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RESUMO: 
 
Discutindo relações entre imagem e forma a partir da retomada crítica de textos de Carl 
Einstein e Aby Warburg, e de trabalhos de campo, análises de ritos, obras de arte, objetos, 
fotografias e filmes feitos em cultos religiosos de matrizes africanas no Brasil, antes e hoje, é 
possível pensar questões relativas aos cruzamentos dos campos da antropologia e da 
história no que tange à arte. 
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ABSTRACT: 
 
The text discusses some connections of image and form using texts by Carl Einstein e Aby 
Warburg, analyses of rites, art works, objects, photographies, and films made in african-
brazilian religions, nowadays and before, to think topics of anthropology, history, and art. At 
the end, it focuses on the work of Mario Cravo Neto. 
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1. Respostas a um desafio 

Este texto procura responder ao desafio posto pelos organizadores do Simpósio 

“Crise da Imagem ou Crise das Teorias?”, realizado em São Paulo, em 2008: 

promover uma avaliação crítica e, principalmente, uma revisão dos debates sobre a 

onipresença das imagens, ou a crise da imagem dela resultante, os quais têm 

dominado o debate no campo da História da Arte nos dois lados do Atlântico desde 

o surgimento do assim chamado ‘iconic turn’, ou ‘pictorial turn’, a partir de duas 

perspectivas fundamentais: historiográfica e teórica. Estando eu pesquisando 

relações entre arte e afro-descendência no Brasil, pretendo responder a esse 

desafio discutindo relações entre imagem e arte em práticas religiosas 

afrobrasileiras, especialmente no Candomblé. Para pensar possibilidades de conferir 

estatuto de arte a objetos e ações inerentes às religiões com matrizes africanas, me 
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parece produtivo, primeiro, retomar dois textos de Carl Einstein e Aby Warburg, 

considerados já há algum tempo como clássicos da teoria da arte, de sua crítica e 

história: respectivamente, “Negerplastik”, publicado em 1915,1 e “Imagens da região 

dos índios Pueblo da América do Norte”, publicado em 1923.2 Em seguida, pretendo 

analisar relações entre corpo, meio e imagem em algumas práticas no Candomblé. 

Por fim, verei como artistas contemporâneos enfrentam essas relações a partir da 

vivência religiosa do Candomblé, destacando a obra de Mário Cravo Neto. 

2. Crítica, história, teoria da arte – rebatimentos 

As razões da escolha desses textos de Einstein e Warburg devem-se, eu espero, 

não à situação de minha saúde física e mental, uma vez que é curiosa a 

coincidência dos mesmos terem sido produzidos ou publicados em tensão com a 

enfermidade de seus autores.3 Prefiro pensar que esses textos foram produzidos em 

momentos de crise pessoal de seus autores que são também de crise da arte, de 

sua crítica, história e teoria. De onde emerge a pertinência de revê-los em um 

debate contemporâneo sobre crise da imagem, da arte e suas teorias. 

Pode-se tomar como precedente o que fez Einstein, cujo interesse pela arte da 

África se nutriu na convivência com artistas, marchands e colecionadores, seus 

interesses estéticos, apropriações artísticas e acervos, entre a Alemanha e a França 

nas primeiras décadas do século XX. Com efeito, no Brasil hoje, o pesquisador 

encontrará um diálogo intenso de artistas com práticas culturais afro-descendentes. 

São diálogos em sua maior parte conscientes, estabelecidos pelos artistas a partir 

de experiências com diversas das Áfricas presentes em cidades brasileiras. Diálogos 

heterogêneos, muitas vezes esporádicos, pontuais em suas obras, dispersos pelo 

território brasileiro, embora apareçam com mais força aqui e ali.4 

Se, como disse Einstein, “certos problemas que se colocam para a arte moderna 

provocaram uma abordagem mais escrupulosa da arte dos povos africanos”,5 com 

relação às práticas religiosas afro-descendentes, os diálogos artísticos com elas 

estabelecidos atualmente não parecem ser suficientes como estímulos a efetivas 

experiências críticas, históricas, antropológicas e/ou artísticas das mesmas. Com 

certeza, existem análises da cultura material e das práticas afrodescendentes, 

configuradas pelos trabalhos de vários autores que vêm delineando o território da 

arte afrobrasileira a partir de diversos campos – Antropologia, Teologia, Arte, 
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Arquitetura, História, Crítica de Arte.6 Contudo, apesar desses esforços, pode-se 

dizer que ainda são textos pontuais, esparsos, que estabelecem marcações 

importantes, sugerem um campo ainda por consolidar ao constituírem uma trama 

rica embora sem efetiva presença pública. 

Carl Einstein dialogava com artistas, marchands, colecionadores. Entretanto, no 

mercado de arte no Brasil, hoje, o pesquisador encontrará pouco, praticamente 

nada, da cultura material dos terreiros, seja em galerias comerciais dedicadas à arte 

contemporânea, seja nas lojas focadas na dita arte popular. Para encontrá-la, o 

pesquisador deverá ir a grandes mercados como o São Joaquim, em Salvador, o 

Ver-o-Peso, em Belém, o São José, em Recife, o Mercado Público de Porto Alegre, 

e o Mercadão de Madureira, no Rio de Janeiro, bem como no comércio de artigos 

religiosos distribuído com maior ou menor discrição pelas cidades brasileiras – as 

lojas de ervas, ou de macumba, conforme se diz, de acordo com o pertencimento, o 

respeito e o preconceito. Nessas lojas e mercados, não encontrará peças 

produzidas em tempos outros e espaços distantes, mas, ao contrário, uma produção 

largamente utilizada nos terreiros, embora desconsiderada pelos especialistas em 

arte, particularmente os historiadores da arte. 

Deve, então, o pesquisador ir ao museu? As obras analisadas por Carl Einstein 

estão, hoje, tratadas e valorizadas enquanto arte, exibidas em museus e coleções 

particulares, estudadas em disciplinas e pesquisas universitárias. Se o pesquisador 

for aos museus no Brasil, poucos objetos derivados das práticas religiosas 

afrobrasileiras encontrará para analisar.7 Quase 100 anos depois, objetos similares 

aos que Einstein analisou continuam à margem de uma discussão propriamente 

artística, tanto no campo da História quanto no da Antropologia, circunscritos ao 

universo religioso e a estudos etnográficos. 

Contudo, o pesquisador não precisa ir longe, como fez Aby Warburg, atravessando 

grandes extensões geográficas, continentes, oceano e deserto. Para alguém que 

vive em uma cidade brasileira com forte presença de afrodescendentes e pesquise 

relações entre práticas, cultura material, imagem e arte nas religiões afro-brasileiras, 

os objetos de análise estão bem próximos de quem os quer pesquisar. Estão, muitas 

vezes, na vizinhança, quem sabe do outro lado da rua, ou na casa contígua. Assim, 
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em alguns casos, basta atravessar a rua, ou andar algumas quadras, e tocar a 

campainha de uma casa próxima. 

No mercado, nos museus e na academia, o pesquisador encontrará poucos objetos 

e estudos para analisar. Contudo, terá muitas questões a pensar, sobretudo a 

ausência e a pequena quantidade de objetos ali existentes, ou as estratégias 

institucionais para esconder e/ou silenciar. Mais produtivos são os trabalhos de 

campo, as experiências e análises de ritos, discursos, objetos, obras de arte, textos, 

fotografias e filmes feitos, antes e hoje, em terreiros de matrizes africanas no Brasil, 

seja em cultos ou no cotidiano.  

Mas fica a pergunta: em que sentido os textos de Einstein e Warburg podem auxiliar 

o pesquisador contemporâneo de práticas afrodescendentes no Brasil? No contexto 

de uma pesquisa sobre as relações entre arte e afrobrasilidade, a escolha desses 

textos é bastante óbvia, pois ambos articulam arte ocidental e não-ocidental, e um 

deles – o de Carl Einstein – teoriza a partir de objetos vinculados à religião na África. 

A meu ver, contudo, os mesmos não devem ser revistos visando a produzir estudos 

paralelos e/ou complementares. 

Seria fácil acrescentar mais uma serpente às tantas que são entrelaçadas por Aby 

Warburg em seu texto. Entre as divindades cultuadas no Candomblé, é possível 

lembrar de Oxumarê, o orixá da transformação e da riqueza, que é simbolizado pela 

serpente, pelo arco-íris. Uma trança a mais poderia ser feita com as cobras de 

Oxumarê, bem como articulando os mitos gêge-nagô relativos às águas e seus 

sentidos sociais. Também seria possível estudar a convivência de paganismo e 

catolicismo, de imaginários africanos e ocidentais, nos pejis (altares) e nas imagens 

usadas nas religiões afrobrasileiras, especialmente na Umbanda. Mais fértil me 

parece, entretanto, um aspecto pouco desenvolvido no texto de Aby Warburg: a 

impureza, que é constitutiva da cultura material e imaterial das religiões 

afrodescendentes no Brasil, tendo em vista as perseguições que sofreram e ainda 

sofrem em contextos nos quais seus adeptos foram e são marginalizados. 

De modo bem mais evidente são as conexões possíveis a partir do texto de Carl 

Einstein. O que ele diz sobre a arte da África pode oferecer imediatamente subsídios 

para análises de objetos e práticas religiosas afrobrasileiras. Ele também instiga a 
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pensar o valor artístico dos mesmos, que são usualmente desconsiderados por 

historiadores da arte e, de certo modo, também por antropólogos no Brasil. 

3. Religiões afro-brasileiras, cultura material e arte 

É possível pensar a “onipresença de imagens”, tal como proposto pelos 

organizadores do referido Simpósio, nas religiões afrobrasileiras, dentro e a partir 

dos terreiros. Para tanto, vale pensar como o corpo é concebido no Candomblé, 

como é constituído nas práticas de iniciação por meio das relações entre 

assentamento, pessoa iniciada e divindade. 

No processo de iniciação, para que se estreite, aprofunde e adense a ligação entre a 

pessoa e a divindade, é preciso “fazer o assentamento do Orixá, para dar uma base 

tangível que, depois de sacralizada, vai criar um vínculo espiritual entre os dois” 

(grifo nosso).8 Ao nascer novamente no culto, a pessoa se vincula, portanto, em 

outros corpos, em assentamentos de seus ancestrais míticos: pai e mãe divinos, 

mais outros membros de sua família espiritual. A meu ver, contudo, esses 

assentamentos não devem ser considerados como meros modos de representação 

dos iniciados, meios entre eles e as divindades, pois são verdadeiros 

desdobramentos de seus corpos, como eles o são em relação aos orixás, voduns, 

inquices. Ou seja, nessas religiões, após a iniciação, a pessoa experimenta o 

transbordamento e a reinvenção do corpo com o qual se constitui desde quando foi 

concebida e nasceu. 

São instigantes esses assentamentos ao consubstanciarem as divindades em 

conexão com os iniciados: desde imagens mais ou menos naturalistas, influenciadas 

pela imagética ocidental, até conjuntos insólitos de coisas e elementos diversos que, 

a princípio, nada parecem significar – híbridos a reunir ícones, símbolos e formas 

abstratas. Ao olhar leigo, sobressaem as misturas insuspeitas que conciliam 

composições calculadas e associações ao acaso, feitas em ritos com deslocamentos 

e conjunções de elementos díspares, materiais inusitados, de diferentes tipos e 

origens, coisas cuidadosamente fabricadas (industrial ou artesanalmente) e 

materiais in natura (provenientes dos reinos mineral, vegetal e animal), alguns 

corriqueiros (terra, água e óleos, entre outros) outros raros (plantas raras, metais e 

pedras preciosas, por exemplo). Contudo, embora sejam tridimensionais, os 
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assentamentos não podem ser considerados imediata e simplesmente como 

esculturas artísticas. Antes, são corpos, indivíduos. 

Portanto, nessa dinâmica, o corpo da pessoa iniciada passa a estar estendido a 

outros corpos, a indivíduos compostos de outra carne, que devem ser tratados como 

ela cuida do seu, já que os assentamentos demandam abrigo, asseio, alimentação, 

convívio. Para eles são construídas casas e outros dispositivos arquitetônicos, peças 

de mobiliário e indumentária. Eles são limpos e alimentados periodicamente, cada 

qual com suas demandas, exigências. Com eles se conversa, pedindo e 

agradecendo, ou reclamando. Com eles se festeja. 

Práticas que podem levar a pensar em um sistema fragmentado e fetichista, no qual 

o indivíduo se subdivide e se torna dependente de objetos. Ao contrário, em vez de 

se dividir, a pessoa iniciada paradoxalmente se unifica ao se multiplicar; em vez de 

se diluir, reforça os traços de sua personalidade por meio da conexão aos seus 

ancestrais; em vez de se fixar em coisas, reafirma suas relações pessoais. Pois 

essas práticas são em tanto centrífugas, quanto centrípetas, mas integradoras: em 

vez de focar nas coisas, o iniciado deve, por meio delas, se conectar a outros 

indivíduos, antepassados e contemporâneos, e a si mesmo, potencializando-se. 

Encarnadas e encantadas, essas coisas vivas demandam práticas que implicam 

constante reeducação e reintegração social. Nessas religiões, além de sua família 

natural, o indivíduo assume sua família mítica e ganha uma família religiosa. Ao 

tornar-se múltipla, por intermédio dessas complexas corporificações, a pessoa 

afirma sua personalidade e a da comunidade à qual se integra. Conexão 

estabelecida durante e após a vida, pois alguns assentamentos são preservados, 

mantidos pelos descendentes como ancestrais cultuados, divinizados, em um 

processo contínuo de atualização da memória coletiva. 

Em verdade, grande parte da cultura material dessas religiões permanece 

inacessível; muitas peças são mantidas longe da visão e de outras experiências 

sensórias, tanto do público leigo, quanto de grande parte dos membros das 

comunidades de terreiro. O que nos remete, imediatamente, ao texto de Carl 

Einstein, quando ele aborda a indiferença da plástica africana em relação ao 

espectador. Indiferença relativa também observável nas práticas das religiões afro-

brasileiras. 
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Entretanto, deve ser ressaltado como certos modos de expor são inerentes às 

práticas das comunidades de terreiro: quando as coisas são dadas a ver, é, 

geralmente, em meio a rituais e, geralmente, de modo nada ostensivo. Com efeito, a 

dicotomia existente no sistema de arte ocidental, na modernidade, entre exibição e 

performance, a qual pode ser polarizada nas diferenças entre as práticas do museu 

e na galeria versus as do teatro e da ópera, não é observada nessas comunidades, 

que não apresentam essa clivagem em suas práticas. Seus ritos não se 

desenvolvem sem o uso e a apresentação de determinados objetos. Os quais, por 

sua vez, são feitos e dados a ver em rituais específicos.9 

A um olhar mais atento e aberto aos outros sentidos, nas práticas das religiões 

afrobrasileiras emerge uma plasticidade que nunca está dissociada do rito e da 

vivência. A amplitude dessas práticas pode, portanto, conectar a plasticidade dos 

objetos utilizados nos ritos às artes visuais, mas também, obrigatoriamente, às artes 

cênicas, indumentária, música, culinária. Entretanto, pouco sentido há, a meu ver, 

em insistir na diferença entre artes maiores e menores, ou, talvez, até entre cultura 

material e arte. 

Irrestrita aos objetos, essa plasticidade está conectada ao acontecer, à permanente 

corporificação de divindades, que se manifestam por meio de pessoas e a partir 

delas. Além de serem cristalizadas em instigantes assentamentos, como visto, as 

divindades se personificam, excepcionalmente, nos iniciados, durante os rituais de 

atualização dos mitos, além de se fazerem representar cotidianamente em seus 

corpos, por meio de escarificações e outras lembranças corpóreas da iniciação 

religiosa, assim como do complexo coexistir com o ancestral mítico. 

Em uma religião monista como o Candomblé, a relação plástica entre divindades, 

pessoas e coisas, entre os mundos do invisível e do visível – Orum e Ayé –, vai além 

dos corpos humanos e dos objetos humanamente construídos, pois a presença das 

divindades é sentida em todas as coisas e elementos. O orixá, a divindade, está em 

tudo. Oyá, por exemplo, é o vento, o coral, o chifre de búfalo, o acarajé, o rabo do 

cavalo, Santa Bárbara, suas filhas e filhos, esteja incorporada neles, ou não, os 

quais trazem suas marcas, no corpo e na personalidade. 
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Onipresença divina que faz pensar como a plasticidade do Candomblé articula de 

modo singular imagem, meio e corpo, os termos usados por Hans Belting para 

pensar a antropologia da imagem.10 O assentamento poderia ser entendido como 

meio tangível de representação da divindade, presentificando sua imagem, 

constituindo-a e tornando-a visível. Também o empréstimo, ou, melhor, a dádiva do 

próprio corpo que a pessoa iniciada faz à divindade, ao “dormir”, para que esta 

naquela se incorpore, poderia ser entendida como uma transformação do corpo 

humano em meio de visualização do invisível. Assim, o invisível se faria visível em 

diferentes meios: coisas humanamente construídas e corpos magicamente 

transformados. Contudo, a meu ver, a singularidade das práticas do Candomblé 

deve-se ao modo como relacionam imagem, meio e corpo por meio da incorporação. 

Visto que o assentamento é mais do que um meio de representação, é uma 

concretização da divindade que gera um indivíduo, sua configuração material não 

pode ser considerada como um meio neutro, pois é um corpo que efetivamente 

habita e convive no terreiro. Em contrapartida, o corpo da pessoa iniciada não se 

anula por inteiro ao “dormir” para que a divindade ganhe um corpo e se manifeste, 

pois permanece ativo, mais ou menos latente no processo de incorporação e mesmo 

além dele. Nos ritos e no cotidiano, divindade e corpo permanecem em tensão, 

produzindo imagens negociadas, individualidades singulares. Pessoas e 

assentamentos não são, portanto, meras representações, nem simples meios. E 

mais: como visto, coisa animada e corpo humano, assentamento e pessoa iniciada, 

estão vinculados indissociavelmente a partir dos ritos iniciáticos, estabelecendo uma 

tríade com a divindade. Somada ao modo como a divindade é percebida em todos 

os entes e coisas, essa tríade faz pensar em imagens constantemente 

corporificadas, em imagens onipresentes, a fluir de um corpo a outro, 

incessantemente. 

Uma breve experiência nos terreiros ou com adeptos do candomblé leva logo 

perceber a onipresença de imagens, assim como de coisas e corpos. Neles, o 

cotidiano é estruturado por um rico imaginário. A partir de Aby Warburg, pode-se 

dizer que, assim como os índios Pueblo, os adeptos do candomblé são “almas 

mitologicamente ancoradas” que “pensam em imagens”. Pessoas que vivem um 

imaginário prolixo, múltiplo, híbrido, impuro, derivado de rupturas e misturas 

culturais. Imaginário que se processa, demanda novas consubstanciações, e é 
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reprocessado, sendo reconfigurado a partir de diálogos com a tradição religiosa e o 

mundo contemporâneo. 

4. Criadores, Mário Cravo Neto 

O que me leva a considerar análises de práticas e obras das religiões 

afrodescendentes no Brasil como momentos férteis para cruzamento de 

Antropologia e História da Arte. De minha parte, a partir do domínio da História da 

Arte, considero produtivo pensar como a noção de valor e práticas de juízo crítico 

estão presentes no cotidiano e, sobretudo, em momentos especiais dos terreiros. E 

como o reprocessar do imaginário impuramente rico que os anima pode ser 

percebido em obras de criadores como Agnaldo Manoel dos Santos, Mestre Didi, 

José Adário, Wuelyton Ferreiro e Junior de Odé, entre outros, a maioria deles 

marginalizados no sistema de arte. Ou, então, como a obra de Mario Cravo Neto, 

com seus variados aportes ao universo mítico das religiões afrobrasileiras, 

especialmente do Candomblé, tenta alcançar aquela singular relação de corpo, meio 

e imagem. 

Algumas de suas fotos são representações alegóricas minuciosamente montadas e 

capturadas no ateliê, com corpos, objetos e luz estáticos a esculpir graficamente 

imagens com múltiplos sentidos. Em outros casos, o artista parece se contentar em 

ser um fotodocumentarista ou um etnógrafo visual, que apenas registra os 

fenômenos com os quais se depara e presencia no mundo. Fotodocumentação que 

muito intriga por reproduzir objetos e rituais que, durante muito tempo e mesmo 

atualmente, estiveram e estão proibidos de ser vistos, fotografados e ter suas 

imagens divulgadas: assentamentos, como os de Exu e Oxum, cenas de 

incorporação, como as de Ogum, Obaluaê, Oxum, Xangô, Oxalá, ou, ainda, detalhes 

de coisas e acontecimentos em práticas de terreiro. Etnografia visual que não deixa 

de evidenciar seu encanto por aquilo que registra. Encanto que levou à produção de 

imagens fragmentárias no limiar da abstração, com manchas de cor quase 

autônomas aproximando a fotografia à pintura. Imagens que, assim, ultrapassam a 

condição de meros registros. Nesse caminho, há, também, alegorias compostas por 

jogos de imagens, seja com a justaposição delas em dípticos, seja em sua sucessão 

em projeções expositivas e em páginas de livros, catálogos e no site do artista. 
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Tipos variados de edição que, ao somar de modo intercambiável imagens 

compostas e imediatamente capturadas, geram alegorias sintéticas e fluidas. 

Obviamente, tanto as fotos compostas em ateliê quanto as cenas de incorporação 

capturadas no terreiro procuram, por vias quase radicalmente opostas, instaurar a 

singular relação entre corpo, meio e imagem constituinte do candomblé. O que as 

edições com imagens de cenas e objetos dos terreiros alcançam por meio do 

fragmento e da descontinuidade. Entretanto, aqui me aterei às imagens 

aparentemente menos descontínuas, mais distantes do sentido composicional, mais 

próximas do registro direto e literal, da integridade. Duas fotos, intituladas Oxossi e 

Obaluaê, que foram exibidas isoladamente e em conjuntos de imagens, ajudam a 

pensar como o artista ao mesmo tempo se atém e vai além da fotodocumentação, 

da etnografia, sem renegar a potência alegórica da fotografia. 

Na primeira obra, os sentidos abertos a partir de Oxossi só se dão a ver se 

atentarmos para o ambiente um tanto inexpressivo, parcialmente em construção, 

nada puro, em meio ao qual caminha uma mulher carregando um grande maço de 

folhas. A meu ver, não é tanto o fio de conta azul que ela usa, nem a folhagem, 

constituída por ramos de são-gonçalinho – Casearia guianensis (Aublet) Urban 

(Flacourtiaceae) e Casearia sylvestris Sw. (Flacourtiaceae) –, que caracterizam o 

orixá da caça e da fartura, o rei de Kêtu. É justamente a tensão entre fundo e figura, 

entre a aridez do primeiro e a pujança da última, que reafirma o sentido coletivo de 

Oxossi para os nagô. 

Na segunda obra, não são apenas, nem tanto, os assentamentos, vestes e 

paramentos de Obaluaê no peji, cujas imagens são reproduzidas na parte superior 

da imagem, que o representam, mas, também, sobretudo, a porção de chão 

vermelho e quente (terra batida ou piso em cimento vermelhão?) que domina a parte 

inferior da imagem, dominando-a e remetendo à terra e ao calor solar que são o 

próprio Obaluaê. 

Portanto, não são alguns signos isolados que remetem a Oxossi e Obaluaê, mas a 

própria fotografia, sua totalidade, a imagem como um corpo. Nesse sentido, 

fotografia, escrita com a luz, talvez não seja a expressão mais apropriada para 

referir-se a essas obras. Talvez valha a pena recuperar o termo photoplastik, 
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cunhado por László Moholy-Nagy,11 e que poderíamos traduzir simplificadamente 

como fotoplástica, para pensar esse modo como Mário Cravo Neto plasma com luz 

imagens como corpos, plasma, de modo mais próximo da escultura ou da pintura, 

incorporações luminosas. Que o artista se valha de diferentes meios – impressões 

sobre papel, projeções sobre paredes ou em monitores –, de consubstanciações 

menos ou mais transitórias, é, a meu ver, apenas mais um indício de como ele 

enfrenta o desafio de produzir imagens em tempos de desmaterialização se valendo 

de suas experiências do Candomblé e suas práticas cotidianas e excepcionais de 

criar imagens a partir de corpos, de dar corpo a imagens, de gerar imagens-corpos, 

viventes. 

                                                 
1 EINSTEIN, Carl. “Negerplastik” (1915). Concinnitas – Revista do Instituto de Artes da UERJ, Rio de Janeiro, n. 
12, jun. 2008, p. 163-177. 

2 WARBURG, Aby. “Imagens da região dos índios Pueblo da América do Norte” (1923). Concinnitas – Revista do 
Instituto de Artes da UERJ, Rio de Janeiro, ano 6, v. 1, n. 8, jul. 2005, p. 8-29. 

3 O livro de Einstein foi publicado um tanto à sua revelia, na Alemanha, quando ele estava internado em um 
hospital militar, na Bélgica, cuidando de ferimentos na cabeça decorrentes de sua participação como soldado na 
Primeira Guerra Mundial. O texto de Warburg resulta de uma palestra proferida aos demais internos no sanatório 
de Kreuzilingen, na Alemanha, com o objetivo de conseguir alta. 

4 A esse respeito, ver CONDURU, Roberto. “Entre o ativismo e a macumba: arte e afro-descendência no Brasil 
contemporâneo”. Vis, Brasília, UnB, n. 7, já./jun. 2008, p. 55-67. 

5 EINSTEIN, Carl. Op. cit., p. 163. 

6 Pode-se citar: Arthur Ramos, Carlos Eugenio Marcondes de Moura, Clarival do Prado Valladares, Edison 
Carneiro, Emanoel Araújo, Gunter Weimer, José Roberto Teixeira Leite, Juana Elbein dos Santos, Lélia Coelho 
Frota, Luís da Câmara Cascudo, Mariano Carneiro da Cunha, Kabengele Munanga, Luiz Saia, Maria Heloísa 
Leuba Salum, Manuel Querino, Marcelo Campos, Maria Lucia Montes, Mario Barata, Nelson Aguilar, Odorico 
Tavares, Paulo Herkenhoff, Raul Lody, Vivaldo da Costa Lima. 

7 Sobre a presença de artefatos usados em práticas religiosas afrobrasileiras em museus no Brasil, ver LODY, 
Raul. O Negro no Museu Brasileiro: Construindo Identidades. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005. 

8 COSSARD, Gisele Omindarewá. Awó – O Mistério dos Orixás. Rio de Janeiro: Pallas, 2006. 

9 O que faz lembrar uma passagem de um texto de Hans Belting, “Arte híbrida? Um olhar por trás das cenas 
globais”: Mamadou Diawara acusou o Ocidente de idolatrar objetos mortos para os quais só se pode olhar 
(como, por exemplo, as máscaras de sua terra natal que são aqui exibidas como artefatos obsoletos e sem 
nenhuma contextualização). Deveríamos, ele escreveu, retomar a ‘prática das coisas’ se quisermos evitar a 
criação de cemitérios em que reverenciemos cadáveres como arte. BELTING, Hans. "Arte híbrida? Um olhar por 
trás das cenas globais" (2001). In: Arte & Ensaios, UFRJ, ano IX, n. 9, 2002, p. 170. 

10 BELTING, Hans. “Por uma antropologia da imagem” (2005). In: Concinnitas – Revista do Instituto de Artes da 
UERJ, Rio de Janeiro, ano 6, v. 1, n. 8, jul. 2005, p. 64-78. 

11 MOHOLY-NAGY, László. Peinture Photographie Film. Nimês: Éditions Jacqueline Chambon, 1993. Apud 
O’NEILL, Elena. Fotografia Performática. Rio de Janeiro: PPGARTES-ART-UERJ, 2008, p. 66-69. (dissertação 
de mestrado) 
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