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EFRAIN ALMEIDA E AS IMBRICAÇÕES ENTRE CORPO E MEMÓRIA 
 
 

Carlosnaik Martins Veras Filho. UFC 
 
 
RESUMO: Na arte contemporânea é recorrente a utilização da memória para a criação de 
obras de arte, sendo possível identificar na produção de vários artistas vestígios referentes a 
esse modo de reunir informações particulares e transformar artisticamente. Dentre esses, 
destaca-se o trabalho do artista visual Efrain Almeida que lida com a memória como objeto 
de estudo, com ênfase nas reminiscências da sua infância na cidade de Boa Viagem, região 
central do Ceará, como um dispositivo gerador de imagens edênicas e motivadora de novas 
visualidades. O trabalho de Efrain é realizado em madeira e usa recursos artesanais para 
compor esses trabalhos. Porém o artista desafia o senso comum de arte erudita, 
provocando o encontro de saberes ditos depreciativamente como populares ao que é 
supostamente pensado como erudito. Esse artigo se faz necessário para um 
aprofundamento sobre a produção artística de Efrain Almeida e o seu destaque na história 
da arte contemporânea brasileira. Partindo de uma reflexão teórica e crítica sobre questões 
das linguagens tradicionais, como a escultura em madeira, até chegar na crescente 
hibridização de gêneros e transdisciplinarização dos modos e procedimentos de criação e 
pesquisa em Arte. Gerando um documento que reflita sobre o potencial da produção da Arte 
Contemporânea como um catalisador de ações estruturantes e que dinamizam as relações 
com a memória de um povo. 
 
Palavras-chave: Arte Contemporânea, História da Arte e Memória. 
 
 
Abstract: In Contemporary Art is frequent the use of the memory for creating artworks, being 
possible to identify in the production of several artists traces concerning this particular way to 
gather information, and artistically transform. Among these, stands out the work of the visual 
artist Efrain Almeida who deals with memory as an object of study, with emphasis on the 
reminiscences of his childhood in the city of Boa Viagem, central region of the Ceará State 
(Northeast of Brazil), as a generating device of edenic images and motivating of new 
visualities. Efrain's work is done in wood and uses craft resources to make this work. 
However, the artist defies the common sense of the high art, causing the meeting between 
the knowledge said disparagingly as popular and that thought as erudite. This article is 
necessary for a deepening in the artistic production of Efrain Almeida and its importance in 
the history of the the Brazilian contemporary art. From a theoretical and critical reflection on 
issues of traditional languages, such as woodcarving, until the growing hybridization of 
genres and crossdisciplinarization of modes and procedures of creation and research in Art. 
Generating a document that reflects on the potential of production of the Contemporary Art 
as a catalyzer of structural actions and that streamline the relations with the memory of a 
people. 
 
Key words: contemporary art, art history and memory. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Neste artigo, o foco de estudo recai sobre Efrain Almeida, um dos artistas visuais 

mais expressivos da arte contemporânea brasileira recente. Efrain nasceu na 
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pequena cidade de Boa Viagem, no estado do Ceará, em 1964. O município de Boa 

Viagem fica a 98 km de distância da cidade de Canindé, um dos principais centros 

de romarias do Brasil, e faz parte de uma região do estado conhecida pela sua 

grande produção de artigos religiosos. Ademais, a pequena Boa viagem está 

completamente inserida no semiárido nordestino, uma área imensa de clima quente 

e seco, marcada pelos baixos índices pluviométricos e coberta por uma vegetação 

composta por arbustos e árvores de médio porte que são típicas do bioma Caatinga, 

onde a umburana, o juazeiro e o pau-ferro são espécies arbóreas bastante comuns. 

Efrain Almeida traz no gesto criador de suas esculturas reminiscências de sua 

primeira infância nesse local de afetos e descobertas com sua família, ele vai 

recriando parte dessa memória na busca de uma delicadeza e de um certo 

autoconhecimento, seu pai tem como ofício a marcenaria e desse lugar o artista vai 

trazer seu interesse pela madeira e procedimentos ditos artesanais para compor seu 

processo de trabalho.  

Amigo designaria uma certa intimidade competente, uma espécie de 
gosto material e uma potencialidade, como aquela do marceneiro 
com a madeira: o bom marceneiro é, em potência, madeira, ele é o 
amigo da madeira? (DELEUZE, 2010, p. 11). 

Efrain cresceu acompanhando o trabalho do pai, em uma região marcada pela 

tradição dos ex-votos que são oferendas a um santo/divindade na busca de uma 

graça a ser alcançada ou como gesto de gratidão a um pedido realizado, geralmente 

as peças criadas são como esculturas que se assemelham a partes do corpo 

humano representando dessa maneira o local enfermo a ser curado. São objetos 

com auto valor psíquico, revelando os resíduos das experiências dos indivíduos que 

neles depositam sua fé. A madeira umburana devido a sua maleabilidade plástica 

vai permitir uma grande diversidade na criação de formas, suas propriedades 

medicinais cientificamente comprovadas reforçam ainda mais suas qualidades 

curativas, mesmo atuando em um campo simbólico ligado a experiência religiosa e 

também com a região de onde é nativa, apontando uma relação entre cultura e 

natureza em suas criações. Certamente, foi de onde veio uma das suas primeiras 

referências estéticas, reunindo a força do mito religioso e a notável simplicidade 

plástica. (Figura 1 e 2). 

 



 
 

   
 

2295 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mãos (milagre), 2010. Madeira. (Foto: Eduardo Ortega) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mãos com Cabeça, 2007. Madeira. (Foto: Eduardo Ortega) 

 

Em 1976, com 12 anos de idade, Efrain muda-se com a família para o Rio de 

Janeiro e em 1986, com 22 anos ingressa na Escola de Artes Visuais do Parque 
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Lage, lugar icônico da produção visual da aclamada “Geração 80”, onde a pintura 

era suporte obrigatório para criação artística desse período. Efrain inicialmente 

utiliza-se da pintura como meio expressivo e logo parte para o uso da madeira como 

recurso, numa revisitação a cultura popular aliada a uma refinada elaboração 

contemporânea. 

A parecença de muitos trabalhos de Efrain Almeida com ex-votos 
não resulta, portanto, de qualquer gesto de apropriação de coisas 
feitas por outrem, ou ainda da subtração de ideia gestada no campo 
da crença. Ela atesta e ecoa, ao contrário, a ausência de diferenças 
formais entre paganismo e cristianismo nos objetos e nas imagens 
votivas, figuração humana que comporta e acata distintos valores de 
uso que sejam atribuídos (DOS ANJOS, 2010, p. 107). 

 

Levando em consideração a reflexão de como o corpo opera e manifesta as 

memórias, gestos que ao longo do tempo o artista incorpora na produção de seus 

trabalhos, algo dado como associado a prática ou melhor dizendo guiado por um 

procedimento formal contendo um tempo próprio que é esse da construção de uma 

obra de arte, e um tempo anterior que é o de formação do artista, manifestando-se 

em maior potência quando esse traz de suas memórias pessoais a matéria prima 

para construção de seus trabalhos.  

Pode se pensar que o corpo no trabalho de Efrain seja um meio de investigação de 

processos, pois pelo corpo é que se cria o gesto para modelagem da forma, sendo 

essa escultura um tipo de auto-representação ou seja um “selfie”, ele recria em 

pequenas dimensões essa nova visão de si aguçando ainda mais o interesse pelas 

memórias presentes ali, é um corpo tatuado, caboclo, e que faz referência ao 

homem do nordeste brasileiro pelas questões da miscigenação, pelo próprio fato do 

artista ter nascido ali ou pelos indícios materiais presentes no trabalho como por 

exemplo a atualização da cultura popular. 

Nesse contexto é preciso pensar como o corpo vai agir como intermeio na criação 

dessas poéticas visuais, a forma como o corpo do artista passa a ser escultura pelo 

próprio ato de fazer, corpo que se constrói na medida que talha a madeira, corpo 

este dispositivo de sensações variadas e que move sensações as mais diversas.   

Em seu trabalho Efrain tem uma preocupação com o corpo no espaço expositivo, 
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levando em consideração a dimensão das obras, a base das esculturas, a 

quantidade de obras no espaço e a monumentalidade dos espaços que 

normalmente recebem seus trabalhos, trazendo questões de rara delicadeza em 

contradição com a dimensão espacial desses espaços legitimadores. A escultura por 

suas próprias questões espaciais, sua tridimensionalidade (altura x largura) coloca o 

corpo do espectador não só nesse contato com a obra mas também em contato com 

o espaço expositivo, evidenciando amplas possibilidades de ângulos de visão.  

Memória  

 

Fisicamente, habitamos um espaço, mas, sentimentalmente, somos 
habitados por uma memória. Memória que é a de um espaço e de 
um tempo, memória no interior da qual vivemos, como uma ilha entre 
dois mares: um que dizemos passado, outro que dizemos futuro. 
Podemos navegar no mar do passado próximo graças à memória 
pessoal que conservou a lembrança das suas rotas, mas para 
navegar no mar do passado remoto teremos de usar as memórias 
que o tempo acumulou, as memórias de um espaço continuamente 
transformado, tão fugidio como o próprio tempo (SARAMAGO, 2009, 
p. 15). 

 

Na arte contemporânea é recorrente a utilização da memória como assunto para 

criação de obras de arte, sendo possível identificar em diversas obras dados 

referentes a esse modo de compilar informações autobiográficas como referência 

para a criação artística. Efrain tem na memória um recurso de pesquisa 

extremamente potente, sendo uma das fontes de seu processo criativo. 

Tomando a si mesmo como modelo físico e simbólico de sua obra, o 
artista expressa, desde os nomes que dá a essas pequenas peças 
votivas (o merecedor, o sonhador, o apaixonado, o espectador, o 
paciente, o conquistador), o desejo de uma realização afetiva tão 
plena quanto improvável que alcance um dia (DOS ANJOS, 2010, p. 
106). 

Para Bergson todo nosso passado está em nós e é a matéria-prima da criação, 

temos então uma sobreposição constante de tempos vividos recolhendo e 

devolvendo movimento, um fluxo associado ao nosso próprio sistema sensório-

motor. Tem-se a memória como procedimento de aquisição, armazenamento e 

atualização de informações que através do trabalho de Efrain são deslocadas para 

um novo patamar, tradução da experiência em obra de arte (Figura 3). O trabalho de 

Efrain é realizado em madeira e usa recursos artesanais para compor esses 
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trabalhos. Porém o artista desafia o senso comum de arte erudita provocando 

encontro de saberes ditos depreciativamente como populares ao que é 

supostamente pensado como erudito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. O Apaixonado, 1997. Madeira. 31 x 10 x 11 cm. (Foto: Vicente de Melo) 

Assim, mergulhando neste universo poético do artista, onde a beleza sutil das 

lembranças ganha formas, transformando o espaço expositivo em um lugar de 

conexão entre realidades distintas, a simplicidade do interior do Ceará e o complexo 

circuito da arte internacional. 

 

CORPO 

Pensar essas questões subjetivas como momentos de contágio da obra, onde o 

gesto particular do artista cria reações, momentos impares de entrega e de uma 

sobreposição de desejos leva a crer que artistas como Efrain recebem uma certa 

sintonia com os traços de Lygia Clark mesmo não sendo explicita, porém não cabe 

no trabalho de Efrain o toque e a interação manual dos objetos, tem-se uma 

interferência espacial importante onde é criado um micro universo, convidando o 

espectador a olhar de perto, dar voltas em torno da obra, uma espécie de 
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coreografia de corpos entre espectador e a escultura ali exposta. Corpos vibráteis 

em expansão, a uma afetação por várias vias que o trabalho do artista aponta. 

Sendo recorrente em seus trabalhos o “artista” aparecer sem roupa, a questão da 

vestimenta se apresenta como algo que merece atenção, estar despido é uma 

situação conceitual histórica, recebendo diferentes significados a cada cultura, a 

exemplo dos povos do Oriente Médio, onde o estar pelado é considerado uma 

situação humilhante.  

No âmbito de tal concepção, que foi muito difundida entre os 
povos do Oriente Médio (egípcios, babilônicos, hebreus), o 
estar despido significa achar-se em uma condição aviltante e 
vergonhosa, típica do cativeiro, da escravidão, da prostituição, 
da demência, da maldição, da impiedade. (PERNIOLA, 2000, 
p. 85). 

Contanto em oposição a esse ponto de vista de valorização da veste está a 

experiência grega da nudez que a valoriza como ideal ético-estético nas festas pan-

helênicas, onde o corpo nú é idealizado, apreciado na arte e implicado no cuidado 

de ver além das vestes. O trabalho de Efrain se defronta com essas questões ao 

apresentar a imagem de um corpo sem vestimentas e fora do já tradicional padrão 

de beleza. (Figura 1). 

 

Figura 4. Escultura da série Efrain Almeida, 2010. Madeira. (Foto: Eduardo Ortega) 
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Efrain trabalha com a ideia de um corpo comum facilmente encontrado em qualquer 

lugar, corpo esse que se encontra em um estado aparentemente relaxado, a 

disposição para ser observado lembrando a obra de Lucien Freud (Figura 2), pintor 

alemão naturalizado inglês, sua pintura lida com aspectos ordinários da vida, onde a 

figura nua de uma mulher despida é pintada de forma a evidenciar suas opulentas 

formas em um profundo estado de abandono em um sofá.   

 

Figura 5. Benefits supervisor sleeping, 1995. Óleo sobre tela. 

Efrain modela a escultura como a vida trabalha o corpo, a curvatura das costas vai 

atender a uma necessidade de equilíbrio, seguir certos procedimentos tendo seu 

próprio corpo como referência é chegar próximo de uma ideia de reconhecimento de 

si, aproximando-se a uma ideia de corporeidade apoiada no pensamento de 

Merleau-Ponty e em sua fenomenologia da percepção, corpo como uma estrutura 

experiencial de vida, é preciso aprender a ver, adquirindo e aperfeiçoando assim a 

um outro modo de visão.  

As lembranças de animais de infância e que o artista ainda hoje convive em sua 

terra natal também são recompostas em esculturas, essas, por sua vez, dão a 

entender uma certa relação com passagens bíblicas a exemplo dos cachorros 

esculpidos por Efrain, que são dispostos de frente as paredes do espaço de 

exposição, dessa forma a boca entreaberta revelando a língua possibilita pensar que 

estão a lamber o lugar, como na cura das cicatrizes de São Lázaro, segundo a 

crença cristã tem suas feridas lambidas por cães. 
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CAVAR COMO GESTO DE OBTENÇÃO DE MEMÓRIAS 

Para Deleuze é preciso cavar as distinções no interior do poder, dentro da nossa 

afetividade para assim descobrir o ponto de partida para uma prática ética. O cavar 

é utilizado na escultura como procedimento para revelar a figura, ação inerente à 

atividade de escultor, permitindo assim que novas possibilidades de formas possam 

ser então descobertas e, daí, passam a ser percebidas da forma material que o 

artista pensou. Cavar com um sentido de investigação profunda, como aquela 

utilizada na arqueologia onde técnicas das mais diversas são empregadas para 

reaver camadas e camadas de história contidas naquele território.  

O trabalho de Efrain vai falar de um corpo paisagem, corpo este que reconfigurado 

em esculturas, bordados e aquarelas traduzindo um campo simbólico de 

experiências sensíveis do artista. Em uma entrevista o artista revela como se dá o 

encontro com a matéria prima de seus trabalhos a madeira umburana encontrada na 

caatinga cearense, essa madeira é utilizada para recriação desses entremeios 

afetivos, seu pai estabelece uma rede de contatos aos quais são verificadas as 

possibilidades de encontrar esse material. Efrain sintoniza e atualiza com seus 

trabalhos questões muito próprias a cultura contemporânea lidando com questões 

locais que ganham força e sentido diante de um panorama global. 

No trabalho de Efrain Almeida é notável como o verbo cavar é utilizado como 

referência conceitual quando se pensa a investigação e o revolver de suas 

memórias como matriz para o processo de criação de obras de arte, sendo o ato de 

cavar a madeira uma metáfora de um processo intelectual que vai atuar como gesto 

criador, ativando saberes ancestrais e de autoconhecimento do corpo.  

Considerando as condições biológicas do corpo, as pesquisas de Ivan Izquerdo, em 

relação ao mapeamento cerebral e do neurocognitivismo, podem indicar caminhos 

para entender a memória como fluxo e como recriação, parte de um sujeito que está 

em constante transformação e que se desdobra com o tempo em relações criativas. 

A ciência contribui no entendimento do funcionamento da mente e de como 

apreendemos a realidade, quais momentos tornam-se recordação e o que passa a 

ser esquecimento.  
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Segundo Salles (2008), é importante acompanhar as escolhas dos artistas 

identificando onde o seu trabalho se interconecta com a trama cultural, assim 

poderemos compreender a relação de suas criações com a tradição. Cada obra 

criada tem uma ligação com momentos da história da arte, ciência e da cultura em 

geral. A produção artística contemporânea se alimenta de tudo que a envolve e 

indica algumas opções. Nesse ínterim, o trabalho de Efrain recorre a suas 

experiências, conectando temporalidades, a partir de uma produção que conversa 

com distintos períodos artísticos por meio do uso de conhecimentos da tradição 

popular e da arte contemporânea. De acordo com Bosi (2003) falta à cultura erudita 

consciência de grupo e a responsabilidade que advém dela, a referência aos 

costumes e o pensamento universal contidos na cultura popular.  

Para Hall (2006) a formação da cultura de um povo, ao produzir “sentidos” com os 

quais podemos nos identificar, constroem identidades. Esses sentidos estão 

contidos nas estórias que são contadas sobre um povo, memórias que conectam 

seu presente com seu passado e imagens que dela são construídas. Sendo a ideia 

de identidade nacional uma “comunidade imaginada". Portanto o trabalho do artista 

pode ser considerado a manifestação dessas referencias na busca de uma 

intercomunicação entre o particular e o universal, sendo necessário a utilização de 

códigos presentes nesse passado comum para os possíveis modos de imaginar 

essa comunidade. 

Nas criações de Efrain é possível encontrar referências dos primeiros tempos da 

humanidade, onde a apropriação da imagem associada a um discurso mágico era 

feita talvez pensando na realização de desejos daqueles que as criavam ou 

encomendavam (GOMBRICH, 2008). Em um determinado momento cria pequenos 

seres, representações diminutas do artista, que parecem estar em prece, em outros 

momentos a observar o espaço, o uso dessa escala muitas vezes contrasta com o 

espaço expositivo revelando um comentário a fragilidade da vida. O trabalho de 

Efrain vai falar de um corpo paisagem, corpo este que reconfigurado em esculturas, 

bordados e aquarelas traduz um campo simbólico de experiências sensíveis do 

artista. Em uma entrevista o artista revela como se dá o encontro com a matéria 

prima de seus trabalhos a madeira umburana encontrada na caatinga cearense, 

essa madeira é utilizada para recriação desses entremeios afetivos, seu pai 
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estabelece uma rede de contatos aos quais são verificadas as possibilidades de 

encontrar esse material. Efrain sintoniza e atualiza com seus trabalhos questões 

muito próprias a cultura contemporânea lidando com questões locais que ganham 

força e sentido diante de um panorama global.  

Nas artes, a evocação das memórias pessoais implica a construção 
de um lugar de resiliência, de demarcações de individualidade e 
impressões que se contrapõe a um panorama de comunicação à 
distância e de tecnologia virtual que tendem gradualmente a anular 
as noções de privacidade, ao mesmo tempo que dificultam trocas 
reais (CANTON, 2009, p. 21). 

Efrain traz reconfigurada para sua obra a religiosidade do homem do campo, em 

uma constante recriação de elementos aproximando-se a uma ideia de brasilidade 

porém sem cair em conceitos fáceis e tendo na representação do seu corpo a 

afirmação de uma individualidade. A citação da mitologia católica em seu trabalho 

vai aparecer com recorrência, como por exemplo nas obras onde usa como 

referência Santa Luzia que é representada portando nas mãos uma bandeja com 

olhos (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Santa Luzia. (Fonte: http://carlosairton5.blogspot.com.br/) 

Pensar a escultura como gesto vegetal, rastro de um lugar, construindo uma 

reelaboração de um conhecimento íntimo, levantando questões de espacialidade 

que só a experiência sensível é capaz de alcançar. O artista constituí então uma 

forma de estar no mundo onde não há um limite definido entre o individual e o 

coletivo. Na escultura é possível perceber através do talhar a madeira os acúmulos 



 
 

   
 

2304 

 

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

 

de tempo ali depositados a medida que a forma vai se revelando, a madeira entrega 

assim o crescimento da planta, camadas adquiridas com o passar dos anos, uma 

textura de vida que em si traz a potência desse material, assim o artista esculpe o 

tempo, com memórias partilhadas pelo material e pelo seu conhecimento. O artista 

também se põe a cavar a si mesmo, num gesto de reativação de memórias de um 

passado tão longínquo que é esse da primeira infância. Ele vai descobrindo na 

resistência do material a realidade das marcas que deixamos e que são também 

deixadas em nossa psique. Efrain busca em seu trabalho o acesso a traços antigos 

e menos visíveis.  Criar uma forma é antes de tudo uma maneira de registrar como 

enxergamos a realidade. A representação do próprio corpo do artista, sem roupas 

manifesta em vários momentos seu interesse por questões ligada a sexualidade, 

depreendendo-se de uma idealização física comum na atualidade, o artista vai em 

busca da desestabilização.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pensar as imbricações entre corpo e memória através do trabalho do artista visual 

Efrain Almeida é levar em consideração a sobreposição de informações que vem de 

um momento anterior a construção da obra, invariavelmente ligado a constituição 

humana do artista, seu universo íntimo conectado a questões de ordem maior. 

Possibilita pensar que a relação com o corpo é sempre da ordem espacial, somos 

afetados e afetamos nosso ambiente em uma troca simbiótica interminável, algo que 

se estende muito além do fazer artístico, porém a arte nos aponta caminhos, não 

nos dá resposta alguma sobre essas relações que se processam no corpo, é no 

corpo que a obra de arte se inicia e se finda.  
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