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A SUBVERSÃO FORMAL BATAILLEANA NA XILOGRAVURADE ADIR 
BOTELHO 
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RESUMO: Este artigo aborda a teoria da dialética formal postulada pelo filósofo francês 
Georges Bataille(1897-1962) e suas possibilidades na leitura de certos aspectos do universo 
poético do artista plástico Adir Botelho (1932- ). Através de seus subterfúgios técnicos e 
formais, Botelho subverte relações canônica se cria registros tumultuosos do Massacre de 
Caldeirão, conflito ocorrido Ceará no início do século XX, em 1937. Na série, formada por 12 
xilogravuras (feitas entre 1988 e 1998), o artista utiliza suas potencialidades expressivas de 
uma forma tão contundente que a deformação traduz o espírito das obras. Trata-se de uma 
maneira original de abordagem: abolir a distinção entre forma e conteúdo. 
 
Palavras-chave: xilogravura, forma, ritmo, violência. 
 
 
ABSTRACT: This article discusses the theory of formal dialectic postulated by the 
French philosopher Georges Bataille (1897-1962) and its possibilities in the reading 
of certain aspects of the poetic universe of the artist Adir Botelho (1932 -). Through 
its formal and technical subterfuge, Botelho subverts canonical relations and creates 
records of the tumultuous Massacre Cauldron, Ceará conflict occurred at the 
beginning of the twentieth century, in 1937. In the series, consisting of 12 woodcuts 
(made between 1988 and 1998), the artist uses its expressive potential of such a 
forceful way that deformation reflects the spirit of the works. This is an unique way to 
approach: to abolish the distinction between form and content. 
 
Keywords: woodcut, form, rhythm, violence. 
 

 

O universo poético de Adir Botelho (1932-)1 envolve o duplo encontro de religião e 

guerra, assuntos que permeiam toda a História da Arte. Ao contrário de Picasso2 ou 

Goya3, que vivenciaram os horrores das guerras, ele não presenciou as cenas que 

nos conta com vivacidade na série de xilogravuras Caldeirão (1986-1996). 
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Fig.1.PICASSO,Pablo.Guernica (1937).Tela pintada a óleo, 7,82 x 3,5m. Museu Nacional Centro de 

Arte Reina Sofia, Madrid. 

No entanto, sem sutilezas, Adir nos conduz até a arena da batalha para testemunhar 

a tensão das cenas de um modo peculiar, pois utiliza uma alteridade formal muito 

intensa que provoca nosso olhar e nossa imaginação. 

A partir das xilogravuras Combate e Conflito da série Caldeirão, discutiremos as 

dimensões da tensão presente nas suas (de)formas criativas e seu impacto 

simbólico que alcança forte relação com o que o filósofo Georges Bataille chamou 

de selvageria da forma. 

Para mergulharmos com maior profundidade nessas duas obras de Adir Botelho, 

utilizaremos, neste percurso, o entrelaçamento das considerações de três filósofos 

que viveram na Europa na mesma época: Gaston Bachelard (1884-1962) quem nos 

fala sobre o ato de gravar; Fernando Pessoa (1888-1938), que esclarece a relação 

entre as forças vitais pulsantes e sua expressão na Arte, e Georges Bataille (1897-

1962) que considerou a deformação como a maturidade formal, não um registro da 

incapacidade de seguir cânones. Esse entrelaçamento triplo de ideias nos 

proporciona pistas para o desvelamento da poética da série Caldeirão.  

Afinal, como Adir Botelho concebe uma série embutida de conteúdo político e social 

sem cair na figuração inerente a um tema histórico? Em seu trabalho, a forma se 

liberta do conteúdo a ponto de tornar-se o próprio conteúdo, ou melhor, de abolir a 

distinção entre forma e conteúdo. A força de seus traços nos sugere o embate de 
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forças desde o momento em que a matriz foi violada pelos cortes da goiva até 

quando suas imagens gravadas em preto-e-branco ultrapassam a realidade do 

combate. 

Matéria, movimento e ritmo em Bachelard 

Na xilogravura, a forma exige imaginação formal e material, termos postulados por 

Bacelado termo imaginação material caracteriza a essência material da xilogravura, 

o que permite o estabelecimento e uma tipologia de seu temperamento artístico. A 

matéria, em sua concepção formal, é o primeiro adversário do poeta da mão. Ela 

possui” todas as multiplicidades do mundo hostil, do mundo a dominar”4. 

Visto por esse prisma, a imaginação formal (puramente visual) presente na mente do 

gravador necessita aliar-se a uma espécie de imaginação material para o trato com 

a matriz. O envolvimento físico é intenso, pois ela representa o mundo concreto, 

mundo que resiste e cede à intervenção ativa e modificadora dos cortes da goiva. O 

criador então torna-se artesão, pois é guiado pelo devaneio e por uma vontade de 

transformação. Alteração que infere a marca do sujeito no objeto. 

A imagem que surge na xilogravura traz sempre a consciência deste jogo de forças. 

Ao utilizarmos essa força rítmica do ato de gravar como uma aposta crítica, 

podemos evocar Ovídio5, para quem “toda forma é uma imagem em movimento”. 

Bachelard compartilha desta opinião em seu ensaio Matéria e Mão6, onde desvela 

poeticamente a dinâmica desse processo criativo: 

Ao perder a cor - a maior das seduções sensíveis -, o gravador 
conserva uma possibilidade: pode encontrar, deve encontrar o 
movimento. A forma não bastaria. Apenas a forma passivamente 
copiada faria do gravador um pintor menor. Mas, na enérgica gravura, 
o traço não é nunca um simples perfil, nunca um preguiçoso contorno, 
nunca uma forma imobilizada. O menor traço de uma gravura é já uma 
trajetória, já um movimento. (BACHELARD, 1994, p. 55). 

O jogo de forças de Fernando Pessoa 

Em suas reflexões, o poeta português observou que a arte é um ente vivo, produzido 

por seres vivos e fruto do uso de energia, de força7. Portanto está sujeita às mesmas 
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forças antagônicas que se manifestam na vida: atração e repulsão, sístole e diástole, 

anabolismo e catabolismo. Sem equilíbrio de forças não haveria arte, e ela pode 

expressar a dinâmica de relações ocultas que se configura no fenômeno da vida. 

O poeta considerava a força mais importante que a beleza na Arte. Baseou-se na 

unidade orgânica e espontânea de combinação natural entre opostos. Esse corpo-a-

corpo entre as formas no preto e branco faz com que possamos vislumbrar nas 

obras de Adir Botelho uma deformação específica, intensa e rítmica, fruto do jogo de 

forças. Em sua Obra em Prosa(1972), Fernando Pessoa conclui: “toda arte é 

abstrata”8. 

A dialética das formas de Bataille 

Encontramos essa posição de Pessoa em Georges Bataille, pois este, ao declarar 

que, se no decorrer da história da arte as formas clássicas e abstratas caminharam 

lado a lado como antagônicas, na realidade deveriam ser vistas por outro ângulo: 

como uma “relação orgânica” que deságua numa dialética das formas9. 

O filósofo francês utiliza o termo alteração para nomear o processo que desencadeia 

essa dialética das formas. Para ele, a arte procede nesse sentido por destruições 

sucessivas através do desenho, o que acentua a deformação dos objetos 

representados ao longo dos séculos. O fenômeno da transformação desencadeia, 

em uma nova forma ou espécie, uma modificação de consciência. Nesse livre-jogo, 

a arte da gravura exerce sua soberania, pois não é uma arte analógica por natureza. 

Em nenhum caso, o informe é, para Bataille, pensável como um estado gregário ou 

prévio da forma. Ele deve, antes, ser reconhecido como inevitável e imprevisível: 

uma condição rítmica da forma que toda obra consequente desdobrará, e elaborará 

a dialética rítmica das semelhanças “construídas” com o contra-ritmo das 

semelhanças destruídas. Esse é o tempero que acentua a contemplação das obras. 

Esse impasse conceitual faz parte do universo da gravura e subverte toda a 

conveniência de uma definição gráfica desgastada pelos renascimentos. 

Em suas considerações sobre a arte primitiva Bataille destaca o fato de os homens 

da caverna de Lascaux desenharem figuras humanas como palitos em contraste 
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com as belas imagens de bizontes e alces, de traços realistas. Qual seria o motivo 

de tamanho desdém pela forma humana? Propomos trazer e redimensionar a 

explicação de Batailledesse impasse conceitual para o universo da gravura de Adir 

Botelho, porque ele nos fornece uma aposta crítica mais profunda- talvez mais 

atenta às formas- na oposição entre realismo visual e realismo intelectual. 

Realismo visual e realismo intelectual 

O realismo visual é o que percebemos com os olhos. Por sua vez, o realismo 

intelectual se vale do desenho para descrever o objeto com palavras, adjetivos, 

caráteres. Contém elementos do modelo que não se veem, mas que o artista julga 

indispensáveis. Inversamente, negligencia elementos do modelo que saltam aos 

olhos, mas que são, para o artista, desprovidos de interesse. 

Ao se lançar no espaço infinito da condição humana, a alteração formal proposta 

pelo artista refere-se a uma metamorfose no modo ver, e alcança a essência e o 

conceito do ser representado, espírito da alteração. Trata-se da transgressão formal 

a que Bataille se refere como o alcance da selvageria da forma10. 

Em seu texto O Cavalo Acadêmico11, Bataille relaciona as formas dos cavalos em 

duas moedas do séc. IV12: um equino clássico na moeda de ouro macedônica e sua 

cópia alterada numa moeda gaulesa. Ele interpreta, a partir da comparação entre 

elas, que a deformação estilística do cavalo foi uma resposta à horrível “noite 

humana”, às platitudes canônicas, e propõe uma sutil relação das formas com o 

espírito. O que parece propor é uma radical antítese entre dois mundos: o elevado e 

o decaído, o regular e o informe, o modular e o monstruoso. Nesse contexto, gregos 

e gauleses distinguir-se-iam por uma “antítese seminal” que transpareceria nas 

alterações das formas plásticas desde suas origens. O filósofo solicita o 

deslocamento de noções, ao afirmar que a elevação espiritual aliada à formal 

proposta pelos gregos merece ser rompida através de deformações decisivas para 

representar a verdadeira natureza humana, em permanente revolta consigo mesma. 

Os dois mundos - o belo e o feio, o bom e o mal - coexistem na relação de 

identidade e de alteridade. Os antagonismos e transformações ilimitadas das formas 
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não obedecem a regras nem lógicas: são processos livres que se abrem em sintonia 

com o espírito. 

Combate 

 

Fig.2. BOTELHO, Adir. Combate(1986). Xilogravura (38 x 52 cm). 

Na série, a gravura Combate nos remete ao momento inicial do Massacre de 

Caldeirão. Trata-se da história do extermínio de uma comunidade messiânica que 

vivia comunhão de fé e trabalho13 protegidos pelo Padre Cícero (1844-1934) no sítio 

de Caldeirão14, próximo a Juazeiro do Norte (Ceará). O exército e a Força Aérea 

Brasileira atacaram, por ordem do presidente Getúlio Vargas(1882-1954), sob a 

acusação de comunismo, temendo que aquela comunidade com cerca de 2 mil 

pessoas se tornasse uma nova Canudos(1887)15. Ela não se defendeu porque não 

tinham armas, apenas foices e enxadas. Atacadas nas primeiras horas da manhã, 

mal tiveram tempo de acordar. 
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A gravura nos mostra o momento em que batalha começa: o comandante ergue sua 

arma e ordena o ataque. Homens-cavalo num bloco maciço empinam, e o ataque se 

aproxima e ocupa a base da gravura com todo seu peso. Enquanto isso, o resto da 

cavalaria nos mostra sua extensão em perspectiva, firmando-se numa concavidade. 

O branco então ocupa o espaço, equilibra a composição e traduz o conflito na 

organização do movimento da tropa. A modulação dos corpos, o desequilíbrio da 

deformação, são resultado da ação das forças que agem na movimentação da obra. 

Somando-se a elas, os ritmos gráficos (positivo x negativo, preto x branco) 

desdenham a especificidade canônica. Em Combate, o artista transfere as 

semelhanças para o tumultuado e disforme registro. Suas linhas recortam fluxos de 

corpos unidos que mal respeitam uma oscilação rigorosa semelhante aos 

movimentos de cólera propostos, e que investem as formas de uma conotação 

claramente anti-substancialista. 

No domínio da figura, a sombra possui tanta presença quanto o corpo16. Nesta obra, 

a sombra, ou melhor, a figura, sofre deformações pelas quais ocorre uma fusão 

entre os corpos humanos e os cavalos17. As marcas e os traços de animalidade não 

são apenas formas animais, mas indícios do espírito animal do homem que habita 

seu corpo, que alonga sua cabeça, que impõem patas e cascos. Como a 

representação animal na época clássica denotava a elevação do gênio helênico e 

seu pendor para a sublimação, a alteridade representada manifesta a animalidade 

humana sobreposta à do animal. Subverte a relação canônica. Se a sombra adquire 

uma existência animal é porque é autônoma, impulsiva e indeterminada. Ao invés de 

proporcionar correspondências formais inseridas numa “proposta denarrativa 

histórica”, a gravura constitui uma zona de indecisão entre o homem e o animal, 

numa luta por território. O ataque, iminente, faz com que a figura se organize para o 

confronto. Por toda parte, indeterminadamente, um fundo branco iluminado destaca 

as silhuetas de cavaleiros e cavalos em ordem crescente, o que gera um efeito de 

movimento, uma aproximação. 

As linhas encontram o lado animal do homem no ímpeto da guerra. Animalesca, 

impõe sua nitidez no preto-e-branco e uma zona de indiscernibilidade das formas. 
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Dessa forma, Adir Botelho põe em marcha a sombra do exército e o articula como 

massas gráficas que indicam sua trajetória: a invasão e a morte. 

Na mesma linha batailleana de deformações espirituais, no ritmo da ação, a gravura 

Conflito nos leva ao próximo momento do Massacre de Caldeirão. 

 

Fig.3. BOTELHO, Adir. Conflito (1986). Xilogravura (39 x 54,5 cm) 

Os corpos caídos amontoados no chão contrastam com outros que se afastam. A 

figura se dilata para expandir-se além da área. Sístole e diástole. A sístole contraí os 

corpos; a superfície branca envolve e comprime os corpos que jazem ao centro; a 

diástole, que estende e dissipa, expande a figura para além de nossa visão. A 

composição funciona como uma estrutura de convulsões ordenadas e rítmicas. No 

centro, limitados pelo espaço circular que os comprimem, os mortos se amontoam 

pelo chão como palitos de fósforo queimados, chamas que se apagaram. 

Compressão máxima que se fecha numa monocromia agonizante, de onde brota o 

cavalo e o soldado com a arma erguida em gesto eufórico. 



 

 

 

2002 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  
15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 
 

As figuras radiais experimentam um ritmo diverso, uma fuga, um extraordinário e 

deformado “devir-animal”. Em fuga, os miseráveis dissipam-se em direção aos 

limites da matriz. Porém, quando os se esvaem, parecem permanecer atraídos por 

forças centrais, para devolvê-los ao meio onde jazem. O que vemos em Conflito é 

um abalo sísmico, uma vibração forte que invoca uma reação e atravessa toda a 

figura para reuni-las, nesta tensão eterna do mundo aberto por Adir Botelho. São 

essas interações de forças que proporcionam o turbilhão do fluxo de Caldeirão, 

torrente que obedece a um ritmo, como ondas, e as ondulações da areia onde as 

ondas fluem e refluem18. 

Nesta obra, o artista assume as flexibilidades das barreiras corporais e une todas as 

figuras. São pessoas anônimas, vítimas de seus algozes. O estilo gráfico alcança 

relações entre formas e grandezas ao encontrar o ritmo natural das forças vitais. 

Nutridos pela ótica de Bataille, identificamos o espírito da operação 

desmaterializadora do artista. Ele assume as flexibilidades das barreiras corporais e 

une todas as figuras num fluxo. 

Esses dados não são obtidos gratuitamente, nem através da razão nem pelo bom 

senso. Apresentam-se como misteriosas formas de representar um mundo dinâmico 

numa provocação concreta à nossa imaginação. Afinal, a imaginação não é apenas 

a faculdade de formar imagens da realidade, mas ultrapassar a realidade. É uma 

faculdade de sobre-humanidade19. 

Nesse jogo semântico, onde a gravura existe graças às sucessivas destruições 

materiais, o que apreendemos é uma linguagem gráfica única, feita com 

deformações que expressam um jogo de forças natural, que existe num ritmo 

próprio, que sugere as inquietações espirituais geradas pela injúria de um massacre. 

À selvageria da forma traduz a selvageria humana, que evoluiu para efetivamente 

alcançar a catarse. Bataille recorda uma história que ocorreu quando Dali lhe negou 

permissão para reproduzir sua pintura The Game Lugubrious em seu periódico 

Documents. Desenhou então seu próprio diagrama e publicou sua discussão de 

qualquer maneira. Do que Dalí receou? "Meu único desejo aqui", disse ele: “era 

guinchar como um porco perante suas telas”20. Nesse contexto, a selvageria das 
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formas propostas por Bataillese alinha aos conceitos teóricos de Bachelard e 

Fernando Pessoa. Ilumina nosso caminho em busca da compreensão da dinâmica 

na obra de Adir Botelho. Envolve forças transformadoras, como instrumento de 

vontade de poder, de criar, de dizer. Portanto, a gravura de Adir Botelho atua no fio 

da navalha, na exata inserção entre a essência e a forma. 

Notas 

                                                           
1 Adir Botelho, gravador, foi discípulo de Oswaldo Goeldi (1895-1961) como professor e também responsável 
pela fundação do curso de bacharelado em Gravura na EBA-UFRJ (Escola de Belas Artes da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro). 
2 Pablo Picasso (1881-1973), um dos grandes mestres da arte do século XX, foi eternizado pela obra Guernica. 
Este enorme painel que retrata o bombardeio alemão na cidade de mesmo nome foi produzida no mesmo ano 
em que ocorreu o massacre de Caldeirão. 
3 Pintor e gravador espanhol (1746-1828), Goya testemunhou os horrores sofridos pelos espanhóis durante as 
guerras napoleônicas. Transformou sua arte em um ataque contra a conduta insana dos seres humanos na série 
Los Desastres de La Guerra (1810-1814). 
4 BACHELARD, Gaston. O Direito de Sonhar. Rio de Janeiro: Ed. Bertrand Brasil, 1994, p. 52-54. 
5 Ovídio (43 a. C. - 17 d. C.) poeta romano,ficou conhecido como autor das Metamorfoses - enciclopédia da 
mitologia clássica - em que narra a transfiguração dos homens e deuses mitológicos em animais, árvores, rios e 
pedras. O conceito de metamorfose consiste, no poema ovidiano, em um movimento permanente movido por 
paixões e desejos que se equilibram antes que se inicie uma nova batalha. 
6 BACHELARD, Gaston. O Direito de Sonhar, op. cit., p. 52. 
7 PESSOA, Fernando. Obra em Prosa. Rio de Janeiro: Companhia José de Aguilar Editora, 1974, p. 242. 
8 PESSOA, Fernando. Obra em Prosa, op. cit., p. 234. 
9 FILHO, Osvaldo Fontes. Georges Bataille: Notas impertinentes sobre deformas e monstruosidades nas forma 
clássica.HYPNOS. São Paulo: 2005/2, pp.32-49. Ano 10/ n.15. 
10 DIDI-HUBERMAN, Georges. ”Pensamento por imagem,pensamento dialético, pensamento alterante: a infância 
da arte segundo Georges Bataille". In: FABRIS, Anateresa, e, KERN, Maria Lucia Bastos (orgs.). Imagem e 
Conhecimento. São Paulo: EDUSP, 2006 (artigo originalmente publicado em LesCahiers do Musée nacional 
d'ArtModerne, inverno de 1994). 
11 FILHO, Osvaldo Fontes. Georges Bataille: notas impertinentes sobre demência e monstruosidades da forma 
clássica, op. cit., p. 32-49. 
12 Georges Bataille era também numismata na BibliothèqueNationale em Paris, e secretário-geral dos 
documentos de revistas. Juntou-se a outros especialistas (etnógrafos, musicólogos, arqueólogos, historiadores 
de arte e ex-surrealistas poetas, pintores e escritores) para publicar a revista Documents. 
13 FRANCA, Delza Lucena de. Caldeirão de Santa Cruz do Deserto: História de uma Comunidade camponesa. 
Monografia apresentada ao Centro de Humanidades para obtenção do titulo de especialista em História do 
Brasil, Crato, Universidade Regional do Cariri, 2002. 
14 O sítio de Caldeirão recebeu este nome por situar-se às margens de um rio que formava grandes reservatórios 
de água que lembravam caldeirões. 
15 Canudos foi uma comunidade messiânica que durou de 1896 a 1897 no interior da Bahia. O escritor Euclides 
da Cunha presenciou parte dessa guerra e escreveu Os Sertões (Campanha de Canudos). Canudos é também 
tema de uma extensa série de xilogravuras de Adir Botelho. 
16 DELEUZE, Gilles. A lógica da sensação. Rio e janeiro: Jorge Zahar Ed., 2007, pg.24. 
17A interação homem/cavalo perpassa toda a história do ocidente desde a Antiguidade. Os Centauros tinham do 
homem a cabeça e o restante do corpo do cavalo. Os gregos apreciavam tanto o cavalo que chegaram ao ponto 
de considerar sua união com o homem degradante. Dentre os monstros da antiguidade, o Centauro é o único ao 
qual foram atribuídas boas qualidades. 
18 DEWEY, John. Arte como experiência. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p.79. 
19 BACHELARD, Gaston. O direito de sonhar. São Paulo: DIFEL, 1986, p. 16. 
20 CHAPMAN, Jake&Dinos. Georges Bataille, The Cruel Practice of Art. Em 
http://whitecube.com/artists/jake_dinos_chapman/text/jake_dinos_chapman_the_cruel_practice_of_art/. 
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