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OS EXCITÁVEIS DE SÉRVULO ESMERALDO E A POÉTICA DO MOVIMENTO  
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RESUMO: 
 
O cearense Sérvulo Esmeraldo embora mais conhecido como exímio gravador moderno, é 
autor igualmente de vasta produção de objetos cinéticos de diferentes configurações e 
materiais: acrílico, plexiglass madeira, metal. Este texto destaca a produção de 
objetos/caixas, intitulados Excitáveis, construídos pelo artista em plexiglass, nas décadas de 
1960/70, época em que estava radicado na capital francesa. No interior das caixas o autor 
insere formas e linhas variadas, que se movem por meio de eletricidade estática 
(eletrostática), produzida pelo espectador interativo, ao friccionar a superfície do objeto. 
  
Palavras chave: Arte Cinética, Objetos Interativos, Sérvulo Esmeraldo, Movimento.  
  
 
RÉSUMÉ: 
 
L´artiste cearense Sérvulo Esmeraldo, bien que plus connu comme excellent graveur eT 
sculpteur moderne, est l´auteur d´un grand nombre d´objets cinétiques de formes et 
matériaux différents: acrylique, plexiglas, bois, métal. Ce texte met en évidence la production 
des objets/boîtes, nommés Excitables, construits en plexiglas, dans les années 60/70, 
époque où il vivait à Paris. Á l´intérieur de la boîte l´auteur installe des formes et lignes 
variés, que se déplacent avec l´électricité statique (électrostatique), produite par le 
spectateur interatif, quand il frictionne la superficie de l´objet. 
 
Mots clés: Art Cinétique, Objets Interactives, Sérvulo Esmeraldo, Mouvement. 
  
  

 O interesse por dotar as obras de arte de movimento real impulsionou artistas de 

diferentes tempos e territórios, levando-os a desenvolver, com esse objetivo, 

pesquisas de variadas naturezas e calibres, mais intensamente a partir da metade 

do século XX. Os investimentos que facultaram a criação de objetos dinâmicos, 

sonoros e luminosos iriam pôr em crise os processos, suportes e materiais artísticos 

convencionais, substituídos por mecanismos eletromecânicos e materiais industriais.  

Paris seria o centro difusor da expressão arte cinética1, utilizada para designar as 

obras que têm o movimento como princípio, cujo marco inicial foi a mostra Le 

Mouvement, na Galeria Denise René (1955)2, então a grande incentivadora desse 

gênero de obras. Na oportunidade foi lançado o Manifesto Amarelo redigido por 

Victor Vasarely - artista e teórico influente da arte cinética -, bem como um artigo 

sobre a mostra, denominado Movimento/tempo ou as quatro dimensões da plástica 
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cinética, de autoria do historiador Hulten Pontus, nos quais era utilizada várias vezes 

a palavra cinético, além de ser mencionada a expressão plástica cinética já no título 

do ensaio citado (Bértola, 1973, p.15-16). As idéias de Vasarely expressas naquele 

Manifesto acabariam influenciando toda uma geração de artistas mais jovens 

atuantes na capital francesa, embora alguns deles se afastassem delas ou as 

interpretassem com total liberdade e autonomia, a exemplo de Jesus Rafael Soto e 

Yaacov Agam. Se as idéias de Vasarely tornavam-se significativas para a 

compreensão do cinetismo, não deixavam de se mostrar, herdeiras do ideário da 

Bauhaus, como observou depois Pontus, sem contar que na prática, Vasarely se 

limitava “a produzir uma pintura abstrata, na qual manipula diferentes formas de 

transparência e efeitos cinéticos engendrados pelo movimento dos espectadores 

(deslocamento do campo visual)” (PONTUS, 1988/9, p. 18). 

 Ao longo dos vinte anos seguintes, a Galeria Denise René promoveu uma série de 

exposições de arte cinética, apresentando o que de mais emblemático se produzia 

no mundo. O brasileiro Sérvulo Esmeraldo participou de uma dessas mostras, na 

mesma galeria, ao lado de renomados artistas internacionais, como Albers, 

Vasarely, Yvaral, Honeger, Le Parc, Soto, Morellet, Nemours, Tomasello, alguns dos 

quais seriam mencionados por ele como referência artística.               

 Para teóricos e artistas, como Frank Popper, Guy Habasque e Victor Vasarely, a 

denominação Arte Cinética abarcava tanto obras visuais bidimensionais (pinturas) 

como objetos tridimensionais, posição da qual discordavam autores, como William 

Seitz, H. Arnason e Frank Malina, que consideravam como sendo obras cinéticas 

apenas as da segunda estirpe de objetos. No primeiro caso, as obras são estáticas, 

mas parecem dotadas de um movimento virtual e instável, de natureza 

psicofisiológica, que é na verdade apenas sugerido. Essa sensação é produzida pela 

aproximação ou pelo afastamento sequencial dos elementos geométricos, que 

confundem a visão e fazem com que as formas e as oposições de cores induzam a 

retina a detectar um movimento subjetivo ou ilusório de expansão e regressão, 

percebendo equivocadamente a existência de estímulos visuais, que geram 

reentrâncias e saliências sobre a superfície bidimensional do suporte, tal como 

ocorre nas pinturas de Victor Vasarely, Yacob Agam, Bridget Riley, Jesus Soto, 

Bury. Nesse caso, as obras não deixariam de se mostrar, de alguma maneira, 

tributárias da noção de simultaneidade engendrada pelos cubistas e futuristas, que 
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propunham a representação do movimento dos corpos ou das formas artísticas 

sobre um campo visual fixo. 

A maioria dos teóricos considera como pertencendo à categoria da arte cinética, 

apenas as esculturas/objetos tridimensionais capazes de produzir movimento real, 

luz e som acionados por artifícios eletromecânicos ou eletromagnéticos, tal como 

ocorre entre outros casos, com as obras de Tanguely, Schöffer, Malina, Kosice, 

Takis, Rickey, Ueker, Palatnik, Salgueiro, Esmeraldo, Di Prete. Os Polivolumes de 

autoria de Mary Vieira e os Excitáveis de Sérvulo Esmeraldo estabelecem uma 

espécie de antítese ao movimento gerado por meio de artifícios mecânicos. É a ação 

do espectador, que com sua participação e interação, movimenta os dispositivos 

móveis das obras e modifica a sua configuração em um tempo real. Os objetos 

construídos por esses três brasileiros não são dotados de motores, mas de 

mecanismos móveis que permitem algum tipo de funcionamento pautado pelos 

artistas em princípios científicos, e que facultam que eles se movimentem 

exclusivamente mediante a ação e a interação do público. Enquanto nas obras 

movidas por artifícios eletromecânicos a interação do interlocutor se restringe, não 

raramente, a acionar o botão do interruptor para fazê-las funcionar, no caso dos 

Polivolumes, Bichos e Excitáveis é a mão do espectador que se transforma no motor 

da obra.    

A diversidade de objetos e procedimentos entendidos como integrantes do 

cinetismo, se por um lado mostram a complexidade, e não raramente geram 

equívocos que transparecem nos discursos sobre esse gênero artístico, por outro, é 

possível concluir que por mais diversa que seja a sua aparência, peculiaridade de 

materiais, formatação construtiva e funcionamento, há entre eles algo em comum: 

solicitam e dependem da interação do público.  E mesmo que a participação seja 

prevista e limitada àquilo que é programada pelo artista, a arte cinética não deixa de 

ser inclusiva e relacional, por propor a integração social, admitindo a participação de 

todos os interlocutores, independentemente de suas respectivas experiências, 

habilidades, conhecimento ou familiaridade artística.   

O movimento real das formas artísticas pôs em xeque a idéia de representação e 

“sua característica essencial, o distanciamento em relação a um ponto fixo”. Na 

pintura e na escultura tradicionais o movimento é sugerido ou representado na 
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“matéria estática”, enquanto que a obra cinética produz, perpetua ou repete 

infinitamente uma dinâmica, que “se manifesta na metamorfose, e apresenta como 

particularidade o ´estar em movimento`”, o que torna “a plástica cinética, a mais 

concreta das artes” (BÉRTOLA, Ib., p. 20-21). 

O concretismo foi a principal via de acesso de muitos artistas tanto europeus quanto 

sulamericanos à produção de objetos cinéticos, de diferentes materiais e 

formulações, utilizando a tecnologia como principal recurso capaz de movimentá-los, 

valendo destacar entre os brasileiros, as criações pioneiras de Mary Vieira e 

Abraham Palatnik, iniciadas no final da década de 1940.  

A tecnologia no país era, na época, muito incipiente, somando-se a esse fato, outras 

situações adversas, como o conservadorismo que contaminaria até mesmo as 

instituições vanguardistas, a exemplo da Bienal Internacional de São Paulo, cuja 

seleção e premiação pautaram-se inicialmente nas tradicionais categorias artísticas, 

não abrindo espaço para obras que se afastassem de tal modelo.  

Por essas e por outras razões, a ousadia dos pioneiros artistas cinéticos se acentua 

e ganha novos contornos, seja por terem atuado isoladamente, seja porque o gênero 

de obras por eles produzido encontrava interlocução muito restrita, o que explica a 

recusa do Aparelho Cinecromático de autoria de Palatnik na I Bienal (1951), seguida 

da ida de Mary Vieira para a Suíça, onde daria continuidade à produção de 

Polivolumes, iniciada no interior de Minas Gerais. Foi preciso esperar mais 

dezesseis anos para a reformulação da Bienal, que deixava de se pautar em 

categorias artísticas, passando a premiar o conjunto de obras de um mesmo artista, 

além de abrir-se aos novos suportes e linguagens. Assim, a IX Bienal (1967) 

apresentava pela primeira vez uma tímida seção de objetos artísticos que balizavam 

a relação com a tecnologia, da qual participaram, entre outro, Jean Tanguely e suas 

máquinas fantásticas e autodestruidoras e o argentino Julio Le Parc (que no ano 

anterior recebera o Grande Prêmio de Bienal de Veneza). Numa crítica entusiástica 

sobre essa mostra, Mário Pedrosa (1975, p. 301) destacaria, entre outras coisas: “O 

tabu do ´não me toques` é afinal abandonado. E os espectadores em massa enfim 

compreendem, e aceitam, o convite e participação”.  
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O investimento nesse gênero de obras se repetiu quatro anos depois na XI Bienal, 

que apresentou a mostra especial Proposições (também batizada de “Arte, Ciência, 

Vida, Tecnologia”, título do texto do catálogo de autoria de Aldir Mendes de Souza). 

Passaria a ser freqüente a partir daí a exibição de objetos cinéticos pela instituição, 

em virtude do crescimento vertiginoso desse gênero de obras interativas, que 

mantinham interface com a tecnologia como de sua projeção no circuito artístico 

internacional.  

Mesmo após o deslocamento do centro cultural de Paris para Nova York na metade 

do século passado, a capital francesa continuaria sendo a fonte onde bebiam 

artistas cinéticos vindos de várias partes do mundo, inclusive de brasileiros que para 

lá seguiram como pensionistas. A crise gerada pela Segunda Guerra não diminuiu o 

fascínio dos artistas por aquela capital, que ali encontravam condições favoráveis à 

produção e veiculação de produtos artísticos que subvertiam a tradição. 

A adesão à produção cinética por nossos artistas transcorreu durante a permanência 

prolongada em Paris, como foi o caso de Sérvulo Esmeraldo, enquanto outros casos 

o fizeram tão logo retornaram ao país de origem, tal como ocorreu com Maurício 

Salgueiro.  

O artista cearense afirmou algumas vezes, em depoimentos à imprensa, que a 

escultura foi o seu primeiro processo expressivo, mas por falta de condições de 

executar seus projetos no estado de origem, recorreu à gravura como seu principal 

meio de expressão3, laboratório de pesquisa e de transfiguração da linguagem, 

processo que se intensificou com a sua transferência para a capital paulista (1951-

1957). Alcançava já nesse período algum reconhecimento elaborando gravuras de 

sintaxe expressionista, graças à consistência expressiva, individualidade e exímia 

execução das imagens como as que foram apresentadas na individual realizada por 

ele no Clube dos Artistas e Amigos das Artes (o Clubinho) em 1956, na sede do 

Instituto dos Arquitetos, quando o governo francês concedeu ao jovem artista uma 

bolsa de estudos para se aperfeiçoar em Paris. 

Esmeraldo chegava àquela cidade em agosto do ano seguinte, encontrando-se lá 

com o conterrâneo Antônio Bandeira, que o aconselhou a aperfeiçoar-se em 

litografia na École des Beaux Arts. Paralelamente, dedicou-se à gravura em metal, 
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no ateliê de Friedlander, freqüentando, depois, o de Serge Poliakoff. Visitava com 

frequência o Gabinete de Estampas da Biblioteca Nacional da França, para analisar 

a obra dos grandes mestres do passado. O contato com as estampas de Dürer foi 

para o brasileiro revelador, fascínio não recaía propriamente sobre a imagética, mas 

era a exímia técnica do buril do alemão que o fascinava, processo em que o 

cearense iria se aperfeiçoar e tornar-se um dos mais talentosos artistas. Foi também 

no mesmo Gabinete de Estampas que ele teve contato com a gravura de Paul Klee 

e obra dos construtivistas, que igualmente o instigaram4.  

Se do ponto de vista formal, a gravura em metal do brasileiro não revelaria afinidade 

com a do suíço, seria no traçado incisivo, na economia de formas e na clareza das 

composições de formulação geométrica que melhor se desvelava o tributo prestado 

por ele a Klee. Sérvulo Esmeraldo abandonaria rapidamente a gramática figurativa 

pela abstração construtiva, destacando-se pela clareza e equilíbrio das 

composições, pelo ritmo das formas e pelo rigor e precisão com que utilizava e 

contrapunha os brancos e os pretos, marcas inconfundíveis de sua poética5.  

Decidiu permanecer em Paris ao final da bolsa de estudos, por estar integrado ao 

seu ambiente artístico, como por ali desenvolver, paralelamente à produção de 

gravuras, pesquisas com diferentes suportes, linguagens e materiais. Reafirmando o 

interesse dos artistas brasileiros pela pesquisa de novos meios e pela introdução da 

tecnologia das obras de arte, passando a produzir também obras tridimensionais de 

formulação geométrica, a partir da segunda metade da década de 1960. Nessas 

esculturas e objetos em metal, madeira, acrílico e mármore, iria explorar tanto o 

movimento real quanto o virtual, pautando-se em formulações teóricas de cunho 

matemático e nas leis da Física. 

 Embora Sérvulo Esmeraldo se definisse pela arte cinética em uma época em que 

essa gramática já tinha sido amplamente difundida, pode-se afirmar que ele apenas 

revitalizou aquilo que fazia espontaneamente desde a adolescência, quando 

começou a produção pioneira de brinquedos e jogos cinéticos no Ceará. Eram 

movidos por energia eletrostática, que iria adotar igualmente nos seus Excitáveis 

produzidos em Paris, cidade onde ele tomou consciência de que muitos outros 

artistas se dedicavam à produção de objetos artísticos dotados de movimento.  

Contribuiu para essa percepção, bem como para a rearticulação do seu respectivo 
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processo de investigação e de criação, o fato do brasileiro ter-se estabelecido na 

capital francesa numa época de grande efervescência cultural, e pouco depois da 

realização da emblemática e supracitada exposição Le Mouvement, na Galeria 

Denise René, que instigou toda uma geração de artistas europeus. O brasileiro teve 

certamente contato também com os Automates, Relevos Meta-Mecânicos e 

Esculturas Mecânicas, as Méta-Matics, de autoria de um dos mais convictos 

herdeiros do Dada Jean Tanguely, obras que começaram a ser expostas em 1954, 

em Galerias como a Arnaud e a Iris Clert, e na Bienal de Paris, transitando, ainda, 

por prestigiados espaços culturais de diferentes partes do mundo.   

As esculturas/máquinas sensoriais, barulhentas, irônicas e anárquicas, movidas por 

engrenagens mecânicas e motores elétricos, não parecem ter despertado, no 

entanto, grande fascínio no cearense Sérvulo Esmeraldo. Foram as obras do 

venezuelano Jésus Raphael Soto e as do americano Alexander Calder expostas na 

Galeria Denise René (1961), e a produção de alguns dos integrantes do Groupe de 

Recherche d´Art Visuel (1960-1968)6, de modo especial a de Julio Le Parc, 

apresentada na mesma galeria, as que iriam instigar e incentivar o brasileiro a 

elaborar objetos dotados de movimento.  

Se isso parece explicar tanto a retomada e o aprofundamento pelo brasileiro das 

pesquisas com a eletricidade estática, utilizando-a para mover formas, linhas e 

cores, de material plástico, metal, papel celofane, materiais esses inseridos por ele 

dentro de caixas transparentes, talvez se possa tributar a Calder a perspicácia do 

cearense de recorrer igualmente de um princípio físico para imprimir movimento aos 

seus objetos escultóricos, embora de natureza diferente do que era utilizado pelo 

americano.  

Sabe-se que Calder, paralelamente à pintura, construiu em arame e chapas de 

cortiça e madeira, as primeiras figuras em miniatura de seu Circo mecânico, ao 

longo da segunda metade da década de 1920, recursos que lhe permitiam manipular 

as pernas e os braços das figuras, para fazerem malabarismo e dançarem. Segundo 

o artista, ao visitar o ateliê de Mondrian em Paris teve a sensação de ver as formas 

coloridas das telas do pintor se movimentando, gerando um espetáculo que ele 

definiu como magnífico (Apud PONTUS, 1955:34). Surgia-lhe então a idéia de criar 

os móbiles, recortando formas geométricas de papel cartão, usando as mesmas 
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cores das telas do holandês. Em 1931 o americano criava as primeiras construções 

dinâmicas, acionadas por motores. Mas Calder logo começaria a procurar outros 

meios mais simples e eficazes de movimentar os objetos, por considerar os motores 

deselegantes e grandalhões, interferindo assim na estética dos móbiles, além de 

produzirem um movimento repetitivo e monótono.  

Ao se instalar em Paris, em 1933, esse engenheiro americano descobriu a 

possibilidade que procurava para imprimir movimento aos seus objetos, observando 

o movimento pendular de alguns entes da natureza, e o princípio do equilíbrio da 

balança. Mediante a utilização de hastes de ferro e fios de aço, na ponta dos quais 

articulava formas geométricas recortadas e pintadas por ele com as cores primárias 

e as neutras, que se movimentavam por uma corrente de ar, ou por um simples 

toque, nasciam os Móbiles, denominação que alguns historiadores creditam ao 

amigo Marcel Duchamp, outros a Arp7. Uma vez instalados, os móbiles passam a 

empreender um movimento incessante, ora mais rápido ora mais lento, dependendo 

da fonte de energia que os impulsiona, sem que o equilíbrio da composição se 

altere. 

Calder abria, portanto, uma perspectiva inédita para retirar a arte da imobilidade, 

mudando ao mesmo tempo os rumos da arte e da história. O teórico Frank Popper 

(1968, p. 93-120), afirma que esses e outros investimentos revelam que a origem da 

arte cinética está diretamente relacionada com a déia de progresso e imbricada na 

dinâmica do campo científico (matemática, física, química), mas não deixam de 

estabelecer também algum tipo de relação com os fenômenos naturais e outros 

campos do conhecimento, como a filosofia, psicologia e a biologia.  

Depois de ter contato com os móbiles de Calder em Paris, o brasileiro iniciava um 

período de pesquisas para encontrar meios próprios de imprimir movimento a suas 

esculturas. Construiu as primeiras obras cinéticas, recorrendo a ímãs, eletroímãs 

(1967), e à eletricidade estática. Na verdade, o nosso artista apenas revitalizava e 

aprofundava os conhecimentos adquiridos por ele na adolescência sobre a geração 

de eletricidade estática, recorrendo, agora, a livros científicos antigos, disponíveis na 

Biblioteca Nacional da França. A eletrostática é um recurso extremamente simples e 

possível de ser produzido e utilizado em diferentes setores, seus princípios 

fundamentais respaldam-se nos conhecimentos da matemática e da física do século 
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XIX, quando a mesma foi descoberta. Com o surgimento da energia elétrica, a 

eletrostática foi praticamente esquecida, razão de ser pouco conhecida e estudada8.  

As pesquisas visando imprimir movimento às obras se revelaram inesgotáveis, 

validando a idéia de originalidade que alinhava com a utopia moderna do novo pelo 

novo. Recorrendo tanto a artifícios complexos, sofisticados e dispendiosos, como a 

soluções relativamente simples e que não exigiam grandes investimentos 

financeiros, aproximando sem exceção ciência e arte. Não se tem notícia, pelo 

menos no Brasil e na França, de inventos similares aos de Sérvulo Esmeraldo, o que 

permite afirmar que o artista formulou novas possibilidades criativas e perceptivas, 

subvertendo os limites da capacidade de imaginar e de abstrair, pautando-se 

igualmente em princípios científicos. Isso confirma que o cinetismo impôs aos 

artistas a aplicação de conhecimentos específicos no campo da física, da 

matemática e da engenharia, sem os quais não seria possível engendrar 

mecanismos, eletromecânicos, eletrostáticos e aerodinâmicos.  

Convencido de que o processo de criação artística é regido por uma parcela de 

espontaneidade, tal como ocorre com as experiências levadas a efeito em qualquer 

outro campo do conhecimento, mesmo que submetidas a planejamento e a cálculos 

de precisão, o brasileiro apostava na eletrostática como recurso eficaz para imprimir 

movimento às linhas, formas e cores, sem a repetição monótona do obtido com o 

auxílio de motores. O artista iria utilizar a energia que emana do corpo humano para 

movimentar os elementos geométricos de metal, plástico ou papel colorido e fios de 

linha e de metal depositados soltos no interior de objetos/caixas de madeira com a 

tampa de plexiglass (material plástico transparente e flexível). Quando desejava 

obter um ritmo ou um movimento mais uniforme das linhas, os pedaços de fios eram 

introduzidos pelo artista em pequenos orifícios e uma das pontas colada a uma 

superfície quadriculada de papelão ou de acrílico fixada no fundo da caixa, 

permanecendo o restante deles soltos. Ao friccionar a superfície externa da caixa 

com a mão – que também funciona como um écran ou tela - o espectador produz 

energia e descargas elétricas, a eletricidade estática, artifício que atrai as para a 

superfície de plexiglass as linhas e formas geométricas ou confetes coloridos de 

papel, plástico ou metal, posicionados no fundo da caixa. Assim estimulados e 

despertados de sua inanição, esses elementos levitam ou se movimentam 

incessantemente, num ritmo que jamais de repetirá.  
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Para Esmeraldo essa dinâmica visual se configura como pura poesia, sendo que o 

resultado remete imediatamente à pintura abstrata. A diferença é que essa pintura 

não é estática e adquire um fascinante mistério ou magia, pois as formas e cores de 

movimentam e se transfiguram permanentemente. Embora de formulações muito 

diferentes e utilizando recursos bem mais simples, o efeito plástico dos Excitáveis se 

aproxima do que é produzido pelos Cinecromáticos de Palatnik.  

Em outros objetos, o cearense recorria a eletroímãs colocados no interior da caixa, 

para atrair pequenas hastes ou outros elementos de metal, como alfinetes e círculos, 

fazendo-os mover-se, num efeito similar ao da fricção manual. Ao interromper a 

ação, os elementos flutuantes se precipitam novamente no fundo desse 

objeto/receptáculo/evento tornando-se inertes, remetendo, assim, à idéia fatídica de 

esvaecimento e de morte, até que o espectador decida outra vez reanimá-los, 

emprestando-lhes sua energia e devolvendo-lhes a vida. 

Em entrevista a Hugo Auler (1976), o artista oferecia informações sobre os princípios 

científicos que regem a eletrostática ou eletrização por atrito, e como qualquer 

pessoa poderá construir objetos excitáveis recorrendo apenas a materiais 

rudimentares. Afirmava, ainda, que as experimentações com a eletricidade estática 

foram intensificadas a partir de uma solicitação que lhe fez em Paris o poeta Vinícius 

de Moraes, para que ilustrasse um poema de sua autoria, Anunciação, escrito por 

ele em homenagem a sua filha mais nova. A poesia fora colada por ele no fundo de 

uma caixa e queria que o artista fizesse com que pequenos elementos formais se 

movimentassem suavemente, lembrando pétalas de rosas sendo espargidas sobre 

as palavras, numa referência ao assunto abordado no poema9. Sérvulo Esmeraldo 

construiu, então, uma tampa em acrílico para a caixa, e no interior desta depositou 

fragmentos de papel vermelho transparente. ”Friccionando com a mão a superfície 

de plexiglas, os pedaços de papel subiam e ficavam colados na parte interna da 

tampa, e, depois, iam caindo pouco a pouco, à medida que desapareciam os efeitos 

das descargas eletrostáticas, produzidas pela fricção das minhas mãos” 

(ESMERALDO, in Auler, 1976). 

O escultor elaborou, ao longo de mais de dez anos inúmeros Excitáveis, de 

pequenas e de grandes dimensões, entre eles um livro-objeto intitulado Trois 

poèmes aimés contendo, além da poesia de Vinícius de Moraes, um poema musical 
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de autoria de Rimbaud e outro L´Adieu, de Apollinaire. Como solução para os dois 

últimos casos, inseriu fragmentos de fios muito finos de cobre ou alumínio e alfinetes 

de aço no interior de uma caixa, valendo-se dos mesmos princípios de eletricidade 

estática, para fazer esses elementos saltitarem e flanarem sobre os textos poéticos, 

numa analogia à polifonia musical, sempre que o espectador friccionasse a tampa 

da caixa.   

Os Excitáveis se estabelecem como jogos lúdicos, predispondo o observador a 

interagir com eles, pois será a partir de sua energia que o participante transformará 

as formas inertes numa sucessão de elementos fluidos e dinâmicos. Tais objetos, 

embora se aproximem da escultura e da pintura, não são nem uma coisa nem outra, 

pois as imagens nele produzidas não instigam apenas a visão, mas envolvem 

também a sinergia do tato ou do toque. A fricção manual pelo espectador faz com 

que a superfície do objeto se transforme em um écran excitante e fascinantemente 

instável ou modificável. Essa experiência inédita, somada à percussão dos efeitos 

visuais pelo espectador, retiram-no da posição contemplativa, interferindo no seu 

comportamento e percepção. Colocam-no, ainda, como co-autor e agente 

modificador da obra, considerando que ele recria e imprime uma nova pertinência 

visual e dinâmica às formas, às linhas e às cores, reordenando-as e atribuindo-lhes 

um ritmo vital que se altera continuamente, escapando a qualquer previsibilidade do 

artista/autor.  

Além dos Excitáveis, o artista cearense elaborou também outro gênero de esculturas 

cinéticas, dotadas de placas móveis de acrílico ou de aço, nas quais insere cortes e 

incisões. Sem nos alongarmos na análise dessas obras, considerando não ser esse 

o objeto desta comunicação, vale mencionar que algumas dessas esculturas são 

volumes concretos de acrílico, de grandes dimensões (Cubos, prismas, cilindros, 

paralelepípedos), formas essas de grande precisão, clareza e síntese, que o autor 

compara aos entes da natureza. Introduz nesses sólidos cortes ou vazamentos, 

horizontais ou verticais, retos ou ondulados, que produzem contrastes de luz e 

sombra, e, portanto, um efeito dinâmico, que é na verdade um movimento virtual, 

que se altera e se dinamiza de acordo com o movimento empreendido pelo 

espectador diante deles.     
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Essas obras e os Excitáveis reafirmam os postulados expressos por teóricos 

contemporâneos do calibre de Edmond Couchot e Paul Virilio quando mencionam 

que a relação arte/tecnologia, analógica ou digital, e o movimento real ou virtual dos 

objetos artísticos não se realizam plenamente sem a ação interativa do 

espectador/participante, e sem ela a tentativa de construir objetos dinâmicos ou 

vivos fracassará. Por mais complexa e sofisticada que se queira a poética 

tecnológica, ela não prescinde da interação do interlocutor, pois sem a sua 

participação o objeto se manterá inerte, estático, inanimado, como qualquer obra de 

escultura ou pintura tradicional. 

Mas se é verdade que Sérvulo Esmeraldo descobriu, tanto quanto Calder, uma 

maneira inusitada de imprimir movimento às formas de suas esculturas/caixas, o 

brasileiro não desfruta de posição e reconhecimento no cenário artístico mundial, 

que se compare à do americano, sem contar que a produção cinética do nosso 

artista ainda não mereceu nenhuma investigação específica nem foi devidamente 

inserida na historiografia da arte brasileira. Tal como ocorreu com outros artistas 

cearenses que se projetaram em Paris, a exemplo de Antônio Bandeira que afirmava 

ser Fortaleza a cidade mais cosmopolita do planeta, Sérvulo Esmeraldo nunca 

abandonou o sonho de voltar à terra natal, não se fixando nem lá nem cá. Depois de 

viver 25 anos em Paris, onde conquistou extraordinário reconhecimento, o brasileiro 

decidia retornar ao Ceará (1979). Sua obra transitou por museus e galerias de 

muitos países o que explica porque somente ele e Palatnik foram incluídos na 

exposição Os Cinéticos. Realizada com o intuito de revitalizar e oferecer uma visão 

de conjunto da produção realizada ao longo do século XX, por artistas de diferentes 

continentes. Organizada pelo Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, de Madri, 

e embora tivesse sido apresentada também no Brasil, no Instituto Tomie Ohtake de 

São Paulo (2007/8), a mostra destinou espaço muito mais generoso aos artistas 

europeus, incluindo os dois brasileiros certamente para assegurar seu trânsito no 

nosso país, mas deixando de fora injustamente vários nomes, cuja produção nada 

deve à arte cinética internacional. 

A partir de seu retorno a Fortaleza, a obra de Sérvulo Esmeraldo deixaria de ser 

mostrada na Europa e, inexplicavelmente, também não encontrou grande acolhida 

no Brasil, permanecendo desconhecida e ignorada pelos brasileiros. Vale citar que, 

em comunicação apresentada por no Colóquio Convergências na Arte 
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Contemporânea (2007), na UNICAMP, André Parente confessava que descobrira 

pouco antes os Excitáveis e expressava sua perplexidade diante dessas obras: 

Em minha última temporada Parisiense (2004) conheci alguns quadros-objeto 
intitulados Excitáveis, criados pelo artista plástico cearense Sérvulo Esmeraldo. Foi 
um choque, literalmente! Fui tomado por uma emoção ainda dura, e que só se 
intensificou desde então, à medida que me pus a pesquisá-los. 

Os excitáveis são, antes de mais nada, quadros-dispositivos de um tipo muito 
particular. Pois, além de pinturas abstratas, são máquinas eletrostáticas. Isto é, um 
quadro sensível à energia eletrostática que emana do espectador e das condições 
atmosféricas, visando à produção de efeitos cinéticos visuais e sensoriais 
(PARENTE, 2007, p. 213). 

 

Exceto algumas esculturas elaboradas para o poder público cearense, entre elas 

uma fonte cinética de grandes proporções para uma praça central daquela capital, 

prestes a completar 81 anos de idade, o artista permanece isolado no seu Estado 

natal, injustamente esquecido.   

 

                                                 
1 Deve-se ressaltar, porém, que a expressão “ritmos cinéticos”, já havia sido empregada por Gabo e Pevsner, no 
Manifesto Realista de 1920, data em que o primeiro também constrói em aço e graças à utilização de um motor, 
o primeiro objeto cinético. Subsequentemente, artistas como Léger, Schlemer, Kiesler, Duchamp, Calder e 
Pesánek (artista Tcheco), e dois anos depois foi publicado o Manifesto sobre o sistema dinâmico construtivo das 
forças, por Alfredo Kamény e Moholy-Nagy, tido como o segundo manifesto da arte cinética, ano em que esse 
artista começava a construir o Modulador de Luz, sua primeira obra/máquina. Os integrantes do Grupo Madi, 
criado por Kosice em Buenos Aires (Argentina), em 1948, empregariam igualmente nas artes plásticas as 
expressões: cinético, cinemático, cinetismo e móbile, para se designar diferentes objetos e formulações artísticas 
dotadas de movimento real ou virtual. Em Milão (Itália), Bruno Munari publicava uma série de manifestos, entre 
eles: Máquina-Arte Maquinismo, Arte Orgânica, Desintegração e Arte Total, que exerceu forte impacto sobre 
Tanguely, e com o qual este manteve contato, naquela cidade italiana, em 1954. 

2 Participaram da exposição: Agam, Bury, Duchamp, Jacobsen, Soto, Tinguely, Vasarely e Calder. Exceto 
Duchamp, Calder e Jacobson todos apresentaram obras que simulam um movimento virtual e sua transformação 
no espaço, sem serem, todavia, cinéticas, pois não eram dotadas de movimento real, constituindo-se na maioria 
dos casos em obras bidimensionais.   

3 Nascido na região do Cariri, cidade de Crato, Ceará (1929), passou a infância em contato com a natureza, no 
engenho de açúcar da família. Manifestou muito cedo vocação e interesse pela arte, elaborando xilogravuras de 
cenas do engenho, influenciado pelas ilustrações da literatura de cordel. Sem condições de obter embasamento 
artístico transfere-se para Fortaleza na década de 1940, onde se integra à Associação Cearense de Artes 
Plásticas. Seguiria os passos da geração de jovens pintores que o precedeu, a qual estimulada e orientada pelo 
suíço Jean Pierre Chabloz, iria buscar, um pouco antes dele, novas perspectivas para se profissionalizar no Rio 
de Janeiro. Aconselhado pelo suíço, Esmeraldo transferia-se no início dos anos de 1950 para a capital paulista, 
decidido a cursar a arquitetura e a buscar ampliar os horizontes artísticos, para investir na carreira profissional. 
Procura, então, o conterrâneo Aldemir Martins, radicado naquela cidade, com o qual iria participar da montagem 
da I Bienal Internacional de São Paulo. Este aconselha o jovem a freqüentar o ateliê de Gravura do Museu de 
Arte Moderna de São Paulo, ali produzindo gravuras sob a orientação de Lívio Abramo, Marcelo Grassmann e 
Bruno Giorgi, época em que recorria à figuração de matriz expressionista. A identificação com os mestres 
ampliava o tempo de permanência no ateliê, impulsionando a produção de imagens gráficas e desenhos, 
tomando a decisão de abandonar os estudos de arquitetura. Instala seu ateliê no bairro de Pinheiros e emprega-
se como desenhista do jornal Correio Paulistano, para o qual escreve também artigos sobre gravura (Perez, 
1962). 

4 Sérvulo Esmeraldo organiza também uma mostra de gravura popular brasileira na mesma Biblioteca, além de 
escrever também um texto sobre as obras expostas.  
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5 O brasileiro integrou em Paris, com Fiorini e Tratzik, um grupo vanguardista de gravura. E Confirmando sua 
expertise na gravura em metal angariou pouco depois de sua chegada a Paris, a edição de um álbum, além de 
ter recebido, alguns anos depois, da Casa da Moeda da França encomenda de estampas para a confecção de 
medalha de bronze e da moeda de dez francos (1970). 

6O Grupo era integrado, entre outros, por Garcia Rossi, Julio Le Parc, Morellet, Sobrino, Stein, Yvaral. 
Entretanto, outros grupos surgiram em diferentes países europeus, como a Itália, sem contar que vários artistas 
cinéticos já atuavam há algum tempo de forma independente na capital francesa, como Jean Tinguely. 

7 Entre outros, Elena Bértola, afirma ter sido Duchamp “o primeiro a aplicar o primeiro a chamar de móbil as 
esculturas moventes por forças aleatórias” de Calder (op. cit. 1973, p. 19). Jean-Luc Daval afirma ter sido Jan 
Arp o autor da denominação (Histoire de la Peinture Abstraite, 1988, p. 160). 

8 Para difundir os conhecimentos por ele adquiridos em eletrostática, e explicar como utilizá-la na construção de 
obras excitáveis o artista escreveu um pequeno livro, que foi editado na Bélgica, em francês, denominado 
Méthode pratique et illustrée pour construire un excitable, précédée d´une notice sur l´électricité statique (Método 
prático e ilustrado para construir um excitável, precedido por uma informação sobre a eletricidade estática). 
Antuerpen: Guy Scraenen Éditeur, 1976.  

9 Nesse poema, o autor refere-se a um anjo, que acalenta a menina enquanto ela dorme, lançando 
delicadamente sobre seu corpo pétalas de rosas. 
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