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RESUMO: Este trabalho aborda questões referentes aos percursos da “arte participativa” na 
década de 1970 e sua inserção nos Salões Nacionais de Arte Contemporânea de Belo 
Horizonte. No mesmo caminho estão registradas as modificações promovidas no cenário 
artístico, decorrentes das tentativas de dissolução dos limites da obra de arte nos anos 1960 
e do rompimento da barreira existente entre obra e espectador. O I Salão Nacional de Arte 
Contemporânea foi mapeado através das obras premiadas, artigos de jornais e catálogos. A 
pesquisa buscou (re)montar tal mostra de acordo com as possibilidades oferecidas pelo 
acervo do Museu de Arte da Pampulha. 
 
Palavras-chave: salões, arte contemporânea, crítica de arte. 
 
 
ABSTRACT: This work addresses issues relating to courses of "participative art" in late 1970 
and its insertion in Salões Nacionais de Arte Contemporânea in Belo Horizonte. In the same 
way are registered the changes promoted in the art scene, arising from attempts at 
dissolution of the boundaries of the work of art in the years 1960 and disruption of the 
existing barrier between work and viewer. The I Salão Nacional de Arte Contemporânea has 
been mapped through the award-winning works, newspaper articles and catalogs. The 
research sought to (re)assemble such shows according to the possibilities offered by the 
collection of the Museu de Arte da Pampulha. 
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A abordagem acerca da relevância dos Salões Nacionais de Arte Contemporânea de 

Belo Horizonte só pode ser feita através da elucidação dos fluxos que levaram à sua 

fundação em 1969. No transcorrer das décadas de 1930 a 1970, o Salão se 

apresentou com outras denominações que refletiam seus interesses do momento: 

Salão de Belas Artes - período de 1937 a 1945 (excetuando-se o ano de 1943 no 

qual o evento não foi realizado) e Salão Municipal de Belas Artes - com a primeira 

ocorrência em 1946 e a última em 1968. Sendo o ano seguinte, 1969, a data da 

inauguração do I Salão Nacional de Arte Contemporânea de Belo Horizonte (SNAC). 

De modo geral, os Salões sempre representaram a oportunidade ao artista de 

colocar-se em contato com o público, era para muitos, a forma de ter o seu trabalho 
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inserido em um contexto de crítica e julgamento que pode convergir em dois pólos: a 

consagração e a não consagração. Os Salões não se resumem a “simples” seleção 

de obras premiadas, traz consigo toda uma bagagem de critérios que envolve 

aspectos tão igualmente evidentes na premiação quanto invisíveis na distinção. 

Podem ser compreendidos como capazes de articular diversos ângulos “da 

produção artística, sejam eles: institucionais (o museu, a crítica de arte e o público); 

os artísticos (as obras artísticas consideradas nos seus aspectos técnicos e 

estéticos) e sociais (significado das premiações e valorização dos artistas)”. (VIVAS, 

2012, p. 118). 

No caso de Belo Horizonte, os Salões de Arte sempre estiveram em estreita ligação 

com o Museu de Arte da Pampulha e a formação de seu acervo. Inaugurados 

anualmente no dia 12 do mês de dezembro (mesma data de aniversário da cidade), 

esses eventos se constituíram como uma das principais estratégias de aquisição de 

peças e composição do acervo da instituição; inúmeras obras foram agregadas à 

coleção por meio da premiação em Salões. A coleção que conta com mais de 1400 

peças possui em sua genealogia marcas de três percursos: doações diversas, 

exemplo das realizadas pelo mecenas Assis Chateaubriand nas décadas de 1940 e 

1950 de modo a incentivar a fundação de museus regionais; programas de Arte 

Contemporânea e os Salões de Arte da Prefeitura. Um interessante aspecto que 

merece destaque reside no fato de que várias das peças premiadas nos Salões não 

figuram na coleção do Museu. Isso porque o artista muitas vezes, tendo em vista o 

caráter aquisitivo da premiação, destinava ao acervo uma peça considerada por ele 

de menor valor, como é o caso de gravuras e desenhos. 

No ano de 1959, o Salão Municipal de Belas Artes (SMBA) adotou uma configuração 

nacional, passando a admitir a participação de artistas e críticos de fora. A mudança 

é evidenciada no catálogo da exposição escrito por Frederico Morais, que aponta 

como mérito maior dessas inovações a eliminação do “caráter bairrista e provinciano 

do salão”. Participam, portanto, para citar alguns, nomes como Lygia Clark, Rossini 

Perez, Darci Penteado, Abelardo Zaluar. Da capital mineira concorrem nesse ano: 

Nely Frade e Maria Helena Andrés. Com relação ao júri de seleção e premiação, 
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Mario Barata e Fléxa Ribeiro, críticos já atuantes e relevantes no cenário brasileiro. 

A seleção para a premiação, segundo Morais, havia sido demorada e prolongada em 

vista da alta qualidade do conjunto de obras concorrentes, que teve como resultado 

a condecoração para artistas mineiros e de outros estados. 

Das modificações ocorridas na estrutura dos Salões, vários foram os momentos de 

polêmica capazes de contribuir para as reformulações futuras. No ano de 1963 por 

exemplo, o júri composto por José Geraldo Vieira, João Quaglia e Rui Flores 

promove o debate ao realizar o corte de 85% dos trabalhos. Nesse mesmo ano, a 

participação de Mário Pedrosa conferiu a legitimidade necessária para a renovação 

dos critérios do Salão considerando que a arte mineira, até 1963, vivia isolada das 

discussões ocorridas no cenário artístico do Rio e São Paulo assim como do 

internacional e, como se sabe, o modelo artístico para a capital mineira derivava das 

produções de Aníbal Mattos e Alberto da Veiga Guignard. O primeiro pela produção 

de paisagens tradicionais e o segundo pelos ensinamentos da Escola Guignard. 

Convertido em questionamento, o corte produz dúvidas quanto aos critérios 

produzidos pelo corpo de jurados, já que os artistas mineiros acreditavam na 

inadequação do julgamento, que teria sido moldado conforme o rigor existente nas 

Bienais de São Paulo. Para os mineiros, o objetivo do SMBA era o de impulsionar a 

arte produzida no estado, não havendo, portanto, um interesse na busca por 

correlações com a arte produzida no eixo Rio-São Paulo. A arte desenvolvida no 

eixo era demasiadamente avançada em comparação a um sitema artístico ainda 

incipiente como o mineiro. Para os artistas belorizontinos o Salão era caracterizado 

por premiações modestas e, por isso, não teria atraído pintores significativos. 

Os artistas mineiros que participaram do SMBA e não foram premiados fizeram um 

protesto contra os critérios do júri e, estranhamente, sugeriram “medidas para 

melhorar o seu nível”, mas, aparentemente não é o estatuto e sim a exclusão dos 

mesmos que produz o descontentamento. Como o estatuto do SMBA não proibia a 

participação de artistas residentes fora de Minas Gerais, os artistas tentaram anular 

o Salão alegando que o júri não possuía competência para o julgamento das obras. 
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No ano da realização do XX SMBA as atenções se voltam ao novo regulamento que 

indicava o aumento no valor dos prêmios conferidos, uma vez que a prefeitura 

passou a contar com o apoio de várias instituições. Responsável pelo aumento do 

interesse na participação do certame, as premiações elevadas conquistaram a 

atenção de artistas mineiros e residentes em outros estados, entretanto, promoveu 

também sobre os primeiros, o receio da concorrência. O mesmo regulamento previa 

ainda, a possibilidade aos mineiros participantes, da escolha de dois jurados, os 

outros três – de fora do estado, seriam resultado da escolha do MAP.  

O XXI Salão Municipal de Arte de 1966 teve no seu corpo de jurados Clarival do 

Prado Valladares, Mário Schemberg, Mari’Stella Tristão e Pierre Santos. O grande 

prêmio foi concedido a Tomie Ohtake, seguido por Ildeu Moreira e Roberto Newman. 

As matérias publicadas nos jornais são quase inexistentes. Destaca-se Morgan 

Motta, que fez alguns comentários sobre o Salão mencionando a péssima qualidade 

geral do certame, além de acusar os artistas novos de terem copiado as obras da 

exposição Vanguarda Brasileira realizada no mesmo ano na cidade de Belo 

Horizonte. 

No XXII SMBA, participaram os jurados: Walter Zanini, Jacques do Prado Brandão, 

Jayme Maurício, Frederico Morais e Morgan Motta. O primeiro prêmio de pintura foi 

concedido a Eduardo Aragão e a Angelo de Aquino, o 2º. Além das premiações 

tradicionais, esse Salão criou espaço para o prêmio de pesquisa. O objetivo era 

apoiar artistas que realizavam pesquisas experimentais no campo artístico, 

promovendo a valorização conjunta do processo de pesquisa e não unicamente do 

resultado oferecido por uma obra acabada. 

Após a premiação dos trabalhos do SMBA, o colunista local Wilson Frade publicou 

um texto acusando Morais de ter barganhado com Zanini a premiação dos artistas 

cariocas e paulistas. A corrupção estaria também ocorrendo entre Zanini e Jayme 

Maurício. “Aquele teria proposto um nome para o qual pedira apoio do crítico 

carioca, dando-lhe, em contrapartida, o voto a um nome de sua preferência.” 

(FRADE, Wilson. Sem título. Estado de Minas, 22 de nov. de 1967.) Para Frade, o 
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SMBA teria sido montado para a exclusão dos artistas mineiros e para garantir a 

premiação dos escolhidos pelos jurados. Frade no encerramento de sua coluna 

afirmou que o problema observado no SMBA reside na seleção constante dos 

mesmos nomes para composição do júri. 

Esse é o momento em que todas as variáveis indicam para o início de uma disputa 

que definiria o cenário artístico mineiro para as próximas décadas. Morais parecia se 

aproximar da concepção defendida por Pedrosa, que premiava as obras 

considerando os critérios de valor, independentemente de estarem participando de 

um Salão pequeno como o SMBA. Esse fato originou, ao mesmo tempo, repulsa e 

interesse dos artistas mineiros. Os posicionamentos de Morais geraram sucessivos 

desgastes com outros colunistas, artistas, críticos e jurados dos Salões. 

Terminado o XXII SMBA, o MAP ficou praticamente sem nenhuma atividade. No que 

se refere à realização do XXIII SMBA, uma das primeiras medidas foi empossar o 

artista e crítico de arte Márcio Sampaio. Depois dos últimos Salões, e com a 

ausência da participação de críticos reconhecidos nacionalmente, o Salão estava 

prestes a ser extinto. Como se sabe, o Salão realizava-se no dia 12 de dezembro, 

coincidindo com as comemorações do aniversário de Belo Horizonte. Ainda em 

novembro, não havia sido publicado o edital e o Salão deixou de ser convidativo 

para artistas reconhecidos. Nesse sentido, a direção do Museu de Arte, “acolhendo” 

a queixa dos artistas sobre o atraso na publicação do regulamento do Salão de Arte 

de Belo Horizonte, enviou ao Rio e a São Paulo o crítico e coordenador do Salão de 

Arte, Márcio Sampaio, com a finalidade de insistir junto aos artistas daqueles 

estados para participarem da mostra em Belo Horizonte. 

Sampaio foi responsável pela organização do XXIII SMBA, que contou com a 

participação dos críticos Walmir Ayala, Jayme Maurício, Morgan Motta e do artista 

plástico Donato Ferrari. José Roberto Teixeira Leite foi convidado, mas não aceitou 

o convite, tendo sido substituído pelo próprio Márcio Sampaio que teria atuado 

segundo Ayala, como “voto de Minerva quando necessário”. Para evitar os conflitos 

com artistas mineiros que se sentiam excluídos, os membros do júri optaram pelo 
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critério de tolerância na seleção. Tal fato significa que mesmo os trabalhos medianos 

poderiam ser expostos no SMBA. 

No ano de 1969 o Salão abandonou a anterior nomenclatura e assumiu a posição de 

Salão Nacional de Arte Contemporânea. Sua abertura foi noticiada em uma série de 

periódicos da época, recebendo atenção do Jornal do Brasil ao Diário da Tarde. 

Alguns lançaram notas sobre a inauguração, o número de visitantes e trataram a 

passagem pela exposição como obrigatória, já outros, veicularam análises mais 

específicas através das palavras dos críticos Márcio Sampaio - ocupando nesse 

momento o cargo de conservador-chefe -  e Morgan Motta. Tais críticos teriam 

atuado como “pontes” entre a “arte jovem” e o público, entre a “esfera ‘separada’ da 

arte e a esfera social”, que segundo Giulio Carlo Argan (1995), seria uma ponte 

construída da esfera artística para a esfera social, e não de forma inversa, podendo 

“ser considerada um prolongamento, ou um tentáculo com o qual a arte tenta 

agarrar-se à sociedade”. (ARGAN, 1995, p. 130). Esses jornais têm-se mostrado 

como significativas fontes alternativas ao proporcionarem uma sistematização de 

informações básicas, suprindo em parte a ausência de fichas técnicas e catálogos 

que deveriam encontrar-se nas instituições. 

Uma importante consideração acerca da realização dos Salões está na emulação 

entre artistas jovens e artistas consagrados. Como o júri deveria lidar com a 

dualidade corrente entre uma “arte jovem” e aquela já notabilizada no circuito? Há 

que se considerarem três aspectos: o primeiro se inscreve no risco de produção de 

uma coleção de epifenômenos, formada por artistas que não ultrapassaram os 

primeiros estágios de carreira e desapareceram com a mesma velocidade que 

surgiram; o segundo redunda no desgaste, pois os artistas são solicitados mais pelo 

prestígio alcançado do que pela pesquisa submetida. O nome escrito por sua 

trajetória entra como uma veladura que se interpõe ao julgamento, mascarando, 

ressaltando e projetando elementos inexistentes na obra; e o terceiro, resultado da 

conjunção entre os dois aspectos apresentados, refere-se à condenação do cenário 

artístico ao ostracismo, seja qual for sua esfera de inscrição. 
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A alteração no regulamento do certame aponta para a seleção de trabalhos e não 

obras, isso “levando-se em conta o caráter interdisciplinar das artes [...], tornando 

possível a participação de artistas que trabalham em diferentes áreas, e 

incentivando as manifestações de vanguarda” (SAMPAIO, Márcio, O I Salão 

Nacional de Arte Contemporânea de Belo Horizonte. Suplemento Literário do Minas 

Gerais, 24 de jan. de 1970, p. 11). Era a tomada de consciência também por parte 

do Salão da inexistência de restrição ao lugar ocupado pela “obra de arte”, que 

liberta de etiquetas, transitaria por tendências e linguagens, mesmo ou 

principalmente, quando ainda não catalogadas.  

Tal mudança na configuração do Salão se correlata diametralmente ao cenário da 

década de 1960, caracterizada pela gradativa redução do circuito artístico que 

considerava o artista apenas por obras “acabadas”, transmitidas por mediações 

críticas e localizadas em exposições. As possibilidades de abertura indicam 

caminhos direcionados tanto para o relato de críticos e artistas, no qual a “fala” era 

incorporada ou às vezes, sobreposta à obra, quanto para um maior desejo de 

experimentação por parte destes mesmos personagens atuantes no período. 

Como proposta para a compreensão do I SAC e no intuito de tentar reconstruir o que 

teria sido uma visita ao Salão em 1969, estão aqui elencadas as obras, os artistas e 

os comentários produzidos sobre os mesmos. Será uma visita, um passeio, uma 

tentativa de retorno à experiência tida pelo observador ao entrar pelas portas do 

MAP. Proposta semelhante e anteriormente executada por Paulo Sérgio Duarte no 

livro Anos 60 transformações da arte no Brasil publicado em 1998. Duarte inicia seu 

percurso chamado “Um contato imaginário” colocando lado a lado em uma primeira 

sala, artistas como Claes Oldenburg, Andy Warhol, Jasper Johns, Roy Lichtenstein e 

George Segal, seguidos na próxima sala por manifestações das mais variadas, 

desde a minimal art, arte conceitual a fotografias de land art. “Essas salas poderiam 

estar numa exposição em qualquer museu de arte nos Estados Unidos, na Europa, 

ou numa Bienal Internacional.” São obras realizadas durante a década de 1960, mas 

para o pesquisador, possuem algo mais forte em comum que permite relacioná-las 

desse modo, pois “pertencem ao mesmo momento em que se opõem ao/ou 
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desdobram o movimento anterior de modo mais original o meio de arte do pós-

guerra: o expressionismo abstrato.” (DUARTE, 1998, p. 14).  

Para a arte brasileira, também distribuída em salas:  

de um lado, estaria o retorno à figuração habitada por ícones da 
sociedade industrial, sejam tipos humanos, sejam cenas, ou 
mercadorias. De outro estariam trabalhos que desdobrariam as 
experiências construtivas dos anos 50 – particularmente o 
concretismo e o neoconcretismo junto a outras que rompem e 
inauguram novos campos com intervenções mais radicais sobre o 
ambiente e com o engajamento do corpo. (DUARTE, 1998, p. 14). 

 

O “contato imaginário” indicado por Duarte, parte do pressuposto de “circulação das 

linguagens”, o que significa que qualquer artista, em qualquer país, “com acesso a 

informações básicas sobre o mundo da arte, tinha conhecimento da existência das 

mais diversas manifestações e de alguma forma, estabelecia um diálogo ou um 

debate com aquelas questões através de sua obra”. (DUARTE, 1998, p. 14-15). 

Desse modo, Duarte concebe a associação e interação entre as várias obras e 

artistas buscando através de um viés histórico a relação entre os movimentos, seus 

antecedentes e desdobramentos. Entretanto, o que os critérios utilizados para tal 

seleção parecem desconsiderar são as especificidades de cada obra artística e os 

processos particulares de produção de cada trabalho. 

Reunidos, portanto, no espaço expositivo do MAP, estão os premiados José 

Ronaldo Lima, Lothar Charoux, Abelardo Zaluar, Jarbas Juarez, Humberto 

Espíndola, Gilberto Loureiro, Equipe: Luciano Gusmão, Lótus Lobo, Dilton Araújo, 

Anamélia Lopes de Moura Rangel, Dileny Campos, Sérgio de Paula, Raimundo 

Collares, Décio Noviello, José Alberto Nemer, Maria do Carmo Vivacqua, Pompéia 

Brito da Rocha, José Avelino de Paula, Márcia Barroso do Amaral, João Sérgio de 

Souza Lima e Zama. Há ainda, a presença de Chanina, artista não premiado, mas 

merecedor de menção e, Sara Ávila, ocupando Sala Especial. Quanto aos membros 

do júri, temos novamente Morgan Motta e Márcio Sampaio, além de Jacques do 

Prado Brandão, Jayme Maurício e Roberto Pontual. 
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Como corolário, o júri deixa claro o caráter “informacional” do Salão, que deveria 

estar aberto às variadas tendências de arte contemporânea, mas que a premiação 

deveria ser capaz de “enfatizar certas tendências e determinados aspectos da arte 

de vanguarda”. (SAMPAIO, Márcio. O I Salão Nacional de Arte Contemporânea de 

Belo Horizonte (I). Suplemento Literário do Minas Gerais, 24 de jan. de 1970, p.11). 

Em 1969, o Salão se apresenta pelo desejo de experimentação, “a tônica deste 

certame são as várias obras que solicitam a participação direta do público, para que 

sejam realizadas integralmente; são as que têm suscitado maiores polêmicas e 

maior interesse por parte do público”. (MOTTA, Morgan. Salão de Arte 

Contemporânea, uma exposição de vanguarda. Suplemento Literário do Minas 

Gerais, Belo Horizonte, 2 fev. de 1970. Não paginado). Exemplo do conjunto de 

Caixas Sensoriais de José Ronaldo Lima, a Máquina de ninar criança de Jarbas 

Juarez, o jogo Marelinha A, B e C de Carlos Wolney, os Gibis de Raimundo Collares 

e as Formas 1, 2 e 3 de Márcia Barroso Amaral. 

Localizando Jarbas Juarez como o fio condutor nesse labirinto participativo, sua 

maquinaria seria sucedida pelos objetos táteis-sensoriais de José Ronaldo, depois, 

pelas formas de Márcia Barroso, na sequência encontraríamos os livros-pintura de 

Collares até finalmente, nos chocarmos com a “brincadeira” de Carlos Wolney. A 

justificativa para o caminho traçado está como aludido, nos graus de participação, na 

dependência da presença do sujeito para realização da obra e também, no efeito 

produzido após o diálogo, no caso, se a estrutura inicial do objeto é ou não alterada. 

A Máquina de ninar criança de Juarez, feita em sucata de ferro, foi capaz de ocupar 

2,73 m² do espaço expositivo do Salão e envolver o visitante em uma mórbida 

cantiga de ranger de engrenagens e cingir de roldanas, onde as crianças poderiam 

ser “delicadamente” conduzidas a um sono eterno. A estrutura é formada pela 

junção de quatro outras estruturas metálicas que parecem setorizar a tarefa de fazer 

adormecer, executada em um tempo mecânico. Apesar do movimento feito pelo 

espectador, que deveria contorná-la de modo a alcançar todas as suas 

configurações e sonoridades, ainda não há a exigência por parte do objeto dessa 

participação efetiva, considerando que este se movimenta por si próprio. 
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Com as Caixas sensoriais de José Ronaldo, o diálogo acontece entre os sentidos 

tátil, olfativo e visual. Cada uma das caixas comporta em seu interior, um acionador 

para esses sentidos, que se revela à medida que o sujeito dela se aproxima. José 

Ronaldo parece propor uma divisão para a percepção, oferecendo a integração dos 

sentidos através da fragmentação. Essa integração se estabelece por etapas, 

primeiro por meio háptico, depois pelo olfato, avança pelo óptico, até retornar ao 

tato, mas sem a criação ou alteração da forma inicial do objeto, mesma condição 

das máquinas de Juarez. Nesse momento o espectador abandona esse lugar e se 

assume como figura participante da estrutura ausente no objeto, mas indispensável 

para o processo de realização deste. 

Compondo com suas caixas verdadeira sinfonia sensorial, José Ronaldo desperta o 

interesse de Morgan Motta, que o caracteriza como o “líder da vanguarda mineira” 

ao assegurar que: 

O quadro na parede perdeu o sentido e envelheceu rapidamente – 
está perdendo aquela idade caracterizada pelo “pede-se não tocar” – 
o artista hoje aceita ser um mero intermediário da criação, ele propõe 
o objeto e essa obra só tem sentido, só toma corpo com a 
participação do espectador, pois sem êle (sic), ela permanece 
estática, apenas um estado virtual. O artista cria para o espectador 
recriar, onde se conclui que a obra só existe no ato da participação. 
(MOTTA, Morgan. Análise crítica do salão (III). Diário da Tarde, Belo 
Horizonte, 24 dez. 1969c. Não paginado). 

Partilhando da opinião de Motta, Márcio Sampaio apresenta as suas justificativas 

para o prêmio máximo conferido a José Ronaldo Lima, que como evidenciado pela 

passagem abaixo, tem certa proximidade com aqueles apresentados por Hélio 

Oiticica e Lygia Clark: 

O prêmio maior do Salão foi dado ao mineiro José Ronaldo Lima que 
apresentou desenhos e um conjunto de caixas tácteis e visuais. 
Estas caixas podem ser tomadas como um desenvolvimento de 
propostas de Hélio Oiticica, Lygia Clark e de alguns dos integrantes 
do Movimento de Poema /Processo (exposição de dezembro de 
1967, no Rio). (MOTTA, Morgan. Análise crítica do salão (III). Diário 
da Tarde, Belo Horizonte, 24 dez. 1969c. Não paginado). 
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Sinalizamos aqui uma pausa no mapeamento às práticas participativas no intuito de 

empreender sobre estas melhor compreensão. O que poderia ser esse 

“desenvolvimento de propostas de Hélio Oiticica e Lygia Clark”?  

A associação é feita em seu sentido mais básico, pelo simples fato dos dois artistas 

moldarem seus trabalhos por exigências sensoriais. Entretanto, a palavra utilizada: 

“desenvolvimento”, recusa os processos singulares que levaram o artista mineiro a 

construir suas nove janelas para os sentidos. O desenvolvimento, se existe, está na 

verdade, associado aos desenhos do próprio José Ronaldo, como uma necessidade 

do artista em invadir o espaço tridimensional. Desse modo, coloca-se em questão se 

a associação não foi feita, apenas como forma de obtenção da chancela de nomes 

tão reconhecidos quanto os de Clark e Oiticica, que por muitas vezes, são tomados 

mais como teóricos, do que propriamente como artistas, ou seja, a fala dos mesmos 

acaba por legitimar seus trabalhos, mesmo ou principalmente quando estes não são 

dela representativos. 

A fala assume, portanto, o primeiro plano, relegando o trabalho artístico a um degrau 

abaixo na escala de análise. Esse deslocamento ou o trânsito entre objeto e os 

discursos sobre ele produzidos têm se mostrado bastante comuns. Não que essa 

etapa possa ser identificada como um problema, contudo, as dúvidas se apresentam 

quando se constata a substituição do objeto pelo discurso. A materialidade do objeto 

é transformada na materialidade do narrador que promove experiências conduzidas 

por palavras e não mais por ações guiadas pela experiência. O que passa a valer é 

aquilo que foi dito sobre o objeto e não mais o objeto em si.  

Nesse sentido, três níveis de associação entre objeto e discurso são estabelecidos: 

um primeiro no qual o objeto possui existência autônoma, não exigindo qualquer tipo 

de explicação e podendo ser considerado como autosuficiente; o segundo nível, em 

que se percebe uma relação de dependência entre os dois com a recorrência a um 

discurso explicativo sendo inserido como uma espécie de complementação. E o 

terceiro, sintomático do segundo, demonstra que o discurso se potencializa e torna-
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se capaz de suprir a própria existência do objeto que para de ser solicitado como 

forma de legitimação à experiência. 

No que se refere ao terceiro nível de associação, temos a sua causa vinculada a um 

problema de método, como nos explica Hans Belting:  

O comentário sobre arte sempre quis abolir a sua diferença com a 
obra e colocar a si mesmo no lugar dela, ou seja, sempre aspirou a 
uma relação mimética com a obra – o comentário como arte. A 
tentação intensificou-se à medida que a obra de arte perdia a sua 
forma acabada como obra e se deixava trasmitir tão-somente por um 
comentário, o qual rivalizava com si mesma. (BELTING, 2006, p. 35). 

A substituição induz à cristalização do objeto em uma versão “correta” que assume a 

condição de verdade. A imagem convertida em texto se apresenta como experiência 

primeira reduzindo a experiência física a algo informacional. E se essa situação 

acontece com artistas de forma individual, acontece também quando estes são 

agrupados em exposições. Os significados são forjados de acordo com as 

pretensões de museus e curadores que escolhem formas mais compatíveis de 

divulgação a artistas e coleções. Os casos são inúmeros, os riscos infinitos e os 

produtos historiográficos simulados. 

Com Márcia Barroso do Amaral temos a constituição de uma nova situação baseada 

na criação. Nesse momento não mais existe uma posição definida para as peças 

que dependem da opção do participante em dispô-las arquitetando novas 

combinações diferentes do estado inicial, o que curiosamente parece ter acontecido 

sem o conhecimento da artista. Foi Sampaio o responsável por deixá-las soltas no 

chão “para que o público jogasse com elas”, não as fixando na parede conforme 

solicitação da artista, “não sabemos se a artista está consciente das ricas 

possibilidades de seu trabalho: basta que ela jogue as formas no espaço e com um 

pequeno êsforço, chegará ao ambiente”. (SAMPAIO, Márcio. O I Salão de Arte 

Contemporânea de Belo Horizonte (II). Suplemento Literário do Minas Gerais, Belo 

Horizonte, 24 jan de 1970. Não paginado). 
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Além do comentário acima colocado, Márcio Sampaio ressalta também, a 

proximidade das pesquisas de Márcia Barroso com o minimalismo, uma vez que é 

característica do trabalho o aspecto não composicional dos módulos e sua 

impossibilidade de visualização não relacionada, a primeira forma nada mais é do 

que a relação com a segunda, que por sua vez, só pode ser em relação à terceira 

forma, um verdadeiro continente à percepção em tons de rosa, vermelho, laranja e 

amarelo. Territórios e oceanos não mais situados em um ambiente separado e 

reservado esteticamente à contemplação, as peças tomam o chão e invadem o 

espaço preenchido pelo espectador. 

 

Márcia Barroso Amaral. Forma I, II e III. 1969. Tinta vinílica sobre suporte tipo Eucatex. 50 x 120 

(cada parte). Prêmio Jornal do Brasil. 1969 - I Salão Nacional de Arte Contemporânea da Prefeitura 

de Belo Horizonte. Acervo Museu de Arte da Pampulha. 

Prosseguindo as investigações das propostas do Salão, chega-se ao artista 

Raymundo Collares. A criação se faz no ato de virar à página sobrepondo as 

superfícies cromáticas, a transformação ocorre e escapa por entre os dedos do 

“leitor” que promove incessantes conformações para o plano, sendo deslocado para 

o interior dessa história protagonizada por cores e contada em formas. Collares 

investiga com seu trabalho as possibilidades de mutação da superfície 

bidimensional, de seriação “bem como da participação do público”, chegando ao 
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"livro-objeto". “Encadernou fôlhas (sic) de papel recortado, em várias cores (sic), 

recriando sua pintura, enriquecendo-a, conseguindo o movimento que a pintura 

sugeria. É uma das mais importantes presenças no Salão”. (SAMPAIO, Márcio. O I 

Salão Nacional de Arte Contemporânea de Belo Horizonte (I). Suplemento Literário 

do Minas Gerais, 24 de jan. de 1970, p.11). Apesar de permitir associações com o 

Livro-obra (1964) de Lygia Clark, ou ainda, com o Livro da criação (1960) de Lygia 

Pape, diferente do primeiro exemplo, Collares não faz uso de palavras ou textos 

para conceituar seu próprio trabalho. As formas coloridas assumem o papel central, 

não são apenas ilustrações manipuláveis. Quanto ao segundo exemplo, a diferença 

está na presença da narrativa linear e pré-determinada por Pape sobre a criação do 

mundo, o jogo entre as estruturas possui uma única finalidade, admite o manuseio, 

mas não a variação. 



 
 

3735 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

 

Raimundo Colares. Gibi 2. 1969. Papel recortado. 63 x 62,5 cm. Prêmio Prefeitura de Belo Horizonte. 

1969 - I Salão Nacional de Arte Contemporânea da Prefeitura de Belo Horizonte. Acervo Museu de 

Arte da Pampulha. 

Finalizando a apresentação dessas propostas participativas e operando 

possivelmente na esfera mais próxima ao público, temos Carlos Wolney com seu 

diálogo da ação, no qual o corpo é reivindicado como motor, como o causador da 

ação. Há entre a proposição e o corpo uma total identificação, os dois só existem em 

contato.  
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Uma interessante e comovente proposta a de Carlos Wolney, que 
nos remete à infância, para jogar sua “Marelinha”. O aspecto lúdico 
dêste seu “brinquedo”, três peças desenhadas no chão, e as 
diferentes conotações do trabalho mereceram a atenção dos 
julgadores e principalmente do público que não se furtou ao jôgo, no 
dia da inauguração, comprovando a eficiência e comunicabilidade da 
proposta do artista. (SAMPAIO, Márcio. O I Salão de Arte 
Contemporânea de Belo Horizonte (II). Suplemento Literário do 
Minas Gerais, Belo Horizonte, 24 jan. 1970). 

A descrição do “jogo” de Wolney fornece uma maior acepção do que teria sido a 

proposta do artista. Eram três apropriações diversas da conhecida brincadeira 

infantil, entretanto, em via contrária, essas não permitiam a finalização do jogo, uma 

vez que os números e as casas encontravam-se alternados. Uma delas, talvez a de 

maior curiosidade, foi fixada ao chão com tinta branca e giz, se estendendo às 

paredes de vidro do MAP. De forma simples e sutil a brincadeira vai além do cruzar 

de casas, possibilita a interação, mas não permite efetiva integralização da ação, 

nessa brincadeira, só se admite a conquista de determinado ponto do trajeto, o 

restante não passa de um traço intransitável. 

O mapeamento das “práticas participativas” em Belo Horizonte através dos Salões 

Nacionais buscou acompanhar como artistas responsáveis pela formação do acervo 

do Museu de Arte da Pampulha foram capazes de empreender discussões artísticas 

somente observadas nos eixos Rio-São Paulo. Constata-se o intuito desses artistas 

em motivar o afastamento a aspectos regionais, restritos ao que poderia ser 

designado por “meio mineiro” e intensificar a vinculação com outros eixos, desde 

que não realizada de forma direta e calcada em critérios de sobreposição, e sim de 

diálogo com o contexto nacional das artes visuais. 
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