60, a atuação do Centro Popular de 

Cultura (CPC), grupo ligado à União Nacional de Estudantes (UNE), cujo manifesto, 

datado de 1962, cria uma nova relação com a arte popular, mais ideológica – se ela, 

associada ao “folclore visava à construção da nação, agora ela se aproxima da ideia 

de revolução” (ROCHA, 2009, p.227). Há a separação em três camadas de 

profundidade: a “arte do povo”, segundo o manifesto, seria feita em comunidades 

economicamente atrasadas, por anônimos e com nível de elaboração primário, em 

uma abordagem muito parecida com a folclorista. Ela seria, por sua vez, oposta à 

“arte popular”, que seria direcionada à população dos centros urbanos 

desenvolvidos, em um trabalho de especialistas, no qual os artistas constituem um 

estrato social diferente do público – vale lembrar aqui da valorização da 

industrialização, do êxodo rural e da classe urbana cada vez mais valorizada.  A 

evolução dessas resoluções seria a “arte popular revolucionária”, que pressupõe a 

consciência e a utilização do didatismo para fácil apreensão do público (GARCIA, 

2004, p. 10), em uma adaptação do nacional-popular que procura uma pedagogia 

estética.   

Embora a postura de Lina não utilizasse exatamente essas separações 

político-pedagógicas, elas claramente fomentaram a sua idealização de um museu-

escola, para citar um exemplo, que extrapolaria a função tradicional do espaço da 

arte e a levaria para um outro campo, mais didático e formativo. Tal projeto não foi 

executado, no contexto histórico do Regime Militar brasileiro, mas a materialização 

do ideário da artista se expressou em suas exposições e curadorias, dentre as quais 

vale destaque A Mão do Povo Brasileiro, de 1969, que trazia a teatralidade de Bahia 

no Ibirapuera e a “apresentação de objetos do ponto de vista de uma identidade 

artesanal e industrial do design” (GONZÁLEZ in PEDROSA;TOLEDO;GONZÁLEZ, 

2016, p.47), dando continuidade à proposta do Solar do Unhão. Um ambiente de 

feira livre, com peças expostas em vitrines, procurava deixar o objeto artístico mais 

próximo do seu lugar de origem.  

Se a ousadia de seu posicionamento foi muito elogiada, houve também quem 

criticasse os seus “equívocos”, como o antropólogo e historiador Antonio Riserio 

(RISERIO in PEDROSA;TOLEDO;GONZÁLEZ, 2016, p.58), cujo argumento é a 

ausência de caráter científico e antropológico em seu trabalho, apesar desses serem 
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por ela advogados. A espacialidade da exposição e a sua forma de feira livre une 

objetos do sertão e do litoral, vestimentas de orixás e roupas de vaqueiro, 

contribuindo para uma pasteurização das diferenças culturais desses grupos em 

uma ilusão do que seria o Nordeste brasileiro. 

Como uma nova colonização – ou ainda como resquício de uma história 

contada pelo olhar europeu – o historiador da arte brasileiro, como parte da cultura 

hegemônica, neste recorte, pode cair na armadilha da alteridade ao tratar da arte 

popular, “representando ou falando por tradições bastante heterogêneas e diferentes 

que estão incorporadas no conceito de ‘outro’” (RAMÍREZ, 1996, p.3).   

De toda forma, a contribuição de Bardi é fundamental para que o trabalho 

com o que se considera popular vá aos poucos se conscientizando desses 

equívocos. Um trecho de seu compilado Tempos de Grossura: o design do impasse, 

livro no qual começou a trabalhar em 1980, vale a leitura.  

 

O reexame da história recente do país se impõe. O balanço da 
civilização brasileira “popular” é necessário, mesmo se pobre à 
luz da alta cultura. Este balanço não é o balanço do folklore, 
sempre paternalisticamente amparado pela cultura elevada, é o 
balanço “visto do outro lado”, o balanço participante. (...) Uma 
massa que inventa, que traz uma contribuição indigesta, seca, 
dura de digerir. (1994, p.12) 

 

Por mais que reforce o reexame da história – assim como o presente trabalho 

procura fazer, e quem sabe estará datado daqui pra frente - é curioso observar como 

a ingenuidade é mais uma vez colocada como elogiosa aos produtores populares, 

como se essa contribuição indigesta valorizasse a sua obra.  A genialidade do 

popular residiria justamente nessa massa dura de digerir, assim como vimos na 

construção dos termos primitivo e näif, embora hoje já se reconheça que é mais 

próxima de nós do que se poderia supor. 

Assim, se os folcloristas que visavam resgatar a memória nacional cedem 

lugar ao pensamento ideológico de uma arte mais revolucionária, é ainda o 

intelectual que fala pelo povo e para o povo nos anos 60, na inspiração das 

vanguardas e do CPC.   
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Com o cenário aberto por essas correntes e o aprofundamento da 

Antropologia no cenário mundial, inaugura-se uma nova abordagem da cultura 

popular nos anos 70, que, “sem cair no romantismo que caracteriza os estudos 

folclóricos passados”, traz a “tentativa de restituir ou de dar voz ao ‘povo’” (ROCHA, 

2009, p.230), encarado, agora, não mais como uma matéria inerte ou isolada, mas 

como parte da cultura pós-moderna que começa a ser estudada como tal. 

Contribuem para esse momento o estudo do patrimônio imaterial e  

 

As próprias resoluções da UNESCO em Beirute, relativas à proteção e 
desenvolvimento das artes populares (n. 2.421), explicitam: ‘A atitude 
a adotar em relação às artes populares não deve ser a do arqueólogo 
guardião do passado, mas, antes, a do sociólogo que registra a 
mobilidade das formas de um estado social e procura adivinhar o 
futuro (FROTA, 1978, p. 59) 

 

É nesse contexto que teóricos como Lélia Coelho Frota, diretora do Instituto 

Nacional do Folclore nos anos 80, iniciam suas pesquisas, referências ainda hoje em 

trabalhos como o aqui apresentado. É ela, por exemplo, quem cria a Sala do Artista 

Popular, com o objetivo de  

 

identificar, pesquisar, analisar e mostrar ao público os contextos em 
que são produzidos esses objetos, os saberes investidos em sua 
confecção e seus círculos de difusão, com ênfase nos protagonistas 
desse processo – indivíduos, grupos, coletividades, seus contextos de 
vida e visão de mundo.” (BRASIS, 2008, p. 46)  

 

e publica livros que são a bibliografia fundamental para quem pretende estudar a 

área: desde a Mitopoética de Nove Artistas Brasileiros, de 1978, até o Pequeno 

Dicionário da Arte do povo Brasileiro, de 2005, que consagra os quase 30 anos de 

sua pesquisa.  Outro compêndio bastante significativo neste contexto é o das 

pesquisadoras Silvia Rodrigues Coimbra, Maria Letícia Duarte e Flávia Martins, que, 

a partir da experiência da Galeria Nega-Fulô, realizam o projeto A Arte Popular no 

Nordeste – Escultura, que deu origem ao livro O Reinado da Lua: Escultores 

Populares do Nordeste, lançado em 1980 –  cujo nome é, curiosamente, inspirado 

por uma citação de Nhô Caboclo. 
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Percebe-se, assim, que o estudo da arte popular ainda é bastante recente e 

carrega consigo as marcas de sua história, a qual nos leva a uma conclusão de 

Canclini: “O popular, portanto, não pode designar para nós um conjunto de objetos, 

mas uma posição e uma ação” (1989, p. 197). É essa posição que o presente 

trabalho procurará delimitar após este primeiro capítulo de revisão bibliográfica, para 

que a ação continue o seu trajeto. 

 

1.2.5 Imaginário do povo: Brüt 

 

Todas as categorias até agora abordadas partilham de uma mesma 

concepção idealista do popular como “puro” ou, nas palavras de Rodrigo Naves, 

 

a concepção generosa (e pouco realista) que vê na produção das 
camadas mais pobres de nossa população um caráter exclusivamente 
singelo e lírico, porque sua arte teria origem numa relação amistosa 
com a natureza. (IIPB, 2012, p. 13) 

 

Essa relação com a natureza pode se dar também em relação à natureza 

inconsciente de nossos impulsos, por mais que de uma forma menos amistosa, em 

outro rótulo que merece ser abordado aqui: arte brüt. Essa definição utiliza a 

metáfora de uma pedra não polida, bruta, para caracterizar as obras que abrange. O 

termo teve origem em fins de 1940, quando o artista Jean Dubuffet (1901-85), num 

contexto de recusa à cultura do sistema tradicional das artes, começou uma coleção 

de obras que entendia como tendo sido geradas pela invenção pura. As suas peças 

eram produzidas por pacientes psiquiátricos, moradores de asilos, prisioneiros e 

pessoas que experimentaram alguma forma de marginalidade, ou, em suas 

palavras,  

aqueles que têm a ousadia de exercê-los (os dons) em toda a 
sua pureza e liberdade e subtrair-se, dessa forma, do 
condicionamento social” (XVI BIENAL, 1981, p.33).  

 

No Brasil, é possível vermos o termo traduzido como Arte Incomum, que, 

segundo Mascelani  
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 Nas artes ditas do imaginário, ou incomum – nas quais a 
ênfase recai sobre a subjetividade do artista, seus sonhos, 
tormentos e devaneios – as criações parecem nascer de um 
intenso e, às vezes, perturbador debate interno cujos sentidos 
nem sempre estão acessíveis ao público. (2009, p.37) 

 

Dentre outras exposições que se utilizam dessa categoria em suas 

curadorias, vamos nos deter à Bienal de Arte Incomum, organizada em 1981, na 

ocasião da XVI Bienal de São Paulo, no Pavilhão Armando Arruda Pereira, em São 

Paulo. Tal mostra foi citada como responsável por conscientizar o público brasileiro 

da linguagem de “artistas que se distinguem claramente dos ingênuos ou primitivos, 

não se podendo admitir, por mais fortes razões, sua inclusão no circuito da arte 

erudita ou cultural”, segundo Walter Zanini (1983, p. 808), em um dos compêndios 

que é ainda hoje a referência na história da arte no Brasil. 

É esse mesmo autor, que foi ainda curador geral da citada Bienal, que nos diz 

que os  

autores, sejam eles doentes mentais ou indivíduos desatados 
dos contextos normais da visualidade, sabem fazer fluir da 
lógica de seus mundos inconscientes uma grande força 
libertária (1981, p.7).   

 

É precisamente essa justificativa curatorial que faz com que o termo seja 

necessário para o presente trabalho. Explico: ao lado de mais de 30 outros artistas 

expostos na ocasião, alguns pacientes do Centro Psiquiátrico Pedro II, no bairro 

carioca de Engenho de Dentro3 e da Escola Livre de Artes Plásticas do Juquery4, 

figuravam, para citarmos apenas dois exemplos, Antonio Poteiro e Geraldo Telles de 

Oliveira, o GTO, nomes já consagrados pelo circuito institucional da arte e que 

exemplificam a flexibilidade dos rótulos que podem ser aplicados aos artistas não 

                                                           
3 O trabalho artístico no centro psiquiátrico foi coordenado pela psicóloga Nise da Silveira desde 

1944.  As obras do núcleo podem hoje ser encontradas no Museu de Imagens do Inconsciente.Fonte: 

<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/instituicao222326/museu-de-imagens-do-inconsciente>. Último 

acesso em 26 de maio de 2017. 

4 A escola, por sua vez, teve como figura central o médico e crítico de arte Osório Thaumaturgo 

Cesar, que iniciou seus trabalhos ainda na década de 20. Recuperado 

de:<http://revistapesquisa.fapesp.br/wp-content/uploads/2016/09/078-083_Psico-e-

arte_247.pdf>.Último acesso em: <26 de maio de 2017>. 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/instituicao222326/museu-de-imagens-do-inconsciente
http://revistapesquisa.fapesp.br/wp-content/uploads/2016/09/078-083_Psico-e-arte_247.pdf
http://revistapesquisa.fapesp.br/wp-content/uploads/2016/09/078-083_Psico-e-arte_247.pdf


47 
 

acadêmicos. O que separa o pintor de outros näifs, por exemplo? Ou então o 

ceramista de outros escultores (populares ou não) de temática fantástica?  

A hipótese aqui apresentada é a de que, mais uma vez, a marginalização dos 

artistas que estão fora do circuito institucional se dá graças a um distanciamento que 

os pesquisadores estabelecem, e que corrobora para que essa abordagem seja 

mantida, ainda que não intencionada, segmentada em diversos rótulos que 

convergem para um desconhecimento comum. Esse distanciamento, como veremos 

a seguir, apoia ainda outras ausências: a de pertencimento no mundo da arte, ou 

seja, a classificação das obras de arte populares como alheias ao circuito canônico e 

sua valorização justamente por esse exotismo, o que movimenta o mercado, mas 

não lhes dá acesso a ele; e a de equilíbrio entre a antropologização e ritualização, 

fazendo com que as obras se encontrem nos museus ora com o olhar curioso de um 

etnógrafo, ora ritualizadas em torno apenas de seus aspectos formais.  

Antes de me aprofundar nessas duas próximas ausências, vale pontuar que, com 

base nos termos aqui estudados e na significância que todos eles trazem, o 

presente trabalho reconhece que o rótulo “arte popular” não é satisfatório para a 

pesquisa. No entanto, dada a necessidade da análise relacional de duas narrativas 

que podem se apresentar opostas -  a da arte dita popular e a da arte, sem 

adjetivações que qualifiquem (ou desqualifiquem) – manterei o termo “arte popular” 

ao longo da dissertação, que me parece mais alinhado aos propósitos aqui 

apresentados e à revisão bibliográfica realizada. 
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2. CONTEXTO ARTÍSTICO PERNAMBUCANO 
 

 

Dado o contexto dos estudos em relação à “arte popular” e as metodologias de 

pesquisa possíveis, esse capítulo tem por objetivo trabalhar mais especificamente o 

entorno geográfico e histórico de Nhô Caboclo. Considerando o conceito de Mundos 

da Arte (BECKER, 1982) já mencionado anteriormente, é interessante observarmos 

outros artistas com os quais o escultor pode ter interagido ou que estavam também 

se inserindo no circuito institucional por meio da mediação de curadores e 

colecionadores que começaram a se voltar à produção feita nos núcleos 

majoritariamente rurais do nordeste brasileiro. Ao longo das observações, buscarei 

aproximações – ou distanciamentos - da obra de Manuel Fontoura, que serão 

retomadas ou aprofundadas na análise do artista que se dará no capítulo 3. 

Embora a produção brasileira seja bastante diversa, como a figura 11 ilustra bem 

(embora deixe de lado a produção realizada ao norte do país), não seria possível 

tratá-la de forma tão abrangente no presente trabalho. Portanto, escolhi alguns dos 

escultores pernambucanos que foram mais representativos na bibliografia 

pesquisada, utilizando já a tridimensionalidade e a região como critérios para este 

detalhamento. A época em que produziram foi outra delimitação, sendo que as 

gerações mais contemporâneas de escultores não foram consideradas. Também 

foram analisados apenas os artistas figurativos, já que a produção utilitária, embora 

impactante na economia desse campo artístico, esteja a princípio mais distante do 

universo produtivo de Nhô Caboclo.  
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Figura 11: Pólos da arte popular no Brasil 
Fonte: MASCELANI, 2009, p.10 

 

A seleção dos artistas foi inspirada pelo trabalho de pesquisadoras como 

Ângela Mascelani, Silvia Coimbra, Flávia Martins e Maria Letícia Duarte e Lélia 

Coelho Frota que começaram, principalmente a partir das décadas de 70 e 80, a 

estudar o trabalho dos artistas de forma mais autoral, buscando o registro por meio 

de entrevistas e não apenas ensaios críticos a respeito da obra. Como já dito 

anteriormente, essas pesquisadoras contribuíram para que a imagem do popular, do 
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sertanejo e, neste caso, do nordeste, não seguisse apenas as idealizações do olhar 

acadêmico do início do século, conforme tratado no Capítulo 1, em oposição ao que 

nos diz Alburquerque Júnior: 

 

...emergiu, no Brasil, um conjunto de regras de enunciação que 
chamamos de formação discursiva nacional-popular e todo o 
dispositivo de poder que a sustentou, que chamamos de dispositivo 
das nacionalidades, em torno dos quais, por sua vez, se desenvolveu 
grande parte da história brasileira, entre as décadas de vinte e 
sessenta. (2011, p.37) 

 

Essas formações discursivas anteriores, pautadas ora em uma imagem 

idealizada, ora em uma relação de oposição entre litoral e sertão vão aos poucos 

cedendo espaço para os discursos dos produtores, o que busquei enfatizar também 

no presente trabalho – daí a necessidade de, daqui em diante, a reprodução de 

trechos de entrevistas já concedidas, por exemplo.  

Optei, ainda, por não seguir nenhum tipo de classificação dos artistas que, 

embora útil para análises mais aprofundadas de relações, iria de encontro às críticas 

feitas no item 1.2 deste trabalho. Assim, as narrativas que se seguem buscam uma 

conexão temática e estética, que não são as únicas possíveis, mais ilustram o 

pensamento por trás da apreciação das obras que se dará adiante na pesquisa.  

Em primeiro lugar, vale observarmos exemplos de esculturas que foram 

consideradas por muitos os primeiros registros da arte popular, como nos diz 

Cascudo: “Permito-me insistir na importância do santeiro como exemplo primeiro e 

divulgador do artista popular contemporâneo” (1974, p.14). Nessa citação, Cascudo 

provavelmente remete às esculturas de matriz católica, que podem ser muito bem 

ilustradas, para citar apenas um exemplo, por Lídia Vieira (1911 – 1974). 
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Figura 12: Lídia Vieira 
Fonte: DUARTE, MARTINS, COIMBRA, 2010, p. 28 

 

Ceramista fruto da tradição oleira dos pais, que eram louceiros, Lídia sempre teve o 

trabalho organizado em casa, de forma coletiva com a família. O importante polo de 

Tracunhaém, na Zona da Mata pernambucana, deve muito de seu lugar no cenário 

artístico a ela que, juntamente com os irmãos (embora exercendo uma posição de 

destaque), deu início ao trabalho figurativo da região. Ela pertence, portanto, à 

primeira geração dos artistas de Tracunhaém – posição que a aproxima, por 

exemplo, de Mestre Vitalino em Caruaru. É curioso observar como Nhô Caboclo 

também poderia ter pertencido a uma primeira geração de escultores, pelo período 

no qual produziu, embora seu estilo de vida nômade e seu isolamento familiar 

possam ter contribuído para que essa organização não se perpetuasse. 

 A produção de Lídia não é exclusivamente de santos, confeccionando outros 

personagens em sua linha figurativa, mas foi por eles que se tornou conhecida. Sua 

fala também corrobora para essa visão criada: além de se considerar “católica 
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demais” (COIMBRA, MARTINS, DUARTE, 2010, p. 28), é conhecida a história de 

Lídia não querer levar as suas esculturas religiosas ao fogo. “Acho pecado fazer 

santo, botar no fogo e queimar” (COIMBRA, MARTINS, DUARTE, 2010, p. 28), dizia 

ela, embora o fizesse por ser parte de sua atividade – com exceção das esculturas 

de Santa Luzia, que eram feitas no barro cru.  

É significativo notar também que, embora a temática católica guie seu 

processo criativo, as suas figuras abandonam os traços característicos do barroco 

de influência portuguesa e se aproximam de uma estética que valoriza o corpo mais 

cheio e farto que, em um retrato quase autobiográfico, vai definhando como a 

própria artista no final de sua vida (COIMBRA, MARTINS, DUARTE, 2010). Assim, 

Lídia faz também um relato histórico de sua realidade, representado por meio de 

imagens católicas. 

Mas o caráter religioso mencionado anteriormente por Cascudo não precisa 

necessariamente remeter às esculturas de matriz católica, já que outras formas 

contemporâneas complementariam essa “categoria”, como os ex-votos e as 

carrancas, por exemplo.  Os ex-votos, embora bastante atrelados aos estudos 

folclóricos, já que são fruto de uma produção anônima e que visa ao cumprimento de 

uma promessa – caracterizando-se, assim, mais como uma tradição popular do que 

como um objeto artístico -, são uma interessante fonte de estudo da escultura em 

madeira produzida em Pernambuco no século XX.  
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Figura 13: Cabeça de mulher, ex-voto 
Fonte: FROTA, 2005, p. 181 

 

Isso porque são referências no que se trata das possibilidades de reprodução da 

figura humana em madeira, em suas inúmeras possibilidades formais de acordo com 

cada artista. A simplicidade das formas presente nos ex-votos pode se assemelhar 

às feições criadas por Nhô Caboclo – embora haja esse minimalismo característico 

de uma talha mais seca na madeira, isso não significa que haja a simplicidade dos 

personagens do artista. À maneira dos ex-votos, que reproduzem partes do corpo 

que serão agraciadas pelo milagre, acredito que Nhô Caboclo valorize 

intencionalmente a parte dos personagens que acredita serem mais importantes em 

suas obras. 

As carrancas, por sua vez, complementam essa visão do corpo (humano ou 

não), tendo como eixo principal as expressões faciais. Um bom exemplo dessa 

vertente é Ana Leopoldina Santos Lima, hoje conhecida como Ana das 

Carrancas,(1923 – 2008)  Patrimônio Vivo5 do estado de Pernambuco desde 2006.  

                                                           
5
 Os Patrimônio Vivos de Pernambuco são pessoas de notório saber, reconhecidas por meio de 

concurso a fim de preservar e valorizar a cultura popular do estado. 
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A artista é natural de Ouricuri – curiosa a semelhança com uma das séries de Nhô 

Caboclo, que leva o mesmo nome - onde aprendeu com a mãe o ofício de louceira. 

Mais tarde, mudou-se para Petrolina, quando pediu “a São Francisco de Chagas e a 

Padim Ciço que mostrassem uma forma de ganhar dinheiro” (COIMBRA, MARTINS, 

DUARTE, 2010, p. 112). Graça alcançada, fez caras de diversos personagens e 

colocou o nome de carranca porque pensava que o objeto remetia a um “bicho feio”, 

não para espantar espíritos e assombrações em alto mar, conforme a tradição, mas 

para fazer símbolos do rio São Francisco (COIMBRA, MARTINS, DUARTE, 2010). 

 

 

Figura 14: Ana das Carrancas 
Fonte: MARTINS, COIMBRA, DUARTE, 2010, p. 113 

 

Na figura 14, que mostra a artista em seu ofício, é curioso notar que a 

carranca exibida ao fundo remete à imagem de Jesus Cristo, reforçando a 

declaração da artista de que os seus objetos cumprem a função simbólica, mas não 

necessariamente espiritual, já que o simbolismo católico iria de encontro à função 
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original das carrancas. Vale ainda comentar que Ana é uma das únicas que 

continuou a moldar as esculturas em barro, enquanto surgiam artistas trabalhando a 

madeira, que garantia artefatos mais resistentes para a navegação. Sua marca 

registrada, ainda hoje utilizada pelas suas filhas, é condizente com essa postura: 

“dama do barro” (LIMA, 2017, p.14) 

  Ana dialoga, assim, com os demais artistas do barro, embora se distancie de 

uma das principais correntes da produção de Pernambuco: a das crônicas do 

cotidiano. São assim considerados aqueles artistas que usam as esculturas para 

retratar a sua realidade de forma mais objetiva – seja ela uma realidade vivida ou 

criada. Os personagens dessa linha de artistas podem retratar ofícios, como o de um 

dentista ou eletricista, por exemplo, festas, como casamentos ou um cortejo de 

músicos, ou ainda ações rotineiras, como brincadeiras e colheita. Em todos esses 

casos, as esculturas servem de crônica para retratar o estilo de vida da comunidade 

e, justamente por isso, as obras despertaram tamanho interesse dos pesquisadores 

– não tanto por uma análise estética, mas cultural e antropológica. 

É importante frisar ainda que, de início, a função desses objetos também não 

costuma ser puramente artística: muitos começam a esculpir os bonecos como 

brinquedos de criança e, a partir daí passam a focar a sua produção para a venda 

nas feiras. Janete Costa, que afirma ter brincado com Mestre Vitalino, afirma: “Não 

se pode esquecer que a cerâmica que foi de Vitalino era brinquedo, e não coisa feita 

para estante nenhuma” (COSTA, 2001, p. 4). Com temáticas comumente 

semelhantes entre si, os artistas diferenciam-se dos demais pelos detalhes – seja a 

expressão dos rostos, seja o uso da cor, por exemplo.  

O pioneiro dessa vertente, e que inspirou os demais, é comumente 

considerado Vitalino Pereira dos Santos (1909 – 1963), o primeiro a se inserir no 

circuito institucional, na já citada exposição na Biblioteca Castro Alves. Antes do 

evento, da década de 40, porém, já havia sido documentada a produção da Família 

Faustino, de Canhotinho – PE, como mostra Rosemberg: 

 

O ceramista popular Porfírio Faustino Ferreira, com a mulher, Ana 
Faustino Ferreira, e os filhos Israel e Vasti, fez louça utilitária e peças 
figurativas, entre 1933 e 1945, e foi descoberto por intelectuais e 
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artistas, dentre os quais Lula Cardoso Ayres e Benício Dias 
(ROSEMBERG, 2003, p.181) 

Também retratando situações cotidianas, as esculturas da família caracterizavam-se 

pelo uso do barro branco com a pintura de alguns detalhes, como mostra a figura 15. 

 

 

Figura 15: Mulher com Menino 
Porfírio Faustino 
cerâmica pintada 

Acervo Fundação Joaquim Nabuco – MUHNE 
Fonte: ROSEMBERG, 2003, p. 182 

 

Mas o que faz com que o pioneirismo de Mestre Vitalino seja reforçado, embora haja 

evidência da família Faustino, não é só sua poética: o artista fundou toda uma 

escola de arte em cerâmica na região do Alto do Moura, ressignificando o artesanato 

e a cadeia produtiva de Caruaru. Um de seus filhos afirma: 
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Meu pai foi que começou os bonecos. Ele e Elias nos bonecos e 
compadre Zé Caboclo nas moringas. Aí foi chegando Zé Rodrigues e 
todos os outros” (COIMBRA, MARTINS, DUARTE, 2010, p. 64).  

 

Dentre todos os outros, figuram também Manuel Eudócio e Luiz Antônio, que 

aprenderam a função com o mestre, mas depois desenvolveram suas produções 

individuais. Mascelani nos confirma essa questão do entorno: 

 

Sem dúvida, Mestre Vitalino foi um importante artista. Entretanto, 
talvez não tenha sido essa sua maior virtude, mas sim o fato de sua 
obra e ele próprio – que também era músico e tocava numa banda de 
pífanos – terem atuado como hábeis mediadores entre os mundos 
cultos e populares (MASCELANI, 2009, p.17).    

 

Nesse sentido, a produção de Vitalino impacta não só o entorno, mas toda a 

produção dos autodidatas, que passam a ter mais visibilidade e demanda de 

produção. 

Sobre a poética do artista, vale pontuarmos a variedade de sua obra, 

contraposta à simplicidade das feições dos personagens: enquanto os rostos são 

muito similares entre si, as funções que desempenham e o entorno fazem com que a 

realidade de Caruaru seja retratada de forma bastante ampla, bebendo nas fontes 

do cangaço,  como mostra a figura 16, mas sem deixar de lado a industrialização 

crescente da região, a exemplo da figura 17. 
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Figura 16: Noivos a Cavalo 
Mestre Vitalino 

Fonte: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa9523/mestre-vitalino. Último acesso em 26 de 
janeiro de 2019 

 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa9523/mestre-vitalino
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Figura 17: Estação de Rádio PRA8 
Mestre Vitalino 

Cerâmica 
Fonte: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa9523/mestre-vitalino. Último acesso em 26 de 

janeiro de 2019 

 

Vale ainda citar que Vitalino começa produzindo suas peças com barros de 

diferentes tons e só a partir da década de 50 aplica tintas industriais para compor as 

cenas. Na sua última fase de produção, volta à cor natural da terra, estilo seguido 

majoritariamente pelos filhos artesãos – Amaro, Maria José, Manuel e Severino. Este 

último, falecido em 2019, foi responsável pela Casa Museu Mestre Vitalino, 

inaugurada em 1971, na antiga residência do artista. 

 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa9523/mestre-vitalino
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Figura 18: Severino Vitalino e a Casa Museu Mestre Vitalino 
Foto: Barbara Passeau 

 

Ainda na escola do Alto do Moura, Manuel Eudócio (1931 – 2016) foi mais um 

artista que começou a moldar o barro ainda criança, por incentivo dos pais. Ele 

“trabalhava, mas fazia pra brincar, eu e meus amigos na fazenda” (PONTES, 2017, 

p.102). Foi um dos que aproveitou os ensinamentos e a carreira já conhecida de 

Mestre Vitalino para profissionalizar o ofício: segundo ele, em 1948 decidiu mostrar 

os seus bonecos para Vitalino na feira de Caruaru e os colocou ao lado dos do 

mestre. Quando um comprador se mostrou interessado, Vitalino prontamente disse 

que era obra de um de seus discípulos (PONTES, 2017). O artista conta: “Todos nós 

fomos alunos dele: eu, nesse tempo estava com dezoito anos e Vitalino já era um 

senhor, com uns trinta e cinco anos” (COIMBRA, MARTINS, DUARTE, 2010, p. 77) 
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Essa diferença de idade permitiu não só a relação de mestre e aprendizes, mas 

também que seus discípulos pudessem se distanciar da obra do mestre, ainda muito 

pautada nas cenas do cotidiano sertanejo, e trouxessem inovações temáticas e de 

estilo. Manuel Eudócio é um grande exemplo de quem conseguiu registrar a sua 

marca ao longo dos anos – segundo ele, foi o terceiro a carimbar as peças com a 

sua assinatura (COIMBRA, MARTINS, DUARTE, 2010, p. 77), embora seja fácil 

identifica-las mesmo sem ler o nome. Isso porque o colorido das suas peças é bem 

marcante, principalmente nas esculturas que remetem aos folguedos populares e ao 

bumba-meu-boi – o artista foi o primeiro a incorporar a manifestação em suas 

criações. 

 

Figura 19: Sem título 
Manuel Eudócio 

Cerâmica 
Fonte: PONTES, 2017, p. 103 
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Figura 20: Sem título 
Manuel Eudócio 

cerâmica 
Fonte: Artesanato de Pernambuco < http://www.artesanatodepernambuco.pe.gov.br/pt-

BR/mestres/manuel-eudocio-familia/mestre>. Último acesso em: 26 dde janeiro de 2019. 

 

É curioso notar, por exemplo, como Manuel Eudócio ressignifica os Noivos a 

Cavalo de Vitalino (Figura 16) para a sua linguagem, sem romper com as origens 

sertanejas, mas dando à escultura a poética característica de seu nome, com as 

cores e a conexão com outras artes populares além das visuais. De seus nove 

filhos, cinco ainda mantêm a tradição do barro. 

Outro artista cuja ligação com as outras artes populares que merece menção 

é José Antonio da Silva, o Mestre Saúba (1953 -).  Ele tem ainda mais 

marcadamente a sua produção classificada como brinquedo popular, inspirada nas 

manifestações do mamulengo, que aprendeu aos vinte anos, depois de trabalhar a 

infância inteira na terra.  

http://www.artesanatodepernambuco.pe.gov.br/pt-BR/mestres/manuel-eudocio-familia/mestre
http://www.artesanatodepernambuco.pe.gov.br/pt-BR/mestres/manuel-eudocio-familia/mestre
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Figura 21: Bonecos "Mané-Gostoso" 
Mestre Saúba 

Fonte: Artesanato de Pernambuco. Disponível em: < http://www.artesanatodepernambuco.pe.gov.br/pt-
BR/mestres/sauba-mestre/mestre>. Último acesso em 2 de fevereiro de 2019  

 

Seu trabalho é um bom exemplo de que retratar a realidade não é 

necessariamente fazer uma denúncia em uma estética do sofrimento, muitas vezes 

encontrada nas representações do sertão feitas, principalmente, no segundo 

modernismo brasileiro. Sua estética tende a trazer para suas obras o otimismo e o 

bom humor de quem aprendeu que a arte, a festa e a brincadeira são ligadas. 

Canclini nos relembra: 

 

‘Para que toda a arte de nossas obras de arte, se perdemos essa arte 
superior que é a arte das festas?’ – perguntava Nietszche. A festa 
consiste não só em representar, mas também imaginar como poderia 
ser de outra maneira; não só conhecer, mas transformar; não só 
transformar, mas sentir o prazer de estar transformando.” (CANCLINI, 
1980, p. 34)  

 

Assim, Mestre Saúba apresenta peças coloridas, que comumente são 

movimentadas por engrenagens feitas em madeira. A matéria prima das obras e de 

seu movimento é uma semelhança interessante a ser notada em relação ao trabalho 

de Nhô Caboclo, que embora não utilize da fantasia e das formas mais realistas de 

Saúba, também faz questão da movimentação em suas cenas. 
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A alma brincante, porém, não impede que Saúba também retrate a violência de seu 

contexto, como nos mostram as figuras 22 e 23, detalhes de uma mesma obra. 

Julgo que a ironia presente em Saúba é também muito semelhante à de Nhô 

Caboclo, cuja crítica social está escondida de uma forma imaginativa, em um brincar 

de faz-de-conta que ilustra uma realidade alternativa. 

  

 

Figura 22: Chegada do cangaço 
Saúba 

Fonte: MASCELANI, 2009, p. 85 
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Figura 23: Chegada do cangaço 
Saúba 

Fonte: MASCELANI, 2009, p. 85 

 

 Essas alternativas sociais são construídas pelos artistas de diferentes formas, 

cada um à sua maneira. Muitos dos escultores de Pernambuco – por vezes 

chamados de imaginários, categoria na qual Nhô Caboclo também se enquadraria - 

representam uma realidade fantástica, que, embora pautada em seu próprio 

cotidiano, não traz elementos transpostos literalmente às esculturas. Muitas vezes, o 

significado da obra é atribuído à experiência dos sonhos, embora interpretações 

críticas possam ser feitas com base nos depoimentos dos artistas. 

Muito do que é valorizado nesses criadores é justamente o mistério de suas 

produções e depoimentos, que os aproximam do mito do artista incompreendido cuja 

história de vida valoriza ainda mais a obra.  

Mestre Galdino (1929 – 1996) é um grande exemplo do que foi dito acima. 

Galdino chegou a Caruaru na década de 40, migrando da cidade de São Caetano 

(PE) para trabalhar em uma olaria. Depois, contratado pela prefeitura, vai trabalhar 

em Alto do Moura, onde conhece os outros artistas que o apresentam ao trabalho 

com o barro, que decide seguir como profissão. Aos poucos, distancia-se dos 

bonecos do cotidiano para criar suas figuras fantásticas, que, segundo  Lélia Coelho 

Frota, se dividem em duas séries: “a das figuras hieráticas, alongadas e aguerridas 

de cangaceiros, como Lampião e Corisco, e cangaceiras, como Maria Bonita” 
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(FROTA, 2005, p. 216), como mostra a figura 24; e uma outra vertente em “que tem 

início as simbioses de humano e animal, que virão a ser tão frequentes no seu 

trabalho” (FROTA, 2005, p. 216), ilustrada pela figura 25. 

 

Figura 24: São Francisco Cangaceiro 
Manuel Galdino 

Fonte: MASCELANI, 2009, p. 56 
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Figura 25: Os Seres da Natureza 
Manuel Galdino 

Foto: Barbara Passeau 

 

É interessante notar que mesmo os ícones do cangaço, quando retratados 

por Galdino, ganham uma dimensão crítica da realidade e uma composição que 

mistura outras referências: na obra reproduzida aqui, Lampião ganha traços de São 

Francisco, elevando o personagem ao status de santo, ou de referência – em outra 

obra, Galdino também o coloca com um rabo de sereia, justapondo-o a outra 

referência mitológica de seu entorno. As texturas do barro, presentes nas duas 

frentes, também são características de todas as suas obras, em um trabalho 

minucioso que reforça a unicidade de cada peça, ao mesmo tempo em que dá a elas 

uma característica mais seca, como se elas ainda fosse parte do solo. 
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Também cordelista, Galdino faz de seu processo criativo poesia, seja apenas 

ao comentar sobre a sua produção e técnica, seja gravando no próprio barro 

palavras que complementem seu sentido: em uma obra descrita no Pequeno 

Dicionário da Arte do Povo Brasileiro, por exemplo, de nome Descobrimento do 

Brasil, ele inscreve “batalhas de Jaraguá, de armas em punho, no túmulo do rei 

morto por um tabajara em uma aldeia aricana, em 1413” (FROTA, 2005, p. 217), 

criando uma realidade não só fantástica, mas que provoca a maneira como 

conhecemos os embates de nossa história. Frota resume bem essa sua capacidade 

de interferir criativamente na realidade (que, a meu ver, também é bastante 

semelhante à de Nhô Caboclo): “tempos mitológicos criados por ele para exprimir 

sua percepção da história do país Brasil” (FROTA, 2005, p. 217). 

 

Figura 26: Poema do Memorial Mestre Galdino 
Foto: Barbara Passeau 

 

Outro artista reconhecido pelas suas criações fantásticas, principalmente na 

década de 70, foi Benedito José dos Santos (1937 – 1998), que figurou, ao lado de 

Nhô Caboclo, como um dos grandes artistas da talha em madeira (FROTA, 2005; 
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MAGALHÃES, ARESTIZÁBAL, 1974). Embora algumas vezes tenha sido 

classificado como “imaginário”, muito devido aos seus depoimentos sobre o seu 

processo criativo, a crítica considerou como sua marca registrada a confecção de 

esculturas que remetiam às imagens católicas, como mostram as figuras 27 e 28. 

Benedito, no entanto, nega essa inspiração: “O pessoal diz que eu faço santo, mas 

não é santo, não! Boto esses mantos compridos em uns porque, nesse caso, a veste 

dele deve ser completa” (COIMBRA, MARTINS, DUARTE, 2010, p. 297). Ele 

também diz que o trabalho em madeira não foi inspirado em outros artistas, mas 

uma ideia inventada por ele mesmo. Se as referências eram ou não conscientes, é 

fato que Benedito consegue criar uma estética bastante própria nos seus trabalhos, 

com a simplicidade das feições e a serenidade presente em todos os seus 

personagens, aliadas à geometrização das linhas, quase que sempre tendo uma 

matriz em cruz para delimitar o campo das figuras. 

  

Figura 27: Eva 
Benedito 

Fonte: FROTA, 2005, p. 91 
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Figura 28: Sem título 
Benedito 

Fonte: COIMBRA, MARTINS, DUARTE, 2010, p. 297 

 

  

Dado esse breve panorama, acredito que tenho agora mais elementos para 

tecer, no próximo capítulo, análises críticas que possam desvendar alguns 

significados presentes na obra de Nhô Caboclo e, para além disso, como suas 

esculturas representam a sua realidade e a sua narrativa da história de nosso país.  
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3. NHÔ CABOCLO 
 

Há mais de 40 anos, Lélia Coelho Frota afirmou “Nhô Caboclo é um artista de 

extraordinária importância, cuja obra exige com urgência tratamento monográfico” 

(FROTA, 1976, p.39). Nesse mesmo ano, o artista faleceu. Desde então, sua obra 

figura em exposições e publicações relacionadas à arte popular, mas nunca com a 

profundidade que Lélia almejava, nem de forma sistematizada. Muitas vezes, os 

registros sobre o artista se assemelham - o livro O Reinado da Lua (COIMBRA; 

ALBUQUEQUE; DUARTE, 2010) é referência para diversas obras e, no próprio 

prefácio da 4ª edição, Paulo Sérgio Duarte reitera o seu uso como fonte para obras 

posteriores, “às vezes sem as devidas aspas” (2010, p.13). 

Este capítulo, portanto, se valerá principalmente dos depoimentos 

encontrados na revisão bibliográfica e de uma entrevista realizada com o único 

discípulo vivo do artista, José Alves de Olinda, cuja transcrição se encontra nos 

anexos. A análise crítica das obras será utilizada como apoio para contarmos uma 

possível história de Nhô Caboclo e da cultura na qual estava inserido. 

 

2.1. Vida 

 

 

Figura 29: Nhô Caboclo 
Fonte: MAGALHÃES, GISELA; ARESTIZÁBAL, 1974, p. 139 
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Pouco se sabe sobre a origem de Manuel Fontoura, sendo o mistério de sua 

história também parte de sua poética. “Eu me chamo assim, não sei como vim antes. 

Só sei que me chamo assim – de um lado o bruxão.” (COIMBRA; ALBUQUEQUE; 

DUARTE, 2010, p.291). O nome que a história lhe deu – Nhô Caboclo6 – reflete o 

espaço em que nasceu, na Serrá de Urubá, em Águas Belas, Pernambuco, região 

marcada pela miscigenação indígena e africana. O município possui hoje 16% de 

sua população da comunidade Fulni-ô, que, mesmo com as lutas territoriais que 

sofreu, é ainda uma das únicas do nordeste que mantém a sua língua materna viva 

(SILVEIRA; MARQUES; SILVA, 2012). Manuel, no entanto, não era indígena: o pajé 

Cláudio, da comunidade local, disse em entrevista que não conhecia o artista (NHÔ, 

2016), e ele mesmo já afirmou: 

Eu não sou índio, como o pessoal  aí diz, eu sou caboclinho: casco de 
cuia, venta chata, pele vermelha, gente que não presta nem pra morrer 
(COIMBRA;MARTINS;DUARTE, 2010, p.291) 

 

O “bardeiro de Águas Belas” (BORBA FILHO, 1969, p. 44) nunca soube dizer 

a sua idade, mas tinha “mais histórias que Matusalém (COIMBRA; MARTINS; 

DUARTE 2010, p. 291). Viveu boa parte do tempo em Garanhuns, em uma fazenda 

da família Figueira, onde foi criado e começou o seu trabalho como artista. Segundo 

depoimento de José Vieira de Melo (NHÔ, 2016), nessa época ele “fazia brinquedo 

pras crianças, tanto vendia quanto dava para a meninada”, a exemplo de como 

muitos outros artistas começaram a sua carreira – fazendo bonecos que vão aos 

poucos sendo ressignificados para as prateleiras e museus. Diz-se que Manuel era 

julgado por muitos porque tinha preguiça de trabalhar na diária (COIMBRA; 

MARTINS; DUARTE, 2010, p. 291), ofício esperado na região, embora há registros 

de que ele já foi “flandieiro, sapateiro, carpinteiro, ferreiro (BORBA FILHO, 1969, 

p.40)” Diz ele: 

 

                                                           
6
 Em alguns registros também é encontrado como Nô Caboclo, como no livro 7 brasileiros e o seu 

universo (MAGALHÃES; ARESTIZÁBAL, 1974, p.138) 
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Eu, quando estava na fazenda, trabalhava muito e entregava tudo 
para o pessoal de lá. Mas eu não gostava do dinheiro que eles me 
davam. Eu botava no mato ou então jogava no rio. Era um dinheiro 
grande, feio. Umas moedas que eu não compreendia, aí sacudia fora. 

(COIMBRA; MARTINS; DUARTE ,2010, p. 291) 

 

Sua relação com o trabalho, exemplificada pela citação acima, diz muito de 

como o artista vai lidar, posteriormente, com o mercado e com as encomendas de 

obras, por exemplo. A sua inserção no circuito não se deu de forma planejada: Nhô 

Caboclo saiu da fazenda para se tratar no Hospital D. Pedro II, em Recife, e acabou 

encontrando na capital um interesse maior pelo seu trabalho e possibilidades de 

expandi-lo de outras formas. Ele conta: 

 

Quando foi depois, eu vim aqui para a cidade. Aí eu fiz que me perdi. 
Fiz uma engrenagem pra ficar trabalhando em Casa Amarela, lá na 
Travessa Padre Lemos, bem em frente da biblioteca. Eu trabalhando e 
o pessoal gostando. Eram seis meses de verão sem arredar dali, 
fazendo equilibrista, sinaleiro, lutador de espada, toré, aricuri, girador, 
rodante, escravidão, vendedor de arroz, esqueleto, caveira. (...)Eu 
também habitei por uns tempos em Santana da Dentro, Chacon e 
Cobrodó, um canto lá por detrás da Casa de Saúde São José, tudo no 
bairro da Casa Amarela e no Jardim Triunfo. Depois eu conheci um 
sapateiro que ficou sendo o meu revendedor. Ele passava pra apanhar 
as peças e vender lá pela Praça Maciel Pinheiro, pela Ponte do Pina e 
pela Ponte Velha. Depois eu mesmo pendi pr’aquelas bandas. Morei 
uns tempos lá, no é da Ponte Giratória. Vivia com uns crentes. Eram 
dois irmãos e mais outro bocado de gente. Tudo se apreciava bem. 
Tinha um pastor que gostava muito de minhas palestras. Eu lá era 
crente de mentira, porque fumava e bebia. O pessoal me conhecia 
como bonequeiro de Casa Amarela.  (COIMBRA;MARTINS;DUARTE 
,2010, p. 291) 

 

 

Embora tenha se consolidado em Recife, cidade na qual ficou até o final de 

sua vida, também é dito que Nhô Caboclo “começou a produzir suas peças no barro, 

tendo trabalhado com Mestre Vitalino e com outros artistas de Caruaru” (BORBA 

FILHO, 1969). Alguns de seus depoimentos de fato mostram que ele teve alguma 

experiência com a cerâmica, visto que foi justamente por não gostar dessa matéria 

prima que ele seguiu com a talha em madeira, como veremos mais adiante, mas 

nenhuma obra neste material foi encontrada para a presente pesquisa. Não se sabe 



74 
 

ao certo quanto tempo ele passou no Alto do Moura, mas olharmos a rota que 

provavelmente fez ao longo de sua carreira é importante para entender as 

influências que sua obra pode ter tido, além de mais uma semelhança com os 

demais artistas autodidatas do nordeste: em sua grande maioria, carregam consigo 

a rotina de retirante, que vai em direção ao litoral para ganhar a vida. Ao mesmo 

tempo, um distanciamento é encontrado: Nhô Caboclo não trabalha com a família, 

nem a conhece, tendo um estilo de vida solitário que é acolhido por uma 

pesquisadora, Silvia Coimbra.  

 

Figura 30: Mapa das regiões de Pernambuco por onde Nhô Caboclo passou 

 

Nhô (NHÔ, 2016) conta que depois de uma briga no Grande Hotel do Cais de 

Santa Rita, foi descansar no Mercado de São José quando um carro, na qual estava 

a pesquisadora, parou e comprou “dois equilibristas, duas gaivotas, um sinaleiro, um 

lutador de espada e um rodante” e que, na sequência, ela fez o convite para que ele 

trabalhasse em sua casa em Boa Viagem. Silvia confirma tê-lo visto algumas vezes 

escoando as suas peças no Cais e, como sabia que vivia em uma tenda muito 

precária, fez o convite: “O senhor não quer passar uns três dias lá em casa pra fazer 

uma peça? Pintar e secar? Aí ele foi e passou três anos.” (NHÔ, 2016) 

A estadia acabou se prolongando por mais alguns anos, que foram também 

marcados pela inauguração da Galeria Nega Fulô Artes e Ofícios, de Silvia Coimbra, 
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localizada no conhecido “Quatro Cantos” de Recife, que vigorou de 1969 a 19807. 

Além de manter o seu ateliê, a galeria promoveu o encontro de Nhô com seus dois 

discípulos, Adriano Jordão de Souza, o “rapazinho que trabalhava na limpeza”, 

segundo Lúcia Moreira, publicitária e sócia (NHÔ, 2016), e José Alves, que 

trabalhava como contínuo (ALVES, 2018). No documentário que serve como base 

para a maioria dos depoimentos, vê-se que Adriano é colocado como “discípulo” e 

José Alves como “seguidor” – no material, que traz entrevistas da década de 70, ele 

diz que conheceu Nhô, “mas não convivi muito com ele” (NHÔ, 2016), embora em 

entrevista neste ano ele reconheça uma influência maior do mestre em sua obra. 

 

Figura 31: Nhô Caboclo em seu casebre 
Acervo do Museu Afro Brasil 

Foto: Barbara Passeau 

 

                                                           
7
Fonte: < http://www.oreinadodalua.com.br/autores/silvia-rodrigues-coimbra/>. Último acesso em: 6 de 

maio de 2018. 

http://www.oreinadodalua.com.br/autores/silvia-rodrigues-coimbra/
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Figura 32: Detalhe da porta do casebre, om recortes de revistas e jornais 

Acervo do Museu Afro Brasil 
Foto: Barbara Passeau 

 

 

A postura de ensinamento de Nhô - que, diferentemente de muitos artistas 

populares, nunca foi reconhecido como mestre – surpreendeu quem convivia com 

ele. Isso porque ele era conhecido por sua altivez, comentada tanto por Lúcia 

Moreira quanto por Patrícia Martins, que conta que o artista ficava brabíssimo 

quando encostavam nas coisas dele (NHÔ, 2016). Quando questionado sobre os 

ensinamentos que deve ao seu mestre, José Alves conta de quando fez uma 



77 
 

escultura bastante similar a uma que viu anteriormente, de um peixe feito com coco. 

Quando foi mostrar o trabalho a Nhô, recebeu como devolutiva: “Nunca imite 

ninguém. Jogue fora e não mostre mais a ninguém!” (ALVES, 2018). 

A relação com o mercado também era curiosa, como já mencionado 

anteriormente: não aceitava negociações em relação ao valor de sua obra e, quando 

se achava desvalorizado, ele se negava a vendê-la ao “pechincheiro” e, muitas 

vezes, quebrava a peça (COIMBRA, MARTINS, DUARTE, 2010, p.289) ou a trocava 

por uma carteira de cigarro, como comenta Patrícia Martins (NHÔ, 2016), ou o 

próprio artista: 

 

Preço de peça minha só quem sabe sou eu e mais ninguém. Não 
quero conversa com pechincheiro. Prefiro trocar a peça pelo cigarro de 
um maloqueiro do que estar baixando o preço – é aquilo, é aquilo.  
(COIMBRA;MARTINS;DUARTE, 2010, p.294) 

 

Não era o valor monetário que estava em jogo, mas o reconhecimento. E, 

nesse sentido, ele fazia questão de preservar a originalidade em suas peças, 

recusando-se a receber encomendas, por exemplo.  Ao receber um pedido de uma 

cliente certa vez, respondeu: “esse pássaro aí que a senhora descreve, é a senhora 

mesmo que vai fazer, não é?” (MASCELANI, 2009, p. 29). Consciente de seu lugar 

fora do circuito institucional, Nhô já tinha ele mesmo garantido o espaço em que 

gostaria de expor o seu trabalho: um museu de matuto. Diz ele: 

 

Não gosto de fazer peça moderna, inspirada em outra, bem 
caricaturada, bem copiada, que a gente fica sem saber se pode dizer 
que é uma escultura ou um marnequim. Peça muito caricaturada é 
marnequim que é pra botar em alojamento de material de pena, 
esses que a pessoa faz o vestido da mulher e bota ali pra demonstrar 
a venda. Não gosto de coisa de loja. Gosto de trabalhar peça pra 
museu: museu de matuto. (COIMBRA; MARTINS; DUARTE, 2010, 
p.293) 
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Segundo o dicionário Michaelis, matuto seria aquele que “que vive na zona 

rural, tem pouca instrução e modos rústicos e canhestros”, ou, na expressão 

nordestina, “indivíduo de atitude reservada, que é dado a desconfiar de tudo e de 

todos, mostrando-se geralmente tímido e retraído no seu convívio com os demais“8. 

Ao se colocar dessa forma, Nhô Caboclo reconhece a sua distância da arte 

comercial e demanda um espaço em que a sua arte pudesse ser incluída – não 

tanto como um pedido, mas uma declaração de quem sabe que não é possível ser 

atendido. Nhô, seja por ser reservado, seja por ter vivido a ausência de espaços 

culturais voltados para o seu ambiente, já que mesmo os escultores populares não 

usufruem de sua própria arte, voltada para a comercialização entre outras camadas 

sociais, busca uma outra realidade no mundo da arte. Na falta de um museu de 

matuto, a sua inserção na história da arte é muitas vezes balizada por esse 

deslocamento, sendo ele, muitas vezes, classificado nos rótulos da “arte incomum” 

ou “imaginária”, ao lado de muitos outros artistas cuja personalidade não se 

enquadra no que é considerado civilizado – mais uma vez, pensando na oposição 

litoral e sertão:  

 

Era assim também Nhô Caboclo, em quem o distúrbio mental se 

achava a serviço de uma criação própria, que jamais fez concessões a 

quem quer que seja (COSTA, 2001, p. 14).  

 

Assim, por mais que o artista tenha ganhado projeção internacional, como as 

participações na  mostra Brasil 50 anos depois, promovida pela Collectio, e a 

exposição de obras no Centro Domus, em Milão, Itália, ambas em 1972 

(MAGALHÃES; ARESTIZÁBAL, 1974, p.138), sua inserção não é satisfatória, pois 

está descontextualizada: ele fornece as obras para a análise e apreciação de 

círculos dos quais não faz parte, alienando-se de sua produção material. 

                                                           
8
 Vocábulo retirado de: < http://michaelis.uol.com.br>. Último acesso em 18 de fevereiro de 2019. 

http://michaelis.uol.com.br/
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Figura 33: notícia da morte de Nhô Caboclo 
Museu Nacional do Rio de Janeiro 

 

Sua breve carreira, cujo ápice acontece no início dos anos 70, é encerrada 

quatro anos após as mencionadas exposições internacionais. Em abril de 1976, 

“uma gripe desencadeou uma perturbação violenta e fatal no organismo de caboclo” 

(COIMBRA; MARTINS; DUARTE, 2010, p.295). Ainda hoje, é possível encontrar 

suas esculturas nos museus cujo acervo apresenta as obras da considerada “arte 

popular”, mas é difícil encontrar uma análise que se detenha nos detalhes de sua 

produção ou que sistematize o que produziu nesse período. No tópico a seguir, 

pretendo fazer essa síntese, de acordo com os materiais disponíveis, para que seja 

possível ter uma visão mais abrangente da relevância do trabalho do artista para o 

mundo da arte e para a compreensão de nossa história. 
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2.2. Obra 

 

Antes de analisar a obra de Nhô Caboclo, pode ser interessante retomar a 

fenomenologia de Argan, ainda na introdução de Naves (2013), que coloca a arte 

como fazer, trazendo para o foco as questões da materialidade. Isso se mostra 

extremamente importante para o presente trabalho, pois acredito que, especialmente 

para o artista autodidata, esse fazer tem um caráter estruturante e reflexivo. Assim, 

procurarei primeiramente observar como as esculturas se deram, focando no objeto 

em si, para depois interpretá-las com base nas informações levantadas até aqui e 

nas relações de sentido que constroem comigo. 

A linguagem escultórica de Nhô Caboclo, assim como a sua fala, “desafia os 

artifícios do poder, inventa uma linguagem própria, inacessível aos eruditos, e de 

forma muito especial inverte a hierarquia” (COIMBRA, MARTINS, DUARTE, 2010, 

p.289). É essa inversão que, a meu ver, torna as sua obras tão valiosas: enquanto 

julga-se que a “arte popular” possui significados de fácil entendimento, por retratar o 

cotidiano e ter características estéticas que a aproximam da literalidade, Nhô põe à 

prova o que já se sabe sobre a arte de Pernambuco ao construir redes de 

significados de difícil compreensão. Ao mesmo tempo em que isso dá beleza à sua 

obra, traz também um desafio ao crítico, que se depara com a incerteza de suas 

interpretações. 

Acredito, no entanto, que seus personagens, apesar de aparentemente 

distantes de cronistas do cotidiano como Mestre Vitalino, também retratam a 

realidade: mas uma realidade crítica, alternativa e quase utópica. Para mim, como 

mostrarei adiante, a fantasia das obras de Nhô Caboclo se coloca como uma ruptura 

com a realidade dura que viveu, uma possibilidade de recontar uma história difícil e 

com poucas oportunidades. 

Pensando, portanto, na materialidade, é de fundamental importância iniciar a 

análise das obras a partir do instrumental utilizado pelo artista. Suas ferramentas de 

trabalho consistiam de 
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velhas facas de mesa, com apenas 3cm de gume, afiadíssimas; 
hastes de guarda-chuva, improvisadas em estiletes; um monte de 
tampas de latas de filmes, recortadas, esperando a vez de servirem 
como cata-vento; marretas, martelos, pregos e parafusos com todos 
os tamanhos; prensa, pua, grosas, serrotes, tesouras; extrato de 
nogueira, verniz, breu, colas, penas, cordões, fitas, cabaços, contas; e 
uma infinidade de bugigangas que ele não pode ver passar sem 
pegar, no desejo de, um dia, aproveitá-las em uma invenção. Tudo 
iluminado por uma lâmpada de duzentas velas, com muitos metros de 
fio ligados a um tripé rudimentar, que ele puxa com facilidade para 
onde quer que resolva trabalhar. E ainda o som de um rádio, ligado – 
muitas vezes a todo volume – e desligado á distância, por uma 
engrenagem também de sua autoria – fruto de uma engenhosa 
articulação com uma antiga enceradeira elétrica (COIMBRA; DUARTE; 
MARTINS, 2010, p. 292) 

 

A descrição de seu ateliê, já ilustrado anteriormente, remete mais a um laboratório 

de um inventor do que de um artista. As bugigangas e as engrenagens aproximam o 

espaço da criação em si: ambos são invenções, máquinas feitas para cumprir uma 

função e, em um plano mais metafórico, mexer nas engrenagens de uma sociedade 

que não lhe deu acesso ao que já está construído. 

Sabe-se que já trabalhou com barro, fazendo vidração com breu, em um 

processo que chamava de cardiar (BORBA FILHO, 1969, p. 41) e com zinco, além 

de barba-de bode, espécie de capim, e mandioca linheira, que ele diz parecer gesso, 

depois de seca (COIMBRA; DUARTE; MARTINS, 2010, p. 291). Fez também peças 

utilitárias - peças mortas de madeira, como colheres, açucareiras e farinheiras 

(BORBA FILHO, 1969, p. 51) – mas é na talha em umbaúba ou praíra 

(MAGALHÃES; ARESTIZÁBAL, 1974, p.138) que desenvolve o seu universo mais 

significativo. A madeira é essencial para que ele consiga traduzir em matéria o 

espírito de seus caboclos e, principalmente, a sua movimentação. Como ele mesmo 

menciona: “Não se faz um lutador de espada de barro, não se faz uma engenhoca, 

engrenagem a vapor pra trabalhar no vento” (BORBA FILHO, 1969, p. 39). O barro, 

assim, não produziria o efeito de máquina que é muito marcante em seus trabalhos. 

   Outro distanciamento do barro que se pode notar é a variedade das formas: 

enquanto o molde manual das esculturas em cerâmica permite um alinhamento das 

formas entre uma obra e outra, a variedade de instrumentos que Nhô Caboclo utiliza 

para talhar a madeira faz com que, muitas vezes, os seus personagens tenham 

traços bastante diferentes. Como será possível notar com mais detalhes adiante, 
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cada ferramenta utilizada pelo artista imprime uma feição na madeira, o que fica 

muito notável, por exemplo, nos rostos das figuras.  

Já em relação ao seu processo criativo, o artista mencionou buscar inspiração 

nos sonhos e nos cinemas (BORBA FILHO, 1969, p. 39) – é interessante pensar que 

talvez a utilização dos rolos de filme em seus cata-ventos também venha desse 

interesse pelo audiovisual. Seus depoimentos mais marcantes, no entanto, 

mencionam o que ele chama de corgo: 

 

Eu fazia qualquer coisa, qualquer lembrança que vinha no corgo. 

Corgo é um sentido, é uma coisa que aquele que não tem o dom pode 

ter. Eu não tenho o poder de possuir o dom, sou perverso, mas tenho 

o corgo, que é a pessoa fechar os olhos e, o que vier no sentido, fazer. 

(COIMBRA;MARTINS;DUARTE, 2010, p. 292) 

 

O corgo pode representar o fluxo de pensamentos, o córrego de informações que 

circulam e que o artista escoa na materialidade da madeira. Nessa citação, também 

está muito presente a sua consciência marginalizada: ele menciona que não tem o 

dom e, mais ainda, que esse dom é um poder. Interpreto, daí, não o dom enquanto 

uma dádiva concedida, uma aptidão para fazer algo – visto que isto seria também o 

corgo – mas o dom como um título que é herdado por aqueles que têm o poder, 

aqueles cuja origem remete à uma nobreza ou posição privilegiada. Ele continua a 

sua explicação: 

  

O da nascença é o que o sentido der, porque sabedoria é obra da 

natureza, do espírito de luz. As pessoas que sabem ler têm uma 

sabedoria só emprestada, que o cardograma ensinou. É só profecia. 

Mas Jesus Cristo não ensinou profecia, ensinou sabedoria. 

(COIMBRA; MARTINS; DUARTE, 2010, p. 292) 

 

Essa oposição entre Jesus Cristo e as profecias é bastante curiosa e pode 

representar, na figura dos profetas, aqueles que têm o poder de transmitir as 

mensagens, mas que não necessariamente detém o conhecimento. Essa metáfora 

se aplicaria também para a realidade de Nhô Caboclo, na figura dos artistas, críticos 
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e curadores que podem profetizar o que é ou não de valor no mundo da arte, 

enquanto a sabedoria dos artistas, por mais que não seja difundida, não deixa de ser 

também um conhecimento verdadeiro. Nesse sentido, Nhô reconhece a sua 

importância enquanto artista ao mesmo tempo que sabe não ter a inserção desejada 

no contexto artístico mais amplo. Valoriza os conhecimentos tradicionais e o 

aprendizado autodidata, fora do circuito, mais uma vez colocando à prova a 

realidade em que vive. Talvez justamente por ter essa preocupação com a 

valorização do trabalho fora do circuito institucional ele não tenha nunca de fato se 

inserido no mercado, recusando-se a negociar valores de peças e mantendo o seu 

estilo de vida até o final. 

Muito do que o corgo de Nhô Caboclo produziu é de difícil acesso hoje: 

vendedores de arroz, esqueletos, caveiras, musgueiros e namoros, para citar 

apenas algumas das obras mencionadas na bibliografia sobre o artista (BORBA 

FILHO, 1969; NHÔ 2016), estão hoje dispersos em coleções particulares ou se 

perderam na historiografia, não tendo a chance de um registro que pudesse 

sistematizar de forma mais ampla a produção do artista. A sistematização que 

pretendo seguir, portanto, irá dividir a obra do artista em três grandes frentes, com 

base nas esculturas que estiveram disponíveis durante a pesquisa: os equilibristas e 

outros caboclos, os torés e os barcos e rachos. Essas segmentações não tiveram 

como base um recorte cronológico, mas semelhanças temáticas e estéticas que 

foram encontradas ao longo do estudo.  

 

2.2.1 Equilibristas e outros caboclos 

 

A primeira frente a ser estudada tem como centro a figura do caboclo, 

personagem que não só está presente em quase todas as suas obras, mas que 

também lhe empresta o nome.  Manuel Fontoura descreve o que acredita ser um 

caboclo:  

 

Tão ruim esse pessoal que nem saiu do Brasil. Mas são os brasileiros 
verdadeiros, uns selvagens mesmo. Nunca foram escravos, são 
mulatos – nem de senzala, nem de cozinha. (COIMBRA; MARTINS; 
DUARTE, 2010, p. 291) 
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Deixa claro, assim, que o caboclo é, para ele, o representante da miscigenação 

indígena, branca e negra – que ele provavelmente vê em si mesmo – e que, para 

além disso, tem uma origem rural, “selvagem”. Essas e outras características ficarão 

muito presentes em todas as suas esculturas. 

Analisarei primeiro uma das séries de maior expressão do artista, os seus 

Equilibristas. Essa escolha se deu, principalmente, porque acredito que os 

Equilibristas sejam os que melhor representam a concepção do artista sobre o que é 

um caboclo e o que ele representa na história brasileira e em sua história de vida – 

uma junção de movimento, de guerra e de tradição. Além disso, os Equilibristas 

tiveram uma grande aceitação de mercado, sendo ainda hoje os mais 

frequentemente encontrados nos acervos. 

As esculturas que levam esse nome são compostas por personagens que 

figuram, normalmente sozinhos, elevados em um pedestal no qual não estão presos, 

mas equilibrados entre dois pesos de metal, projetados a partir do tronco do 

personagem, que se contrapõem e que estabilizam o guerreiro em uma base 

circular, de diâmetro pouco maior do que os seus próprios pés, como mostra a figura  

32. 

 

Figura 34: Equilibrista 
Nhô Caboclo 

Acervo Museu Casa do Pontal 
Foto: Anibal Sciaretta 
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É interessante observar que nas demais esculturas consultadas, o foco da 

atenção está sempre nos membros superiores, sendo rara a definição do formato 

dos pés, que costumam ser uma extensão mais desforme da madeira, ao contrário 

do que acontece com os equilibristas. Essa definição faz com que a figura móvel 

pareça frágil, estando toda a sua força no arco metálico que não faz parte de sua 

forma humana, embora seja fundamental para sua estabilidade. Essa oposição entre 

a fragilidade do corpo humano e a força de metal que lhe é externa me remete à 

oposição entre o real e o mitológico, considerando ainda o termo “caboclo” como 

uma denominação dos espíritos ancestrais indígenas de algumas comunidades.  

 

Figura 35: Equilibrista 
Nhô Caboclo 
Técnica mista 

Acervo do Museu do Homem do Nordeste 

 

Os pedestais, por sua vez, são estruturas de madeira bastante leves, sendo o 

pilar que separa as duas circunferências similar a um palito de churrasco – dados os 
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materiais utilizados pelo artista, há a possibilidade de que algumas dessas obras 

tenham sido construídas literalmente com esse material. Embora imponentes 

esteticamente, os equilibristas têm dimensões menores, de aproximadamente 30 

centímetros de altura, o que não faz com que sejam menos ricos em detalhes. A 

indumentária, por exemplo, composta por cabaças, penas de várias cores e 

formatos, lãs e tecidos compõem o registro estético que lembra o entroncamento da 

matriz indígena com a africana, como nos diz Joel Rufino dos Santos (NHÔ, 2016), 

do que se convencionou chamar de caboclo. 

 

 

 

Figura 36: Equilibrista 

Nhô Caboclo 

Técnica mista 

Acervo do Museu do Folclore Edison Carneiro 

Fotos publicadas no livro Artesanato brasileiro : madeira 
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Os detalhes não estão apenas nas penas, instrumentos e adereços: os rostos 

de cada um dos personagens são cuidadosamente talhados. Um outro trecho do 

depoimento de Nhô Caboclo evidencia essa preocupação: 

 

O pessoal moreno tem olho de lula: quer que seja seu o que não pode 
ser. Se vê um rico possuir um objeto, ele quer também. Já o pessoal 
de Águas Belas é preguiçoso, tem olho de Camboja: não deseja nada 
dos outros. Todo rico tem olho de lula, por isso é rico. Olho de 
Camboja é do povo que não é trabalhador, é preguiçoso e não 
trabalha e não fica rico. Agora, olho de padre é olho de lula grande. 
Matuto dá valor a padres. Aí eles fazem capela, maior que a igreja 
completa, botam o nome de santa capela e, então, não tem quem tire 
mais. (COIMBRA; MARTINS; DUARTE, 2010, p. 291) 

 

Embora não seja possível precisar o que seria um olho de Camboja, podemos ver 

como os olhos são centrais às esculturas do artista. As feições delineadas variam 

consideravelmente de uma obra para a outra, devido à variedade de materiais 

utilizados, como já mencionei anteriormente, mas pode-se perceber a repetição de 

alguns traços, denunciando a preocupação com as sobrancelhas arqueadas, que 

desembocam em um nariz bem marcado, como um triângulo invertido, e a boca cujo 

volume costuma carregar cachimbos ou cigarros, como mostram, por exemplo, as 

figuras 37 e 38.    

 

Figura 37: Equilibrista 
Nhô Caboclo 
Técnica mista 

Acervo do Museu do Folclore Edison Carneiro 
Fotos publicadas no livro Artesanato brasileiro : madeira 
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Figura 38: Equilibrista 
Nhô Caboclo 

Acervo do Museu Casa do Pontal 
Foto: Guy Van de Beuque 

 

Embora bastante diferentes, pode-se perceber que ambos os equilibristas acima 

apresentam os traços mencionados em comum, que contribuem para que o  

personagem tenha esse caráter sério e guerreiro. 

Em suas obras, as armas também se tornam extensões do corpo humano – 

nenhum dos personagens leva os braços vazios, mas sempre segurando lanças, 

espadas, arco e flecha ou facas. Não raro, os próprios braços se tornam um objeto 

pontiagudo de ataque, como mostra a Figura 40. 
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Figura 39: Equilibrista 
Nhô Caboclo 

Coleção particular de Vilma Eid 
Foto: Rebeca Figueiredo 

 

 

Figura 40: Equilibrista, detalhe 
Nhô Caboclo 

Coleção particular de Vilma Eid 
Foto: Rebeca Figueiredo 
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Essa transformação do corpo, mais uma vez, coloca os personagens entre o real e o 

ancestral e evidencia as influências das matrizes indígena e africana da poética do 

artista.  

Embora os Equilibristas sejam encontrados em sua maioria sozinhos, foram 

encontradas esculturas em que eles dividem a cena com outros personagens, como 

mostram as Figuras 41 e 42. 

 

Figura 41: O equilibrista 
Nhô Caboclo 

36cm x 41cm x 14,5cm 
1970 (circa) 

Acervo do Museu do Folclore Edison Carneiro 
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Figura 42: Equilibristas 
Nhô Caboclo 

Acervo do Museu Casa do Pontal 
Foto: Lucas van de Beuque 

 

Enquanto na Figura 41 o personagem que está na base pode representar um 

combatente dando cobertura ao seu parceiro, ou mesmo a distância de um guerreiro 

que se coloca em uma posição de observador e os demais que estão no campo de 

batalha, na Figura 42 o segundo combatente torna-se ele mesmo uma arma, 

segurada pelo braço direito do caboclo em primeiro plano.  

É curioso notar, independentemente das metáforas que se escondem por trás 

das esculturas, que embora os equilibristas sejam uma figura forte, eles estão 

distantes do herói idealizado das pinturas históricas, por exemplo – o iminente 

desequilíbrio os aproxima de uma humanidade frágil, em movimento, como se a 

única postura possível para encarar a realidade que os desestabiliza seja a do 

guerreiro que a enfrenta. Ao mesmo tempo, por serem criaturas fantásticas, eles 
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podem representar também espíritos ou deuses, mas que se aproximam, mais uma 

vez, das fragilidades do humano. 

Além dos equilibristas, é importante mencionar que outras esculturas de 

Manuel Fontoura têm o caboclo como elemento central e único, embora sejam 

menos recorrentes ou mais difíceis de serem encontradas. A bibliografia nos remete 

a personagens específicos como o caboclo Urubu (‘um caboclo que nunca foi 

dominado’), o nêgo Tuim (‘só tem dessa marca em Pedra do Buíque de Delmiro 

Gouveia’), os caciques Jabu (‘são das selvas’), além de segundos tenentes e 

capitães (ARTE, 1976, p. 39), embora hoje não seja possível associar essas 

denominações às esculturas encontradas.  As características acima mencionadas, 

no entanto, também podem ser observadas em suas outras séries individuais. 

 

Figura 43: Sem título 

Nhô Caboclo 
Coleção particular de Vilma Eid 

Foto: Rebeca Figueiredo 
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Figura 44: Sem título, detalhe 

Nhô Caboclo 
Coleção particular de Vilma Eid 

Foto: Rebeca Figueiredo 

 

Nas figuras 43 e 44, por exemplo, vemos a recorrência do olhar, complementado 

pelos braços abertos como se gritassem pelo ataque. Sua característica mais 

marcante, no entanto, está nas flechas que lhe percorrem o tronco, tanto uma que 

sai do seu pescoço, quanto as que atravessam a região que poderia ser do seu 

ventre, deixando a figura quase que animalesca ou mecânica – como se ponteiros 

de um relógio fizessem parte de seu corpo. Essas outras lâminas não parecem 

afiadas, nem estão posicionadas para o ataque: a do pescoço aponta para si 

próprio, enquanto as do ventre, que parecem ser complementares entre si, não são 

pontiagudas. Pode tratar-se de mais uma figura que extrapola o humano e tem em si 

características mais semelhantes às de uma máquina. É curioso notar ainda que 

nessa escultura não estão presentes os adereços característicos dos caboclos, bem 

como nas figuras 45 e 46, em que as próprias penas do cocar são feitas de madeira 

– se é que, neste caso, são penas que se quer mostrar. As feições dos caboclos 
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bem como a predominância das cores preto e vermelho já fizeram com os homens 

de Nhô fossem remetidos à figura de Exu. Não há depoimentos do artista nos quais 

essa imagem seja confirmada – muitas vezes ele se refere ao papa e à igreja como 

referências de conhecimento, inclusive -, mas há nos registros orais a presença de 

uma escultura cuja função seria de espantar o mau olhado. Diz ele: 

 

Caveira é uma peça pra fazer como mal-assombro. Eu pintava de 
encarnado o espírito mau, o olho mau. Fazia pra botar na cumieira das 
casas, porque tem vez que a pessoa vai pegar  num copo e aí quebra. 
É um mal que vinha e que, se tivesse pegado na pessoa, era o mesmo 
que acontecia a ela – o copo quebrou, mas a pessoa escapou. Isso 
chama-se espírito mau, olho mau e vento mau. A cor encarnada tira 
essas coisas, porque ela é respeitada em todo o material em cima da 
terra. As encomendas dessa peça eram muitas. (COIMBRA; 
MARTINS; DUARTE, 2010, p. 292)  

 

 

Fica claro, aqui, o sincretismo de suas composições, apenas um reflexo da realidade 

religiosa da região e da sua formação cultural. 

Nas figuras 45 e 46, é necessário nos determos mais uma vez na anatomia. 

Além de as mãos terem se transformado em flechas, seguradas por seus 

respectivos arcos, os ombros apresentam prolongamentos em forma de facões, 

movimentados pela força do vento ou da manipulação da peça.  
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Figura 45: Sem título 
Nhô Caboclo 

Coleção particular de Vilma Eid 
Foto: Rebeca Figueiredo 

 

Figura 46: Sem título, detalhe 

Nhô Caboclo 
Coleção particular de Vilma Eid 

Foto: Rebeca Figueiredo 
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Os caboclos de quatro braços são bastante presentes no imaginário de Nhô, para 

quem essa anatomia permite não só que nunca se cansem de lutar, mas que 

também possam andar tanto de pé como em quatro patas (ARTE, 1976, p.39), mais 

uma vez evocando as linhas tênues entre a forma humana, animal e mecânica. A 

energia evocada por esses personagens pode ser tanto a da guerra quanto a do 

trabalho, se pensarmos ainda no movimento desses membros que saem dos 

ombros, que podem aludir a um moinho. Se compararmos com a figura 47, temos 

ainda mais a definição desses membros superiores como hélices, tanto pelo uso das 

cores quanto pelo formato das suas pontas, que apesar de afiadas, parecem mais 

adaptadas para a aerodinâmica do que para a guerra, tendo também em vista que 

esse caboclo tem as suas armas na bainha, guardadas. 

 

 
Figura 47: Figura masculina de duas caras  

Nhô Caboclo 
Madeira 

Acervo do Museu do Homem do Nordeste 
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Apesar da semelhança das hélices, a obra da figura 47 é um das que mais 

destoam de todo o acervo de Nhô Caboclo, pelo rosto aparentemente branco que o 

personagem possui, delineado por barba e bigodes pretos. Seria essa escultura 

também um caboclo ou uma figura moderna? As duas partes, contrapostas para 

Nhô, se assemelham à oposição entre selvagens e civilizados, polos entre os quais 

o artista parece transitar. Diz ele: 

 

Não gosto de mudar a língua pra coisa moderna  feito palavra de bico, 
que caboclo não sabe falar. Palavra de bico é macho, é de matuto que 
não sabe falar. Palavra de caboclo, mesmo, tem que ser de boca bem 
aberta, é palavra fêmea. Quem não sabe ler é cego, bruto e ruto, mas, 
mesmo sem saber ler, deve saber entrar e sair. Eu, por exemplo, sei 
entrar e sair: bater papo com o Presidente, ou mesmo em Roma.  
(COIMBRA; MARTINS; DUARTE, 2010, p. 294) 

 

Entrar e sair da modernidade: é essa a movimentação de Manuel Fontoura. Ao 

mesmo tempo em que, por vezes, parece se reconhecer como um dos caboclos de 

suas obras, sabe também que é no circuito moderno que sua arte está, na falta de 

um museu de matuto em que se enquadrasse mais perfeitamente, como já disse 

antes. A figura do equilibrista aparece, também, como uma metáfora dessas duas 

tensões, desses dois mundos que dialogam em sua obra, mas aos quais o próprio 

artista não pertence, estando ele neste pedestal solitário. Talvez, ele mesmo, 

também se veja nesse lugar entre o real e o ancestral. 

 

2.2.2. Torés: uma sociedade de caboclos inteira 

 

Enquanto os equilibristas evidenciam a dualidade presente nos personagens 

de Caboclo, uma segunda frente de obras representa não só essas duas forças que 

se contrapõem na construção dos bonecos, mas a força da relação entre eles, 

geradora do movimento da sociedade. Se a força cinética dos personagens sozinhos 

os movimenta ou balança os dois mundos que estão a eles ligados, essa energia, 

nos torés, dá vida à “uma sociedade de caboclo inteira” (COIMBRA; MARTINS; 

DUARTE, 2010, p. 292).  
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O artista explica essa necessidade de movimento:  

 

Antigamente eu principiei a fazer um piscuí de acubagem: uma peça 
morta, não tinha graça. Depois eu peguei a fazer peça manual pra 
trabalhar no vento, com um corta-vento, ligado a um vai-vem, do jeito 
da máquina do trem que locomove uma helce. Aí a helce trabalha e 
em tudo o que o vai-vém tiver enganchado tem de bulir: todo mundo 
trabalhando. Depois disso, principiei a fazer a roda-d’água: a caçamba 
enchia de água, ficava pesada, aí as máquinas tinham força pra puxar 
um dínamo e moer a cana. Antigamente, na língua do pessoal, dizem 
que a arte era atrasada. Nesse tempo não tinha dínamo e se fazia 
então a roda- d’água pra puxar a força e a luz. Tem roda-d’água de 
força, que é maior, e tem também pequena, com força menos. Se o 
espírito não me engana, a força do motor de carro é força de três 
cavalos – três cavalos encangados pra botar força é muita coisa. Tem 
peça de um cavalo, dois cavalos, até de cem cavalos. A máquina de 
trem, se o espírito não me engana, é força de cem – é uma máquina 
de pressão, de fogo e água. (COIMBRA; MARTINS; DUARTE, 2010, 
p. 292) 

 

Os cata-ventos que propulsionam o movimento, as hélices, usualmente feitos com 

latas de filme, podem ser acionados pelo vento ou pela ação de uma manivela, 

dependendo da obra, como mostra, por exemplo, a Figura 48. Nela o movimento é 

disparado pelos próprios personagens, os dois bonecos na base da obra que 

aparecem como trabalhadores responsáveis por gerar a ação dos personagens da 

área superior.  
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Figura 48: Sem título 
Nhô Caboclo 

Acervo do Museu Casa do Pontal 
Foto: Rômulo Fialdini 

 

O caráter cinético do trabalho de Nhô Caboclo é uma de suas características 

mais marcantes – o Museu Casa do Pontal, que hoje detém grande parte de suas 

obras, chegou a colocá-lo lado a lado com Abraham Palatnik (1928-),  em uma 

exposição conhecida como Máquinas Poéticas9, com curadoria de Angela Mascelani 

e Afonso Henrique Costa. O intuito, na ocasião, era justamente desestabilizar as 

fronteiras do que se conhece por arte popular, representada por nomes como 

Adalton Lopes (1928-2005), Laurentino Rosa (1937-) e Saúba (1953-), além de Nhô, 

e da arte erudita, em uma aproximação formal das obras. 

É curioso observar a época em que as esculturas de Nhô Caboclo foram 

majoritariamente esculpidas: entre as décadas de 60 e 70, quando os movimentos 
                                                           
9
 A exposição foi realizada em 2011. Mais informações estão disponíveis em: 

<http://www.museucasadopontal.com.br/pt-br/exposicao/m%C3%A1quinas-po%C3%A9ticas-%E2%80%93-

palatnik-e-os-artistas-populares.> Último acesso: 3 jun. 2018>. 

http://www.museucasadopontal.com.br/pt-br/exposicao/m%C3%A1quinas-po%C3%A9ticas-%E2%80%93-palatnik-e-os-artistas-populares
http://www.museucasadopontal.com.br/pt-br/exposicao/m%C3%A1quinas-po%C3%A9ticas-%E2%80%93-palatnik-e-os-artistas-populares
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abstratos geométricos brasileiros posicionavam os artistas nas vanguardas 

internacionais. De certa forma, vejo semelhanças formais em sua poética e nas 

peças produzidas pelos grupos Ruptura e Frente, o que significa não apenas que 

Nhô Caboclo poderia estar sensível ao contexto cultural da época, mas também que 

a aceitação de suas peças pode ter sido influenciada por esses movimentos. O 

público consumidor, atento às tendências do mercado da arte, pode ter dado mais 

valor às esculturas do artista por esse alinhamento, ainda que ele não tenha se dado 

de forma planejada. 

As séries cinéticas de Nhô compartilham da interação com o interlocutor e da 

aproximação com a realidade concreta – um concretismo caboclo -, mas podem ser 

também divididas em duas forças de movimentação. A primeira delas é a força da 

dança, bastante marcada pela influência indígena, denunciada já pelos nomes das 

obras: suas grandes esculturas que propõe movimento costumam levar o nome de 

“Toré” ou de “Ouricuri”. Segundo o artista, a diferença entre ambas está na 

quantidade de personagens -  as esculturas denominadas “Toré”, são compostas por 

15 bonecos, já as denominadas “Aricuri” são aquelas que têm mais bonecos 

(COIMBRA; DUARTE; MARTINS,  2010, p. 292). O Toré é uma dança praticada por 

alguns grupos indígenas do nordeste, incluídos aqui a região de Águas Belas e o 

próprio Nhô Caboclo: em entrevista, seu discípulo José Alves revela já ter visto o 

mestre dançar o Toré em um dia de trabalho (ALVES, 2018), bem como Patrícia 

Martins fala de sua dança no documentário Nhô Caboclo e o elo perdido (NHÔ, 

2016). Já o “Ouricuri” é um ritual de reclusão religiosa praticado por alguns grupos 

indígenas, incluindo os Fulni-ô. Eles são ainda o único grupo que propõe o 

isolamento de três meses – o conteúdo do retiro não é conhecido por não indígenas, 

já que é proibido aos participantes comentá-lo (SILVA, 2008). É curioso notar que 

apesar de não se reconhecer como indígena e, portanto, não ter vivido o Ouricuri, 

Nhô Caboclo tenha decidido dar esse nome a uma série de trabalhos seus. 

Infelizmente, não foram encontradas esculturas com esse título, apenas as de nome 

Toré, o que pode ser tanto resultado de um escoamento de suas peças, hoje 

bastante concentradas em coleções particulares, quanto uma denominação 

equivocada das esculturas, feita posteriormente por críticos ou marchands.  
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Figura 49: Toré 
Nhô Caboclo 

Acervo Museu Casa do Pontal. Exposição Máquinas Poéticas, Museu Casa do Pontal, RJ. 
Fonre : < http://revistazcultural.pacc.ufrj.br/maquinas-poeticas-de-angela-mascelani/> 

 

A Figura 49 exemplifica bem a primeira força que mencionei, a da dança. Nas 

esculturas em que ela desempenha o papel central, os caboclos não dispõem de 

armas, mas de braços vazios, feitos de arame, que permitem um movimento mais 

fluído: ao invés de projetados em linha reta pela madeira, os braços de arame 

tornam-se curvos, muitas vezes até espiralados. Os caboclos, ligados por bases de 

madeira, movem-se ritmados de acordo com o sopro da hélice, olhando para fora, 

como em uma apresentação ou um ritual. 

Há, porém, uma segunda força que pode reger as peças dos Torés: a do 

trabalho. Nesse caso, mais parecido com o da Figura 50, os caboclos voltam a ter o 

instrumental em suas mãos, feito não só de armas, embora elas também estejam 

presentes, mas também de ferramentas de pontas cilíndricas, que podem remeter a 

martelos ou enxadas, por exemplo. Embora o nome da obra seja Reisado Indígena, 

que reforçaria o caráter da dança e da festa popular mencionados anteriormente, 

desconfio que essa não seja a intenção do artista, devido principalmente a esses 

objetos pontiagudos, que não dão margem a pensar que os bonecos estão  

segurando instrumentos musicais, por exemplo, e que fossem os “musgueiros”, 

“musiqueiros” a quem o artista já fez referência em seus depoimentos. Essa obra 
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também me desperta particular interesse pois é uma das únicas encontradas que 

evidencia a miscigenação – note que os personagens possuem não só cores 

diferentes nos rostos, mas também adereços que reforçam as diferenças culturais. 

As penas dos indígenas ou caboclos se contrapõem aos chapéus dos personagens 

– alguns evidentemente brancos, como o boneco mais ao fundo, que, na foto, está 

de frente, outros negros, como os que se encontram com as cabaças nas costas. 

Embora a figura de mais destaque, que ocupa o centro da obra, possa ser 

considerada a de um indígena ou caboclo, com as penas na cabeça e a pele negra, 

há também, à sua direita, um personagem que mesmo com as penas, tem o rosto 

branco. Mesmo que a demarcação das diferenças seja intencional, é difícil 

compreender se a convivência entre os personagens é amigável ou se, na verdade, 

a obra retrata um conflito. 

 

 

Figura 50: Reisado Indígena (Toré) 

Nhô Caboclo 

Técnica mista 

Acervo do Museu do Homem do Nordeste 
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Considerar essa segunda força propulsora das obras como a do trabalho não 

necessariamente isenta esses conflitos ou os deixa de lado. O trabalho, aqui, não é 

associado apenas à diária, mas à movimentação que foi considerada por José Alves 

um dos principais ensinamentos técnicos durante a relação de maestria (ALVES, 

2018). Ambos, Nhô e Alves, utilizam o termo “trabalhar” para descrever as ações dos 

bonecos, usualmente no gerúndio: “estão sempre trabalhando” (ALVES, 2018). A 

imagem é a de que a sociedade é movimentada pelos personagens – se eles não 

trabalharem, a engrenagem não gira. 

José Alves ainda hoje utiliza do movimento em várias de suas esculturas, 

como é possível ver nas figuras 51 e 52. A função da hélice como propulsora do 

movimento é mantida, mas por vezes ressignificada, em peças menores que 

retratam um recorte da realidade mais próximo de uma crônica do cotidiano, como a 

casa de farinha. Nela, o movimento passa a ser algo mais próximo ao teatro, na 

linha do que vimos, por exemplo, com Mestre Saúba. 

 

Figura 51: Casa de Farinha 
José Alves de Olinda 

Foto cedida pelo artista 
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Figura 52: Sem título 
José Alves de Olinda 

Foto cedida pelo artista 

 

Sabe-se que Nhô também tinha outras esculturas mais próximas dessa 

construção, mas que, assim como no tópico anterior, hoje são dificilmente 

encontradas. Um exemplo é a descrição da escultura “O Benedito Preto”, 

encontrada em entrevistas. Segundo Nhô Caboclo, ele fez os homens brancos 

sendo escravos dos negros: “Um negro, um beneditando, marretando o outro” (NHÔ, 

2006). Essa simples declaração me remete à obra da figura 50, embora não seja 

possível afirmar que a intenção da construção de Nhô tenha sido esta. O que se 

pode dizer, com certeza, é que, se suas obras apresentam o mecanismo da 

sociedade no mecanismo das peças (COIMBRA; MARTINS; DUARTE, 2010, p.289), 

esse não é um mecanismo em conformidade com a realidade concreta, mas que 

tem uma função de resistência, seja pela luta, pelo trabalho ou até pela dança que 

evoca e valoriza a tradição e a cultura de suas origens. 
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2.2.3 Barcos e Rachos: retratos da escravidão 

 

A tradição e a resistência são ainda presentes em duas séries de Nhô 

Caboclo: os Barcos e os Rachos. Apesar de aparentemente muito distintas, ambas 

retratam, cada uma a sua maneira, o processo de colonização e escravidão, por isso 

a escolha de estudá-las juntas. 

  A primeira delas, dos barcos, traz esses retratos de forma mais literal: como 

mostra a Figura 53, as esculturas nos remetem diretamente ao processo de 

colonização, mas, dessa vez, os exploradores são personagens negros. Além das 

armas em punho, um dos personagens dessa obra, em detalhe na Figura 54, 

carrega consigo um binóculo, o que reforça ainda mais a característica da 

expedição. Os barcos, apesar de parecerem, à primeira vista, construções mais 

simples, visto que têm um significado já bastante aparente, têm uma grande 

potência crítica, dada justamente por essa inversão de papéis. A incorporação e a 

extinção da identidade e terras indígenas no processo “civilizatório” brasileiro10, é, na 

escultura, vingada ou recontada. 

 

 

Figura 53: Barco  
Nhô Caboclo 

Coleção particular de Vilma Eid 
Foto: Rebeca Figueiredo 

                                                           
10

 Mais sobre o assunto pode ser encontrado em DANTAS, Beatriz G. et al. Os povos indígenas do 

Nordeste Brasileiro. um esboço histórico. In: CUNHA, Manuela Carneiro da (Org.). A história dos 

índios no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras: Secretaria municipal de Cultura; FAPESP, 1992. 
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.  

Figura 54: Barco, detalhe 

Nhô Caboclo 
Coleção particular de Vilma Eid 

Foto: Rebeca Figueiredo 

 

A crítica histórico-social dos barcos foi mantida pelo Mestre José Alves, que 

produz peças bastante similares. Diz ele:  

 

A ideia de fazer esse barco aqui foi minha mesmo, porque o 
Índio Caboclo já fazia uns vários, mas completamente 
diferentes desses meus. Agora é criação minha mesmo, eu 
peguei e fiz. Então, eu era como um discípulo dele, aí pouco 
tempo depois ele faleceu... E depois diz uma peça quase 
idêntica à dele, mas não era copiação da dele, não, porque a 
dele, olhando bem, era muito diferente da minha, mas eu me 
inspirei na peça dele (PONTES, 2017, p.149) 

 

Independentemente da originalidade e das inspirações que surgiram nessa 

relação entre mestre e aprendiz, uma das mudanças que as peças de José Alves 

trazem é o título: ele dá aos seus barcos o nome de Navio Negreiro, como mostra 

a Figura 55. Isso dá ainda mais peso para a relação de oposição irônica criada 

pela série, visto que o que se espera dos personagens negros do navio é que 

eles estejam acorrentados até chegarem aos mercados onde serão vendidos. 

Aqui, no entanto, eles se posicionam de cabeças erguidas e arcos e flechas nas 

mãos, ganhando a devida importância que lhe foi negada pela história. 
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Figura 55: Navio Negreiro 
José Alves de Olinda 

Fonte: <http://www.artesanatodepernambuco.pe.gov.br/pt-BR/mestres/mestre-ze-alves-
mestre/mestre>. Último acesso em: 3 jun. 2018. 

 

 

A Figura 56 também traz um novo elemento para a análise. Pela construção 

do barco, que é feito de feixes de madeira e não de forma maciça, como o visto 

anteriormente, ele é parte de uma outra série, a qual costuma-se dar o nome de 

Balsas. O princípio criativo, porém, é bastante semelhante, e o que chama a atenção 

nessa peça é a presença dos trabalhadores que giram a hélice na extremidade da 

escultura: são os dois únicos personagens de chapéus, podendo ser, aqui, os dois 

únicos brancos – e justamente comandados pelos indígenas guerreiros que ocupam 

a parte principal da navegação. 

http://www.artesanatodepernambuco.pe.gov.br/pt-BR/mestres/mestre-ze-alves-mestre/mestre
http://www.artesanatodepernambuco.pe.gov.br/pt-BR/mestres/mestre-ze-alves-mestre/mestre
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Figura 56: Balsa 
Nhô Caboclo 

1972 
Acervo do Museu do Folclore Edison Carneiro 

 

O mesmo pode ser observado na Figura 57 – embora não usem chapéus, os dois 

personagens que trabalham na hélice são os únicos que não carregam armas nem 

penas, marcando a diferenciação cultural. 

 

 

Figura 57: Sem título 
Nhô Caboclo 

Acervo do Museu Casa do Pontal 
Foto: Lucas Van de Beuque 
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Embora o uso de  instrumentos náuticos, pensando que o artista veio de uma 

região de sertão, possa inquietar pesquisadores como Olympio Serra (NHÔ, 2016), 

vale lembramos dos impactos históricos da exploração na região nordeste, que 

escravizou indígenas e trouxe escravos da África para trabalharem nos engenhos de 

açúcar. Isso sem contar o recrutamento indígena para a Guerra do Paraguai, que 

também afetou os Fulni-ô no final do século XIX11. Embora Nhô ainda não fosse 

nascido e pouco se saiba sobre a sua origem, as marcas que a região e as 

comunidades locais carregam desses conflitos históricos marcam também as 

gerações posteriores. Assim, não acredito que os barcos sejam fruto de um 

interesse náutico do artista, em uma oposição entre litoral e sertão, visto que ele 

mesmo transitou entre os dois pólos, mas uma reflexão crítica sobre a sua realidade 

e origens. 

 

Figura 58: Sem título 
Nhô Caboclo 

Acervo do Museu Casa do Pontal 
Foto: Rômulo Fialdini 

 

A segunda frente na qual vejo presente o imaginário da escravidão é a dos 

Rachos. As esculturas da série são compostas de retângulos vazados, não 

necessariamente simétricos, que estão mais próximos da bi dimensionalidade do 

                                                           
11

 Mais sobre a participação indígena na Guerra do Paraguai pode ser encontrado em 

<https://www3.ufpe.br/remdipe/images/documentos/fontes_xukuru/silva%20edson%20hely2005a.pdf>. Último 

acesso: 3 jun. 2018. 

https://www3.ufpe.br/remdipe/images/documentos/fontes_xukuru/silva%20edson%20hely2005a.pdf


110 
 

quadro do que da escultura cinética. Essas molduras são interpenetradas por 

homens e pássaros, todos de madeira, mesmo nos detalhes, ao contrário das 

demais obras que permitem a utilização de metais, penas e lãs, por exemplo.  

A associação com a escravidão, não tão óbvia, vem dos depoimentos. 

Segundo Adriano Jordão de Souza, Nhô Caboclo os fazia “como se fosse no tempo 

da escravidão, que ficava tudo preso com os braços assim”  (NHÔ, 2006), referindo-

se aos braços abertos ligados à madeira que dá forma à geometrização da obra.  

 

 

Figura 59: Racho  
Nhô Caboclo 

Coleção particular de Vilma Eid 
Foto: Rebeca Figueiredo 
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Figura 60: Racho, detalhe 

Nhô Caboclo 
Coleção particular de Vilma Eid 

Foto: Rebeca Figueiredo 

 

 

Figura 61: Racho, detalhe 

Nhô Caboclo 
Coleção particular de Vilma Eid 

Foto: Rebeca Figueiredo 

 

Diferentemente das demais esculturas analisadas até aqui, os personagens 

dos Rachos posicionam-se passivamente em relação às molduras, presos a elas por 
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alguma força maior, que os impediu de lutar. As Figuras 59, 60 e 61 são muito 

marcantes dessa relação: os personagens dessa obra apresentam uma feição tanto 

de sofrimento quanto de aceitação de seu destino.  Foi a única escultura encontrada 

em que os bonecos estão de olhos fechados, o que contribui para essa atmosfera de 

submissão e quase de ritual de despedida. Os braços curvados, opostos àqueles 

dos guerreiros, que de tão retos viram espadas e lanças, confirmam a rendição. Vejo 

essa série – especialmente a escultura acima, como uma homenagem aos 

antepassados e aos heróis que sofreram os processos históricos já mencionados e a 

crescente dizimação dos povos originários. 

 Esse Racho, no entanto, distancia-se bastante dos demais encontrados, 

tanto pelo uso das cores, que os demais não apresentam, quanto pela feição dos 

personagens, aqui mais individualizados, como se representassem pessoas 

específicas, quase familiares. 

 

 

Figura 62: Racho, detalhe 

Nhô Caboclo 
Coleção particular de Vilma Eid 

Foto: Rebeca Figueiredo 
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Na Figura 62, vemos novamente a padronização das feições e o espírito guerreiro 

presente, tanto pelos olhos quanto pelo número de braços, que voltam a se 

multiplicar – embora estejam todos presos. Mesmo não estando em posição de 

guerra, o personagem do Racho não deixa de ser um guerreiro.  

A variação entre a primeira obra e as que se seguem pode refletir uma 

mudança poética ao longo dos anos, escolhida por Nhô Caboclo, mas como a 

maioria das esculturas encontradas não apresenta datação, é difícil dizer se o 

registro estético variou segundo fases ou se cada uma das obras tinha intuitos 

diferentes e, portanto, escolhas formais que cumpriam essa função para cada um 

dos casos, concomitantes. 

 

Figura 63: Racho 
Nhô Caboclo 

Acervo do Museu Casa do Pontal 
Foto: Lucas Van de Beque 

 

Na Figura 63, por exemplo, vemos mais uma vez traços culturais diferentes em cada 

um dos personagens, sendo alguns dos prisioneiros  - se é que o são – brancos. Ao 
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mesmo tempo, os dois bonecos da fileira superior, os únicos envoltos em linhas, não 

parecem seres humanos, principalmente se os compararmos aos demais presentes 

no mesmo Racho. Por estarem em uma posição superior, podem Também 

representar criaturas que evocam, mais uma vez, a ancestralidade e os espíritos das 

matrizes indígenas e africanas. 

 

 

 
Figura 64: Racho 

Nhô Caboclo 
Madeira 

Acervo do Museu do Folclore Edison Carneiro 

 

Já nas Figuras 64 e 65, a particularidade que merece atenção é a presença dos 

pássaros. Em depoimento recente, José Alves relembra que Nhô lhe dizia, sobre os 

Rachos, “isso aqui são umas figuras mortas, umas pessoas mortas, e os pássaros 

servem pra quê? Pra levar as almas deles pro céu” (ALVES, 2018). O depoimento 

confirma o caráter religioso que os Rachos têm para o artista, representando um 

ritual de passagem desse para outro plano.  
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Figura 65: Racho  

Nhô Caboclo 
Coleção particular de Vilma Eid 

Foto: Rebeca Figueiredo 

 

Em outro momento, no entanto, embora não relacionado diretamente à série 

dos Rachos, Nhô fez uma analogia dos pássaros com as mulheres:  

 

Mulher não, fica em casa como passarinho no ninho, com o bico 

aberto: ‘Marido, quero comida; marido, a geladeira do vizinho é maior; 

marido, o fogão do vizinho é mais bonito’. Mulher só quer ser o que 

não pode ser.” (COIMBRA;MARTINS; DUARTE, 2010, p. 294) 

 

Essa foi sua resposta quando questionado se tinha esposa ou filhos, confirmando 

mais uma vez que era sozinho. A figura feminina, nunca presente nas obras de Nhô, 
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poderia vir representada, portanto, como o pássaro que o homem carrega, refletindo 

ainda a não participação do gênero na sociedade retratada e vivida por ele. 

 

Figura 66: Racho, detalhe 
Nhô Caboclo 

Fonte: KLINTOWITZ, 1987, p. 124 

 

Ao analisar o detalhe reproduzido na Figura 66, o livro Mitos Brasileiros 

também nos mostra uma outra possibilidade de interpretação:  

 

Esta imagem é a óbvia representação de uma entidade do 
mundo inferior. Trata-se de uma divindade infernal. Ela traz um 
morcego em um dos braços que tradicionalmente representa a 
felicidade e a vida longa. (KLINTOWITZ, 1987, p. 124) 

 

Embora seja uma interpretação possível, é preciso tomar cuidado com o que é 

aparentemente óbvio: a análise das obras até aqui nos relembra da dificuldade do 

crítico e do historiador ao retratar a produção do artista, bem como o cuidado que se 

deve ter ao levantar essas relações. 
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As divergências apontadas acerca dos Rachos, por exemplo, poderia 

acontecer com qualquer outra de suas obras – isso só não está presente porque as 

críticas encontradas foram bastante escassas. Mais uma vez, temos evidências 

sobre a dificuldade de documentar a obra de Nhô Caboclo, cuja personalidade e 

originalidade do processo criativo, comentadas por todos os pesquisadores que com 

ele trabalharam, também tornam a compreensão mais aberta às subjetividades do 

espectador, hoje sem a possibilidade de ouvir o depoimento do artista sobre a sua 

própria obra. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A história da arte, como entendida ao longo deste trabalho, não é a história 

das obras, nem dos artistas, mas das relações. A primeira relação que foi colocada 

no início desta dissertação foi a da minha escolha de estudar um artista específico, 

Nhô Caboclo, e acredito que a primeira consideração a ser feita seja essa. Preferi 

tomar como referência um estudo de caso por acreditar que ao focar no trabalho de 

um artista específico seria possível avaliar com mais cuidado todas as relações que 

se depreendem a partir de suas obras. Acredito que por mais que o objeto de estudo 

tenha sido particular, a pesquisa também tenha propiciado uma compreensão mais 

ampla da história da arte brasileira, mesmo que indiretamente. 

O intuito de ter essa análise mais ampla sempre esteve presente no projeto e, 

por isso, decidi estruturar a dissertação partindo de questões mais abrangentes para 

depois chegar à análise das obras. No primeiro capítulo, portanto, procurei inserir a 

arte popular na história da arte brasileira, partindo, principalmente, de uma revisão 

bibliográfica com contribuições da sociologia e da antropologia.  

O conceito de hibridação de Canclini (1989) acabou se tornando o grande 

centro dessa revisão bibliográfica, por conseguir trazer problemáticas para todas as 

esferas do Mundo de Arte conforme proposto por Becker. O que quero dizer, com 

isso, é que a hibridação nos ajuda a entender tanto questões que envolvem a 

produção artística e as relações entre os artistas e o mercado consumidor, por 

exemplo, quanto aquelas pertinentes à curadoria e aos cânones. Assim, quando 

entendemos que a América Latina ainda não saiu da modernidade, visto que não 

experimentou a industrialização, o comércio e a acumulação de capital à maneira 

dos países europeus – embora tenha se relacionado com eles - ficamos mais 

atentos à maneira como a arte popular dialoga com a arte erudita. É como se o 

popular ainda representasse o moderno e o erudito o pós-moderno, só que esses 

dois recortes de tempo convivem em um mesmo espaço de circulação. A euforia em 

relação à pós-modernidade, às novidades advindas da tecnologia e da 

especialização do trabalho fazem com que os processos manuais, como aqueles 

dos artistas autodidatas, sejam desvalorizados ou atrelados a um passado ao qual 

não se quer “voltar”. Ao mesmo tempo, a valorização do nacional e a construção de 

uma identidade do país fazem com que haja o desejo de retomar essas origens, em 
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uma reapropriação. Ambas as posturas tendem a colocar a arte popular em um lugar 

no passado, que é estático e não constantemente atualizado. Isso influencia tanto as 

relações entre os artistas e a comunidade, que não usufrui das próprias obras, 

quanto dos museus em relação às obras, que precisam ser justificadas e inseridas 

em exposições de caráter cênico, quanto do mercado com os artistas, que ganham 

narrativas de vida, normalmente tristes e de superação, que dêem ainda mais valor 

para a sua produção. Esses são apenas alguns exemplos de relações do Mundo de 

Arte brasileiro que podem ser clareadas à luz do conceito de hibridação. 

O paradigma da hibridação me apoiou também para descontruir a 

necessidade de categorias que se colocam para a análise das obras. Embora 

reconheça a importância de delimitar, por exemplo, o que é a “arte popular” e o que 

a diferencia da “arte erudita”, como feito acima, considerar que a 

contemporaneidade produz formas híbridas diminui a importância desses rótulos e, 

mais ainda, aproxima as artes não-canônicas de maneira à dar-lhes ainda mais 

importância e espaço nas pesquisas. Nesse sentido, também foi de fundamental 

importância para compreender  o cenário artístico brasileiro estudá-lo por meio dos 

rótulos já atribuídos aos artistas que fogem aos cânones e que estão fora da 

academia. É claro que cada um deles teve a sua contribuição para as pesquisas 

contemporâneas, mas ler sobre o que colocavam como diferenças exclusivas à 

categoria só me fez perceber o quanto essas diferenças hoje fazem cada vez menos 

sentido e que é preciso encarar as produções enquanto arte – sem um adjetivo 

classificatório que as resumam. 

No segundo capítulo, procurei observar a obra de artistas que compartilharam 

do mesmo contexto de Nhô Caboclo, por acreditar que é fundamental ampliar o 

repertório para poder, daí, avaliar o artista em si. O estudo de outros artistas já havia 

se dado informalmente ao longo das pesquisas desde antes da delimitação do 

projeto, mas foi interessante escrever, ainda que brevemente, sobre cada um deles. 

O processo de escrita deixou mais claras as relações que fazia com o meu objeto de 

estudo, visto que ele já estava como ponto central balizando as análises. Também 

foi importante perceber quais marcas carrego nos momentos de análise: quais 

traços materiais e sócio históricos me chamavam atenção primeiramente e quais 

vieses balizaram a minha escrita.  
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Por fim, vale também pontuar, sobre este capítulo, a decisão de não ter 

subitens para segmentar as análises. Em linha do que defendi no primeiro capítulo, 

das limitações que os rótulos podem oferecer, busquei fazer um texto corrido que 

mostrasse o contexto pernambucano. Embora tenha ficado contente com o resultado 

– e que ele só tenha sido possível pela pouca profundidade que era exigida das 

observações complementares – foi bastante desafiador manter esse caráter mais 

livre de separações. 

Passar pelo contexto artístico me serviu de apoio para que pudesse ter mais 

embasamento para o Capítulo 3, que trouxe, finalmente, a análise de meu objeto de 

estudo. O foco deste momento, embora tenha trazido também alguns aspectos da 

vida do artista, era a materialidade de sua obra. Isso porque, em primeiro lugar, 

queria evitar a romantização da vida do artista que, como já comentei anteriormente, 

costuma acontecer para acompanhar o valor das obras. Em segundo lugar, 

considero de fundamental importância que haja a valorização dos objetos e da 

apreciação da obra de arte em si, especialmente nos trabalhos produzidos, como 

este, em uma linha de Abordagens Teóricas sobre a Arte, que costuma receber 

contribuições mais filosóficas. Sair do plano das ideias para as obras é também 

estar mais alinhada ao processo criativo de Nhô Caboclo e dos demais artistas aqui 

apresentados, para quem o fazer é estruturante do processo criativo. 

Deter-me nas obras de Nhô Caboclo me trouxe diversas descobertas. Embora 

já tivesse tido contato com a sua produção anteriormente, alguns significados foram 

construídos apenas no momento da redação deste capítulo: a sua postura crítica na 

criação de novas realidades e a transição entre formas humanas e não humanas 

não tinha ficado tão clara até o presente momento. Vejo, agora, não só três frentes 

que se aproximam formalmente, como no início das delimitações, mas que 

representam três maneiras distintas de ver e retratar o mundo: a ancestral, presente 

principalmente nos Equilibristas; a cotidiana, retratada pelos Torés; e a histórica, 

visível principalmente nos Barcos e Rachos. Todas elas, no entanto, dispõem de 

uma ironia e de uma crítica afiada à sociedade, na construção de novos mundos que 

não apenas vêm do córrego de sua criatividade, mas também das marcas que o 

artista, enquanto corpo social, carrega de sua história e da história brasileira. 
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Ver como Nhô Caboclo interpreta a sua realidade me ajudou a construir uma 

nova interpretação da minha realidade e, principalmente, do mundo da arte no qual 

estou inserida. Espero que a sistematização e a análise de suas obras tenham 

contribuído para sua perpetuação no circuito e, mais ainda, para que possamos 

sempre ampliar a nossa visão sobre a produção artística moderna e contemporânea 

e suas leituras da história que podem apoiar a construção de nossa sociedade no 

futuro. 
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ANEXO I: Transcrição da entrevista como José Alves de Olinda, realizada pela 

pesquisadora em abril de 2018. 

 

Pesquisadora: Conte mais, você era artesão desde criança? 

José Alves: Desde criança. Meu pai, ele era artesão, né, porque ele fazia o que era 

bugiganga de antigamente, que antigamente artesão não tinha valor. 

P: Sim. 

JA: Então ele fazia aquele andajar... você não sabe o que é andajar não, né? 

P: Não. 

JA: Era uma pecinha que tinha três rodinhas, uma, duas atrás e uma na frente, pra 

menino de pobre aprender a andar. 

P: Ah, sim. 

JA: Ele fazia aquilo. Ele fazia muitas coisas. Fazia (baleadera), esse negócio, tal. 

Fazia tudo isso aí. Mas eu já vivia já envolvido com aquilo. Minha mãe dizia que 

quando eu era pequeno eu arrumei muito problema pra ela. Que eu pegava um 

canivete e chegava nas madeiras mais moles que tinha, de bananeira, e começava 

a esculpir, fazia aquela, aquela carinha, né. 

P: Mas de gente humana assim? 

JA: É, de gente humana mesmo (inaudível) 

Dona Terezinha, seu filho foi lá em casa agora, cortou o pé de bananeira, fez um 

buraco no pé de bananeira. Aí eu ia e apanhava., Então, depois, eu fui fazendo e tal. 

Quando eu completei os meus vinte anos, dezenove anos pra vinte anos, eu 

encontrei dona Silvia. Que é Silvia Coimbra. 

P: Sim sim, Silvia. Fez o Reinado da Lua. 

JA: Isso mesmo, Silvia. Aí encontrei com ela. Aí deixa eu ver. Aí o menino falou pra 

mim: óia, eu tô precisando de uma pessoa pra trabalhar lá na loja, como (+) 

servente. Aí eu digo, eu vou pra lá. Quando eu cheguei lá na época, Nhô Caboclo 

não trabalhava lá ainda. Nhô Caboclo vivia trabalhando na rua, em beira de calçada, 

em Casa Amarela, ali na Avenida Rio Branco, então (+) ela chegou contente e disse: 

rapaz, eu encontrei um artesão agora, que é um índio Fulni-ô, de Águas Belas e eu 

tô com vontade de ver se eu consigo trazer ele aqui pra loja. 

P: Entendi. 

JA: Aí ela fez um quartinho, aí ela convidou ele pra ficar ali na loja com ela. Aí ele 

começou trabalhando pra ela. E eu trabalhava era como contínuo. 
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P: Entendi. 

JA: Aí, nesse período, eu entrava no ooo quarto dele e começava a esculpir aquelas 

madeiras também. Aí ela pegou... ele morreu em 76. 

P: Sim. Morreu do que, você sabe? 

JA: Você chegou a conhecer, assim, em foto? 

P: Em foto já. Ó, já li tudo o que tem dele, só que tem pouco. 

JA: Chapéu de palha e tal, né. Entendeu, né? Mas só que antes disso, foi nesse 

período que ele tinha falecido, foi a época que eu viajei pra Portugal. 

P: Mentira, faz um tempão já, então. 

JA: Faz. Foi a primeira vez que eu fui pra Portugal. E era a quinzena do Brasil em 

Lisboa. Aí foi quando ela lançou aquele livro, O Reinado da Lua. Mas só que quando 

ela lançou esse Reinado da Lua, era pra ela ter colocado que eu sou discípulo dele 

primeiro que o outro menino. 

P: Que o Adriano? 

JA: Que o Adriano. Aí que que acontece, eu fiz, eu lancei aquele livro, mas não tem 

problema, não. O outro que eu lançar, eu vou botar, é (+) o discípulo de Nhô 

Caboclo. 

P: Sim. 

JA: Você já viu Adriano? 

P: Já, já.  

JA: Aí me botou. Só que ele (+) eu fiz uma pecinha, que era dois bonequinhos, numa 

basesinha, e eu mesmo criei um nome pra ele. Aí eu botei: ferradura e casca dura. 

Aí dona Silvia viu e gostou, mas ela, mas você (+). Aí pronto, ela me deu chance de 

eu entrar no ateliê dele e fazer também. Aí ele fazia umas peças diferentes das 

minhas, que o saci dele é enrolado com uma fita. O meu também faço, mas faço ele 

com a lã vermelha e preta. E ela gostou dos meus trabalhos. Aí depois ela me 

apresentou à Janete Costa, que você, você já conheceu Janete Costa? 

P: Ela já faleceu também, né, conheço o trabalho dela. 

JA: Sim, quando ela faleceu eu tava em Minas Gerais. (inaudível) 

Ela já tava toda velhinha... 

Tava velhinha já. Ela tinha uma casa aqui. 
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P: Pois é, e o acervo dela, as obras dela, parece que foram para um museu que 

fechou e agora não sei por onde tá mais. 

JA: Mas ainda tem ainda alguma coisa dela. 

P: Talvez tenha, não tenho certeza não, viu. 

JA: Tem. Entendeu, e daí eu continuei o trabalho, entendeu? Adriano também 

morreu. Faleceu? 

P: Adriano morreu? Não sabia. 

JA: Morreu. 

P: Mas Adriano, ele conheceu Nhô Caboclo na loja da Silvia? 

JA: Lá também.  

P: Todo mundo na loja da Silvia. 

JA: Na loja da Silvia. Na Galeria dos Quatro-Cantos. A Nega-Fulô. E daí pronto, aí 

eu... 

P: Que era no Quatro-Cantos aqui? 

JA: Era. E eu segui o trabalho dele de antes. E só quem faz sou eu aqui, mais 

ninguém. 

P: É, então, eu sei, e é lindo o seu trabalho. Mas peraí que eu fiquei confusa. 

O...você começou a trabalhar com ele mesmo... porque você era contínuo, você não 

tinha nada a ver com ele, aí ela trouxe, fez o quartinho... 

JA: Mas depois eu comecei a trabalhar com ele. 

P: Ah, tá, entendi. 

JA: Depois ele, ele saía muito pra beber. Ele bebia muito. 

P: É, eu li sobre isso. 

JA: Pois é, viu. Ele bebia muito. Tomava Whisky, viu? Não era bebida fraca, não. 

(...) 

JA: Agora era gente boa, era gente fina. Ele era gente fina mesmo. Tendeu? Aí a 

gente... almocei muito com ele, saí muito com ele. Eu, Adriano. Aí a gente ficou, 

ficou junto né. Eu, ele e Adriano, a gente trabalhando mesmo no ateliê dele. Dentro 

da Galeria Nega Fulô. 

P: Entendi. 

JA: Entendeu? Então Dona Silvia deu nome a mim e a Adriano. 
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P: E aí eu li já, um depoimento dele falando assim: Ah, eu faço qualquer coisa, 

qualquer lembrança que vinha no corgo. Que que é isso pra você? 

JA: É a mente, né. Qualquer coisa. 

P: E o que veio da mente dele e o que veio da sua? Por que você também trabalhou 

junto 

JA: Veja bem, eu, eu sou assim. O que eu faço da mente é de minha mente 

também. Eu agora mesmo, todo ano eu tenho que criar uma peça diferente pra botar 

no Salão de Arte Popular da FENEARTE. 

P: Eles exigem? Ou você que quer? 

JA: Eles exigem. Então eu tenho que criar. Eu já botei casa de farinha, (inaudível), 

peças que se movimentam sozinhas, tendeu, eu botei já oficina de arte, oito 

bonecos, todos eles trabalhando, um esculpindo, outro serrando, outro batendo, 

TUDO trabalhando. Tendeu? 

P: Sim. 

JA: Essa peça minha eu vendi pra um construtor de Portugal. 

P: Quando você foi pra lá? 

JA: Foi.  E agora, eu tô criando agora uma casa de farinha, inclusive ela tá até aqui. 

No celular. 

P: Eu quero ver. 

JA: Deixa eu ver se eu acho ela. Ela tá aqui. 

P: Mas essas peças que se mexem você já fazia lá na galeria com Nhô? 

JA: Já fazia. Já. Então é assim, você que é o artista, você tem que estar sempre 

criando. Eu às vezes eu me deito, , pronto agora mesmo, eu tô me deitando agora e 

fico martelando na cama o que que eu posso fazer amanhã? Como que vai ser? Aí 

digo assim à minha esposa: é, Maria, eu tô com uma peça, já a bem dizer, pronta, 

mas só quem tá vendo a peça sou eu, você não vai ver não. E é assim, não é não? 

P: É, ô se é. 

JA: Essa casa de farinha mesmo que eu fiz, eu, eu, deixa eu ver onde ela tá, meu 

Deus do céu, ei estudei muito pra fazer essa casa de farinha. Deixa eu ver onde ela 

tá. 

P: Estudou como, você fez, você tentou fazer antes, desenhou, como você faz? 

JA: Não, não desenhei nada. 
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P: Vai fazendo, direto na madeira? 

JA: Direto na madeira. 

P: E como é que você faz pra pegar madeira hoje? 

JA: Eu tô comprando. 

P: Tá comprando mesmo? 

JA: É difícil. 

P: Você é de Olinda, não? 

JA: Sou de Olinda. 

P: Você nasceu aqui mesmo? 

JA: É, aqui mesmo. 

P: Quantos anos você tá, desculpa a pergunta? 

JA: Quantos anos eu tô? Sessenta e quatro. 

(...) 

JA: Ó tô fazendo um desse aqui. Tô fazendo um biombo desses, tô fazendo esses 

índios. Tá tudo encomendado, tá vendo esse aqui? Catavento, que movimenta 

também. 

P:Esse é Racho? 

JA: É, esse é racho. 

(...) 

JA: A justiça... deixa eu ver se a casa de farinha tá aqui. 

P: Lá em São Paulo você comercializa também, não? Você escoa pra onde suas 

peças? 

JA: Também. Tem também em São Paulo. 

(...) 

P: O senhor tem ajuda, não, faz sozinho? 

JA: Tenho ajuda, tenho a minha família. 

JA: Aqui, nesse veio que ela tá rodando aqui, eu coloco uma polia e coloco uma 

basesinha, aí você tem que comprar ela, aí você coloca um motorzinho daqueles de 
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radiola, aquela radiola antiga, coloca, aí põe uma fontezinha debaixo e liga que ela 

fica o dia todinho funcionando. 

JA: E eu fiz a outra, a outra não tá aqui não. A primeira eu fiz tudo eles esculpindo 

uma peça. E a segunda eu já fiz eles com uma peça pronta, todos eles trabalhando. 

P: E é uma coisa, né, tão sempre trabalhando as coisas. 

JA: Sempre trabalhando. 

P: Por quê? 

JA: Eu? 

P: Não, as peças? OU você, né, não sei se é você nas peças. 

JA: É, não, sempre trabalhando, não, ela é uma peça pra você expor, onde você 

quiser, eu gosto. Se você quer ver ela movimentando, tem que botar aquele motor, 

entendeu? Mas ela não pode ficar todo dia se movimetando, porque vai gastar 

energia, o motor vai cansar. 

P: Mas os personagens mesmo, os bonequinhos lá,  você, como você chama, são 

os caboclos? 

JA: Tem Racho, o saci equilibrista, tem o saci sem ser equilibrista, tem o cata-

vento... é muita coisa. É o cata-vento, é o índio,  é o pássaro tucano, é coluna, é 

biombo... 

P: Biombo é esse maiorzão, né? 

JA: É. Faço as colunas também. Inclusive na revista da casa cor eu participo todo 

ano. Tem sempre peça minha. 

(...) 

P: E me fala um pouco de técnica. Porque o que eu li do Nhô, e eu li muito do que a 

Silvia escreveu, ele usava cabo de guarda-chuva, , lata, o que tinha lá. Isso era já na 

galeria ou quando ele fazia antes? 

JA: Já na rua mesmo. 

P: Ele tava trabalhando na rua de Olinda quando ela achou ele? 

JA: Foi, Olinda mesmo. Aí eu... é que nem, eu fiz esse navio, que eu fiz aqui agora, 

ele não fazia esse navio. Navio dele era completamente diferente do meu. Então eu 

fiz um navio daquele. Criei assim de repente, e eu achei aquela (inaudível) de 

coqueiro na rua, né, , aí achei aquele negócio bonito, digo, vou fazer alguma coisa 

aqui. E aí coloquei uma tábua assim, enfiei o pezinho, tal, fiz uma barra vermelha e 

preta. 



132 
 

JA: Eu ia com ele lá na (inaudível), quando de repente passou aquele carro, aí 

buzinou. Era janete Costa. Ela disse, é o senhor que faz? Eu disse é. 

JA: Aí ela tome o endereço, vá lá na minha galeria, que ficava na Rua das Ninfas, na 

Rua da Boa Vista,  aí eu fui lá,  e de lá ela começou. 

(...) 

JA: É, a haste de guarda chuva eu uso pra fazer os cantinhos da, dos olhos do 

boneco, né, da escultura. E aí eu só trabalho com madeira mesmo, madeira, tinta, 

lixa, prego... 

P: Tudo o que tiver? 

JA: É. 

P: E tinta só preto e vermelho? 

JA: Só preto e vermelho. 

P: Pena você também usa, não? 

JA: Pena também. 

JA: Deixa eu ver se eu tenho um equilibrista aqui. 

P: Equilibrista é aquele que tem uma bola do lado... 

JA: E uma do outro, isso aí. 

P:E a ideia do equilibrista veio de onde? Que a ideia dos índios eu entendo, porque 

você falou que Nhô era índio. O Nhô era índio mesmo? Porque não se sabe ao 

certo, né. 

JA: Porque ele nasceu, ele nasceu em..., ele nasceu numa fazenda em Garanhuns. 

P: Entendi. Não foi em Águas Belas? 

JA: Não. 

JA: É, nasceu lá. Ele não sabia nem da idade dele. Tem a idade que ele faleceu, 

mas a idade eu ele nasceu não tem. 

P: E ele não tinha família nenhuma? 

JA: Não, não tinha família nenhuma. 

(...) 

JA: Nhô Caboclo sofreu um acidente antes de falecer. Parece que ele levou uma 

pancada na cabeça também. 
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P: Acidente do que? 

JA: De carro. Porque ele andava bebendo. 

(...) 

JA: Faz muito tempo esse acidente. Aí depois ele começou a andar enfraquecido e 

tal. E quando ele tava enfraquecido eu tava lá trabalhando pra dona Silvia. 

(...) 

JA: Aí eu continuei o trabalho dele lá. Depois a galeria fechou e eu segui meu 

destino. 

P: E qual foi seu destino? 

(...) 

P: E falam que Nhô era uma pessoa difícil de conversar... conta mais. 

JA: Nhô era uma pessoa, que ele era, ele vivia, ele era uma pessoa assim, ele era 

muito calado. Ele não gostava muito de conversar. Você vê que quando ele 

começava a trabalhar, ele sentava, botava aquele chapéu de palha na cabeça e 

começava a esculpir os bonequinhos dele e tal... “Zé, vem cá, pega ali aquela cera, 

por favor”. E aí eu ia e pegava a cera. “Dá pra você encerar esse, essas pernas 

desse boneco que tão com umas poliazinhas?” Eu dizia “dá” e começava a polir. Um 

dia eu fiz um boneco lá, e aí ele disse “Rapaz, tá melhor do que o meu!”. Foi. 

P: Quantos anos você tinha nessa época? 

JA: Tinha mais ou menos uns vinte e dois anos. 

JA: Olha eu fiz um Benedito desse tamanho, de perna de pau. 

JA: Olha, tá na história, que esse Benedito eu botei na primeira FENEARTE que 

aconteceu, eu botei no Salão de Arte. 

P: Aí vendeu? 

JA: Aí vendi. Quem me comprou foi um baiano. Um baiano (inteligível) que voltou e 

me encomendou mais cinco. Eu fiz um cata-vento, tirei um prêmio na FENEARTE, 

em segundo lugar, com esse cata-vento. Esse cata-vento era muito bonito, era oito 

bonecos trabalhando e três em cima rodando. Esse aí eu não faço mais. 

P: Por que não faz mais? 

JA: Porque foi uma peça, quase bem dizer assim, exclusiva. Porque de repente, 

assim, deu na minha cabeça fazer assim, eu fui colocando peça prum lado, peça pro 

outro, , ai meu Deus do céu, se eu pudesse ver aqui e rodar, esse de cima não vai 

rodar, eu fiz uma carreta, e comecei a cortar, e botei... trabalhoso. 
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P: E se der errado, teve alguma vez que deu errado? 

JA: Deu errado. Eu vendi essa peça na época por R$2.500. E tirei um prêmio de 

R$3.500. Eu sou conhecido na FENEARTE como o cara que vende mais. 

(...) 

P: E você tem foto com Nhô Caboclo, na época da galeria? 

JA: Rapaz, eu tenho uma foto com Nhô Caboclo, que foi dona Silvia que mandou pra 

mim.  Só que lá onde eu tava, onde eu moro, é, a mulher tinha feito uma arrumação 

toda na casa e botou essa peça, essa mala com esses documentos todinhos numa 

parte que no telhado tava chovendo. 

P: Ah e molhou tudo? 

JA: Eu perdi todas as coisas.  

(...) 

JA: Eu tenho aqui o chupa-cabra também. Deixa eu lhe mostrar o chupa-cabra. Esse 

chupa-cabra aqui foi interessante. Esse chupa-cabra fez sucesso. E agora o cara 

quer que eu fala um pra ele e eu vou ter que arrumar uma madeira nesse estilo pra 

ele. 

P: E como você é assim com encomenda? Tudo bem, se o cara pede você faz ou...? 

JA: Faço, ô, pode ser pra onde for eu tô mandando. Tô despachando. 

P: Entendi. 

P: E se começa a pedir muita coisa. Tipo “ah, mas eu quero um, mas eu quero que 

seja verde”,  e você não usa verde, aí você faz também, não? 

JA: Não, mas eu faço. Verde. Eu já fiz biombo verde, biombo branco pra Maria do 

Carmo lá em Maceió. Chego até um cliente lá em casa e disse: “mas Zé Alves, mas 

você fez uma peça, você tá mudando sua origem”. Eu disse não, porque a cliente 

me pediu e eu não quis negar, né. “Você tá mudando a sua origem, rapaz, você não 

pode fazer peça dessa cor.” 

P: E aí, o que você disse? 

JA: Eu disse a ela, que ela tinha encomendado e eu fiz, ué. Aqui, ó, o chupa-cabra. 

(...) 

JA: O que eu tava fazendo, meu Deus? Um caçador. Eu fiz um caçador tão bonito, 

visse. 

P: E de onde vem esse caçador aí? Você já viu caçador na vida? 
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JA: Já. Eu fiz o caçador, ele em pé, mas só que muita gente não me comprava 

porque tem gente que não quer que eu bote cachimbo no boneco, porque é contra o 

fumo, né. Aí eu não boto. EU pergunto logo. Igual aí, o racho ele pega o pássaro e 

ele pega os cachimbinhos. Não, cachimbo não bote não. Aí eu fiz esse caçador. E 

fiz um tatuzinho. 

(...) 

P: E o cachimbo vem do Nhô ainda, ou não? 

JA: Vem do Nhô. Quase todas as peças dele tem cachimbo. 

(...) 

P: Nhô assina a as peças dele? 

JA: Assinava. 

JA: Ó, o navio dele era esse aqui. 

P: Ah, essa foto é de livro já, né. 

JA: Esse era o navio dele. 

P: Era com cor também, não?  

JA: Era. 

JA: O cata-vento dele era diferente do meu, tá vendo? 

P: Essa é do reinado da Lua, né, essas fotos daí? 

JA: É, é do Reinado da Lua. 

JA: Aqui foi quando ela botou aqui ó: Nhô Caboclo e seu discípulo. 

(...) 

P: Tinha uma coisa meio preto velho nos cachimbos, não, outra coisa? 

JA: Não, deixa eu ver aqui. 

P: E por que ele chamava Nhô Caboclo, você sabe? 

JA: Eu acho que era porque ele... olha, aqui o cachimbinho na boquinha dele. 

JA: Sei não (ininteligível), quando a gente conheceu ele, ele já era conhecido por 

Nhô Caboclo. Mas ele era um índio, quer dizer, nas histórias tá dizendo que ele é 

índio Fulni-ô. Mas ele era de Águas Belas. Agora parece que ele nasceu em... 

P: Garanhuns 
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JA: Em Garanhuns. E depois foi pra lá. 

P: Foi pra lá. 

P: Ninguém sabe da família dele? 

JA: Não, ninguém sabe da família dele. Nem a idade dele ele sabia. 

P: Mas porque ele não falava ou porque quando vocês perguntavam...? 

JA: Ele era tão calado... 

P: Você falou que ele era muito calado, né. 

JA: Ele era muito calado. 

P: Mas e quando vocês iam almoçar, assim? 

JA: Quando a gente saía pra almoçar, ela dava um tíquete, a gente ia almoçar. E a 

gente ia almoçar, e ele gostava de tomar uma. Toda hora que ele fosse almoçar ele 

tinha que tomar uma. 

(...) 

JA: Mas era gente boa. Ele era muito bacana. Ele era um cara muito bom. Ele 

morreu em 76. 

P: Você acha que vocês eram amigos? 

JA: Era amigo. Mas ele era um cara muito legal. Adriano também era um cara muito 

ponta firme. 

(...) 

P: Nhô Caboclo não era mestre, era? 

JA: Nhô Caboclo, quando ele faleceu, o artesanato já era muito conhecido, mas não 

era que nem agora.  

P: Por que Mestre Vitalino sempre foi Mestre Vitalino, não foi? 

JA: Mestre Vitalino sim. 

P: E Nhô não era, era só Nhô Caboclo? 

JA: É. Eu achava que Nhô Caboclo era muito escondido. 

(...) 

P: E uma última pergunta do Nhô: o que você acha que aprendeu com ele, o que 

você acha que foi coisa sua? 



137 
 

JA: Olha, eu me inspirei muito em Nhô Caboclo. Nhô Caboclo foi minha inspiração. 

P: Bonito ouvir isso. 

JA: Porque eu digo a você, se não fosse ele e nem dona Silvia eu acho que hoje eu 

não ia ter a fama que eu tenho. 

JA: Mas uma inspiração pelo que, pelo jeito que ele fazia as coisas, pelo jeito dele 

ser... 

JA: Pelo jeito que ele fazia as coisas e o que ele me ensinava, porque, por exemplo, 

uma vez eu fiz um boneco, que era ele... chamava-se “O rodante”. E quando eu fiz 

esse boneco, ele dizia assim pra mim, Zé, você não pode botar essa aspa aí 

embaixo não, você tem que colocar uma mola. E eu dizia, mas Nhô, como é que eu 

vou poder colocar essa mola aqui debaixo, que esse arame passa pro aqui? Você 

vai fazer o que, você vai dobrar esse arame e botar um prego segurando do lado de 

cá e botar essa mola embaixo. Veja se não vai dar certo. E eu fazia. Quando eu 

fazia, e eu punha a manivela, aí (inaudível). É uma engrenagem que ele fazia que 

dava certo. E através dessas engrenagens que ele me ensinou vou criando umas 

coisas. 

P: Evoluiu, né? 

JA: É, começou aí. 

(...) 

P: E esse passarinho, é um passarinho específico? 

JA: Esse passarinho vinha já de Nhô Caboclo. Ele fazia sempre, ele chamava de 

piscuí. Então ele, ele dizia pra gente assim. E aí eu dizia, ô, Nhô, agora esse 

passarinhozinho... ele dizia, Zé, isso aqui é umas pessoas mortas, umas figuras 

mortas, e os pássaros servem pra quê? Pra levar as almas deles pro céu. 

P: Que bonito. 

JA: É. É uma figura morta e os pássaros é pra levar o espírito para o céu.  

P: E tinha mais alguma coisa que ele falava assim sobre as obras? Os caboclos... 

JA: É, ele falava muita coisa, ele. E o pessoal achava que ele era índio. Mas ele não 

era índio. Ele morou numa terra indígena, ele foi, Águas Belas. Então a turma 

chamava ele de índio, mas ele achava que era caboclo. Então ele fazia muito 

boneco com pena porque ele se achava caboclo, aí fazia os equilibristas, os sacis, 

ele fazia sempre com aquelas peninhas na cabeça. E eu não gosto de fazer. 

P: Por quê? 
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JA: Porque a pena fica muito bonita, agora, não dura muito né. Uns quatro, cinco, 

seis anos, você tem que trocar a pena porque ela vai ficando velha e vai se 

desmanchando. 

P: E ele falava que a pena era por causa do caboclo? 

JA: Era, por causa de caboclo. Mas ele era uma pessoa muito boa. 

P: E o equilibrista, você sabe por quê? 

JA: O equilibrista era o saci, né, aí ele fazia o equilibrista, que era o que tem duas 

pernas. Aquele ali é o equilibrista. E o com uma perna só, que tem aquela batatinha 

de perna e tudo, era o saci. 

P: E o saci e o equilibrista eram do que, porque os pássaros levam os mortos... 

JA: Esse era do racho, né, que é o racho que tem o pássaro, a figura morta e o 

pássaro que é pra levar a alma deles para o céu. 

P: O saci é da lenda do saci mesmo? 

JA: Da lenda do saci. 

P: E o equilibrista tava equilibrando onde, será? 

JA: Eu queria que ele fosse vivo ainda. 

P: Também queria, mas que bom que tem você pra continuar o trabalho dele, né? 

JA: Ele era muito legal, o Nhô. 

(...) 

P: E as armas, tem vários bonequinhos com armas né? 

JA: Tem. Tem a espingarda, que é o caçador, tem os arcos e flechas, tem o facão... 

P: E todos esses vem do Nhô? 

JA: Tudo isso aí vem de Nhô. Quer dizer, eu me inspirei por ele, né. É que nem diz o 

ditado, eu não posso fazer idêntico a ele, entendeu, é quase idêntico ao dele. Que 

nem ele dizia pra mim. Ele dizia: ‘Zé, olhe, nunca imite ninguém.’ Sabe por quê? 

Porque uma vez eu vi um cara fazer num coco e botou um rabo num coco, feito um 

peixe de coco. Aí eu me peguei pensando que aquilo era bonito. E digo a ele, ‘eu tô 

fazendo uma peça eu casa que tu vai ver, visse’. Aí quando eu cheguei lá com a 

peça, ele disse ‘leve e jogue fora’. Olha, eu peguei uas bolas de gude, furei assim, 

botei na cabeça do coco, igual o olho do coco, aí eu enfiei o casco do coco seco, tá 

entendendo, e fiz tipo um peixe. Era um peixe que tinha pra usar dependurado, 

assim. Ele me chamou e disse assim: ‘jogue fora e não mostre mais a ninguém. 

Nunca imite ninguém, faça o que der no seu corgo, porque é muito bom pra você.’. 
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Eu digo, ‘certo’. Então quer dizer, quando eu fiz um equilibrista que ele viu, aí ele 

disse assim a mim, ele disse: ‘pronto, esse aí tá certo, você tá fazendo,’ como que 

eu tivesse seguindo a carreira dele, mas só que diferente. Porque o meu equilibrista 

é diferente do dele. Tem nada a ver com o dele, não. Ele não bota aqueles panos, 

agora sempre o pessoal pede duas cores, aí eu boto lá, vermelho pra cima e preto 

pra baixo. 

(...) 

P: E o barco, você sabe de onde vem a ideia do barco? 

JA: Eu me inspirei em Nhô Caboclo. Aí é o navio negreiro, que é os índios indo 

pruma batalha. Então eles vão todos armados e com essas flechas. 

P: Mas você acha que tem a ver com escravidão, o navio negreiro? 

JA: Eu acho que tem, eu acho que tem a ver com escravidão? 

P: Mas ele falava alguma coisa? 

JA: Falava. Ele falava que era... como é que ele dizia?... Que quando eu fiz o meu, 

que eu botei aquela faixa vermelha de lado, ele achou ruim. Ele disse ‘rapaz, você, 

por que essa faixa vermelha de lado?’ Eu digo ‘Porque o primeiro que eu fiz, eu fiz e 

vendi logo.’ Aí eu vou continuar desse jeito. Tem outra coisa que eu botei também 

no navio, eu botei uma hélicezinha embaixo. Aí vendia e o pessoal vendia. Mas ele 

me chamou uma vez, a gente tava aonde, meu Deus? No Savoia, lá na Guararapes, 

a gente tava lá comendo uma peixada. Aí ele disse assim pra mim: ‘Zé, olhe, você 

não faça mais aquele navio, se eu vir você fazendo aquele navio, eu vou quebrar, 

porque na época, no navio negreiro não existia motor. Você vai botar um lemo 

debaixo do navio’. Aí eu botei um lemozinho, um navio preto com um lemozinho 

vermelho. Aí eu coloquei o lemo. Aí muitas pessoas querem. 

(...) 

P: E as hélices dele, vem de onde? Tem uma foto dele bem conhecida fazendo uma 

dessas. 

JA: Ali é o cata-vento. Ele fica, você bota ele assim num lugar que vente muito, aí o 

vento quando bate, ele roda e aquele bonequinho atrás fica se movimentando. 

Tendeu? 

P: E aí tem alguma história também? 

JA: Não, é o cata-vento. 

(...) 

P: Ele chegou a ter muito dinheiro em alguma época da vida? 
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JA: Ele? Não. Ele quando chegou lá na galeria, ele não queria nem dinheiro. 

(...) 

P: E conselho, você lembra de algum conselho que você leva pra vida ainda? 

JA: Me dava, ele me dava muito conselho. Dava conselho pra eu nunca imitar 

ninguém, porque ele dizia que... Ele me dava conselho em tudo. Como vender a 

mercadoria, como tratar o cliente. 

P: E ele mesmo vendia antes de entrar na galeria? 

JA: Não, ele fazia assim: ele fazia seis peças, aí dona Silvia dizia assim: ‘Nhô, essas 

peças eu vou deixar aqui, porque eu já tenho três aqui e tal, agora, se vender, aí 

você vai ganhar essa comissão. E eu participei de uma feira com ele numa praça de 

Boa Viagem. Faz muito tempo isso. Aí essa feira tinha um cara lá chamado Jarbas, 

que tinha uma loja lá que chamava Caco Cerâmica. E a gente vendia essas peças 

todinhas pra esse cara. Você acredita que ele levou um monte de peça pra vender, e 

eu levei três peças que eu tinha feito também com ele. E ele dividiu o dinheiro 

todinho, e eu disse ‘precisa não’, e ele disse: ‘não, é dividido pra nós dois’. Ele era 

muito bom. 

 

 

 

 

 


