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RESUMO 
Trata da produção de artistas nascidos na região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, em 
Minas Gerais, que emigraram para outras regiões ou estados brasileiros. Busca investigar 
se os conceitos de "diáspora" e "desterritorialização" se aplicam a tais artistas, analisando 
algumas de suas obras sob aspectos temáticos e estruturais. Como estudo de caso, foram 
selecionados sete artistas: José Maria dos Reis Junior, Calmon Barreto, Willys de Castro, 
Farnese de Andrade, Guilherme Vaz, Rosângela Dorázio e Thiago Honório. Como resultado, 
verificamos apenas em parte a existência de sinais de desterritorialização, concluindo que 
não é possível afirmar uma condição ou sentimento de diáspora em tais obras. 
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ABSTRACT 

This article is about the production of artists born in the region of Triangulo Mineiro and Alto 
Paranaíba, in Minas Gerais, who emigrated to other regions or states. It investigates the 
pertinence of the concepts of "diaspora" and "dispossession" applied to such artists, through 
the analysis of some of his works by means of thematic and structural aspects. As case 
studies, it selected seven artists: José Maria dos Reis Junior, Calmon Barreto, Willys de 
Castro, Farnese de Andrade, Guilherme Vaz, Rosângela Dorazio and Thiago Honorio. As a 
result, we see only in part the existence of dispossession signals, concluding that it is not 
possible to state a condition or feeling of diaspora in these works. 
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Conceituando termos 

A ideia de diáspora historicamente está ligada à historia do povo hebreu e de sua 

expulsão da terra natal, com a consequente dispersão do povo, que migra para 

outros países. O termo, atualizado, começou a ser utilizado também para outros 

deslocamentos, forçados ou não, em busca de novas condições de sobrevivência, 

trabalho, oportunidades: dos africanos, dos povos orientais, dos latinos, em direção 

à Europa, às Américas. 

Em arte, a ideia de diáspora encontra lugar, na contemporaneidade, no fato de 

muitos artistas abandonarem sua terra natal para construírem suas carreiras em 

grandes centros. Geralmente a questão é pensada em termos de nações e suas 

culturas, ou seja, o artista que migra leva suas origens culturais consigo. Ou seja, há 

um problema intrínseco de identidade, seja individual ou coletivo. 

Ponderar sobre o uso do termo diáspora em um contexto de região gera o 

questionamento acerca da pertinência ou não de encontrar tal identidade em um 

subgrupo que não se trata de uma nação, raça, etnia fechada. As características 

culturais regionais de fato podem existir, e não é raro nos referirmos a certos grupos 

como "gaúchos", "paulistas", "nordestinos", reconhecendo (mesmo com um tom 

preconceituoso) que tal grupo apresenta certas configurações culturais distintas. 

Se também entra nesse jogo a ideia de "mineiro", o que diferenciaria o grupo 

"Triângulo Mineiro"? De fato, a cultura dessa região é um híbrido das culturas que 

circundam sua fronteira: o interior paulista, Goiás, e a própria cultura mineira. 

Por outro lado, pensar em diáspora significa cogitar um movimento em alguma 

escala de migração em sentido das grandes capitais, dados de que atualmente não 

se dispõe, e que contrastam ou equilibram com a situação inversa, de uma migração 

para a região, que vai se desenvolvendo ao longo do século XX. 

Assim, a migração dispersa, individual, em busca de oportunidades, pode ser 

entendida como uma diáspora? Sentem-se tais agentes em situação de exílio de sua 
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terra natal? E tratando-se de arte, tal sentimento, se existente, se manifesta em suas 

obras? 

Stuart Hall (2003) traz a ideia de diáspora para a situação caribenha na Grã-

Bretanha, tentando imaginar a nação em uma era de globalização. Traz, de Benedict 

Anderson, o conceito de "comunidade imaginada", assim como de um "sujeito 

imaginado" e sua condição de pertencimento a uma dada cultura. O autor discute tal 

questão: 

Possuir uma identidade cultural nesse sentido é estar 
primordialmente em contato com um núcleo imutável e atemporal, 
ligando ao passado, o futuro e o presente numa linha ininterrupta. 
Esse cordão umbilical e o que chamamos de "tradição", cujo teste é 
o de sua fidelidade as origens, sua presença consciente diante de si 
mesma, sua "autenticidade". (HALL, 2003, p.29) 

Por outro lado, tal condição poderia levar a uma ideia de uma possível redenção, 

como um ideal retorno às origens, a terra natal, como se a condição de nascimento 

fosse algo intrínseco, essencial, incapaz de ser contaminado pelas novas situações 

e lugares. 

Lily Cho (2007) defende a ideia de diáspora como uma "condição de subjetividade", 

que não se aplica a de fato existir ou não, definir ou não, mas de capacitar o 

tratamento de certas questões que são significativas na sociedade globalizada e 

multicultural atual. Para ela, a diáspora está sempre ligada ás ideias de "terra natal", 

"memória" e "perda", marcadas "pelas contingências de  longas histórias de 

deslocamentos e genealogias de desterritorialização" (CHO, 2007, p. 14). Para a 

autora, há sempre uma questão de poder envolvida, que potencializa a condição. 

Há, portanto, uma ligação entre a condição diaspórica de um indivíduo com o 

movimento de desterritorialização, ou seja, perder conexões com sua terra natal, e 

portanto perder algo de sua identidade cultural. 

Nestor Garcia Canclini (1997) coloca a desterritorialização em termos de relações 

colônia - metrópole e, portanto, de uma relação tipicamente de poder, e que envolve 

também a defesa de culturas populares-nacionais em relação a culturas 

internacionais. Porém, com o avanço das migrações, acontece um processo de 
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hibridismo entre os vários extratos de cultura e da economia, o que gera um sujeito 

múltiplo, de identidade múltipla, a partir de um processo de "reterritorialização" no 

novo lugar. Para o autor, 

Não se apagam os conflitos, como pretende o pós-modernismo 
neoconservador. Colocam-se em outro registro, multifocal e mais 
tolerante, repensa-se a autonomia de cada cultura - às vezes com 
menores riscos fundamentalistas. (CANCLINI, 1997) 

Haersbaert e Bruce recorrem a Guatari e Deleuze para traçar uma ideia geográfica 

atual para território e os processos de desterritorialização e reterritorialização. 

Analisam a condição psicológica da ideia de território para indivíduos e grupos, 

remetendo a um espaço vivido ou sistema percebido que determina uma ideia de 

"casa". Para eles, território é um agenciamento, seja coletivo ou "maquínico  de 

corpos (ou desejos)".  Os agenciamentos coletivos "dizem respeito a um regime de 

signos compartilhados, à linguagem, a um estado de palavras e símbolos" 

(HAERSBARERT; BRUCE). Os territórios pois, podem ser criados em pequenos ou 

grandes lugares, como relação entre o coletivo e os corpos maquínicos. 

Abandono do território (desterritorialização) e construção de um outro 

(territorialização) são os dois vetores que interagem continuamente em 

complementaridade, e confundem-se com o próprio processo de criação e o 

pensamento, mas também com as imposições de um sistema de poder, como o 

Estado e o capitalismo. 

Pensar o jogo de desterritorialização na arte pressupõe, assim, um abandono de 

referências e construção de outras, como um processo contínuo que traz elementos 

de uma matriz cultural, mas acrescenta signos novos, associados a um novo 

contexto. Porém, sempre como um jogo de poder, de assimilação, de 

sobrecodificação. 

Análise das obras 

Passaremos então para os autores e obras, no sentido de verificar trajetórias e os 

signos presentes em seu processo artístico. 
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Os dois primeiros casos apresentam formação similar, na Escola de Belas Artes do 

Rio de Janeiro. A tradição acadêmica acompanha a escola, mesmo esgarçada e 

contaminada por ares modernos. A formação no desenho e em uma composição 

temática é uma tônica comum. 

 

José Maria dos Reis Junior (1903–1985) 
Retirada da Laguna, 1922 

 

José Maria dos Reis Junior (Uberaba, 1903 – Rio de Janeiro, 1985) era filho de um 

jornalista, engenheiro agrônomo e político, e deixou a cidade de Uberaba ainda 

jovem. Com 17 anos ingressava na Escola Nacional de Belas Artes, onde estuda 

com Modesto Brocos e Rodolfo Amoedo. Em 1923 realiza sua primeira individual no 

Palace Hotel, quando expõe “A Retirada da Laguna”, obra encomendada pela 

Câmara Municipal de Uberaba. Durante alguns anos permanece em São Paulo, 

realizando decorações e vitrais para o Teatro e Cassino Parque Balneário de 

Santos, e trabalhando como redator no jornal O Estado de São Paulo. Nessa época 

convive com os artistas e escritores ligados à Semana de Arte Moderna. Retorna a 

Uberaba em 1928, época em que leciona desenho na Escola Normal.  

Após exposição em Belo Horizonte, o Governo do Estado adquire sua tela 

“Cachoeira Dourada” para o Palácio da Liberdade, e concede-lhe bolsa de estudos. 

Em Poços de Caldas, executa painéis para o Teatro, em 1930, e pouco depois inicia 
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uma série de viagens, para Uruguai e Argentina, e depois para a Europa, entre 1932 

e 1935, como colaborador dos Diários Associados. Entra em contato com o meio 

literário e artístico de Paris, e ao retornar ao Brasil, embora ainda realize exposição 

individual em 1937, volta-se cada vez mais à crítica e à História da Arte, publicando, 

em 1944, História da Pintura no Brasil, e posteriormente monografias sobre Oswaldo 

Goeldi e Belmiro de Almeida. Leciona na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a 

partir de 1966, até sua aposentadoria, em 1981. 

A obra de Reis Junior compõe-se principalmente de retratos, nos quais pondera 

elementos de tradição com pinceladas e cores modernas, e paisagens, talvez sua 

principal contribuição, compostas por figuras simplificadas e planificadas de cores 

fortes e contrastantes. Contudo, devemos atentar para a bela composição histórica 

de “A Retirada da Laguna”, que justapõe uma fileira linear de personagens voltados 

à esquerda, representados nus, como em um relevo neoclássico davidiano, mas 

alongados, e contrapostos a um grande céu com manchas avermelhadas, azuladas 

e brancas. 

A obra, baseada em uma cena histórica da Guerra do Paraguai, é de importância 

para a cidade de Uberaba, pois ali a tropa parou para receber mais reforços antes 

de prosseguir viagem. Assim, o contexto local se soma a um episódio nacional, 

significando pois um laço marcante para a região. Embora o tema seja específico, 

duas questões interessam: o uso abstrato das cores (que o artista reforçaria em sua 

obra posterior), e a alusão ao deslocamento, ao não lugar, à fuga e ao desamparo 

da cena. Ou seja, algo da condição pessoal pode estar representado no tema 

(mesmo feito sob encomenda). 
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Calmon Barreto (1909–1994) 
Estouro da Boiada, década de 1970 

 

Calmon Barreto (Araxá, 1909 – Araxá, 1994) muda-se para o Rio de Janeiro em 

1920, quando estuda desenho e gravura na Casa da Moeda. Ingressa na Escola 

Nacional de Belas Artes, dedicando-se ao desenho e à escultura, e obtendo em 

1929 o Grande Prêmio de Viagem, pelo qual permanece por dois anos em Roma. 

De volta ao Rio de Janeiro, colabora com ilustrações de revistas e livros, e produz 

esculturas, medalhas e relevos. Em 1942 torna-se professor de Desenho de 

Anatomia da Escola de Belas Artes, e dirige a instituição de 1961 a 1964. Após sua 

aposentadoria, em 1967, retorna a Araxá, passando a exercer um papel cultural 

importante e produzindo uma série de pinturas sobre a iconografia e paisagem da 

região. A cidade dedicou a ele uma Fundação Cultural e um Museu, que ora 

conserva boa parte de suas obras. Desenhista rigoroso, a produção como 

medalhista, escultor e ilustrador mantém seu trabalho dentro de uma tradição 

figurativa que, porém, mantém certos laços com as imagens dos meios de 

comunicação em massa. Cria uma iconografia do cerrado e da história da região que 

torna-se bastante popular e referencial para a arte local. 

Segundo sua irmã, Cordélia Barreto, os anos como medalhista e na casa da moeda 

foram penosos para o artista, que apenas quando começa a produzir ilustrações e 

estudar composição e anatomia começa a se sentir à vontade com o desenho e a 

pintura. A liberdade de expressão vem apenas quando retorna a Araxá e pode iniciar 
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um processo de criação de uma iconografia local. Estouro da Boiada é um exemplo. 

Sob um fundo de morros e campos típica, insere uma tropa levando bois, atividade 

comercial importante para a região. Se a composição remete à tradição, o ar 

ilustrativo dá um tom de história em quadrinhos, tornando a pintura palatável para a 

estética local. Novamente temos uma cena de deslocamento, em que os homens, 

em seus cavalos, tentam controlar a boiada que sobe o morro em meio a uma 

imensidão da paisagem. 

De formações diversas, Willys de Castro e Farnese de Andrade apontam outras 

direções modernas para suas produções. 

 

Willys de Castro (1926–1988) 
Ascenção, 1959 

Óleo sobre tela, 71,5 x 71,5 cm 
Acervo Banco Itaú, São Paulo 

 

Willys de Castro Souza (Uberlândia, 1926 – São Paulo, 1988) foi o filho primogênito 

de um comerciante, radioamadorista e empreendedor. Sua aproximação à arte 

acontece aos quatro anos, quando inicia seus estudos de piano com uma professora 

particular. Castro muda-se com a família para o Estado de São Paulo na década de 

1930, após um incêndio que destruiu a fábrica de perfumes de seu pai. Fez o ginásio 
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no Colégio Ateneu, em Campinas, e em 1941 e, quando tinha 14 anos, inicia os 

estudos de desenho e pintura com André Luis Fort, de formação francesa, 

pedagogo, pintor e iniciador do desenho pedagógico retilíneo no Brasil.  

Já em São Paulo, Castro trabalha como desenhista técnico e forma-se em Química 

Industrial, em 1948. Simultaneamente inicia uma produção de pinturas, que a partir 

de 1953 ganham características abstratas e construtivas. Em 1954 funda com 

Hércules Barsotti o Estúdio de Projetos Gráficos.  Em 1957, participa da IV Bienal de 

São Paulo e ganha prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte por figurinos e 

cenografia para o Teatro Arena e Cultura Artística, e em 1958, aproxima-se 

movimento neo-concretista do Rio de Janeiro, do qual é um dos assinantes do 

manifesto. Viaja para a Europa, participando das exposições Konkrete Kunst, em 

1960 e a II Bienal de Paris, em 1961. Suas duas séries mais importantes são 

Objetos Ativos (1959 a 1962), e os Pluriobjetos (década de 1970 e 1980), que 

extrapolam a pintura concreta tensionando o espaço através da terceira dimensão.  

Intrinsecamente ligado à abstração e à concreção, ler sinais de deslocamentos no 

artista pode parecer estranho. Em meio a formas geométricas e cores, seria possível 

pensar algum vínculo a sua condição diaspórica? Propositalmente, foi escolhida uma 

composição com triângulos, que é de fato constante em sua obra, assim como os 

quadrados. Seria forçoso afirmar uma alusão de sua região à geometria, mas 

podemos verificar outro ponto mais significativo: há em grande parte de sua 

produção o deslocamento de uma figura geométrica que se separa, provocando uma 

fragmentação do grupo e uma nova inserção (muitas vezes com cores alternadas). 

Nesse caso, justamente um triângulo azul se solta dos demais, como abandonando 

seu núcleo original. Este deixa um vazio, uma lacuna. E o título, ascensão, remete a 

uma nova condição do elemento, em um plano superior. 
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Farnese de Andrade (1926–1996) 
Araguary 26/1/1926, 1975-84 

Assemblage (resina e pedestal de madeira), 39 x 23 x 15,5 cm 
 

Farnese de Andrade Neto (Araguari, 1926 – Rio de Janeiro, 1996), filho de um 

tabelião e uma artesã de flores, permanece na cidade natal até os 16 anos. Em Belo 

Horizonte iniciará em 1945 seus estudos de desenho, na Escola Parque, dirigida por 

Alberto da Veiga Guignard, concluindo o curso em 1948. Nesse tempo faz sua 

primeira exposição individual na associação Brasileira de Imprensa, mas sua saúde 

se fragiliza (contrai tuberculose), passando por longo tratamento. Após uma viagem 

a trabalho a serviço dos Correios e Telégrafos, interna-se por um ano em Correias, 

no Rio de Janeiro, para onde vai acompanhado de sua mãe. Instalam-se no 

Flamengo, e inicia um trabalho de ilustração de jornais e revistas, entre eles: Rio 

Magazine, Sombra, O Cruzeiro e Manchete. Em 1959 inicia estudos em gravura no 

Museu de Arte Moderna, com Johny Friedlander e Rossini Perez, e participa de 

vários salões e na VI Bienal de São Paulo. Tem suas primeiras exposições 

individuais a partir de 1966, e recebe uma série de prêmios. Permanece na Europa 

(Roma e Barcelona) entre 1972 e 1975.  

A produção de objetos e assemblages inicia-se na década de 1960, a partir de 

materiais e objetos que encontrava na praia. Posteriormente, foram incorporados 
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redomas, oratórios, gamelas, armários antigos como receptáculos para suas 

composições, que lhe deram um aspecto bastante singular. A coleção de fotografias 

de um tio fotógrafo também foi significativa, assim como cartões postais e ex-votos, 

concedendo uma particular atmosfera de memória a seus trabalhos. Retornou a 

Araguari por duas vezes: em 1960, ocasião da morte do pai, e em 1982, para uma 

festa da cidade, “Araguarino Ausente”, organizado por Abdala Mameri. Em várias 

obras, de caráter memorial, enfoca sua infância e família, como em Araguary...  

Na obra, uma fotografia da cidade, em forma circular, ocupa o centro de um 

pedestal, em cujo topo uma redoma acondiciona uma cabeça de boneca com os 

olhos vazados. Sem dúvida, aqui o caráter de memória é inequívoco, porém há certo 

desconforto visível. A cidade é como um coração, um âmago, como se a cidade de 

nascimento pesasse como um fardo a ser carregado. E o ser gerado carrega algo de 

monstruoso... 

 

Guilherme Vaz (1948) 
Sapatos quentes, 1969 

Fotografia p/b 
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Guilherme Vaz (Araguari, 1948) muda-se para Brasília em 1961, quando entra para 

a Fundação Educacional do Distrito Federal, estudando no CEMEB (Centro de 

Ensino Médio “Elefante Branco”), e posteriormente no CIEM e no ICA – Instituto 

Central de Artes. Teve formação musical de piano, mas a partir da convivência na 

universidade travou contato com cinema, arquitetura e artes plásticas, além de 

músicos como Rogério Duprat, Damiano Cozzela e Cláudio Santoro. Depois do 

golpe de 64 e da crise na UnB, muda-se para Salvador, onde estuda na 

Universidade Federal da Bahia com Walter Smetak. Em 1968 vai para o Rio de 

Janeiro. Participa da criação da Unidade Experimental do MAM, junto com Cildo 

Meireles e Luiz Alphonsus, e compõe a trilha sonora dos filmes Fome de Amor de 

Nelson Pereira dos Santos e O Anjo Nasceu de Júlio Bressane. Participa da 

exposição Information, no MoMA - Museu de Arte Moderna de Nova York, em 1970. 

Vive por oito anos em uma tribo indígena em Rondônia, e depois retorna a Brasília, 

onde atualmente desenvolve principalmente uma obra musical que mistura 

eletrônica, ruídos e sons indígenas. 

Sapatos quentes constitui uma pequena sequencia fotografia que registra uma ação 

simples: tirar os sapatos e coloca-los nas mãos. Há certos signos peculiares aqui: a 

des-civilização no ato de retirar os calçados, como se houvesse uma necessidade 

telúrica de colocar os pés em contato com o chão; e o deslocamento dos pés às 

mãos, que recontextualiza o objeto retirando sua lógica, e portanto sua função.  

“Quente, “ardente”, são termos comumente utilizados pelo artista, que evoca o 

planalto central seco, o cerrado, como uma alteridade estranha ao contexto da 

produção cultural litorânea do Rio de Janeiro. 

Os últimos dois exemplos, Rosângela Dorázio e Thiago Honório, trazem a discussão 

dentro de um contexto mais recente e contemporâneo. 
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Rosângela Dorázio (1963) 
Sem título, 2010 

Gravura sobre fotografia 

 

Ligada à gravura, Rosangela Dorazio (Araguari, 1963) encaminha-se a São Paulo, 

formando-se em Artes Plásticas pela FAAP - Faculdade Armando Álvares Penteado 

em 1997, quando recebe também como prêmio uma bolsa de estudos. A partir de 

2004 começa um trabalho híbrido coma fotografia, da qual apaga partes ou 

sobrepõe grafismos. Paisagens dilaceradas e perspectivas desconstruídas, mais 

recentemente encontram também lugar em objetos justapostos e instalações, de 

modo a ampliar seu leque de possibilidades poéticas. 

Desconstruir a paisagem bucólica, deixando apenas céus e água, diz respeito a uma 

evocação que nega e salienta os dados naturais. Há algo de violento, de agressivo, 

em mutilar a fotografia, buscando retirar com goivas e buris a essência escondida de 

uma paisagem bucólica, não mais presente nas grandes cidades. 
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Thiago Honório (1979) 
Documents, 2012 

MAC– USP, São Paulo 

 

Thiago Honório (Carmo do Parnabaiba, 1979) também escolhe São Paulo como 

polo de atração, onde estuda na  UNESP, Universidade Estadual Paulista, entre 

1997 e 2000. O novo contexto artístico, que ora se dá eminentemente no circuito 

universitário, atrelado a seu interesse filosófico e teórico, dirigem-no a um mestrado 

e a um doutorado na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São 

Paulo. Segundo Daniela Labra, sua obra parte de uma lógica de referências 

cruzadas que engloba poesia, filosofia, cinema, psicanálise e ciência, de modo que 

as ideias de corte e justaposição estabelecem a construção de objetos, instalações 

ou ações nas quais o tempo é suspenso, e o significado, advindo de sentidos 

desconexos, mantém-se aberto e além da representação.  

A poética do corte está presente em muitos de seus trabalhos, e aqui aparece como 

uma coleção de objetos cortantes de várias naturezas, mas que eminentemente 

evocam ferramentas do campo, antigas, em desuso. Mesmo coletadas em Paris, há 

algo que relembra um contexto primitivo, memorial, deslocado. “Corte” significa 

também lapso, perda, ausência. Algo que remete ao deslocamento. 
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Considerações finais 

O conjunto de obras tomadas como estudo de caso não demonstram em si uma 

poética que afirme identidades comuns de uma região, mesmo com elementos 

temáticos ou memoriais relacionados à vida rural, ao cerrado, a lembranças de 

infância. 

Porém, é possível detectar signos de deslocamento, que parecem contantes e 

recorrentes. Se tais signos fazem parte de um sentimento diaspórico, ou se apontam 

um movimento de desterritorialização e reterritorializacão, não se pode de fato 

afirmar. Pois, se para Guatari e Deleuze tais movimentos são intrínsecos da criação, 

como distinguir algo essencial de qualquer artista de uma poética específica do 

deslocamento regional e cultural? 

Esse texto aponta um início de investigações a partir do banco de dados dos artistas 

do Triângulo Mineiro. Buscar sentidos comuns não é uma tarefa simples, mas a 

especulação e a formação de hipóteses é necessária. Ampliar os estudos pode  

ajudar a encontrar respostas. 
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