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RESUMO: É proposta deste ensaio discutir a produção do crítico, curador e artista Frederico 
Morais (1936) nas décadas de 1960 e 1970. A partir de sua múltipla atuação, irei refletir 
sobre os papéis por ele desempenhados na criação de um campo poético e político de 
resistência e transformação. Foram eleitospara análise quatro momentos significativos da 
produção de Frederico Morais: a exposição Vanguarda brasileira, realizada em 1966 na 
Reitoria da UFMG, em Belo Horizonte; a manifestação Do corpo à terra, que teve lugar no 
Parque Municipal de Belo Horizonte, em abril de 1970; o diálogo crítico de Frederico Morais 
com a exposição Agnus Dei, na PetiteGalerie, no Rio de Janeiro, também em 1970, e os 
seis eventos promovidos no MAM do Rio de Janeiro,  em 1971, como parte do projeto 
Domingos da Criação. 
 
Palavras-chave:Frederico Morais – Crítica de Arte – Curadoria – Arte – Ditadura 
 
 
ABSTRACT: This essay proposes to discuss the productionof the art critic,curatorand 
artistFredericoMorais(1936) during the 1960sand 1970s. I will reflect on the multipleroles he 
playedto createapoetic andpolitical fieldof resistance andtransformation.Four 
significantmoments of FredericoMorais’s production were elected for this analisys: the 
exhibition Vanguarda brasileira, held at the Rectory’s Building at UFMGinBelo Horizonte in 
1966; the manifestation/protest Do corpo à terra, that took place at Parque MunicipalinBelo 
Horizonte, in April of1970; the criticaldialogueproposed byFredericoMorais with the works of 
the exhibition AgnusDei, at PetiteGalerie, inRio de Janeiro, alsoin 1970, and the sixevents 
organizedat MAMin Rio de Janeiroin 1971, as part ofthe project Domingos da Criação. 
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Frederico Morais em quatro tempos 

Para apresentar Frederico Morais no contexto deste ensaio, elejo quatro momentos 

significativos de sua produção: a exposição Vanguarda brasileira, realizada em 1966 

na Reitoria da UFMG, em Belo Horizonte; a manifestação Do corpo à terra, que teve 

lugar no Parque Municipal de Belo Horizonte, em abril de 1970; o diálogo crítico de 

Frederico Morais com a exposição Agnus Dei, na Petite Galerie, no Rio de Janeiro, 

também em 1970 e os seis eventos promovidos no MAM do Rio de Janeiro,  em 

1971, como parte do projeto Domingos da Criação. 

Era o ano de 1966 e Frederico Morais foi convidado por Jacques do Prado Brandão 

a ocupar a Galeria de Arte da Reitoria da UFMG, convite ao qual respondeu com a 
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exposição Vanguarda brasileira. Numa provocação à abrangência “nacional” da 

mostra, convidou exclusivamente artistas cariocas ou que atuavam no Rio de 

Janeiro, dizendo que só havia movimento de vanguarda, àquela altura, nesta cidade. 

Estavam presentes Ângelo de Aquino, Antonio Dias, Dileny Campos, Hélio Oiticica, 

Maria do Carmo Secco, Pedro Escosteguy, Rubens Gerchman. Oiticica, artista 

convidado para a mostra, não pôde estar presente. Foi então que Frederico, na 

companhia de Rubens Gerschman e Antonio Dias decidiu executar a obra de 

Oiticica a partir da ideia de “apropriação”, proposta pelo artista para a mostra. Foram 

até o Mercado Municipal de Belo Horizonte, compraram uma cesta de arame com 

uma dúzia de ovos, para refazer um bólide. Como o prédio da Reitoria estava em 

obras, pegaram carrinhos de pedreiro, encheram com brita e areia, e também 

apresentaram na exposição. No evento de abertura da exposição, aconteceu 

espontaneamente um happening, em que ovos foram atirados contra o público, ou 

mais especificamente contra os militares presentes (RIBEIRO, 1997, pp. 224-225). 

Frederico Morais recorda-se especificamente da presença do General Carlos Luiz 

Guedes, o comandante da Infantaria Divisionária de Minas Gerais1. 

Em plena ditadura, a atitude situou Frederico como um dos mais importantes 

personagens políticos no campo das artes. No entanto, do ponto de vista de sua 

produção crítica, este é também um evento fundamental: à medida em que ele 

mesmo, crítico, ocupando o lugar de curador, realizou a obra do artista, abriu-se 

uma brecha para repensar as possibilidades de atuação da crítica. Não que tivesse 

virado artista, afinal a obra era de Hélio Oiticica e este já havia feito elogios à ideia 

de apropriação e participação, sendo aquele um ato estimulado por sua poética. Mas 

a espontaneidade e a radicalidade daquele gesto de Frederico dissolveram sua 

autoridade meramente judicativa e esmaeceram as fronteiras entre a atuação crítica 

e artística, conferindo um caráter híbrido e múltiplo que acompanharia Frederico 

Morais a partir dali. 

Mineiro nascido em Belo Horizonte, em 1936, Frederico se muda naquele mesmo 

ano de 1966 para o Rio de Janeiro. Começa então a assinar uma coluna no Diário 

de Notícias e a trabalhar no MAM – RJ, onde organiza o segundo projeto que 

gostaria de enfatizar nesta apresentação. Nos meses de janeiro e fevereiro de 
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1971,meses consagrados às férias, aconteceram os Domingos daCriação, que 

tinham como objetivo abrir o museu e usar os jardins do entorno como local de 

criação e experimentação artística. A cada domingo convidava-se artistas e elegia-

se um material-suporte para servir como mote. O primeiro, intitulado “Um domingo 

de papel”, ofereceu ao público rolos de papel, doados pela indústria Klabin. O 

segundo evento foi dedicado ao tecido, e o seguinte ao fio. Em “O domingo por um 

fio”, entre outras ações, Frederico enterrou novelos de lã nos jardins do MAM, 

deixando à mostra apenas pequenas pontas, para que o público fosse desafiado a 

revelar o material, puxando fios. Na mesma ocasião, conseguiu levar para o museu 

grandes bobinas, pendurando-as com fios de nylon, propondo a leitura não tão 

metafórica de que as coisas estavam, àquela altura, por um fio. Na semana seguinte 

aconteceu o “Domingo terra a terra”, seguido por “O corpo a corpo do domingo” e “O 

som do domingo”. O papel, o tecido, o fio, a terra, o corpo, o som. Os artistas eram 

convocados a participar, mas não deveriam ser protagonistas das ações, nem tão 

pouco deveriam exercer a função de orientadores. Frederico preferia que fossem 

todos, tal qual o próprio, “iniciadores” dos processos. Carlos Vergara foi um desses. 

Não deveria haver qualquer hierarquia entre os artistas e os participantes, todos 

estavam no mesmo nível. “Todas as pessoas são inatamente criativas, e só não 

exercem se são impedidas” (MORAIS in: COELHO, 2011). Esta era a convicção que 

justificava aqueles eventos. 

Os Domingos da criação proporcionavam uma reflexão sobre a arte brasileira da 

época, e questionavam não só aspectos conservadores de alguns grupos de críticos 

e artistas, como também sugeriam que o espaço do museu pudesse ser apropriado 

pela cidade, sem barreiras conceituais a seu acesso. Frederico tratava aquele como 

um projeto com forte cunho educativo, ao mesmo tempo em que questionava o 

papel do lazer, e da simbologia do domingo no sistema capitalista. No entanto, ao 

desafiar os impedimentos de ordem macro política daquele momento e convocar o 

público ao encontro, às trocas e à vivência coletiva alcançava resultados para além 

da experiência criativa e artística, fomentando um campo para intervenções sociais. 

Se o debate de ideias era duramente reprimido nos anos de ditadura, a experiência 

de liberdade poderia ser vivida, então, no corpo, pelos sentidos.  
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Os eventos reelaboravam a ideia de ócio, abrindo campo para uma mobilização do 

sensível. Dali saíam criações artísticas e não artísticas. O público era diversificado e 

se avolumava a cada semana. Rejeitado pela crítica vigente, o projeto passou a 

ocupar não as colunas de arte dos jornais, mas as primeiras páginas, aquelas 

voltadas aos acontecimentos da cidade. A arte, seus processos e seus espaços 

deixavam o lugar da sacralidade e tomavam a vida pública. 

Para o crítico, como para o artista, tudo é válido e possível de 
acontecer. Todas as contradições cabem e não há mais razão para 
formalismos de posições. Se me perguntarem hoje o que sou não 
saberei responder. Crítico? Artista? Professor? Sou tudo isso ou 
nada disso. Só posso dizer que estou vivo e muito ligado (MORAIS, 
1975, p.9). 

No ano anterior, em 1970, Frederico Morais havia sido convidado pela diretora do 

setor de exposições do Palácio das Artes, Mari’Stella Tristão, que também era 

organizadora do Salão de Ouro Preto, para realizar uma exposição em Belo 

Horizonte. O Salão de Ouro Preto a cada ano privilegiava um suporte e em 1970, a 

exposição deveria ser voltada para a escultura, sendo realizada excepcionalmente 

no Palácio das Artes. Morais, convidado pela diretora para curar a mostra, 

estabeleceu então que, ao invés de escultura, aquele seria um salão em torno do 

Objeto2, e que as ações também teriam lugar nos arredores do Palácio, no Parque 

Municipal (MORAIS in: NEOVANGUARDAS, 2008, p.30). Anos antes, em 1967, o 4o 

Salão de Arte de Brasília já havia incluído em seu regulamento a categoria de 

Objeto, tratada então como uma não-categoria, ou como uma possibilidade de 

inscrição de proposições que não cabiam nos formatos tradicionais de pintura, 

escultura, desenho, etc. Frederico foi parte do júri deste salão, que ganhou 

notoriedade por ter entre seus inscritos o artista Nelson Leirner que inscreveu a obra 

que ganhou a alcunha de “porco empalhado” e que repercutiu nos autos da história 

recente da arte brasileira.  

Assim, Objeto e participação foi sediada no Palácio das Artes e a manifestação Do 

corpo à terra teve lugar no Parque Municipal. Participaram dos eventos artistas 

como Artur Barrio, Carlos Vergara, Cildo Meireles, Décio Noviello, Dileny Campos, 

Dilton Araújo, Eduardo Ângelo, Franz Weissmann, José Ronaldo Lima, Lee Jaffe, 
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executando ideia de Hélio Oiticica 3 , Lotus Lobo, Luciano Gusmão, Terezinha 

Soares. Nesta exposição, Frederico atuou pela primeira vez assinando como artista, 

com a obra Quinze lições sobre Arte e História da Arte – Apropriações: Homenagens 

e Equações (1970).  

Partindo de um conceito mais amplo de Objeto, Frederico Morais estabelece como 

critérios curatoriais que as obras teriam que ser pensadas para o local, com sua 

concretização condicionada àquele momento, refutando assim trabalhos já prontos 

que servissem unicamente como objetos de exposição. Aqueles eventos tinham 

patrocínio da Hidrominas, empresa de economia mista, que regia atividades 

turísticas e culturais do estado, da qual Mari’Stella Tristão era funcionária. O 

patrocínio fez com que os artistas recebessem uma carta da empresa, autorizando o 

uso do Parque Municipal para atividades artísticas. Aquele era um salvo conduto 

criativo e civil importante para garantir a realização das obras propostas, em pleno 

período de repressão.  

Além disso, as obras expostas no parque ou os vestígios das ações que lá 

ocorreram deveriam ser deixados no local até que fossem naturalmente destruídas, 

levadas pelos transeuntes, enfatizando o caráter processual daquela manifestação e 

dos trabalhos que ali tiveram espaço. Contrariando o hábito de inaugurar exposições 

com a realização de vernissages, quando todas as obras estão à mostra, lá os 

trabalhos deveriam ocorrer em horas e locais diversos, de modo que ninguém 

pudesse acompanhar a manifestação em sua totalidade. Não haveria catálogo 

ilustrando os eventos, a divulgação seria feita por panfletos. Por fim, Federico Morais 

se colocava, para além de curador, como crítico e artista, questionando os campos 

de atuação de cada uma dessas atividades: “a curadoria como extensão da 

atividade crítica, o crítico como artista” (idem, p.31). 

O manifesto Do corpo à terra, escrito por Morais e que nomearia as ações daquela 

semana, foi mimeografado, distribuído nas imediações do Palácio das Artes e 

publicado em jornais cariocas e mineiros. Em nove itens, descreve as motivações 

daquela semana, de onde destacamos:  
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A afirmação pode ser temerária. Mas tenho para mim que não existe 
ideia de nação sem que ela inclua automaticamente a ideia de arte. 
A arte é parte de qualquer projeto de nação, integra a consciência 
nacional. Noutro sentido, pode-se dizer que a arte toca diretamente o 
problema da liberdade – a arte é, na verdade, um exercício 
experimental da liberdade. Claro, também, que o exercício criador 
será tanto mais efetivo quanto maior for a liberdade (idem, p. 46). 

Frederico Morais (2001) identifica, nas ações daquela semana, algumas dimensões 

que nortearam as obras lá desenvolvidas, tais como a dimensão participativa, à 

medida em que muitas obras convocavam o espectador; a geográfica/cartográfica, 

ao mapearem fronteiras e territórios, ressignificando os locais; a política, que se 

direcionava mais diretamente ao contexto social daquele regime de ditadura.  

No dia 09 de maio de 1970, o crítico Francisco Bittencourt publica no Jornal do Brasil 

a matéria “A Geração Tranca-Ruas”, em que comenta a semana de Do corpo à terra 

e entrevista Frederico Morais. Bittencourt, que havia presenciado os acontecimentos 

em Belo Horizonte, questiona retoricamente se o intento da manifestação de 

convocar a participação popular teria alcançado êxito. O próprio crítico responde que 

se perplexidade pode ser considerada participação, então, aquele foi sim um evento 

de sucesso. Mais adiante, lamenta-se pelo rumo tomado por aqueles artistas: eram 

quase todos pintores, escultores, desenhistas, eram a vanguarda da arte brasileira e 

se transformaram na contra-arte (BITTENCOURT, 1970).  

Bittencourt pergunta, então, para Frederico se a semana em Belo Horizonte podia 

ser considerada uma nova Semana de Arte Moderna ou um novo movimento 

antropofágico. Frederico de Morais: 

Mário de Andrade, 20 anos após a Semana, comentava em 
conferência que: ‘Nós éramos os filhos finais de uma civilização que 
se acabou’. Nós somos mais pretensiosos: se a nossa civilização 
está apodrecida, voltemos à barbárie. Somos os bárbaros de uma 
nova raça. Os imperadores da nova ordem que se guardem. Nosso 
material não é o acrílico, bem comportado, tampouco almejamos 
obras higiênicas. Trabalhamos com fogo, sangue, ossos, lama, terra 
ou lixo. O que fazemos são celebrações, ritos, rituais sacrificatórios. 
Nosso instrumento é o próprio corpo – contra os computadores. 
Nosso interesse é mental. Usamos a cabeça – contra o coração. Ao 
invés de lasers – imaginação. E as vísceras, se necessário. O 
sangue e o fogo purificam. Nosso problema é ético – contra o 
onanismo estético. Estamos saturados de estilismo (idem). 
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O quarto momento a destacar neste ensaio aconteceu ainda em 1970, no Rio de 

Janeiro e é considerado por Frederico como seu primeiro trabalho como “crítico-

visual”, numa resposta à exposição “Agnus Dei”, na PetiteGalerie. Nela participaram 

Cildo Meireles, Thereza Simões e Guilherme Magalhães Bastos. A ideia era que a 

exposição tivesse três horas de duração, ao longo da noite de vernissage. No 

entanto, momentos após sua abertura, a polícia tomou conta do local e fechou a 

mostra. 

Cildo Meireles à ocasião apresentou Inserções em Circuitos Ideológicos: Projeto 

Coca-Cola (1970) e fotografias da obra Totem-monumento ao preso político (1970), 

realizada meses antes em Belo Horizonte, na qual o artista queimava galinhas 

amarradas em um mastro. Frederico Morais procurou, então, a fábrica da Coca-Cola 

e levou até a galeria 15 mil garrafas do refrigerante, em mais de 600 engradados. O 

chão foi tomado pelas garrafas, que criaram um grande contraste com as únicas três 

que tinham recebido os silks de Cildo. Uma papeleta branca, colada por Frederico, 

na base das três garrafas, dizia: “Quinze mil garrafas de Coca-Cola gentilmente 

cedidas e transportadas por Coca-Cola Refrescos SA”. Frederico reconhece a 

grande qualidade do gesto de Cildo Meireles, mas ao mesmo tempo queria com sua 

ação mostrar que o circuito a que o artista se referia, massivo e potente, não seria 

afetado por aquelas tentativas de inserção. Às fotografias de Totem-monumento, 

acrescentou um texto que comparava as galinhas queimadas aos que se auto-

sacrificavam no Vietnã, além de transcrever um texto bíblico sobre Abraão. 

A artista Thereza Simões, por sua vez, propôs uma mostra composta por telas em 

branco. Frederico usou do mesmo recurso e levou três telas a diferentes pontos do 

Rio de Janeiro. A primeira foi colocada num bar no bairro da Tijuca, que é descrito 

por Frederico como um bairro conservador, naquele momento, devido à grande 

presença de militares residindo ali. A segunda tela foi deixada num bar no bairro da 

Glória, próximo à região da Lapa, reduto da boemia. A terceira foi instalada, então, 

num banheiro do bar Jangadeiros, em Ipanema, onde reunia-se a intelectualidade 

carioca. Na Tijuca, quando escreveram o primeiro palavrão na tela, o dono do bar 

retirou-a e partiu-a em pedaços. A tela deixada na Glória foi roubada e não pôde ser 

recuperada por Frederico. Aquela que ficou no mictório em Ipanema foi 
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completamente pintada, desenhada e escrita, assim como as paredes do banheiro 

onde estava. Frederico reuniu, então, os remanescentes das telas e integrou-osna 

exposição. 

A proposição de Guilherme Magalhães Bastos foi criar um edital que decretava que 

todo visitante que adentrasse o espaço expositivo teria seus bens desapropriados. 

Um outro edital, desafiando aquela medida, foi criado por Frederico, como resposta. 

Frederico intitula esta visada para seu trabalho de “Nova Crítica” e defendia uma 

crítica aberta, que não fecha o sentido da obra por meio de julgamentos e que 

também não se encerra num texto, mas em outros textos, em outras obras e mesmo 

em outras exposições. Frederico Morais, ao atuar a partir dessas críticas, obras, 

intervenções, respostas, não reclama para si o estatuto de artista. Deixar de ser 

crítico e virar artista não fazia sentido. Os estatutos, imóveis e limitantes, é que não 

lhe interessavam. Seu trabalho estava no limiar, no espaço comunicante. 

Cildo Meireles comenta:  

No caso da ‘Nova Crítica’, me parece que não era exatamente um 
crítico assumindo o papel e o lugar do artista. Mas era ainda um 
crítico se relacionando com o objeto da crítica no mesmo suporte. 
(...) Assim como a crítica literária se exerce através do texto- talvez a 
crítica cinematográfica ideal deva ser exercida num filme, mais do 
que num texto sobre o filme (MEIRELES in: COELHO, 2011). 

Esses quatro eventos destacados aqui parecem representativos para ilustrar a 

diversidade e radicalidade da obra de Frederico Morais, embora em número restrito 

se comparado à sua biografia profissional, que se inicia em 1956 e que inclui 41 

livros publicados, curadoria de mais de 70 exposições e participação em mais de 

uma centena de salões, bienais e concursos de arte no Brasil e no exterior. 

Crítico-curador-artista 

Boa parte da geração que atuava no Brasil nas décadas de 1960 e 1970 fez da arte 

um importante espaço de transformação. As questões sobre forma, material, escolas 

e movimentos artísticos vinham a reboque do desejo de mudar as lentes através das 

quais o mundo era lido. Não importava se na cidade, no campo, no museu ou fora 
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dele, com audiência ou sem audiência, ressaltando a beleza ou chocando com o 

horror, o que interessava era que se alterasse um estado de coisas que não poderia 

mais perdurar. Todo esse movimento de intervenção por meio da arte era debatido, 

impulsionado, gestado, acompanhado, refletido e apresentado por agentes do meio 

artístico como pesquisadores, curadores e críticos. Frederico Morais é, naqueles 

anos, um nome fundamental para o desenvolvimento da arte brasileira como a 

conhecemos hoje. 

Frederico Morais organizou exposições-acontecimentos, levou os artistas para fora 

do museu, invadindo a vida comum e a cidade, fez do museu um local de criação 

para a população, propôs obras audiovisuais como ensaios críticos. Compilou e 

publicou textos como obras de arte. Respondeu e discutiu obras artísticas com 

outras obras. Estabeleceu com seus contemporâneos, sobretudo artistas, uma 

relação de amizade e companheirismo que por vezes o distanciou de seus colegas 

críticos. Tornou-se uma figura complexa, com uma atuação múltipla que marca a 

história da arte e que aparece ainda hoje pioneira. 

As transformações sofridas pela atividade do crítico e o grande espaço ocupado pelo 

curador, como protagonista no cenário contemporâneo da arte, nos colocam 

perguntas sobre o local da arte e seus mecanismos de funcionamento. Partimos do 

entendimento de que a crítica passa por um momento de enfraquecimento e 

desmobilização, tornando-se cada vez menos atuante e mais desimportante na 

constituição e consolidação do campo artístico e do pensamento contemporâneo. 

Em posição oposta, o curador parece ter se tornado hoje uma figura de grande 

importância,  podendo mesmo sobressair-se, em alguns momentos, ao artista em 

visibilidade e prestígio intelectual.  

No prefácio escrito por Christophe Cherix para o livro de entrevistas A 

briefhistoryofcurating (2008), o curador afirma que a figura do crítico de arte seria 

reconhecível após Diderot e Baudelaire, mas pergunta como reconhecer um 

curador. Sem responder precisamente, mostra como diversas atuações no campo 

das artes juntaram-se no cargo de curador, desde o diretor de museu, até o dealer, 

passando pelo crítico de arte e pelo gestor cultural. A história da arte dos séculos 



   
 
 

3356 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

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

 

XIX e XX já poderia ser considerada a história de suas exposições, espaço que 

possibilitaria o conhecimento público dos artistas. Essas mostras eram organizadas 

pelos próprios artistas, que aos poucos foram sendo substituídos por outros 

profissionais nesta produção, ainda no século XX. Entendendo esta questão como 

de grande relevância para o entendimento do campo da arte hoje, o resgate de uma 

atuação pioneira como a de Frederico Morais torna-se importante para colocar em 

perspectiva crítica os papeis desempenhados no campo da arte.  

É importante observar como procedia este crítico, como escolhia o modo de agir, 

como elegia o tema, o dispositivo, a forma. Por que em alguns momentos era um 

audiovisual, por que em outros era uma coluna em jornal, por que era uma obra, por 

que um manifesto.  

Para Deleuze e Guattari (1995), as ordens dos signos e das coisas, apesar de 

diferentes e independentes, se relacionam intimamente. A partir do conceito de 

performatividade de Austin4, em que os atos existiriam e se realizariam nas palavras 

e pelas palavras, Deleuze e Guattari falam do fato de que todo enunciado está 

sediado no contexto em que é proferido. Vem da pragmática a ideia de que a língua 

está necessariamente articulada com o social, com o político. Assim, os autores 

defendem que a linguagem não reflete o real, mas interfere nele. 

Em certo momento do livro A partilha do sensível (2005), Jacques Rancière afirma 

que arte e política produzem “rearranjos materiais dos signos e das imagens, das 

relações entre o que se vê e o que se diz, entre o se faz e o que se pode fazer”. 

Assim, as ações de Frederico Morais adentram o real e adquirem uma potência 

heterogênea, tornam-se similares, mas ainda assim diferenciam-se do que existe 

efetivamente. E essas intervenções no real acabam por fundar um regime de 

intensidade sensível. 

Traçam mapas do visível, trajetórias entre o visível e o dizível, 
relações entre modos do ser, modos do fazer e modos do dizer. 
Definem variações das intensidades sensíveis, das percepções e 
capacidades dos corpos. Assim se apropriam dos humanos 
quaisquer, cavam distâncias, abrem derivações, modificam as 
maneiras, as velocidades e os trajetos segundo os quais aderem a 
uma condição, reagem a situações, reconhecem suas imagens. 
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Reconfiguram o mapa do sensível confundindo a funcionalidade dos 
gestos e dos ritmos adaptados aos ciclos naturais da produção, 
reprodução e submissão. O homem é um animal político porque é 
um animal literário, que se deixa desviar de sua destinação “natural” 
pelo poder das palavras (RANCIÈRE, 2005, pp. 59-60). 

Esses conceitos nos ajudam, então, a pensar como a atuação crítica e/ou curatorial 

está intrinsecamente ligada aos atos performáticos e artísticos que os seguiram ou 

os antecederam. Numa carta endereçada ao crítico Mário Pedrosa (1900 – 1981), 

por ocasião de seu aniversário de 80 anos, publicada no jornal O Globo, em 14 de 

abril de 1980, Frederico Morais descreve o que teria sido um encontro entre Pedrosa 

e o artista Alexander Calder (1898 – 1976) e coloca: 

Esta imagem me persegue e me confunde, creio tê-lo visto, pela 
primeira vez, passeando no terraço do Museu de Arte Moderna do 
Rio, de braços dados com Calder, ele com seus cabelos brancos, 
grandalhão e desajeitado, você com sua bengala, cheio de charme. 
Será que eu o vi, efetivamente? De qualquer maneira, é uma 
imagem bonita, a arte e a crítica de braços dados, o artista e seu 
intérprete privilegiado, o crítico, formando um todo, uma imagem 
única (MORAIS, 1983, p. 21). 

A arte e a crítica de braços dados constitui, assim, uma imagem emblemática para 

esta produção. Buscar estratégias para apresentar e discutir produções como a de 

Frederico Morais é um desafio colocado por diversas práticas críticas e curatoriais 

que vêm sendo criadas desde os anos 1960. A ação desse crítico já não se reduz a 

um texto normatizado e escapa de seu local de poder judicativo para envolver-se 

com as narrativas artísticas e com o contexto macropolítico, reagindo a eles.A 

contundência da fortuna crítica e artística dessa época, que informa e desafia a 

produção de gerações posteriores, deve-se em grande medida a agentes como 

Frederico Morais.    

NOTAS 

                                                        
1Em entrevista à autora, em29 de maio de 2014. 

2Na ocasião da exposição Vanguarda Brasileira (1966), tratava o Objeto “como uma situação nova, que configura 

ou é o veículo mais adequado para expressar as novas realidades propostas pela arte pós-moderna” (MORAIS, 

2001, in: Neovanguardas, 2008, p. 30). Em 1960, Ferreira Gullar havia publicado num suplemento dominical do 

Jornal do Brasil a “Teoria do não-objeto”, em comentário à realização da II Exposição Neoconcreta, no Rio de 

Janeiro. Em texto de 1968, Hélio Oiticica refuta a ideia de Objeto como nova classe ou novo suporte para as 
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artes e convoca uma transformação estrutural na lógica moderna: a obra de arte criada, o objeto de arte, é uma 

questão superada (...) ele é a criação do que queiramos que seja: um som, um grito pode ser o objeto (...) a luz 

do sol que neste momento me banha é o objeto, no espaço e no tempo, no instante. (OITICICA, 1968, p. 3) 

3 Em carta, Hélio Oiticica desmentiria, mais tarde, sua participação no evento. Frederico Morais, no entanto, 

atribui sua negação ao fato do artista ter sido citado pelo crítico Francisco Bittencourt, como parte da “geração 

tranca-ruas”, o que o desagradou. 

4 O filósofo inglês John Langshaw Austin definiu a ideia de enunciados performativos na obra How 

to do thingswithwords (1976), que mais tarde viriam a ser chamados de “atos de fala”. 
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