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RESUMO: 
 
A visão utópica inicial em que se considerava Brasília um espaço para o florescimento de 
um meta-discurso sobre a história do pensamento brasileiro, encontra-se em textos como os 
que foram escritos por Mario Pedrosa durante os primeiros anos de edificação da paisagem 
urbana e formulação de um novo modo de irradiação da cultura nacional. A defesa de 
Brasília como espaço de difusão cultural ora se justifica como possibilidade de abandonar os 
vícios do passado, ora como laboratório de idéias originais sobre a convergência de 
traduções artísticas. Brasília como território vazio, que aguarda a ocupação com obras e 
idéias parece ainda ser uma obsessão que ronda a comemoração de seu primeiro 
cinqüentenário. Analisamos duas exposições realizadas no Centro Cultural Banco do Brasil, 
em Brasilia, como exemplos de exploração simbólica e estereotipada da imagem da cidade, 
condenada a simbolizar o fracasso de uma utopia social, política ou cultural. 
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ABSTRACT: 
 
The utopian vision that was considered Brasilia a space for the flourishing of a meta-
discourse on the history of Brazilian thought, lies in texts like those written by Mario Pedrosa 
during the first years of building up the urban landscape and formulating a new method of 
irradiation of national culture. The defense of Brasilia as a place of cultural diffusion was 
seen as a positive perspective to substitute the vices of the past, sometimes as a laboratory 
of unique ideas about the convergence of artistic traditions. Brasilia as empty territory, which 
is awaiting occupation with works and ideas still seems to be an obsession that surrounds 
the celebration of his fiftieth first. We analyzed two exhibitions at Centro Cultural Banco do 
Brazil, in Brasilia, as examples of symbolic exploration and stereotyped image of the city, 
related the failure of social, political or cultural utopia. 
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Ao comemorar cinqüenta anos, Brasília ainda parece aquele território a ser 

desvirginado pela ocupação estrangeira. O Marco Zero de alguma coisa que já 

passou. Seu surgimento, a que Mario Pedrosa (2006, p.7) associou à definição de 

Worringer para uma “civilização oásis”, teria como característica mais marcante a 

“extremamente natural facilidade com que recebe as formas culturais mais externas 

e mais altas e a naturalidade extrema com que nega a própria natureza”. Dessa 

característica decorre a definição: “Nela o ‘natural’ é negar a natureza. Nessa 



19º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas
“Entre Territórios”  –  20  a  25/09/2010  –  Cachoeira  –  Bahia  –  Brasil
 

 

2817 

negação naturalíssima está seu formidável poder de absorção de quaisquer 

contribuições culturais, por mais complexas e altas que sejam, venham de onde 

vierem.” 

No processo de colonização, faz-se tabula rasa de culturas e civilizações nativas 

“como se se tratasse de uma transplantação [de formas culturais mais adiantadas] 

para oásis (PEDROSA, 2006, p.8).” O artigo “Reflexões em torno da Nova Capital” 

avança na análise de uma condição de isolamento que, nos focos de colonização 

européia no Brasil, transformaram-se em centros de irradiação e superam, 

conseqüentemente, a situação de oásis. Apresenta-se uma avaliação positiva do 

processo histórico em que “a civilização se vai naturalizando, enquanto a adaptação 

à terra se torna orgânica, criando raízes bastante para permitir brotos culturais 

autóctones.” A imagem construída por Pedrosa nos remete, em uma associação 

figurativa que não aprofundaremos aqui em uma análise conceitual, a The New York 

Earth Room (1977), de Walter De Maria. Por quê? A obra de De Maria é realizada 

por meio do transplante de aproximadamente 127,3 toneladas de terra negra, de alta 

qualidade para o cultivo, para uma galeria da Dia Foundation1. O que garante a 

manutenção do aspecto virginal, a tensão no olhar que prevê ali o crescimento de 

uma variedade imprevisível de plantas não é uma restrição ambiental. Ainda que o 

ar de Nova York seja poluído, sementes viajam com o ar que circula pela galeria e, 

inevitavelmente, germinam. A ação institucional consiste em preservar o aspecto 

original da obra, removendo sistematicamente os sinais de emergência da vida, ou 

de passagem do tempo. O princípio preservacionista, em termos gerais, não é 

diferente do que mantém as superfícies das pinturas limpas e previne a ação da 

oxidação nas camadas de tinta. A ação anticoncepcional da galeria é parte do 

pressuposto de vida da obra. Sua transformação em terreno cultivado seria sua 

destruição2. Earth Room pode ser vista como um contraponto ao Time Landscape 

(1978), de Alan Sonfist, no qual o ambiente desempenha um papel essencial no 

florescimento da obra que, em última instância, se torna cada vez menos obra e 

cada vez mais natureza3. 

O que ocorre em Brasília parece-nos, entretanto, singular. Por um lado a cidade tem 

uma história que reflete um modelo de colonização que se tornou parte da cultura 

nacional. Reflete, de modo exemplar, a capacidade do Brasil de colonizar o Brasil 

ou, como definiu Pedrosa, de transplantar suas formas culturais para um oásis. 
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Essas formas culturais decorrem de modos de transplantação que, em si, são as 

práticas de irradiação cultural que caracterizam nosso país. São modos de ser e de 

agir segundo valores tradicionalmente4 consolidados.  

O crítico Robert Hughes descreveu Brasília como uma 

Carioca padody of La Ville Radieuse: the administrative buildings along one 
axis, and the main traffic artery sweeping across, with the workers’ flats on 
stilts strung along it. The zoning was clear and rigid. One thing in one place. 
It looked splendid in the drawings and the photographs: the most photogenic 
New Town on earth.  

Sobre a pertinência da idéia de criar uma capital nova para o país em que a 

civilização transplantada já havia sido naturalizada, e gerado formas autóctones, 

Mario Pedrosa (2006, p. 8) questiona o uso do “velho processo da ‘tomada de posse’ 

da terra quase simbólica, pelas implantações maciças de civilizações e a dominação 

mecânica de um solo despovoado, solitário, por uma técnica importada.” Por outro 

lado, afirma-o como uma opção de Lucio Costa pelo “reconhecimento pleno de que 

a solução possível ainda era na base da experiência colonial, quer dizer, uma 

tomada de posse à moda cabralina, chanfrando na terra o signo da cruz.” Brasília 

surge, então, na encruzilhada entre a “tendência evangélica” da arquitetura 

modernista e a missão redentora de uma cultura tradicionalista que já se fazia 

irradiar a partir das populosas capitais. Ou, como diria Pedrosa (2006, p. 9) surge da 

“esperança de que a vitalidade mesma do país lá longe, na periferia, queime as 

etapas, e venha de encontro à capital-oásis, plantada em meio do Planalto Central, e 

a fecunde por dentro.” 

A urgência com que Brasília foi oferecida à ocupação levou à situação descrita por 

Robert Hughes (1991, p.211) como uma visão paradoxal: decadente e em 

permanente construção. Na avaliação do crítico: 

Thus Brasilia, in less than twenty years, ceased to be the City of Tomorrow 
and turned into yesterday’s science fiction. It is an expensive and ugly 
testimony to the fact that, when men think in terms of abstract space rather 
than real place, of single rather than multiple meanings, and of political 
aspirations instead of human needs, they tend to produce miles of jerry-built 
nowhere, infested with Volkswagens. The experiment, one may hope, will 
not be repeated, the Utopian buck stops here. 

And so Brasilia is emblematical. The last half century, in architecture, has 
witnessed the death of the Future. Like the Baroque, or the High 
Renaissance, the modern movement lived and died. It produced its 
masterpieces, some of which survive, but its doctrines no longer have the 



19º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas
“Entre Territórios”  –  20  a  25/09/2010  –  Cachoeira  –  Bahia  –  Brasil
 

 

2819 

power to inspire visions of a new world, and the Expressionist idea of the 
architect as “Lord of Art”, which gave the modern movement its evangelical 
drive, is dead beyond resuscitation.  

A rapidez, ou o imediatismo - e o obstáculo que este representa para o 

desenvolvimento orgânico de uma cidade – da vontade política que criou condições 

para que Brasília exista, deu ao programa da cidade qualidades que Pedrosa 

sintetiza: imaturo e anacrônico. As razões, embora explícitas, referem-se à 

apreensão do intelectual de que o curso imposto pelos vícios do centralismo 

burocrático e a onipotência administrativa marcassem uma “irremediável 

insularidade”. As inquietações de Pedrosa restringem-se ao momento inicial, de 

construção de uma paisagem urbana na extensão de um território artificialmente 

demarcado e a subsequente transplantação do sistema de administração federal. 

Ainda não vislumbrava as possibilidades de produção cultural originária da 

confluência das diversas tradições regionais do Brasil, e não apenas as que seriam 

levadas dos grandes pólos de irradiação cultural, sobretudo do Rio de Janeiro e de 

São Paulo. Ainda não se sabia se da confluência imprevisível de tradições visíveis – 

institucionalizadas e hegemônicas – e invisíveis – marginalizadas pela falta de 

acesso aos meios de difusão e propaganda de seus valores culturais – surgiria uma 

sociedade ansiosa por apenas imitar e reproduzir formas que lhe teriam sido 

impostas. Não seria possível para Pedrosa prever se para essa sociedade 

emergente, sem raízes mas também herdeira de um modo descontínuo de fazer-se 

orgânica, a convergência da multiplicidade de demandas culturais assegurariam o 

futuro da experiência programada por Lucio Costa. 

A análise mais contundente, na medida em que esta se afasta do reconhecimento 

do mérito da invenção de Lucio Costa e se direciona ao funcionamento de seu 

invento, cabe às gerações posteriores. Em meados da década de 1980, Robert 

Hughes viu Brasília não como uma obra do urbanista e arquiteto, mas sim como o 

exemplo único de confronto da utopia modernista com a realidade que determina o 

destino dos objetos que têm, como crianças preparadas para um futuro melhor, que 

viver por conta própria. 

Um oásis ao revés 

Em 2000, o Banco do Brasil inaugurou um centro cultural em uma parte do edifício 

construído para abrigar o Centro de Treinamento de Pessoal, projeto de Oscar 
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Niemeyer de 1993. O prédio é localizado no Setor de Clubes Sul, próximo à margem 

do Lago Paranoá. O acesso é difícil: além de uma linha de ônibus que recolhe 

passageiros em alguns pontos turísticos da cidade sem cobrança de tarifa, resta 

apenas a alternativa do automóvel particular. Diante da inexplicável ausência de 

museus na capital do país, o CCBB tem cumprido um papel informativo importante. 

Entretanto, considerando o peso do marketing institucional e do circuito das 

exposições que têm itinerância pelos demais CCBBs, do Rio de Janeiro e de São 

Paulo, algumas exposições podem passar a ser, ao olhos do público, referência para 

a abordagem de temas caros ao estudo da história da arte. Concebidas como 

eventos isolados, cada exposição manifesta uma idéia, em que o compromisso 

institucional com os desdobramentos de sua proposta curatorial na formação 

consistente de critérios para compreender a arte é quase acidental. A instituição 

sofre da “irremediável insularidade” prevista por Mario Pedrosa para o futuro de 

Brasília. Seu isolamento parece ser ideal para a realização de projetos curatoriais 

que parecem ter como propósito fazer crer que Brasília, de fato, ainda não existe. 

Ou, que sua existência ainda é decorrência de uma “onipotência administrativa de 

quem decide sem as resistências de uma opinião presente e de forças contrastantes 

não dispersas (PEDROSA, 2006, p. 12).” Pode-se imaginar, ao ver as estatísticas de 

visitação do CCBB, que a instituição tem um papel centralizador. Assim como 

Brasília nas inquietações de Pedrosa correria o risco de tornar-se fatalmente isolada 

do povo brasileiro, ignorando seu crescimento, o amadurecimento de sua cultura e, 

acrescentamos, a consolidação de um pensamento crítico, o CCBB corre o risco de 

ser eternamente oásis, no mau sentido. 

Quase dez anos após a realização da Bienal da Antropofagia5, foi realizada no 

CCBB de Brasília a exposição Os Trópicos – visões a partir do centro da terra6, com 

idealização, organização e curadoria de Alfons Hug (Instituto Goethe do Rio de 

Janeiro), Peter Junge e Viola König (Museu Etnológico de Berlin). Partindo de 

marcos cartográficos, o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer, a exposição 

construía o olhar do bom colonizador, de bons sentimentos pelo território em que 

projeta seus “sonhos exóticos e desejos irrealizáveis (HUG, 2007, p. 6)”, 

destacando, sobretudo, os alemães. No texto de apresentação do catálogo é dada 

ênfase à posição do Brasil como “maior país tropical do planeta (HUG, 2007, p.7) e 

ao fato de que até hoje “a cultura brasileira, mesmo a política, afirma uma posição 
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especial, que resulta explicitamente da situação geográfica do País, próximo ao 

Equador (Ibidem)”. Afirma-se ainda que “[n]atureza, forma de vida e manifestações 

culturais dos trópicos em todas as suas configurações mágicas e prenhes de 

conflitos, constituem uma matéria-prima de potencial inimaginável e uma riquíssima 

mina para achados de trabalho artístico contemporâneo (ibidem).” 

A arte contemporânea brasileira é um novo pau Brasil. Além dessa extremamente 

rápida, a partir da leitura do texto de um dos curadores do evento, somos os 

destinatários da afirmação: 

A exposição Os Trópicos constrói pela primeiríssima vez uma ponte entre 
obras surgidas nos tempos pré-modernos e trabalhos contemporâneos. 
Passa-se conscientemente por cima do modernismo, porque as relações 
que existem, por exemplo, entre Picasso e a arte africana ou entre os 
expressionistas alemães e a escultura da Melanésia já foram objeto de 
estudos exaustivos no passado (Ibidem).  

Se nos detivermos nos vários aspectos problemáticos na lógica da afirmação 

anterior, teremos que desenvolver um outro trabalho. Temos, entretanto, que 

registrar algumas questões gerais. A que cronologia de exposições o curador se 

refere para afirmar o ineditismo de sua proposta? Se considerarmos a história das 

exposições de arte, a afirmação é falsa. A exposição simultânea de objetos de 

culturas primitivas e obras de arte contemporânea é um procedimento tão antigo 

quanto a montagem de coleções, sejam estas públicas ou privadas. Além disso, a 

realização desse tipo de evento que reúne objetos provenientes de tempos 

históricos diferenciados é hoje um herdeiro direto das montagens modernistas que 

têm influenciado, inclusive, os eventos montados em ambientes museológicos. A 

colisão primitivo/contemporâneo não é novidade. Ao contrário, se tomarmos como 

referência a longa história das exposições, a separação ou o isolamento de grupos 

de obras por períodos históricos é uma prática restrita a um determinado perfil 

institucional7. Outra característica do texto de Hug é a necessidade de comparar, 

justificar e tomar partido, numa atitude de sentimental condescendência com a 

nossa miséria tropical. Para salvar-nos do estigma de atrasados, eleva-se a 

produção de arte contemporânea cuja força “reside, em contrapartida, no seu 

elevado grau de reflexão e no seu potencial crítico (HUG, 2007, p. 8). Assim como 

os discursos mitológicos clássicos, no projeto curatorial de “remitologização dos 

trópicos” (Ibidem) determina-se que “[q]uando a arte é boa, trata-se sempre de 
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imagens de lugares longínquos, não importando se foram produzidos hoje ou há 200 

anos” (HUG, 2007, p. 9) e exemplifica: 

Tomemos o vídeo de Marcel Odenbach, Em lagoas calmas espreitam 
crocodilos, que, apesar de ter sido realizado em 2004, usa uma linguagem 
visual curiosamente arcaica, quando, por sua vez, esculturas melanésias e 
africanas são capazes de nos causar uma impressão absolutamente 
moderna (Ibidem).  

Destacamos agora o trabalho Meta Jardim (2005) de Gerda Steiner e Jörg 

Lenzlinger, incluído no grupo temático a cor dos pássaros (Cor e abstração nos 

trópicos)8: 

Com eles, cada projeto é iniciado com uma cuidadosa pesquisa de cada 
“solo”, incluindo o clima, a história, a flora e a fauna, as condições locais de 
produção e os costumes, até a comida. (...) Em Brasília, estudaram a 
moderna arquitetura e também a vegetação do cerrado; no Rio, o Jardim 
Botânico, a Floresta da Tijuca, mas também a cidade do Samba, o Centro 
Antigo e o comércio popular do Saara. A lista de materiais ficou bastante 
longa: material de todos os tipos, orgânico e inorgânico, desde orquídeas e 
folhas secas, até coloridas flores de papel e lantejoulas das fantasias de 
Carnaval, que parecem ser pequenas pinceladas de cor aplicadas sobre 
grandes esculturas. De adubo químico tingido caindo em chuva do céu, 
nascem estruturas de cristal que crescem lentamente, até alcançarem o 
emaranhado das plantas. A vegetação abundante cresce por cima de 
móveis de escritório descartados, inclusive computadores, até engolir o que 
se entende por civilização. Cabos de telefonia se transformam em cipós, e 
galhos já mortos voltam a ter vida (HUG, 2007, p. 13) 

A instalação realizada no Pavilhão anexo ao CCBB, apresentava uma exuberância 

cromática e um caos formal que a distanciavam tanto da monotonia cromática 

predominante no cerrado9 quanto da austeridade formal da arquitetura de Oscar 

Niemeyer. Sem qualquer tipo de transparência, a experiência no espaço da 

instalação de Steiner e Lenzlinger poderia ter ocorrido em qualquer outra instituição, 

em qualquer cidade. Aproveitava-se da estrutura física do espaço que, como uma 

estufa cúbica, era um conservatório de colisões entre restos de natureza e restos de 

tecnologia que, agrupados, produziam uma visão caótica e pessimista da tentativa 

de convivência natureza/civilização tecnológica. 

O mesmo espaço ocupado por Meta Jardim havia sido ocupado por Regina Silveira 

com a obra Mundus Admirabilis (2007), incorporada à exposição Jardim do Poder10, 

com curadoria de Felipe Chaimovich. Nas palavras do curador “[a] instalação 

recobre um pavilhão de insetos, criando uma sensação oscilante entre repulsa e 

atração pelas gigantescas ilustrações primorosas; de dentro, vemos Brasília por 

entre vidraças enfestadas”. 
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Não, não vemos. Vemos o prédio do Centro de Treinamento de Pessoal do Banco 

do Brasil, o estacionamento, o topo das copas de algumas árvores do cerrado que 

crescem além dos muros do CCBB, uma parte do Setor de Clubes Sul e uma pista 

que comunica este Setor com a cidade. Precisa dizer mais?    

                                                 
1 A terra ocupa uma área de 197 metros cúbicos, 335 metros quadrados de área de chão, 56 centímetros de 
altura. A galeria da Dia Foundation está localizada no 141 Wooster Street, Nova York. The New York Earth Room 
é o terceiro Earth Room executado pelo artista. Os anteriores não existem mais: o primeiro foi executado em 
Munique, Alemanha, em 1968, e o segundo foi instalado no Hessisches Landesmuseum em Darmstadt, 
Alemanha, em 1974.  
2 Sobre esse aspecto é importante lembrar os depoimentos de Richard Serra sobre a decisão judicial de 
remoção do Tilted Arc. Para o artista, o transplante da obra para outro local seria impossível e significaria a sua 
destruição. 
3 A obra fica na esquina de La Guardia Place e West Houston Street. A vegetação que cresce no terreno 
demarcado por Sonfist simboliza a recuperação da paisagem ocupada pelos índios nativos que foram 
encontrados pelos colonizadores holandeses quando estes chegaram a Nova York no início do século XVII.  
4 É necessário relativizar esse termo par que se considere a afirmação de Pedrosa segundo a qual o moderno 
“vai sendo cada vez mais o nosso habitat natural.  
5 Referimo-nos aqui à XXIV Bienal de São Paulo, realizada de 3 de outubro a 13 de dezembro de 1998, tendo 
como curador-geral Paulo Herkenhoff.  
6 De 15 de outubro de 2007 a 10 de fevereiro de 2008. Em seguida, a exposição também foi montada no CCBB 
do Rio de Janeiro de 3 de março a 4 de maio de 2008. 
7 Sobre esse assunto ver o texto Proxêmica e interação de sistemas semióticos no espaço expositivo: híbrido ou 
anti-moderno, apresentado no 6º. Seminário do Programa de Estudos Medievais, Universidade de Brasília, 2010, 
no prelo. 
8 Eram cinco grupos temáticos cujos títulos foram retirados de mitologias indígenas descritas por Claude Lévi-
Strauss nas Mitológicas: Após o dilúvio (Natureza e paisagem); A vida breve (Imagens humanas, retratos e 
ancestrais); A flecha quebrada (Poder e conflitos); A cor dos pássaros (Cor e abstração nos trópicos); O riso 
proibido (Sons dos trópicos). 
9 O Pavilhão está a poucos metros do terreno vizinho ao CCBB, em que floresce apenas a vegetação nativa. 
10 De 25 de março a 7 de julho de 2007, no CCBB Brasília. 
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