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OS PAINÉIS E MURAIS DE CARYBÉ E A VALORIZAÇÃO DE UMA MEMÓRIA 
CULTURAL URBANA DE SALVADOR 

 

Neila Dourado Gonçalves Maciel – PPGAU/UFBA 

 

RESUMO: Este artigo é uma tentativa de compreensão da valorização de uma determinada 
memória da cidade transformada em patrimônio simbólico identitário, através da imagem 
evocada nas obras de arte integradas à arquitetura moderna de Salvador, concentrando-se 
na relação entre os princípios desta arquitetura e a potencialidade de simbolização dos 
painéis e murais deste artista, nos quais a “Cidade da Bahia”, como é chamada, aparece 
calcada nos valores do tradicional/colonial, rememorando um passado, embora ao mesmo 
tempo se pretendesse moderna e em pleno desenvolvimento econômico e aplicação de 
novas tecnologias de construção e urbanismo. 

Palavras-Chave: Painéis e murais; Carybé; Análise e crítica de imagem; Salvador. 

 

ABSTRACT: This paper is an attempt to understand the value of a particular memory of the 
city transformed into symbolic heritage identity, through image evoked by the works of art 
integrated into modern architecture Salvador, concentrating on the relationship between the 
principles of this architecture and the potentiality to the panels and murals symbolizing this 
artist, in which the "City of Bahia," as it is called appears grounded in the values of traditional 
/ colonial, reminiscing about a past, while at the same time if it wished modern and full 
economic development and application of new technologies of construction and urbanism. 

Key words: Panels and murals; Carybé; And critical analysis of image; Salvador. 

 

 

Concentrando-se no eixo temático: abordagens sobre objetos de arte a partir de 

estudos de caso, este artigo visa apresentar uma parte das reflexões obtidas a partir 

das pesquisas empreendidas no doutorado, em andamento, realizado no Programa 

de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFBA sobre a produção do 

artista plástico Carybé, tendo como recorte os painéis e murais realizados entre os 

anos 50 e 70, em colaboração com os projetos de arquitetura moderna, construídos, 

sobretudo, na Cidade Baixa e no Centro Histórico da capital do estado da Bahia, 

Salvador. Este trabalho, intitulados painéis e murais de Carybé e a valorização de 

uma memória cultural urbana de Salvador, é uma tentativa de compreensão da 

valorização de uma determinada memória da cidade transformada em patrimônio 

simbólico identitário, através da imagem evocada nas obras de arte integradas à 
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arquitetura moderna de Salvador, concentrando-se na relação entre os princípios 

desta arquitetura e a potencialidade de simbolização dos painéis e murais deste 

artista, nos quais a “Cidade da Bahia”, como é chamada, aparece calcada nos 

valores do tradicional/colonial, rememorando um passado, embora ao mesmo tempo 

se pretendesse moderna e em pleno desenvolvimento econômico e aplicação de 

novas tecnologias de construção e urbanismo. Portanto, esta reflexão se propõe a 

discutir a imagem de cidade, criada nas obras, acima referidas, enquanto capital 

simbólico, e enquanto espaço de representação de um discurso de uma 

modernidade brasileira, sobretudo, baiana. Mas que modernidade seria essa? Que 

arquitetura é essa, enquanto espaço da ideologia modernista, de uma memória e de 

um poder? O recorte proposto aqui se debruça sobre as relações existentes entre a 

construção de um imaginário de uma cidade "ideal", de um espaço de fixação de 

uma memória física e social, mas também de um espaço de poder, retratada em 

algumas obras, as quais tiveram profundo impacto na vida política e cultural, e a 

transformação do Centro Comercial de Salvador, localizado na Cidade Baixa, lugar 

de trocas simbólicas altamente complexas, desde a sua fundação, e de essencial 

importância para o desenvolvimento da Soteropólis. Nossa avaliação se deteve a 

este espaço devido às tipologias/funções dos edifícios, tais como: bancos, cinema, 

instituições públicas e privadas, escritórios e edifícios comerciais, já que a análise 

teve como foco locais de livre e ampla circulação e, por conseguinte, de ampla 

apreciação dos painéis e murais, os quais se localizam quase sempre no Hall, ou na 

parte externa dos edifícios. Estes espaços físicos, que pela experiência vivida por 

cada transeunte, e por toda a história já transcorrida ali, tornou-se lugar de memória. 

Lugar de imagens subjetivas do ser e estar na cidade de Salvador, que teve esta 

região como detentora de definições nos seus rumos políticos, econômicos e 

culturais.  

Uma das hipóteses levantadas é que esta imagem da memória urbana de Salvador, 

apresentada no conjunto da obra deste artista integrada à arquitetura, com sua 

poética pessoal e original, é representativa de um modelo seguido pelos principais 

artistas modernos da Bahia, ou seja, a representação figurativa/narrativa de 

elementos culturais regionais. Carybé, tal qual a maioria dos artistas baianos da 
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primeira geração de modernistas, mergulhou nas entranhas da cidade, nos espaços 

ocupados pela maioria da população negra e pobre, fixados entre a Cidade Baixa, 

justamente na região do Comércio, e o Centro Histórico, Pelourinho e adjacências. A 

cidade que aparece em seus trabalhos parte de alguém que a vivenciou, bebendo, 

comendo, dançando, jogando capoeira, andando pelas ladeiras, pelas ruas estreitas, 

habitando em seus casarões coloniais. Sua obra traz um grande conteúdo 

antropológico, não como um pintor viajante com o olhar estrangeiro, mas pelo que 

ele próprio vivenciou, como espelho de sua vida e do povo que ele elegeu como 

cronista de muitas verdades e muitos mitos. Contudo, como afirmado acima, este 

artigo trata-se de um recorte das primeiras conclusões obtidas nesta pesquisa, cuja 

pretensão é abrir a discussão para esta faceta da ampla e múltipla produção de 

Hector Julio Páride Bernabó, ou simplesmente, Carybé. 

A integração das artes 

A integração das artes, cujo princípio de síntese entre as linguagens estéticas 

sempre existiu, variou com a época e os lugares. É possível observar que em todos 

os períodos houveram exemplos de uma profunda ligação entre a arquitetura e as 

chamadas artes maiores para se chegar a um resultado de harmonia e unidade 

simbólica, vide igrejas, palácios, e tantas outras construções. No entanto, para a 

arquitetura moderna o que está em jogo é a integração desde a concepção do 

projeto, onde cada componente possui uma função, mas cumpre um objetivo de criar 

uma leitura de unidade estética que se complementa, todavia, respeitando os 

valores particulares independentes. Para os modernistas não se tratava mais da 

utilização das artes plásticas como ornamentação, decoração ou superfície, mas 

como valor artístico autônomo, fazendo parte integrante da composição. E esta foi 

uma discussão internacional após o final da primeira Guerra Mundial, destacada nas 

reuniões do CIAM¹. Segundo a pesquisadora Fernanda Fernandes (2005, p 2), ainda 

em 1936, a partir do encontro com Le Corbusier, Lúcio Costa escreveria um texto no 

qual aborda a importância da integração das artes, influência direta do convívio com 

as ideias do arquiteto francês. 
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Neste momento, não se tratava mais da utilização das artes plásticas como 

ornamentação e decoração, tão caros à Art Déco, mas como valor artístico 

autônomo, como parte integrante da composição. Tal como o emblemático edifício 

do Ministério da Educação e Saúde no Rio de Janeiro, cuja integração de pinturas, 

esculturas e murais à arquitetura afastaram o decorativismo e proporcionaram a 

atualização das técnicas construtivas e também, compuseram a vontade de 

estabelecer símbolos de uma possível identidade nacional. Segundo Anelli, “[...] o 

Ministério pretendeu simbolizar a nova arquitetura brasileira, afirmando o moderno e 

o nacional como um caminho sem conflito” (2008, p.4) O uso dos azulejos, por 

exemplo, sugeridos por Le Corbusier, atestam à obra racionalista, um “cunho de 

brasilidade” (LEMOS In ZANINI, 1983, p. 829), de uma determinada memória, de 

uma identidade que o Estado se propôs a evidenciar.  

A integração das artes possibilitou a divulgação e visualização das propostas 

modernistas para um público inúmeras vezes mais amplo. O modelo do Ministério foi 

seguido por diversos arquitetos em diversos espaços do país, incluindo a ideia de 

comunhão entre as artes plásticas e a arquitetura, e ainda, a comunhão da tradição 

histórica com o novo.   

 

 

Figura1: Vista do pátio do antigo Ministério da Educação e da Saúde 
com um dos painéis de Portinari ao fundo dos pilotis. Foto da autora 
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É interessante analisar com cuidado a relação entre os artistas visuais e os 

arquitetos, para não correr o risco de interpretar a atuação e a interação de ambos. 

Em muitos dos projetos, o trabalho do arquiteto e do artista eram realizados 

concomitantemente. A ideia era não haver uma disputa de relevância plástica. O 

planejamento era para que a plasticidade envolvesse como um conjunto de formas e 

conceitos que dissessem a mesma coisa. Embora, veremos que na maioria das 

vezes os discursos eram visualmente contraditórios na sua forma, mas consonantes 

no propósito delineador. Quase sempre as artes integradas eram trabalhadas nas 

linguagens do mural, nas mais variadas técnicas, tais como: têmpera, óleo sobre 

madeira, técnica mista, altos e baixos relevos, e azulejaria. Portinari, por exemplo, é 

um artista que se destacou muito na realização de imensos murais no Rio de Janeiro 

e em Belo Horizonte, sobretudo com a técnica da azulejaria. Seus desenhos e cores 

foram muito divulgados e analisados como exemplares da possível identidade 

brasileira.  

A inserção das artes feita na arquitetura é criteriosa e não gratuita ou 

descontextualizada do espaço arquitetônico edificado. Como explica Mário Pedrosa 

sobre a importância da parceria entre artes plásticas e arquitetura, “em lugar do 

ornato fatalmente resolvido no bidimensional (no plano estático, portanto), a 

qualidade plástica é dada pelos elementos dinâmicos estruturais, resultantes das 

relações abstratas de planos e volumes que se interpenetram.” (PEDROSA, 1981, p 

53).  

Além da integração plástica entre as linguagens arquitetônicas e as artes plásticas, 

nas suas variadas técnicas, existe um diálogo simbólico presente na ideologia da 

arquitetura modernista. A questão ideológica da identidade brasileira permeou 

praticamente toda a produção do modernismo no país. E, apesar de no primeiro 

momento, aparentar uma disjunção entre o marcante figurativismo 

narrativo/nacionalista dos painéis, murais e esculturas integrados aos edifícios 

modernos, cujo mote era a o pragmatismo, a funcionalidade, o racionalismo, há um 

aparelhamento muito forte consolidado pelo víeis da identidade, como podemos 

observar na integração das artes em Salvador, destacada a seguir. Existe, por um 

lado, o patrocínio do Estado, interessado na construção ideológica da nacionalidade 
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e a incorporação deste mesmo ideal pelos arquitetos na tradução arquitetônica do 

projeto modernista brasileiro.   

Salvador, a integração das artes e Carybé 

O recorte temporal, a escolha do artista em questão e o próprio objeto em si, ou 

seja, a análise do discurso empreendido pelas imagens, em colaboração direta com 

o discurso da arquitetura, foram consequência de um projeto de pesquisa², realizado 

por mim, para a Fundação Cultural do Estado da Bahia,  nos  anos  2008,  2009  e  

2010.  Participei  de  uma licitação, na qual meu projeto foi o contemplado, fazendo 

parte de um conjunto de ações   pensadas pela Fundação em parceria com 

IPAC(Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia), através da Secretária de 

Cultura do Estado. Trata-se do projeto intitulado Mapeamento de Painéis e Murais 

em Salvador. Depois de alguns meses nesta pesquisa, e depois da coleta dos dados 

e das visitas realizadas nos locais onde haviam painéis, murais, esculturas e demais 

manifestações artísticas integradas aos edifícios públicos e privados, em mais de 

25bairros da capital, alguns pontos saltaram aos olhos como intrigantes 

questionamentos acerca da produção artística e sua relação com a arquitetura 

moderna em Salvador. Foram 237 obras de arte mapeadas e analisadas de maneira 

sumária, visto que, o objetivo era montar uma ficha técnica simplificada com uma 

imagem não profissional da obra e seus dados básicos, ou seja: autoria, dimensões, 

ano de realização, técnica, localização, estado de conservação, e pequena análise 

crítica da obra. Destas 237 obras integradas, 128 foram realizadas entre as décadas 

de 50 e 70, ou seja, incorporados à arquitetura moderna, em todas as suas mais 

variadas manifestações. E ainda, destes 128 painéis e murais, 38² são do artista 

plástico argentino, naturalizado brasileiro, Carybé. Foram catalogadas 15 nos anos 

50, 6 nos anos 60, 8 nos anos 70, 6 nos anos 80, 2 nos anos 90 e 1 em 2000, após 

a morte do artista, que faleceu em 1997, reproduzido a partir de desenhos do 

mesmo. Portanto, os dados apurados levaram-me a perceber a extensa integração 

entre arquitetos e artistas entre os anos de 1950 e 1970, período de grandes 

transformações urbanísticas, políticas, econômicas e culturais vivenciadas na capital 

baiana, assunto principal do primeiro capítulo. Assim como, a inegável parceria de 

muitos arquitetos com Carybé. Artista com maior número de obras integradas aos 
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mais diversos empreendimentos, desde edifícios comerciais, residenciais, escolas, 

casas de particulares, entre outros.  

A partir das diversas informações obtidas neste levantamento foi percebido que em 

Salvador, os murais e painéis começaram a aparecer ainda na década de 1940, 

quando a cidade iniciava seu processo de mudança no cenário artístico, cultural, 

econômico e geográfico. A arte mural emerge, quando a cidade, após as 

comemorações do seu quarto centenário, inicia uma etapa desenvolvimentista sem 

par, apresentando um considerável crescimento demográfico, expansão nos seus 

limites territoriais, a construção de novas avenidas, túneis e viadutos, e a 

implantação de uma verdadeira indústria de construção. Todos estes fatores 

propiciaram a realização de tantas obras de grande porte, tanto em edifícios 

públicos, como privados. Este irreversível processo de urbanização, auxiliado pela 

sedimentação da arquitetura moderna, com suas novas tipologias, e a preocupação 

com a integração das artes, fez com que Salvador presenciasse, então, um 

extraordinário florescimento da arte mural. Edifícios bancários, comerciais e 

residenciais procuraram se distinguir pela presença de um painel ou mural, em seus 

espaços públicos, semi-públicos ou, até mesmo, privados. Segundo Juarez Paraíso 

(2006, p 34), estes murais foram executados através das mais variadas concepções 

e técnicas, as quais oscilavam entre o geometrismo abstrato e as representações 

figurativas referentes a fatos históricos da cidade, costumes e mitos populares e, 

muitas vezes, composições puramente decorativas e superficiais evocando, de 

forma banalizada, elementos do folclore baiano. 

Além do desenvolvimento econômico, expansão demográfica e todos os fatores que 

caracterizaram as mudanças no desenho da cidade e, propiciaram o crescimento da 

construção civil com as obras de arte integradas, as quais nos reportamos acima, 

houve também outro incentivo para o florescimento desta integração.  Trata-se da 

Lei Municipal nº 686, de 22 de junho de 1956, que tornava “[...] obrigatório 

contemplar com obras de valor artístico prédios que vierem a ser 

construídos.”(CRUZ, 1973, p 50) A iniciativa do poder público dos Estados Unidos da 

década de 30, com o “Projeto Federal de Arte”, serviu de inspiração para os políticos 

de vários países e, particularmente, da cidade de Salvador na criação de uma 
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legislação específica em relação à arte mural, única em todo o Brasil àquele 

momento. Entretanto, esta lei não foi regulamentada, embora, aplicada em muitas 

das construções entre as décadas de 1950 a 1970, entrando em desuso pouco 

tempo depois. 

Estatisticamente, a partir deste mapeamento e de constatações feitas, por exemplo, 

por Nivaldo Júnior (2009), cujos estudos apontam Carybé como o artista mais 

atuante no período, ou seja, com maior número de obras de arte integradas aos 

edifícios no período entendido como moderno seguido por Carlos Bastos, Juarez 

Paraíso, Mário Cravo e Max Urban, os quais também são dignos de estudos pela 

extensão e significância de suas obras. Sua produção, integrada aos projetos 

arquitetônicos modernistas, é impulsionada em 1951 com um mural à têmpera a ovo 

sobre madeira no Hall do Edifício Cidade do Salvador, localizado Av. Estados 

Unidos, nº 397, no bairro do Comércio e se espalha em vários outros edifícios, numa 

extensa parceria com diversos arquitetos, entre eles, Diógenes Rebouças, com o 

qual realizou 8 projetos.  

Nosso ponto de partida para a proposta deste projeto de pesquisa surgiu a partir do 

mapeamento de painéis e murais, da observação mais detalhada da obra de Carybé, 

cuja narrativa trata-se sempre da valorização e exaltação de algumas imagens da 

cidade de Salvador, sua história colonial e matrizes culturais. Além, de este artista 

ter conseguido ampla divulgação de seu trabalho e ter sido requisitado para 

colaborar com seus painéis e murais em empreendimentos públicos e privados não 

só em Salvador, mas em várias cidades do Brasil e mesmo no exterior, como 

representante da arte brasileira. Contudo, o que nos chamou a atenção foi constatar 

que essa imagem evocada nestes trabalhos está integrada a projetos arquitetônicos 

funcionalistas, caracterizados pela aplicação de um novo repertório formal e 

conceitual, influenciados, sobretudo pela escola carioca, os quais se concentram 

majoritariamente no bairro do Comércio, Centro (da Rua Chile ao Campo Grande) e 

Graça. Nossa avaliação se deteve ao Comércio e Centro devido às 

tipologias/funções dos edifícios, tais como: bancos, cinema, instituições públicas e 

privadas, escritórios e edifícios  comerciais, já que a análise teve como foco locais 
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de livre e ampla circulação. Estes espaços físicos, que pela experiência vivida por 

cada transeunte, e por toda a história já transcorrida ali, tornou-se lugar de memória.  

Lugar de imagens subjetivas do ser e estar na cidade de Salvador, que teve esta 

região como detentora de definições nos seus rumos políticos, econômicos e 

culturais, os quais são exemplificados e desenvolvidos no corpo da tese, e não 

caberiam no formato deste artigo.  

 

 

 

Contudo, é interessante problematizar aqui sobre de que maneira uma determinada 

memória se transformou em patrimônio simbólico identitário, cuja materialidade é 

evocada nas imagens de uma Salvador do passado, nesta integração entre 

arquitetura moderna e a artes plásticas (as obras de Carybé, em particular), é 

assimilada e vivenciada pelos habitantes e usuários atuais destes espaços, é, pois, 

uma maneira de elaborar instrumentos para perceber de que forma a preservação 

destes conjuntos, obras e edifícios, podem contribuir para a “real” utilização destes 

espaços, vivenciados na sua plenitude e não apenas admirados como marcos 

históricos. Carybé deixa registrado em seus painéis uma Salvador dos séculos 

passados. Uma cidade que parecia querer ser fixada simbolicamente na pintura para 

dar lugar a uma reestruturação no plano físico, concreto. O que vemos em suas 

obras integradas a esta nova arquitetura, são as “sacadas dos sobrados, da velha 
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São Salvador”, como nos fala a música de Dorival Caymmi, “Você já foi à Bahia?” 

(1941).  

Além dos casarios, estão presentes em seus trabalhos fortes, igrejas centenárias, as 

feiras, as ladeiras, mas sobretudo, as gentes que frequentavam e construíram estes 

espaços que estavam sendo profundamente modificados, apesar de alguns 

equipamentos terem sido preservados. Levando em consideração que preservar não 

é só proteger um passado importante, mas tornar este passado instrumento de 

novas reflexões e construções do presente. Até mesmo por que, em sua maioria, 

tais espaços continuam servindo à população, mesmo que alguns tenham alterado 

suas funções ao longo do tempo. Os serviços oferecidos nestes edifícios podem ter 

sofrido uma queda quantitativa devido à valorização de outros espaços na cidade, 

tais como Iguatemi, Pituba, Itaiagara, entre outros, com seus setores específicos de 

ofertas de serviços. No entanto, os bairros do Comércio e do Centro ainda são muito 

utilizados por uma parcela da população, seja no próprio setor do comércio popular, 

abrigando desde lojas tradicionais de roupas masculinas até lojas especializadas em 

informática, móveis, eletrodomésticos e importações, seja nas instituições 

financeiras, serviços de advocacia, no Tribunal Regional do Trabalho, ou ainda, mais 

recentemente, nas diversas faculdades que se instalaram em construções anteriores 

ao período moderno. Sem esquecer a atividade turística e simbólica que envolve a 

região do Mercado Modelo, Elevador Lacerda, Rua Chile, Avenida Sete e Carlos 

Gomes, Terminal Marítimo, Igreja da Conceição da Praia e adjacências, além das 

festas populares que tomam este espaço/lugar como, por exemplo, a Lavagem do 

Bonfim e o Carnaval, cujo cortejo percorre todos estes “pontos nodais” (LYNCH, 

2010), atraindo milhares de turistas e soteropolitanos.  

Carybé se insere neste contexto da afirmação do modernismo na Bahia. A cultura e 

a formação do povo brasileiro tornou-se sua maior fonte de inspiração, sobretudo a 

cultura negra, vinculada ao candomblé, cujo vínculo se faz presente em todas as 

imagens da memória cultural urbana, a qual dedicou a maior parte de seus 

trabalhos. Hector Julio Paride Bernabó nasceu em 1911, em Lanús, Argentina e 

morreu em 1997, em Salvador, Bahia, Brasil, mais especificamente, no Terreiro Ilê 

Axé Opô Afonjá no dia 1º de outubro daquele ano. Carybé, apelido recebido nos 
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tempos em que morou no Rio de Janeiro, na década de 1920, estudou na Escola 

Nacional de Belas Artes. Contudo, atribui seus conhecimentos e interesse pelo 

desenho, aos seus irmãos mais velhos, Arnaldo e Roberto, os quais eram 

desenhistas e ilustradores no campo da publicidade. Depois de morar com os pais 

na Itália, Rio de Janeiro e Buenos Aires, o artista aventurou-se em muitas viagens, 

num desejo de descobrir os segredos da América Latina. Visitou vários países, 

registrando e aprendendo sobre as mais diversas culturas. Era um grande admirador 

da arte Asteca e dos muralistas mexicanos, Rivera, Tamayo e, sobretudo, Orozco. 

Toda esta experiência contribuiu de maneira clara para o amadurecimento do seu 

trabalho de artista plástico. Em 1938 faz sua primeira visita a Salvador, enviado pelo 

jornal “Prégon”, e se encanta de imediato pelo candomblé e por todos os demais 

signos da cultura negra. O jornal abre falência e Carybé segue sua viagem pelo 

litoral brasileiro. No entanto, volta para Argentina, onde trabalha alguns anos, realiza 

exposições e mais viagens pelos países vizinhos, até que em 1946 volta a morar no 

Rio de Janeiro. Ajudou a formar o Diário Carioca e em 1949 é convidado por Carlos 

Lacerda para trabalhar no Tribuna da Imprensa, onde fica até 1950. Quando então, 

seu sonho de morar na Bahia, segundo palavras de sua esposa Nancy Bernabó 

(Araújo, 2009, p 17), é realizado. Como é possível concluir, a partir de todos os 

escritos sobre sua personalidade, Hector tinha muitos amigos e possuía um carisma 

tão elevado quanto seu talento para desenhar. Portanto, foi através da 

intermediação de seu amigo escritor Rubem Braga, que o Secretário de Educação 

da Bahia, à época, o educador Anísio Teixeira, o convidou para uma estadia de um 

ano, a fim de documentar em desenho as festas e costumes da Bahia. Grande 

visionário no campo da educação e aliado aos movimentos dos modernos da capital 

baiana, Teixeira levou Carybé para fazer parte do grupo de artistas que comporiam 

os murais das várias Classes do seu projeto ambicioso, a Escola Parque³. Porém, 

esta estadia não seria ainda a definitiva. No final de 1951, o casal volta para Buenos 

Aires e depois Caybé segue para São Paulo, a convite de Lima Barreto, para fazer a 

direção de arte do filme O Cangaceiro. Somente em 1953 volta para a Bahia, para 

então fixar morada até seu último suspiro.  
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Apesar de muitas vezes ser considerado até um artista menor por alguns críticos, 

sua obra é múltipla e abrange várias linguagens, tais como: pintura, desenho, 

ilustração, escultura, gravura, cerâmica e mural. Foi um artista extremamente 

inquieto e experimentou de tudo, em diferentes técnicas como modelagem, 

incrustação, tinta à óleo, têmpera à ovo, encáustica, acrílica, aquarela, mosaico, 

entalhe em alto e baixo relevo, e tantas outras mais. Obteve algum reconhecimento 

internacional, sobretudo, quando se trata de sua obra muralista, e, no Brasil é um 

renomado artista figurativo, muito ligado ao movimento modernista brasileiro. E é, 

justamente, nessa relação entre sua obra figurativa muralista, cujo repertório 

imagético é apropriado das cenas urbanas dos tempos de colônia, das 

manifestações religiosas e culturais da população de matriz africana e menos 

favorecida da capital, e o movimento moderno da arquitetura em Salvador, que 

nossa hipótese de legitimação de um discurso apoiado na, e através da arte, se 

sustenta. 

 

 

Embora, tenha declarado que havia gostado da Bahia porque “[...] podia ver gente 

nua, ver músculo de pescador, em vez de engravatados andando em carro com 

óculos escuros.[...]” (Idem, p121), sua relação com a espiritualidade, exercida 
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através do candomblé, é notada e expressa desde os primeiros anos. Foi no terreiro 

Ilê Axé Opô Afonjá, conduzido por Mãe Senhora, de 1942 a 1967, que Carybé se fez 

Ogan. Mãe Senhora era uma figura importante do candomblé na Bahia e soube 

aglutinar em torno de si outras importantes lideranças religiosas e uma parcela 

influente da classe artística e intelectual como Jorge Amado, Pierre Verger, Dorival 

Caymmi, além do próprio Carybé. Foi durante uma visita a este terreiro, inclusive, 

que o pintor começou a se sentir mal vindo a falecer em 1997.  

Apesar de possuir um temperamento brincalhão, descontraído e gozador, trazia uma 

seriedade e uma responsabilidade, primeiramente, com a religião, a qual se 

entregou logo que fixou residência em Salvador, e com seu ofício de artista. Logo, 

seu posicionamento diante de suas pesquisas visuais era de zelo e obediência. Sua 

obra é considerada muitas vezes como etnográfica. Uma vez que elaborou um 

contorno visual para os mitos e rituais do candomblé. Silva (2012) faz um recorte 

bem interessante para demonstrar o cuidado e a potência da obra. O antropólogo 

escolhe o Mural dos Orixás, encomendado pelo Banco da Bahia, realizado entre 

1967 e 1968, as gravuras publicadas no livro “Iconografia dos deuses africanos no 

candomblé da Bahia”, aquarelas pintadas entre 1950 e 1980, analisa algumas obras 

que possuem uma ligação direta com as fotografias de Pierre Verger, e escolhe 

também algumas gravuras pertencentes à publicação “As Sete Lendas Africanas da 

Bahia”, de 1979, baseado em relatos orais registrados pelo etnólogo Waldeloir Rego. 

A análise realizada por Silva é muito interessante, pois nos traz uma perspectiva 

sobre o processo de intimidade e respeito, sobre os quais trabalhava Carybé. O 

estudo não se concentra nos problemas estéticos, mas sim, nas informações e 

possibilidades de problematizações acerca da religião afro-brasileira e da própria 

sociedade soteropolitana representada através dos mitos e da linguagem ritualística. 

O mesmo ainda afirma que tais obras trouxeram uma nova forma de fixação, 

preservação, organização e reprodução dos mitos e preceitos, os quais são 

pertencentes à tradição oral, originalmente.  
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Estas obras relacionadas à temática religiosa não fazem parte do recorte assinalado 

na referida tese. Entretanto, não há como desassociar o assunto do restante das 

obras, visto que, mesmo quando se trata de questões sobre as transformações da 

cidade, Carybé embute seu envolvimento com as pessoas, com a religião e com a 

forma de representar o mundo, a partir de sua personalidade e vivência. Podemos 

então, encontrar um denominador comum, para todas as temáticas no quadro de 

pesquisas sobre a gente e a cultura brasileira, principalmente baiana. Todas as 

cenas de festas, terreiros, pescarias, igrejas, e ruas das cidades são fruto deste 

olhar, entrecortado pelo homem religioso, Obá de Xangô. Todos os trabalhos se 

concentram nesta tentativa de representação de um mundo, o vivido e escolhido por 

Carybé. O que aparece em suas obras é uma escolha deste artista, a qual passou a 

configurar um imaginário popular, de signos e símbolos do que se convencionou 

chamar de cultura baiana, veiculados como um modo de fixação de uma memória 

desta cultura.  

Fazendo parte de uma tradição modernista, onde a maioria dos artistas visuais 

brasileiros acabou por reproduzir um discurso de convivência pacífica entre terreiros 

e igrejas, prostíbulos e casas de “família”, pobres e ricos, negros e brancos, Carybé 

contribuiu muito para reforçar o discurso cordial da miscigenação. E este discurso foi 

entendido como símbolo da identidade brasileira, encaixado, pois, na modernidade 

nacionalista, cuja ideologia foi tão logo percebida e patrocinada por governos e 

empresas privadas. Esta utilização deste discurso visual, através da integração das 
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artes, a fim de corroborar com o discurso político das elites é o ponto mais 

importante da tese em construção, cujas ideias que compõem o quadro principal 

foram trazidas aqui, ainda que de maneira sucinta.  

 

 

Notas 

¹ CIAM:Congressos Internacionais da Arquitetura Moderna, do francês CongrèsInternationaux 
d'ArchitectureModerne. 

² Cujo conteúdo encontra-se disponível integralmente no site da FUNCEB desde 2010: 
http://www.fundacaocultural.ba.gov.br/projetos/mapeamento-de-murais-e-paineis-artisticos-de-salvador 
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