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RESUMO: 
 

 Este artigo apresenta uma proposta de ver Franklin Joaquim Cascaes para além da esfera 
reduzida do mito, magia e folclore. Objetiva apontar a alegoria da cidade perdida na obra do 
artista através de quatro desenhos que distribuímos em quatro temáticas: a bruxólica, a da 
cidade, cenas do cotidiano e do boitatá. Observaremos a afinidade existente entre a obra de 
Cascaes e a experiência da modernidade vivida por Baudelaire através da alegoria de 
Walter Benjamin 
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ABSTRACT: 
 
This paper presents a proposal to see Franklin Joaquim Cascaes beyond the limited sphere 
of myth, magic and folklore. Its goal is to mark the allegory of the lost city in the artist's work 
through four drawings, which we distribute into four themes: the witchcraft, the city, scenes of 
daily life and boitatá. We will observe the affinity between the work of Cascaes and the 
modernity experienced by Baudelaire through Walter Benjamin's allegory. 
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A Coleção Professora Elizabeth Pavan Cascaes, que denomina a obra do 

artista Franklin Joaquim Cascaes, tem sido o ponto de partida para infinitas 

pesquisas e trabalhos, sob as mais diferentes temáticas. Esta coleção é composta 

de conjuntos escultóricos em argila crua e gesso (os adereços são em tecido, 

madeira, papel, metais), desenhos a bico de pena e grafite, e manuscritos.  

Franklin Joaquim Cascaes nasceu no município de São José, no bairro de 

Itaguaçú (hoje pertencente ao município de Florianópolis - SC), no dia 16 de outubro 

de 1908 vindo a falecer em março de 1983. Cascaes no seu trabalho de pesquisa 

nas colônias pesqueiras conversava, anotava, pintava e modelava. “De acordo com 

as histórias que eu escutei, que eu vi, é que eu começo a trabalhar a minha arte e 

minhas histórias” (CASCAES, 1981, p.50). A amplitude do seu legado nos chega 
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hoje, através do Museu Universitário Professor Oswaldo Rodrigues Cabral na sua 

forma multifacetada e com seu conteúdo sócio-histórico preservado. 

Neste estudo buscamos desvendar uma das particularidades na obra do 

Cascaes, ou seja, a relação entre alegoria e modernidade presente em seus 

desenhos. Cascaes é aqui apresentado além de uma esfera reduzida do mito, magia 

e folclore. Observaremos a afinidade existente entre a obra de Cascaes e a 

experiência da modernidade vivida por Baudelaire através do pensamento sobre 

alegoria de Walter Benjamin. 

A cidade de Florianópolis, como outras do país, passa por um processo de 

construção e afirmação de uma modernidade. Tal processo é crescente, muitos 

querem resistir, acreditando que ser moderno é antecipar o futuro, destruindo o 

velho. Outros, todavia, acreditam que faz parte de um jogo político, a fim de 

fortalecer a capital do Estado1. Mas o fato é que esta construção (passado x 

presente) está presente no dia-a-dia do morador da Capital, e os desenhos de 

Cascaes consistem em uma representação do processo de urbanização de 

Florianópolis, bem como uma crítica ao desvio de normas sociais.  

Florianópolis é elemento central na sua obra, mas não exclusivo e limitante. 

Nos desenhos de Cascaes estão presentes as metáforas da destruição, da cidade 

perdida, da tradição desaparecida. Para Menezes, estas questões consistem em 

alegorias “mais que apropriadas para se mostrar o que ocorria com o corpo da 

cidade. São fragmentos figurativos mostrados dispersamente, sem forma, mas 

nunca uma imagem completa – e isso lhe confere o caráter alegórico.” (MENEZES, 

2006, p.02).  

Cidade e modernidade são temas determinantes e inseparáveis na obra de 

Franklin Joaquim Cascaes. O que liga a cidade à teoria da modernidade são as 

alegorias presentes nos desenhos das bruxas, boitatás, da cidade e do cotidiano. 

Para Gagnebin, a verdadeira modernidade consiste, “segundo Benjamin, em ousar 

afirmar, com a mesma intensidade, o desejo e a impossibilidade da volta a esta 

origem perdida desde sempre” (GAGNEBIN, 2007, p.53). O mesmo acontece em 

Cascaes, onde as alegorias encobrem uma lembrança já desaparecida.  
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Florianópolis é aqui caracterizada e compreendida através da obra de 

Cascaes sob o ponto de vista da modernidade e da alegoria. É através do olhar de 

Cascaes que a cidade é transfigurada alegoricamente. “Escritores e intelectuais 

sempre gravitaram ao redor das cidades” (MENEZES, 2006, p.03). A cidade de 

Florianópolis é, na obra de Franklin Cascaes, fonte de produção inesgotável, envolta 

de novas abordagens, transformada a cada dia.  

A experiência vivida da modernidade em Baudelaire e interpretada por 

Benjamin será nesta ocasião caracterizada na obra de Cascaes através de quatro 

desenhos apresentados em diferentes temáticas como alegorias da modernidade: a 

bruxa, a cidade, figuras ordinárias e o boitatá. Observaremos assim, algumas 

matizes do pensamento Benjaminiano a intento das abordagens artísticas em 

relação à alegoria e a modernidade. 

 Essas figuras alegóricas têm um pano de fundo do qual emergem o tédio e a 

melancolia. Como em Baudelaire, onde através do olhar do flanêur a cidade de Paris 

é transfigurada poeticamente, em Florianópolis, o flanêur presente em Cascaes é 

desencadeado pela nostalgia emergente das transformações urbanas na cidade de 

Florianópolis. Este processo de flaneurie presente em Cascaes dá origem às suas 

obras alegóricas, repletas de transfigurações do espaço e do tempo e de 

reminiscências poéticas.  

As bruxas de Cascaes são a personificação da alegoria da modernidade, elas 

aparecem para Cascaes falar da experiência moderna, ou seja, da natureza em 

transformação.2 Na representação da cidade vemos alegoricamente uma 

manifestação de perda das manifestações tradicionais onde o crescimento urbano 

da cidade de Florianópolis afeta diretamente os hábitos arraigados e atividades 

produtivas locais. “Benjamin diz que a única possibilidade de a tradição viver no 

mundo moderno é sob a forma alegórica”. (BATISTELA, 2007, p.184). Na figura 

onde apresentam-se cenas do cotidiano, buscamos o  registro da cidade que se 

perde. Representação alegórica de uma mudança na experiência de vida que se 

transmitia. E por fim na figura alegórica do Boitatá que vê a cidade que se perde 

com o olhar do artista e com o sentimento de tristeza e melancolia que se instala 

sobre Cascaes no momento das grandes mudanças urbanas ocorridas na cidade de 

Florianópolis, o Boitatá aparece para recordar a tradição.  
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As bruxas 

 Podemos observar na figura 1, no canto direito inferior o pequeno texto 

"Famoso comício das vassouras comandadas pelo senhor Jânio Quadros no ano de 

193 para desembruxar o Brasil. Ele cavalga um fogoso cavalo aéreo tripernas 

Bruxólico protegidos pela inocente e seucular(sic) madame política bruxólica". É uma 

representação de Jânio Quadros, em forma de vassoura, montado em um cavalo 

voador. Preso ao rabo deste cavalo há uma bruxa, também em forma de vassoura. 

Várias outras vassouras bruxas seguem em comício. 

 

Figura 01 – Sem título – 13/08/1979 – 75,1 x 66,3 cm - Grafite sobre papel 

Neste momento podemos ressaltar a crítica de Cascaes ao progresso através 

de alegorias. Mas afinal, o que vem a ser alegoria? 

Na compreensão geral, sem grandes aferições teóricas, a alegoria destina-
se à “exposição de um pensamento de forma figurada”. Este pensamento 
figurado é expresso por “metáforas que significam uma coisa nas palavras e 
outra no sentido”. Isto levaria a crer que a significação atribuída pela 
alegoria é, antes de tudo, arbitrária, ou seja, depende da intenção do 
escritor ou artista que, ao utilizá-la, estabelece uma convenção no uso das 
figuras significantes. (BATISTELA, 2007, p. 181 e 182) 
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 As figuras bruxólicas dos desenhos de Cascaes, representantes da 

modernidade em curso na cidade de Florianópolis, são alegóricas por excelência. 

Ocupam o pensamento do artista e nesta obra especificamente retratam a 

campanha de Janio Quadros a presidência da República do Brasil: “ao aludir à 

campanha eleitoral do político, o artista ficcionaliza os símbolos nacionais utilizados 

por Jânio bem como as suas medidas presidenciais” (BATISTELA, 2007, p.164).4 

 Percebemos o atrelamento de Cascaes com o momento histórico por ele 

conhecido, pelas experiências vividas e ressalvadas na sua obra. “Para Baudelaire o 

artista tem que estar vinculado com sua época. Esta é a condição da produção da 

arte moderna. Assim, a obra está ligada ao tempo e à história”. (MENEZES, 2006, 

p.7). Há em Cascaes o diálogo entre a condição do sujeito e a experiência artística 

vinculada ao tempo vivido.  

 Nesta campanha bruxólica-eleitoral Cascaes produz uma série de oito 

desenhos relacionados ao candidato Jânio Quadros e outros oito relacionados ao 

jogo do bicho, medida proibitiva do candidato que causou insatisfação popular. Em 

um desses desenhos, encontra-se uma carta, criada pelo artista, onde o então 

presidente Jânio Quadros agradece as bruxas todo o empenho durante a campanha 

eleitoral: 

Minhas queridas amigas bruxinhas 

Eu vôs confesso que venci a luta renhida que travei graças a bondade de 
vocês que colocaram à minha inteira disposição, todos os vossos veículos 
espaciais bruxólicos. Os pedidos dos meus eleitores foram tantos para usá-
los, que até me preocupou. Isto de vocês porem a minha disposição mais 
de cem milhões de veículos da vossa frota bruxólica de nível fadólico, a 
curto e longo prazo no tempo e no espaço comoveu inteirinho o meu 
humilde coração humano. Já tomei as devidas providências no que tange a 
dignidade do amor para a categoria bruxólica e do vosso meio ambiente 
ecológico. Estou conscientizado que dialoguei com vocês e vou implantar os 
vossos legítimos interesses na minha jornada de trabalhos. Beijos e muitos 
beijos do amigo... 1961. 5 

Cascaes foi ousado ao questionar o progresso. Inspirando-se no cotidiano 

político nacional e internacional, encanta-se com figura de Jânio Quadros, “a quem 

chama o ‘bruxo dos bruxos’, transformando-o numa personagem mítica”. (ARAUJO, 

2008, p.103).  

 Apesar de a maioria das pessoas associarem o nome de Franklin Cascaes a 

uma produção apenas bruxólica, mágica e lúdica, grande parte do seu trabalho não 
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está ligado a estes temas. Sua obra exige demorada reflexão crítica por retratar o 

processo de modernização que ocorreu nas comunidades, por retratar o papel da 

mulher e o antagonismo existente nela (mãe, santa, bruxa), a atividades de 

produção, a presença do negro na ilha de Santa Catarina, os descendentes de 

açorianos, mitologia, política, aspectos de sua vida e seu íntimo, enfim, sua arte 

traduz a diversidade da herança oral e cultural de uma cidade. 

  Quem conhece seu acervo, sejam eles os cadernos, as esculturas ou os 

desenhos sabe que a amplitude de seu legado oferecerá sempre algo novo para 

pesquisas e discussões. 

A cidade 

 Cascaes ficava incomodado com as bruscas intervenções na paisagem do 

seu tempo, principalmente, com as “ausências” delas decorrentes.  O espaço 

transformado ia paulatinamente modificando sob diferentes maneiras o cotidiano da 

população local. 

 

Figura 2 - Saudosa Procissão das Tainhas na Barra da Lagoa da Conceição da Ilha de Stª Catarina 8-

7-1975 – 29/07/1980 - 60,1 x 65,9 cm -Grafite sobre papel 
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 No desenho que pode ser observado na figura 2 “Saudosa Procissão das 

Tainhas na Barra da Lagoa da Conceição da Ilha de Stª Catarina 8-7-1975”, 

Cascaes escreve no lado direito inferior “A grande Fuga para o asfalto. Morreu a 

pesca artesanal”. A cidade torna-se estrangeira para os citadinos. Ali fogem, 

expulsos pela pesca comercial, pela especulação imobiliária e pelos imóveis agora 

verticais, a pesca artesanal e a população local: 

O trabalho de Cascaes, ou melhor, seu empreendimento da memória 
coincide com o principal momento de transformação urbanística da capital. 
A pesca artesanal, prejudicada pela pesca comercial, já não mantinha a 
família, e muitos pescadores vendem sua terra à beira mar, motivados pelo 
aumento no valor dos terrenos litorâneos. (BATISTELA, 2007, p.172 e 173) 

A verticalização das grandes metrópoles caracteriza o fenômeno moderno do 

final do século XIX e em Florianópolis isto se dá em meados do século XX. Cascaes, 

homem sensível, sobretudo pelo poder do imaginário, transforma as mudanças 

causadas na sociedade devido à urbanização em alegorias representativas da perda 

da tradição.  Segundo Menezes, para Baudelaire, “o verdadeiro artista é 

inteiramente treinado pela observação e pela sensibilidade e não simplesmente pela 

técnica” (MENEZES, 2006, p.8). Franklin Joaquim Cascaes em seus desenhos 

transforma a cidade de Florianópolis em poesia. Linguagens artísticas se fundem e 

se confudem para representar figuras humanas, situações, figuras alegóricas, o que 

estava na ordem usual das coisas, o que era comum e o que era fantasmagórico. 

Em cada momento figurado em seus desenhos, percebe-se como protagonista 

principal a cidade. 

O desenho da figura 2 mostra a cidade com suas poucas luzes, seu silencio, 

o surgimento dos edifícios, seus seres imaginários tornado-se um espetáculo único e 

natural. Em Cascaes nos aproximamos de um passado recente e transformado, 

reencontramos um presente que insiste em não se extinguir. Para Baudelaire, o 

passado é interessante “não somente pela beleza que dele souberam extrair os 

artistas para quem constituía o presente, mas igualmente como passado, por seu 

valor histórico”. (BAUDELAIRE, 1996, p.8) 

Cenas do cotidiano 

As figuras do cotidiano, apresentadas nas atividades produtivas e no dia-a-dia 

local não foram esquecidas pelo artista, que caracteristicamente representou “O 



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

 

28 

lambe-lambe”, “O Engraxate”, o “Barbeiro Rural”, “Vendedores ambulantes”, aqui 

representada na figura 3 do pombeiro vendedor de camarão, a “Tecelagem Manual”, 

“Fazendo Café e Pão”, “Pescaria”, “A Rendeira”, e os diferentes tipos de engenho 

como o “Engenho Pouca-pressa”, o “Engenho Cangalha” e o “Engenho Rodete”. 

Nesse registro do cotidiano Cascaes nos mostra artisticamente que “as antigas 

relações culturais herdadas estavam desaparecendo através das transformações 

urbanas modernas”. (SOUZA, 2002, p.30). 

 

Figura 3: Pombeiro de Camarão - 28/02/1974 - 66,9 x 46,2 cm - Nanquim sobre papel 

Florianópolis constitui-se de um objeto arquitetônico e de tradições 

ameaçadas na qual Cascaes caracterizou sua obra. A nova cidade que estava 

sendo construída em detrimento da Florianópolis que estava sendo destruída é 

apreendida pelo artista. Contra essas experiências resultantes da visão moderna de 

homem, Baudelaire lançará seu olhar alegórico de poeta na Paris do século XIX. 

Cascaes assim também o faz na Florianópolis que se modernizava no século 
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passado. Cascaes vai viver, assim como Baudelaire, a experiência do choque e a do 

flâneur: “a saudade me arrastou para dentro da tradição, achei muito melhor 

documentar o passado para que ele viva no presente e que ambos vivam o futuro 

[...] Então o progresso vem.” (CASCAES, Entrevista, p.13) 

Em dias que longe de nós estão, a pesca do camarão nos baixios no mar 
manso e alto mar da Ilha, era uma verdadeira fartura.  
Várias espécies eram caçadas para a alimentação humana e outras como 
camarão sete-barbas, só era permitida sua caça para uso na pesca de 
espinheis.  
Por lei na época era proibida a sua venda para consumo no mercado.  
O camarão era vendido em cento por bombeiro que colocavam em balaios 
presos ao pau curvo que punham no ombro e assim percorriam as ruas da 
Desterro; avisando sua passagem com o som de uma busina feita de um 
chifre de boi, com a ponta cerrada ou gritando com pleno pulmão: freguês 
olha o camarão... fresquinho. Nos dias de hoje pouquíssimo camarão se 
caça nestes marés ilhéu que outrora já foram tão piscosos, pois sua 
existência nele diminuiu assustadoramente (10-06-1976).6 

 Para Walter Benjamin, o flanêur é um estudioso da natureza humana. “O olhar 

do flanêur esconde a mais profunda agitação interior”. (CANTINHO, 2004, p.16). Em 

Cascaes, assim como no flâneur, é muito evidente o prazer do olhar. E aqui 

observamos os vendedores ambulantes, que num tempo remoto faziam parte do 

cotidiano, do dia a dia da população local. Atividade produtiva presente na memória 

e nas linhas do desenho eternizada pelas mãos do artista não nos deixando 

esquecer esta paisagem alegórica baseada na experiência moderna e na 

desvalorização da cidade que já não existe mais.  

A mesma cidade e a mesma imaginação criadora a serviço da arte. O 
mesmo sentimento diante de um mundo que está em ruínas, onde o que 
fica gravado na memória são os traços da pintura que retratam tais 
acontecimentos ou o risco da pena que descreve tal cenário. (MENEZES, 
2006, p.12) 

A experiência moderna, para Walter Benjamin, é uma experiência vivida do 

choque. Na produção de seus desenhos, Franklin Cascaes reproduz os choques 

que as suas preocupações lhe provocavam e os inquietos pensamentos que lhe 

causavam angústia e melancolia. O leiteiro, o vendedor de camarão, o vendedor de 

palha pra colchão, as casas de secos e molhados estão na obra de Cascaes 

representadas como a decadência da tradição e dos valores "a urgência do pensar 

perante a violência nihilista da experiência moderna”. (CANTINHO, 2003, p.02) 
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O Boitatá, figura alegórica por excelência 

Os Boitatás nos informam acerca do contexto histórico cultural e do 

crescimento urbano da cidade de Florianópolis. Neles estão as críticas que o artista 

fez à modernidade em curso na Ilha de Santa Catarina. Nos desenhos alegóricos da 

série Boitatá são relacionados os processos de modernização, as mudanças 

culturais e a destruição das belezas naturais da Ilha de Santa Catarina. Ao falar 

sobre Walter Benjamin, diz Cantinho: 

As figuras da modernidade, alegóricas por excelência, ocupam-lhe o 
pensamento, no sentido em que se constituem como concretizações dessa 
perda da experiência, ou seja, congregam em si, ao mesmo tempo, a 
fantasmagoria alucinada do coletivo e a consciência hiperlúdica da imersão 
da história na catástrofe. (CANTINHO, 2004, p.11) 

O Boitatá verbaliza o cotidiano das populações, exprimindo os seus 

problemas e dificuldades. O Boitatá “não aparece na cidade, apenas sobrevoa 

recantos da ilha nos quais ainda estão conservadas as formas da natureza 

orgânica.” (BATISTELA, 2007, p. 130). O crescimento urbano desordenado está 

presente no dia-a-dia do morador da capital, e o Boitatá é para Cascaes um símbolo 

do processo de urbanização de Florianópolis, bem como uma crítica ao desvio de 

normas sociais.  

(...) um boitatá passeando na foz do Rio das Capivaras do Rio Vermelho da 
Lagoa da Conceição da Ilha de Santa Catarina. Ele contempla o grande 
número de sambaquis ou Casqueiros ali existentes. A razão dele contemplar 
estes monumentos históricos indígenas é porque com certeza eles 
representam para as Américas a mesma história que as pirâmides do Egito 
representam para a Europa e para o mundo. É um pecado cultural-social 
histórico usar o material destes monumentos para asfaltar ruas e fabricar cal 
de conchas7 

Batistela, ao nos falar da figura do Boitatá, nos lembra da quietude da noite 

estrelada, da casinha perdida entre a vegetação e a montanha, poeticamente relata 

que “até parece nos chegar aos ouvidos o silêncio bucólico da representação”. 

(BASTITELLA, 2007, p.130). 
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Figura 4: Boitatá Ilhéu – 1973 - 48,9  x 51,1 cm - Nanquim sobre papel 

Cascaes têm no Boitatá uma extensão de si, “Eu aprecio o boitatá / E até 

dedico -lhe amizade / Por ser partícula de mim / Em combustão e eletricidade”8. 

Durante o processo de criação percebemos o relacionamento do artista com sua 

obra, que dos sonhos e dos momentos de insônia há a inspiração para a produção 

de muitos trabalhos. Cascaes compartilha o seu desejo com a figura do Boitatá, 

descobrindo a um tempo, a sua afinidade com a sua figura decadente no seio de 

uma sociedade em que o capitalismo impera. 

A cidade é a alegoria maior da modernidade e Franklin Joaquim Cascaes ao 

tomar a cidade como o seu foco de análise, procura “estabelecer a mediação entre a 

imagem e a significação, no interior da rememoração poética.” (CANTINHO, 2004, 

p.17).  Franklin Joaquim Cascaes acompanhou o processo de modernização que 

ocorria nas comunidades, e através das alegorias presentes no desenho de bruxas, da 

cidade, figuras do ordinário e do boitatá, reclamou as transformações impostas pelo 

tempo, tornando estas alegorias alvitres do  contexto em que o artista viveu. O tempo, o 

espaço e as circunstancias são preservadas através de suas representações, e 

transformadas, modificam o cotidiano da população local. São alegorias de uma 

modernidade que lamenta o que já se perdeu, que lamenta suas ruínas.  
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1 Ver: SERPA, Élio Cantalício. A identidade catarinense nos discursos do Instituto Histórico Geográfico de Santa 
Catarina. In.: Revista das Ciências Humanas. Vol. 14. Florianópolis: UFSC, 1996. 

2 Kellyn BATISTELA desenvolveu a dissertação “Franklin Cascaes: alegorias da modernidade na Florianópolis de 
1960 e 1970” onde podemos observar um trabalho aprofundado a respeito das bruxas de Cascaes como 
alegorias da Modernidade.  

3 Consta no título da obra em manuscrito apenas os números “19”. 

4 No trabalho da autora BATISTELA pode-se encontrar mais detalhadamente análises sobre as bruxas e a 
relação de Cascaes com a política. 

5 Texto no desenho 0740 -  Eis o Cetro Bruxólico Utilizado por Vós, 1961 - 43,8x66,0cm – Grafite sobre papel e 
colagem. Acervo do Museu Universitário Professor Oswaldo Rodrigues Cabral – UFSC. 

6 MANUSCRITO 256.  Acervo do Museu Universitário Professor Oswaldo Rodrigues Cabral / UFSC. 

7 Manuscrito de Franklin Joaquim Cascaes. Acervo do Museu Universitário Professor Oswaldo Rodrigues 
Cabral/UFSC. Caderno 86.1962. 

8 Texto no do desenho. 0578A. Sem Título . Técnica: grafite sobre papel. Dimensões: 43,2 x 43,3cm. Data: 
16/11/1962.   
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Florianópolis. Museu Universitário Professor Oswaldo Rodrigues Cabral /UFSC. 
MANUSCRITO 256.  (Manuscr.)  

Figura 01 
Sem título 
13/08/1979 
75,1 x 66,3 cm 
Grafite sobre papel 
Acervo do Museu Universitário Professor Oswaldo Rodrigues Cabral / UFSC 

Figura 2 
Saudosa Procissão das Tainhas na Barra da Lagoa da Conceição da Ilha de Stª Catarina 8-
7-1975 
29/07/1980 
60,1 x 65,9 cm 
Grafite sobre papel 
Acervo do Museu Universitário Professor Oswaldo Rodrigues Cabral / UFSC 

Figura 3 
Pombeiro de Camarão 
28/02/1974 
66,9 x 46,2 cm 
Nanquim sobre papel 
Acervo do Museu Universitário Professor Oswaldo Rodrigues Cabral / UFSC 

Figura 4 
Boitatá Ilheu 
1973 
48,9  x 51,1 cm 
Nanquim sobre papel 
Acervo do Museu Universitário Professor Oswaldo Rodrigues Cabral / UFSC 
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