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Resumo 
Este estudo aborda a série “Extirpação do mal” de Adriana Varejão, utilizando o 
pensamento metodológico de Michael Baxandall, visando a desvelar a relação feita 
pela artista entre as imagens barrocas e a expansão dos limites da pintura.  
Palavras-chave: pintura contemporânea brasileira; barroco; paródia; corpo.  
Abstract 
This current study approaches the Adriana Varejão’s the “Extirpation of Evil” series by 
using the methodological view of Michael Baxandall’s, aming to clear up the 
comparison of Baroque images and the general expansion of painting bounds made by 
the artist.  
Key words: brazilian contemporary painting; baroque art; parody 
 
 

 

Este estudo parte da análise da série “Extirpação do mal”, de Adriana 

Varejão, utilizando o pensamento metodológico de Michael Baxandall cujo 

objetivo é aproximar as contribuições do contexto cultural do qual a obra se 

originou, com as estratégias criadas pela artista na busca da expansão dos 

limites da pintura. As imagens barrocas se entrecruzam com a pintura 

contemporânea de Varejão, relacionando o enunciado crítico à teatralidade, à 

paródia, à alegoria e à encarnação, da representação à experiência estética.  

A metodologia de Baxandall (2006) ajudou a identificar temas de apoio 

e desvelar a origem ou procedência das imagens, como o azulejo historiado e a 

deusa Ártemis de Ephesus. Assim, estes elementos passaram a ser analisados 

de acordo com pesquisas de outros historiadores, o que descarta a 

originalidade desta investigação.  

A compreensão dos múltiplos sentidos da série se liga ao fato da artista 

ter realizado uma visita ao Convento de São Francisco (Salvador, Bahia), e 

escolhido os painéis em azulejaria portuguesa do Claustro como ponto de 

partida para as obras “Extirpação do Mal por Overdose”, “Extirpação do Mal por 

Curetagem”, “Extirpação do Mal por Incisura”, “Extirpação do Mal por Punção” 
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e “Extirpação do Mal por Revulsão”, apresentadas em sala na XXII Bienal de 

São Paulo, em 1994. A abordagem propõe uma leitura da série, já que muitas 

questões se esclarecem no recorte do conjunto, mesmo sabendo não ser 

possível abranger aqui todas as possibilidades de análise que as obras exigem.  

Varejão (Rio de Janeiro, 1964) traz na pintura a densidade de uma 

‘pele historiada’, como uma narrativa fragmentada em interface com a história 

cultural da azulejaria portuguesa barroca presente no Brasil. Pintura que invade 

o espaço exterior, em interface com a escultura e a arquitetura, acolhe objetos 

e se expande para além dos limites bidimensionais da tela.   

O conceito de troc (palavra francesa utilizada por Baxandall que 

significa troca, permuta) nos leva à memória cultural barroca como origem que 

apóia a enunciação crítica da obra da artista. Mas apesar de toda importância 

dessas referências, abordaremos a questão na medida do necessário à 

compreensão da obra de Varejão.  

O complexo monumental da Igreja e Convento de São Francisco da 

Praça 15 de Novembro, conhecida como Terreiro de Jesus, localizado no 

Centro Histórico de Salvador em sítio tombado pelo IPHAN, tem no claustro do 

Convento, no andar térreo, nosso foco de interesse. Datado de 1746 a 1748 os 

painéis em azulejaria foram produzidos na oficina do português Bartolomeu 

Antunes de Jesus, em Lisboa, que pintou à mão os painéis, usando somente 

tons de azul.  Bartolomeu desenhou as figuras a partir de gravuras de Otto van 

Veen que ilustram o livro Theatro Moral de la Vida Humana y de toda a 

Philosophia de los Antiguos e Modernos (publicado pela primeira vez em 1608, 

na Antuérpia, com as epígrafes extraídas da obra do poeta e filósofo Horácio 

Quinto Flaco). Otto van Veen, por sua vez, representou personagens da 

mitologia greco-romana, o que justifica a presença de alegorias, como a deusa 

Ártemis de Éfeso que será parodiada por Varejão em duas obras da série.  

Os painéis integram a arquitetura à narrativa pedagógico-religiosa, 

como uma “procissão” cenográfica, emoldurada por espirais barrocas entre as 

colunas dos arcos, em um espaço de circulação diária. Desejando despertar 

uma experiência afetiva no espectador, a narrativa histórica une o sagrado ao 

profano, a figuração alegórica ao conhecimento religioso, que sucede em 

cenas monocromáticas em azul cobalto sobre fundo branco e remete a outro 
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cruzamento de leitura dessas imagens: o hibridismo na influência oriental ou as 

“chinoiseries”.  

Adriana resgata a cor azul cobalto presente em porcelanas vindas de 

Macau, antiga colônia portuguesa na costa da China, a qual se torna uma cor 

característica deste período de nossa colonização.  

Desde fins do séc. XVII, os portugueses viajavam ao Oriente e traziam 

a porcelana chinesa azul e branca que tanto influenciará no gosto, inclusive da 

produção de azulejos. O azulejo historiado, “tapetes” que substituíam 

tapeçarias, vitrais e mármores, foi uma das grandes contribuições do barroco 

português, no qual personagens se destacam na "boca de cena" de um palco e 

se integram na arquitetura quanto à cor, à  monumentalidade e à teatralidade. 

 Nos azulejos brancos e azuis do claustro do Convento de São 

Francisco são narrados episódios sobre a corte portuguesa, figuras 

mitológicas, curas e absolvição de pecados, além do nascimento de São 

Francisco e sua renúncia aos bens materiais. Entre as figuras dos painéis, 

destaca-se uma mulher representada com quatro seios, aparentando ser a 

deusa Ártemis da cidade de Ephesus, divindade da Ásia Menor.  

Artemísia de Êfeso, como também é chamada, corresponde na 

mitologia grega a Artemis ou a Diana, no império romano.  Mas é a deusa da 

cidade de Êfeso que é representada com múltiplos seios, associada à 

fertilidade, à lua crescente e à proteção das mulheres durante o parto.  

A presença de mamas acessórias, diagnosticada pela medicina como  

polimastia, um problema frequentemente estético, não remete essa imagem a 

nenhum outro sentido que não a encarnação que figura a abundância e a vida.  

Figuras semelhantes à deusa também aparecem na série de Varejão. 

Mas quais propósitos essa figura aponta para reconstruir a relação entre a 

personagem do claustro e as figuras de “Extirpação do Mal”?  

Do azul à composição fragmentada dos painéis, com partes riscadas, 

apagadas ou obstruídas, a artista investiga os vestígios e cicatrizes de nossa 

herança colonial, onde o barroco é pulsão e ficção onde a arte imita a própria 

arte e deseja persuadir o observador apresentando sob a alegoria, imagens de 

um espaço universal em um tempo indeterminado. O mesmo procedimento 

intencional parece se confirmar ao observarmos a série “Extirpação do Mal”, 

composta por cinco obras, todas criadas em 1994. 



 17° Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas 
Panorama da Pesquisa em Artes Visuais   –  19 a 23 de agosto de 2008 –  Florianópolis 

 214

“Extirpação do Mal por Overdose” apresenta no alto, à esquerda, um 

busto de uma figura feminina com vários seios, que recebe uma transfusão de 

sangue junto às serpentes e ao dragão chinês, ao centro superior da tela. A 

transfusão é realizada com a mesma tinta azul que une a figura mitológica com 

polimastia às figuras que denunciam a presença da influência oriental na 

serpente e no dragão, deixando de fora dessa transfusão de fertilidade a 

medusa que, ao contrário, tem seu rosto e parte do corpo desfigurados pelo 

excesso da mesma tinta-sangue. Todas as figuras são pintadas com a cor azul 

sobre um fundo de tela em tons de pele, como uma superfície preenchida por 

veias e artérias que conduzem a tinta-sangue por todo o espaço pictórico e, na 

parte inferior da tela, transborda da medusa até o chão, invadindo o espaço 

externo. Assim como a pintura se abre para o espaço externo à obra, também 

acolhe instrumentos apropriados à transfusão, como os suportes para o soro 

de tinta que promove a cura, talvez da própria pintura e as questões de seu tão 

propagado fim. A tinta faz aparecer e desfigura, enquanto a narrativa remete à 

imagem de Ártemis e se fragmenta na hibridização entre a pintura e a 

instalação.  

Em “Extirpação do Mal por Revulsão”, a figura feminina com 

polimastia também está destacada no canto esquerdo superior da tela. 

Representada de corpo inteiro, possui vestes e manto à semelhança de figuras 

greco-romanas, mas desta vez, seu rosto está escondido por peças de 

“emplastros Sabiá”: um curativo popular em tecido de algodão poroso, usado 

para o alívio de dores. A revulsão, considerada uma irritação por 

medicamentos, tem o objetivo de fazer cessar um estado inflamatório do corpo.  

Novamente, a figura da fertilidade e a antropomorfização da pele é o 

apoio de um enunciado crítico narrativo.  A monocromia em azul se repete 

sobre um fundo em outro tom de pele, que recebe várias cenas fragmentárias 

entre figuras de soldados, anjos e a morte, entre lanças, foices, ondas e uma 

barca. O espaço é representado indefinido entre cena terrestre e celeste, onde 

a presença da figura feminina semi-nua de vários seios sustenta a figura de um 

soldado que arqueia diante da morte, enquanto ventosas aplicadas sobre as 

duas figuras da morte rarefazem o ar, provocando um efeito revulsivo no local 

do mal. 
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A artista viu na obliteração feita em parte de azulejos do claustro, na 

história de procedimentos medicinais e no uso de materiais hospitalares, uma 

possibilidade de ficção que atravessa a memória cultural barroca desde suas 

referências da colonização até as estratégias traçadas pela pintura 

contemporânea, em sua interface com outros meios e linguagens. 

Já na obra “Extirpação do Mal por Incisura”, a superfície pintada 

como pele tem como tatuagem demônios em azul. Como um corte ou um talho, 

a tela tem sua “pele” seccionada, golpeada, tendo essa parte sido jogada sobre 

uma maca forrada com um lençol branco à frente da tela, como se fosse parte 

de um tecido ou órgão arrancado durante algum tipo de intervenção cirúrgica.  

Os rasgos sobre o grupo de demônios trazem a lembrança das pinturas 

cortadas de Lucio Fontana. Mas aqui, de modo bem diverso, as “extirpações” 

fazem saltar a carne que aparecem por debaixo da superfície, em um cenário 

de teatralidade da colonização histórica que deseja extinguir, destruir, 

desenraizar, erradicar.  

A sociedade brasileira no século XVIII, mesmo no interior das igrejas, 

associava o mal ao “paganismo”. Fora da religiosidade cristã, o mal estaria em 

toda parte: nos rituais antropofágicos indígenas, na divinização dos fenômenos 

naturais, no canto, na dança, na música dos escravos. Além disso, como os 

religiosos eram responsáveis quase que, exclusivamente, pela assistência 

médica, muitos receituários atestam a associação da cura ao poder religioso, à 

fé e ao batismo, para acabar com a malignidade das doenças.  

Baxandall aponta a relação entre o contexto histórico, o enfoque e a 

exatidão das fontes de apoio para o desenvolvimento de qualquer crítica. Sua 

crítica inferencial se afasta de questões já amplamente estudadas para buscar 

novas observações sobre os interesses visuais intencionais que o artista revela 

em sua obra.  

Buscando na série esses vestígios, quais propósitos a denominação 

“Extirpação do mal” caracteriza uma “inclinação para o futuro”? Do conceito de 

troc, qual relação cultural a artista estabelece com essa idéia?  

 “Arrancando o mal”, a artista remete a materialidade da tela ao espaço 

exterior, ao mesmo tempo em que a expansão dos limites da pintura está 

associada a questões simbólicas e culturais.  A metáfora, a eloqüência, o 
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transbordamento criam ficções paralelas, contam histórias das obras de origem 

enquanto torna teatral a morte da pintura.  

Em “Extirpação do Mal por Punção”, a artista associa a pintura com a 

influência oriental na inclusão de agulhas de acupuntura chinesa, que 

demarcam corpos velados por uma superfície monocromática negra, quebrada 

por grandes cicatrizes vermelhas.  O procedimento da punção fura a “pele” com 

instrumentos pontiagudos, purifica o mal com a herança híbrida.  

Na obra a “Extirpação do Mal por Curetagem”, o processo de 

raspagem com determinado instrumento revela a carne.  O quadro coberto de 

negro tem à sua frente bacias esmaltadas brancas sobre tripés que recebem 

fragmentos de telas, com o auto-retrato da artista pintado em cobalto.  

Com o auto-retrato, aparece claramente aqui uma importante mudança, 

que aponta para outra direção na experiência estética, já delineada em outras 

obras da série: o plano pictórico tornado pele e carne, entre o corpo da obra, o 

corpo da artista e o corpo do espectador, abre a obra como um “convite”, 

provocando ainda um percurso do espectador entre a visualidade e a 

sensorialidade.  

A pintura de Varejão apresenta uma firme intenção de tornar fluidos os 

limites da pintura, tendo a encarnação como potencialidade invisível que 

perpassa a carne disforme, busca a contaminação com a escultura e o espaço 

exterior, cria a instabilidade da imagem de origem por meio de ficções 

históricas anacrônicas.  

Da troca cultural com o passado, Adriana Varejão chega à operação 

que mantém referências históricas fora de limites temporais, entre as figuras 

pintadas e os vazios, no limite onde a obra testemunha o que vela, o que 

recobre. Overdose, incisão, rasgo, punção, veladura, raspagem, cura 

acumulam estratégias que combinam, paradoxalmente, a herança cultural sob 

a forma alegórica e metafórica, ampliando as questões contemporâneas para a 

pintura, a experiência estética e a hibridização dos meios tradicionais.  
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