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RESUMO 
Parte das obras de Candido Portinari contidas no conjunto arquitetônico do Palácio Gustavo 
Capanema, ícone da arquitetura modernista carioca e brasileira localizado na área central 
da cidade do Rio de Janeiro, são aqui acionadas como forma de colocar em debate os 
vários tempos que as atravessam. Trata-se de um exercício feito com o propósito de discutir 
não apenas o anacronismo à elas intrínseco como também o meio ambiente artístico 
brasileiro do qual o artista faz parte, particularmente, no contexto do modernismo. 
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ABSTRACT 
Part of the works of Candido Portinari contained in the architectural ensemble of the Palace 
Capanema, icon of Rio and Brazilian modernist architecture located in the central area of the 
city of Rio de Janeiro , here are taken as a way to put into debate the various sorts of time 
that cross it. An exercise done with the purpose of discussing not only the anachronism to 
them intrinsic as well as the Brazilian artistic environment which the artist part, particularly in 
the context of modernism. 
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Didi-Huberman (2011) propondo um olhar renovado para a história da arte como 

disciplina defende, tal qual Walter Benjamin, que o historiador em cada gesto 

funda/elege um tempo e nos coloca diante da possibilidade do novo mesmo que 

estejamos diante de uma imagem já estudada ou um período muito documentado. 

Partindo dessa premissa é que afirmamos que o estudo das obras de Portinari que 

compõem o conjunto do Palácio Gustavo Capanema é justificado não apenas no 

contexto da pesquisa mais ampla em que se insere e que parte dele como objeto 

para entender a constituição do meio ambiente artístico brasileiro – em especial no 

contexto do modernismo – como também por metodologicamente pautar-se na ideia 

de que o nosso olhar de agora (presente) interpenetra-se com o tempo do artista 

(passado) e que isso é suficiente para transformar a imagem que temos diante dos 

olhos como em um caleidoscópio. São muitas e inúmeras as possibilidades de 

significado e sentido que se desdobram nos interstícios da imagem que para nós 

“abrange uma montagem de tempos heterogêneos e descontínuos que se conectam 

e interpenetram”.1  

Para nós as referidas obras permitem acessar uma camada de tempos que juntos, 

como em uma montagem, abrem o leque de possibilidades simbólicas que nos leva 

a compreensão do meio ambiente artístico brasileiro. Se olharmos para cada uma 

buscando nelas um “estilo” e uma “época” encontraremos informações que as fixam 

em seus tempos históricos, mas se buscarmos nas imagens a memória que as 

marca acreditamos que acessaremos uma pluralidade de tempos que extrapola a 

linearidade que também as atravessa. E como dialogam? Aqui propomos operar o 

encontro desses vários tempos da arte brasileira a partir da montagem de uma 

imagem que nos ajude a pensar que significados e tempos que as partes com as 

quais a montamos carregam para além do passado do qual participam de forma 

direta. Nosso texto é também montagem onde esses tempos se chocam e nos 

ajudam a escovar a contrapelo a história da arte brasileira na primeira metade do 

século XX. Buscando trapos, catando restos, nos interessam as ranhuras e 

aberturas que as imagens e as obras nos oferecem. 

Do azulejo ao mural, do mar à terra 

Na figura 1 temos uma montagem com três imagens de obras de Candido Portinari 

(figuras 2, 3 e 4) que compõem o conjunto arquitetônico do Palácio Gustavo 



 

932 NA BEIRA DO MAR: DIÁLOGOS POSSÍVEIS SOBRE ARTE, TEMPO E HISTÓRIA  
A PARTIR DAS OBRAS DE PORTINARI NO PALÁCIO CAPANEMA 
Iaci d’Assunção Santos / Doutoranda PPGAV – UFRJ 
Comitê de História, Teoria e Crítica de Arte 

 

Capanema. Aqui se veem interpenetradas duas imagens dos azulejos que ornam o 

edifício do lado de fora e uma imagem de um dos afrescos localizados no interior do 

mesmo prédio2 e que compõem a série “Ciclos econômicos”. O “dentro” e o “fora” do 

prédio se misturam aqui e colocam em diálogo (ou em choque) temporalidades e 

técnicas distintas. Os afrescos no interior e os painéis de azulejos localizados no 

pilotis 3 do prédio  concebido para abrigar a sede do Ministério da Educação e 

Saúde4 fazem parte de um projeto que buscava integrar arquitetura e arte.5  

Temos aqui a temporalidade dos azulejos, cuja técnica remonta ao seu uso na 

arquitetura moura e portuguesa6, a temporalidade da arte figurativa (renascimento7) 

e do modernismo brasileiro da década de 1940. Já quanto aos afrescos temos a 

temporalidade do modernismo brasileiro da década de 1940, da arte figurativa 

(renascimento) e da técnica do uso de afrescos.8 Esses tempos que atravessam 

cada uma dessas imagens (e também a montagem que com elas criamos) fazem 

parte do próprio meio ambiente artístico brasileiro e dizem de seus movimentos e 

ritmos.9 

Cada imagem é tratada aqui como um fragmento, uma parte do prédio, capaz de 

nos dizer do todo do qual faz parte (e é também uma parte do meio ambiente 

artístico e que sobre ele nos diz e ajuda a dizer). Trata-se para nós da possibilidade 

de olhar através da parte (fragmento) para o todo.10 E mais ainda, de considerar que 

o todo é também resto e parte. Cada tempo nos lança no contínuo que integra e nos 

lembra que nossa fala é eterno recomeço. 

Comecemos pelos azulejos, que segundo Segre (2013) constituíram “a síntese da 

integração das artes com a arquitetura” e ainda: 

[...] estabelecem o nexo com a tradição construtiva e decorativa de 
origem portuguesa [...] geram um sistema cromático nas fachadas 
dos edifícios, ao mesmo tempo protegendo-os da umidade e da 
chuva; dão leveza aos muros maciços [...] estabelecem uma imagem 
complexa da obra arquitetônica, superando códigos puristas de 
ascendência europeia; associam o MES à paisagem carioca através 
da utilização dos temas marinhos [...]. (Ibidem, p.412–413) 

Todas as figuras representadas nos azulejos estão organizadas de forma espelhada 

em relação umas às outras e são atravessadas (e conectadas) por linhas sinuosas 

que quebram o aspecto quadrado de cada azulejo e dão movimento e unidade ao 
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conjunto. Os azulejos em destaque datam de 1941 a 1945 e revestem a coluna do 

pavimento térreo junto à entrada do prédio. 
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Se observarmos as sereias11, particularmente, podemos notar diferenças sutis no 

desenho do rosto e no tom de azul da cauda e dos cabelos. O jogo alternado do 

braço esquerdo ou direito, que ora está dobrado ora esticado, corrobora a ideia do 

espelhamento. O braço dobrado leva uma das mãos até a altura dos ouvidos – nos 

fazendo lembrar que a lenda que acompanha desde a mitologia associa seu encanto 

a um canto doce, porém trágico e fatal – e o outro leva sua mão quase até a ponta 

da cauda, em um gesto convidativo. O contorno curvo de seus corpos dá a ideia de 

um movimento circular que se repete a cada dupla de figuras. 

De modo geral, trata-se de uma dança ordenada de forma circular e espelhada entre 

as figuras que Portinari invoca para compor o mar que envolve o prédio desde seu 

pilotis.12 E, é claro,  trata-se do procedimento escolhido pelo artista para operar as 

partes com as quais monta os painéis de azulejos. 

Segre (2013,) afirma que as malhas criadas por Portinari a partir de elementos 

simples e repetitivos podem ser percebidas como formas reais em um plano próximo 

ou como tecido se vistas de longe. E seria desta maneira que o artista teria 

conseguido: 

[...] a contraposição entre o sistema cartesiano, abstrato e estático do 
edifício, com uma estrutura figurativa composta por um traçado 
homogêneo de diagonais dinâmicas. As cores – o branco de fundo e 
o azul das figuras, trabalhados magistralmente pelo artista Paulo 
Rossi-Osir – atuam como fundo quase neutro dos planos de 
fachadas e vidro, emoldurados pelas linhas de granito das colunas e 
cornijas. (Ibidem, p. 414) 

E a inspiração de Portinari para criar esse mar que nos enreda quando nos pomos a 

contemplar os painéis ou simplesmente por entre eles passar indo da Graça Aranha 

para a rua da Imprensa teria vindo da fauna da baía de Guanabara. Ainda que nos 

lembremos que a sereia, por exemplo, é um ser mitológico e que, é claro, não existe 

para além do universo do mito. Apesar de sua origem mediterrânea e da lenda 

primitiva que as representava como um ser parte mulher e parte pássaro, na cultura 

ocidental assumiu a simbologia que hoje conhecemos e que é a que Portinari 

aciona, da figura parte peixe parte mulher. 13  O uso das cenas mitológicas nos 

azulejos, para Barata (1955, p. 157), nos leva de volta ao Renascimento, quando a 

nova civilização se desenvolveu e exprimiu em sua plenitude e o pensamento greco-

romano tornara-se veículo habitual de ideias e concepções de mundo. 
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Não é demais lembrar que a revalorização e redescoberta do mar e da praia são 

pontos importantíssimos no contexto da história urbana do Rio de Janeiro. Conforme 

nos lembra Lessa (2001, p. 199), seguindo a tradição europeia que percebia as 

zonas costeiras como uma área de miasmas e doenças até o século XVIII14, foi 

apenas no início do século XX, com a Reforma Passos15, que se “introduziu um 

novo valor estético com a redescoberta do mar”. Assim, a exploração poética do mar 

e de seus elementos por Portinari para ornar e compor o prédio do Ministério, ícone 

da arquitetura modernista carioca e brasileira, nos ajuda também a ter a medida da 

requalificação do mar no espaço urbano da cidade e no seu imaginário. 

Além disso, os painéis de azulejos que aqui destacamos e servem como recurso 

para um Portinari que na década de 1940 já era um artista consagrado com suas 

pinturas 16  podem ser vistos como um dos marcos do uso dessa forma de 

revestimento na arquitetura brasileira.17   

Sobre o azulejo e a tradição construtiva e decorativa de origem portuguesa, cabe 

destacar que Barata (1955, p. 32) aponta que a generalização do uso exclusivo do 

azul e branco, marca indelével do azulejo português, ocorre no final do século XVII e 

início do seguinte. E ainda que “a simplificação cromática é acompanhada por nova 

intenção decorativa, com extensas composições figuradas, dando lugar à pintura 

sobre barro, procurando a obtenção de efeitos de tapeçaria e pintura mural” (Ibidem, 

p. 28). Adquire a característica da monumentalidade também no dezessete, quando 

se produzem painéis com grandes composições de batalhas terrestres e navais. 

Diferentemente de Itália e França, onde eram empregados quase que 

exclusivamente nas grandes lareiras isoladas, na antiga metrópole portuguesa 

ocuparam lugares públicos e expandiram sua função artística.18 

Seu uso nos monumentos brasileiros desde os seiscentos denuncia sua ligação com 

a vida e a criação artística do país (Ibidem, p. 70). Trata-se de um elemento 

componente da arquitetura (portuguesa) que nos leva a pensar sobre os aspectos 

gerais das artes plásticas na antiga Metrópole (Ibidem, p. 74). Pode ser usado para 

revestir com o sentido de proteger uma edificação da umidade ou com propósito 

estético, e nesse último caso constitui uma técnica e um suporte capaz de “criar 

ritmos nos planos e ampliar e movimentar as zonas espaciais pelo colorido” (Ibidem, 
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p. 76). Como é de se esperar das artes pictóricas, da qual faz parte, pode expressar 

uma concepção de mundo ou criar ressonâncias internas (ibid). Contingenciado 

pelas dimensões arquitetônicas dos monumentos nos quais é utilizado – como é o 

caso do prédio do Ministério – nos convida a pensar a relação que estabelece com o 

todo do qual faz parte. 

Ao usar o recurso do azulejo para compor os painéis do Palácio Capanema Portinari 

conecta o prédio com a temporalidade que atravessa seu uso tanto no Brasil Colônia 

como na Metrópole, de onde eram, inclusive, importados até o século XIX para uso 

nas composições aqui realizadas. Não por acaso faz uso específico e exclusivo do 

esquema de cores que singulariza o azulejo do tipo português e assim como se fazia 

na Metrópole plasma através dele uma visualidade que se aproxima da pintura 

mural.19 Além do que cria um elo inquestionável entre passado, presente e futuro (já 

que o prédio era ícone da modernidade brasileira nos anos 1940). 

E já que estamos falando de pintura mural, voltemos nosso olhar para a figura 4, 

onde Portinari nos convoca a olhar para o “Ciclo do Cacau”, fragmento/parte da série 

“Ciclos econômicos”, composta ainda por outros onze painéis de afrescos expostos 

no Salão Portinari no segundo pavimento do prédio.  

Além de “Cacau” compõem a série: Algodão, Café, Cana, Ferro, Garimpo, Gado, 

Pau-brasil, Fumo, Erva-Mate e Borracha, de 1938; e, Carnaúba de 1944.  

Eles configuram um friso alto, colocados acima do revestimento de 
madeira que cobre a parte inferior das paredes do salão de reuniões 
do ministro, iluminados pela luz natural proveniente da parede de 
vidro voltada para o terraço-jardim. Cada cena é uma unidade em si, 
e o caráter estático das figuras volumétricas de camponeses e 
trabalhadores inseridos em um espaço natural, ao mesmo tempo 
irreal como numa atmosfera cubista, evita a existência de tensões na 
apreensão do conjunto, também unificado por um cromatismo de 
baixa intensidade, sem contrastes agudos ou dissonâncias. (SEGRE, 
2013, p.406–410) 

É importante destacar que conforme também indica Segre (2013, p. 406) que 

Portinari se diferencia e distancia dos muralistas mexicanos na medida em que está 

atento ao espaço que ocupa ao construir suas composições.20 E ainda que “seus 

objetivos, ao documentar a vida real dos trabalhadores brasileiros, foram mais 

pictóricos que ideológicos, mais expressivos que interpretativos” (Ibidem).  
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Na imagem podemos observar três figuras sentadas e três em pé, sendo que uma 

delas parece ser uma criança. A temática aqui é a da terra, trabalho e dos elementos 

que dela participam. As três figuras masculinas sentadas estão dispostas de 

maneira circular e no centro, entre elas, está o próprio cacau em bagos, que ocupa 

boa parte da cena representada. Os pés descalços e avantajados em contato com a 

terra se destacam nos corpos negros vestidos de maneira simples. As mãos, 

instrumentos de trabalho, também chamam a atenção em sua anatomia.21 O fundo 

geometrizado e em tons de verde e azul é marcado por uma clareira que ilumina a 

cena e é onde estão as figuras sentadas. A tez da figura que está de perfil e segura 

o facão chega a se confundir com o fundo que tem atrás de si.22 A superfície plana 

da parede em que a cena está pintada é explorada sem a preocupação de 

reproduzir (mimetizando) o espaço real em que as figuras estão. Reafirmando a 

planaridade do espaço pictórico o que Portinari nos oferece são figuras estilizadas, 

de marcado volume e organizadas hierarquicamente entre si.  

Segundo Pedrosa (1981) a transformação das figuras no contexto geral de sua obra 

ocorreu ainda na metade da década de 1930 e teriam a seguinte explicação:  

A exigências da plástica passam a absorvê-lo cada vez mais. É a 
apreensão da matéria pictórica que o atrai; fugindo ao academismo, 
ele resolve o problema por um poderoso modelado antinaturalista 
que vai buscar em Picasso. À cata da densidade dos corpos e dos 
objetos, o pintor passa a tratar a tinta e a cor não mais como na era 
brodosquiana, como um meio do efeito exterior sensorial, em busca 
de representações de estados de alma, convencionais ou não. O 
modelado toma então uma concretização brutal, e as suas figuras 
ganham uma força monumental de estatuária. O que ele visa 
sobretudo é a integração da composição e da massa [...]. (p.11) 

Esse caminho o teria levado a buscar uma “corporeidade maciça” que desembocaria 

em uma “luta contra a matéria no afã de dominá-la”:  “E para isso procurou o 

material mais duro, menos amoldável, menos mundano do que o óleo. Daí suas 

pesquisas e experiências com as diversas técnicas de têmpera, do afresco, etc.” 

(Ibidem, p. 12). 

Seguindo essa linha de raciocínio Pedrosa (1981) refuta a ideia de que o “muralismo 

de Portinari foi apenas um eco retardado do formidável movimento mexicano”(ibid, 

ibid) e argumenta que foram as próprias questões técnicas e estéticas envolvidas 

em sua arte que o teriam levado para a parede e o mural. Logo, não é de se 



 

938 NA BEIRA DO MAR: DIÁLOGOS POSSÍVEIS SOBRE ARTE, TEMPO E HISTÓRIA  
A PARTIR DAS OBRAS DE PORTINARI NO PALÁCIO CAPANEMA 
Iaci d’Assunção Santos / Doutoranda PPGAV – UFRJ 
Comitê de História, Teoria e Crítica de Arte 

 

estranhar a importância que têm os afrescos dos “Ciclos” no conjunto de sua obra e 

o impacto visual que causam quando os temos diante da retina. 

Ao retratar o trabalho na lavoura cacaueira (e nos outros painéis outros gêneros e 

produtos) nos transporta para a história econômica de um país marcado por ciclos 

que se alternaram desde o Brasil Colônia, Império e República e que estão 

intimamente ligados à trajetória de nossa formação econômica e social e ao cenário 

do mercado externo. 23  E dialoga diretamente com o Modernismo, em cuja 

iconografia além de se destacar a presença tanto da paisagem como do homem 

brasileiro “o campo assumirá um valor de manutenção do passado não apenas 

porque muitas vezes está ligado à infância do artista, mas sobretudo porque 

conserva os sinais da ‘infância’ do próprio país [...]” (ZÍLIO, 1982, p. 78). A 

preocupação com o nacional marcou toda uma geração de artistas e escritores da 

qual Portinari se aproximou depois de ele mesmo ter atingido o ápice no circuito 

acadêmico. Teria completado ali um ciclo e iniciado um novo em busca de outras 

questões, as quais encontraria junto aos modernistas?24 De certa forma, os “ciclos” 

que Portinari nos traz através da técnica do afresco “enquadram” e colocam dentro 

de uma(s) moldura(s) (um)a história do Brasil. Portinari simultaneamente institui uma 

forma de pensar a história do país e cria para ela uma visualidade25. Teria o artista 

consciência do paradoxo que seria propor e realizar uma arte no contexto do 

Modernismo ao mesmo tempo que estaria replicando um modelo estabelecido na 

história da arte desde o século XVI, desde Vasari? Essas são questões que muito 

mais do que terem a pretensão de alcançar uma(s) resposta(s) nos servem na 

medida em que denunciam o anacronismo intrínseco às imagens e ao qual nos 

referimos várias linhas atrás. 

Apesar do tema dos “Ciclos” ser a história econômica (e social também) do país e da 

sua apresentação visual através dos afrescos, temos que concordar com Zílio (1982) 

que a figura humana é predominante. O artista não retrata plantações de cacau, mas 

sim o trabalhador do campo inserido na paisagem poética e sensível por ele criada.  

Há que se dizer que se nos azulejos temos destacadamente o movimento, as ondas 

e curvas que nos embalam na temática marinha, em “Cacau” somos colocados 

diante de uma cena acentuadamente estática. Atento à plasticidade e singularidade 
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das técnicas opta por trabalhar a temática da terra, elemento fixo, através do afresco 

- onde a tinta se mistura à argamassa úmida, rapidamente seca e a pintura se 

transforma na própria parede – e nos provoca transformando a história econômica 

do país, efetivamente, em parte do prédio. A temática marinha também dialoga com 

a plasticidade do suporte, já que os azulejos, como nos mostram Barata (1955) e 

Segre (2013), serviam também para proteger a edificação da umidade. 

Partindo do desenho Portinari explora o leque de possibilidades que as duas 

técnicas oferecem e mais do que decorar, narrar ou apenas transmitir fatos, o que 

ele faz é criar um universo único, dotado de linguagem própria.  

Não é demais lembrar, como nos mostra Pedrosa (1981), que sua passagem para o 

modernismo foi lenta, gradual e segura. E que sua ampla experimentação nas obras 

do prédio do Ministério tem como esteio a maturidade artística trilhada inicialmente a 

partir do estudo da arte clássica.26 

Sua contribuição para a arte e o ambiente artístico brasileiro são, além de inegáveis, 

fontes seguras que podem servir tanto como ponto de partida para pensar a arte que 

a sobreveio como de chegada daquela que a antecedeu. Visto como o “artista que 

reunia em seu trabalho as condições necessárias para servir como catalisador dos 

intelectuais e divulgador do movimento moderno”27 ocupa um lugar fundamental no 

contexto da arte brasileira, já que ele antagonicamente aliaria a arte herdada desde 

a renascença àquela dita moderna. Contudo, acreditamos ser importante destacar 

que o que Zílio (1982) nomeia como antagonismo, nós enxergamos como 

anacronismo. Já que em certa medida o que ela faz ao aliar passado e presente 

ultrapassa o estabelecimento de um consenso e a coloca como algo capaz de 

desarmar o próprio paradoxo que marca a história da arte.28 

Aqui buscamos iluminar através do olhar para parte dos azulejos e dos afrescos 

como o artista movimentou e dinamizou a arte de seu tempo e como ao fazer isso 

estava também em contato com muitos outros tempos. 

Da parte ao todo, do todo à parte 

O estudo das obras de Portinari existentes no Palácio Gustavo Capanema é por nós 

entendido como exercício fundamental para discutir o meio ambiente artístico 
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brasileiro do qual ele faz parte, particularmente, no contexto do modernismo. 

Partimos da premissa de que essas são obras que compõem uma unidade29, tal 

qual nos sugere Segre (2013, p. 403) e que mais do que isso nos fornecem 

elementos para dialogar com sua versatilidade enquanto artista, já que nos dois 

exemplos com os quais trabalhamos o artista transcende o cavalete para se 

expressar. 

É bem verdade que a arte mural que tanto marca a prática de Portinari não 

constituiu aqui um movimento30 e ele é dentre os artistas brasileiros o que mais 

oportunidades teve de se desenvolver neste suporte.31 Mas é através dela que ele 

alça voos mais altos no contexto da plástica e linguagem propostas por sua arte e 

consequentemente se posiciona como figura chave no ambiente artístico brasileiro 

na primeira metade do século XX.32 Sendo que o primeiro trabalho mural por ele 

realizado, localizado no Monumento Rodoviário do DNER, na Via Dutra, data de 

1936.33 E que foi neste mesmo ano que o artista deu início aos painéis sobre os 

“Ciclos” sobre os quais aqui nos debruçamos. Cabe destacar que não se pode 

afirmar que Portinari tenha sido um pintor oficial, ainda que seu estilo tenha sido 

assimilado pelo pela ideologia do Poder34. E essa assimilação só foi possível uma 

vez que a arte moderna brasileira da década de 1930 além de não representar uma 

ameaça ideológica ao Poder servia como “um aval simbólico da sua 

modernização”. 35  Tanto é que o Palácio Gustavo Capanema, “ícone urbano da 

modernidade brasileira”, como bem nos mostra Segre (2013), é por ela revestido e, 

mais do que isso, a ela se entremeia como forma mesmo de se afirmar 

simbolicamente no espaço urbano do Rio de Janeiro e do próprio país. 

Didi-Huberman (2015, p. 9) afirma que tomar posição (assumir uma posição) é 

“desejar, é exigir algo, é se situar no presente e aspirar a um futuro”. Segundo 

Pedrosa (1981, p. 16) “Portinari tende a buscar, e buscará sempre, constantemente, 

uma síntese fugidia, dramática na sua precariedade, entre o plástico e o abstrato, 

entre o puro pictórico e a vida. Esse dualismo deu o drama à sua obra anterior. Dá à 

obra atual. E continuará a dar à sua obra futura”. Ora, seria o drama o que o situa no 

tempo? Seria o drama seu desejo? Inventariar os desejos do artista em busca da 

compreensão do gesto, imbuído de intenção, que a ele se associa é a tarefa que nos 

impomos. E é claro, ela não se esgota nesses fios que aqui puxamos.36 Ela apenas 
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recomeça ainda e outra vez a cada olhar que lançamos para a montagem de tempos 

que atravessam as imagens. 

Os rastros das imagens que aqui seguimos são o que nos levam e sulcam os 

caminhos da pesquisa. Nos lançam por entre as dobras e frestas que seguem 

movimentando as possibilidades de dizer arte, dizer arte brasileira no século XX. 

São o que nos ajudam a transformar o nosso objeto de pesquisa nesse movimento 

que vai da parte para chegar ao todo. Aqui pinçamos fragmentos da obra de 

Portinari que compõem o prédio do Ministério para falar de sua atuação no meio 

ambiente artístico brasileiro e de como sua poética para ele contribui. Não se trata, é 

claro, de situar de maneira precisa o artista ou sua obra conforme um estilo, uma 

época ou um tempo. Já que como nos mostram as imagens, sua riqueza intrínseca 

estaria justamente na possibilidade de acolher a multiplicidade de tempos que as 

atravessam e onde os limites se denunciam sistematicamente mais porosos do que 

rígidos.37 

 
 

Notas   

                                                        
1 “[...] Historia del arte y anacronismo de las imágenes. Pese a ser tan escuetos, los ocho términos “abren” (un 
verbo inseparable de los recorridos teóricos huberminianos) una multiplicidad de problemas y debates inherentes 
a la historia del arte, a las relaciones y tironeos de esa historia del arte con los modelos temporales de la historia 
tout court, a la noción epistemológicamente decisiva de anacronismo y sus nexos con la superveniencia, el 
síntoma y la imagen, si se admite que esta ultima, siendo portadora de una memoria, da cabida a un montaje 
de tempos heterogéneos y discontinuos que, sin embargo, se conectan y se interpenetran” (OVIEDO, 
2011, p.11, grifo nosso). 
2 No segundo andar do prédio. 
3 Dois grandes, localizados no pórtico defronte à entrada e na rua Graça Aranha, e os menores ornando as 
colunas que sustentam parte do prédio na passagem entre a Graça Aranha e a Rua da Imprensa.  
4 Projetado e construído pela equipe formada em 1936 por Lúcio Costa e liderada por Oscar Niemayer (SEGRE, 
2013, p.26). O prédio ficou em construção entre os anos de 1937 e 1945. 
5 (SEGRE, 2013). 
6 E mais além ainda, já que segundo Barata (1955, p.15-16) “a técnica de esmaltar a argila cozida é antiga. Sua 
aplicação a revestimentos arquitetônicos, com intenção prática e artística, já era conhecida no Egito, na 
Mesopotâmia e sobretudo na Pérsia. Esses antecedentes esclarecem as raízes da azulejaria, mas nem sempre 
consistem no emprego de verdadeiros azulejos, como hoje os definimos, mas de tijolos esmaltados, membros da 
mesma família com característicos ligeiramente diversos. [...] é desta arte que a cerâmica persa dos sassânidas 
e dos muçulmanos herdará os processos técnicos empregados até o fim da Idade Média. Por intermédio da 
civilização islamita, ela chegará à península ibérica e à Itália, sendo mais uma contribuição da cultura árabe 
medieval à Europa e ao mundo. [...] Dessa origem mourisca e berbere, a azulejaria portuguesa e espanhola 
conservará durante muitos séculos, o gosto pelo entrelaçado puramente ornamental, pelo arabesco não-
figurativo, que recobre alegre e policromicamente extensas superfícies arquitetônicas, criando um jogo de cores 
e de luz, facetado e rico de efeitos visuais”. 
7 É notória a ênfase dada ao desenho na doutrina acadêmica e a ideia de que ele constitui o projeto inicial da 
obra (PEREIRA, 2004, p.1). 
8 Que remonta aos séculos XIII e XIV na Itália, mas tem suas origens (ou o que delas conhecemos) associadas 
ainda a tempos mais antigos que nos levam até a Pompéia – ainda que existam questionamentos quanto a 
transformação das técnicas empregadas ao longo do tempo. Motta e Salgado (1976) abordam a questão da 
distinção entre os “fresco seco” e o “buon fresco” e afirma que é certo que a pintura afresco foi conhecida e 
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praticada pelos romanos. “Difícil dizer quais as mais antigas pinturas em afrescos encontradas nas várias regiões 
da terra. Com frequência, são citadas as decorações do palácio de Cnossos, na Ilha de Creta, que datam 
aproximadamente de 1500 A.C., cuja técnica é similar àquela empregada pelos afresquistas de todos os tempos. 
[...] Durante a Idade Média, a têmpera foi a pintura predominante, ao lado do mosaico e dos vitrais, e somente 
nos albores do renascimento o afresco voltou a ser praticado com inist6encia. Essa descontinuidade terá sido, 
talvez, a causa das dúvidas sobre seus processos e sua execução” (MOTTA; SALGADO, 1976, p.46).  
9 Sobre a  multiplicidade de tempos, estilos e influências que atravessam a poética e a plástica de Portinari, vale 
complementar com o que nos diz Mário de Andrade (2016, p.75), ainda que sua leitura seja alvo de críticas da 
historiografia da arte mais recente: “E este artista que reúne ao realismo mais respeitoso da figura, ao desenho 
mais sensivelmente descritivo, uma tão forte técnica renascentista, é o mesmo que irá experimentar as diversas 
soluções do Cubismo e seus derivados, irá se auxiliar, na composição de muitos quadros, dos processos super-
realistas de invenção, e tentará reunir à sua “diferença” as diferenças de um Picasso, de um Braque, de um 
Rivera. De tal forma ele funde a ciência antiga de pintura a uma personalidade experimentalista e antiacadêmica 
moderna, que de Candido Portinari se poderá dizer que é o mais moderno dos antigos”. 
10 Seria algo como exprimir a coesão pela fragmentação, como nos sugere Anne Cauquelin (2008) ao falar dos 
incorporais dos estoicos que utiliza para dizer da arte contemporânea? Para Cauquelin (2008) a relação de 
mútua dependência que existe entre os quatro incorporais (o lugar, o tempo, o vazio e o exprimível) não permite 
seu isolamento – mesmo que na exposição – e requer uma operação que vá além do encadeamento que se 
desdobra “do simples ao composto”. Assim, propõe uma abordagem que começaria por uma ponta, não 
importando qual, e afirma: “é o preço a pagar pelo todo-uno: teremos de exprimir a coesão pela fragmentação, a 
ordem perfeita e harmoniosa por uma desordem de movimentos esparsos, a simplicidade original do conjunto 
pela repetição dos temas presentes em cada parte (p.28). 
11 “Entidade mitológica dos gregos. Filhas de Fórcis, deus marinho, segundo alguns, ou, segundo outros, de 
Aqueloos, divindade fluvial, e de uma ninfa, que, pela mágica suavidade de seu canto, atraía os navegadores 
para os escolhos. Dizia a lenda que as sereias habitavam rochedos escarpados, entre a Ilha de Capri e o litoral 
da Itália” (ENCICLOPÉDIA BARSA, 1964, p.405). 
12 A escolha dos temas marinhos, “a hidráulica artística” promovem a diluição da matéria sólida (SEGRE, 2013, 
p.414). 
13 “Com o correr do tempo, o mito sofreu transformações inevitáveis. Incialmente tinha origem mediterrânea; 
porém, com a transplantação da civilização do Mediterrâneo para o Atlântico, a lenda não poderia sobreviver em 
sua forma primitiva, passando as sereias – antes representadas por uma figura metade mulher, metade pássaro 
– a ser simbolizadas pela forma com que hoje são conhecidas”(ENCICLOPÉDIA BARSA, 1964, p.405). 
14 Quando surgem os primeiros balneários e o oceano deixa de ser visto como hostil. 
15 Reforma Urbana empreendida pelo Prefeito Pereira Passos entre os anos de 1903 e 1906. 
16 Na década de 1920 ainda tinha sua atuação ligada à Academia, da qual era aluno desde 1919 e através da 
qual recebe o prêmio de viagem à Europa em 1929 com o retrato do poeta Olegário Mariano. Junta-se aos 
modernistas apenas na década de 1930 - retorna ao Brasil em 1931 e conhece Mário de Andrade - com o debate 
já acirrado em torno da função social da arte. A premiação da tela Café, de 1935, com a menção honrosa pelo 
Instituo Carnegie, nos Estados Unidos, lançou seu nome de maneira definitiva no cenário internacional e 
precedeu sua transição para o muralismo. 
17 Em “Azulejos no Brasil: séculos XVII, XVIII e XIX”, tese apresentada à Escola nacional de Belas Artes da 
Universidade do Brasil para o concurso de professor catedrático de História da Arte, Mário Barata (1955) afirma 
que: “A partir de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, os arquitetos têm procurado usar, amplamente, essa forma de 
revestimento parietal, possibilitando a desenhistas e a pintores exercer uma atividade criadora dentro desse 
gênero de arte cerâmica (p.6-7). 
18 (BARATA, 1955, p. 7-8).  
19 Cabe destacar que conforme afirma Segre (2013) o clímax é atingido por Portinari nos grandes painéis da 
Graça Aranha e do pórtico de entrada do prédio. Há que se salientar que as composições das quais extraímos 
os detalhes exibidos nas figuras 1, 2 e 3 fazem parte do conjunto geral de azulejos trabalhados pelo artista e 
com os grandes painéis dialogam. 
20 Aqui vale acrescentar que nos azulejos ele ocupa toda superfície das paredes onde instala os painéis, do chão 
ao teto. Nos afrescos dos “Ciclos” ocupa parte significativa da parede, mas compondo apenas um friso. 
21 Conforme aponta Zílio (1982, p.98, grifo nosso): “Portinari dá às figuras um tratamento expressionista à 
maneira mexicana e, o que era ainda mais característico, agigantando os pés e as mãos. Esse procedimento tem 
sido interpretado como expressão da força de trabalho e da ligação telúrica do trabalhador com a terra. Sem 
dúvida, era essa também a intenção do artista”. 
22 Na parte da nuca há essa aproximação da cor da pele com o fundo. A parte da frente (nariz, boca e testa) tem 
seu contorno marcado por vivo contraste com o fundo claro. 
23 O cacau introduzido no século XVIII se desenvolveu particularmente no estado da Bahia e apenas com o 
declínio do café, já no início do XX, alcançou cifras mais expressivas no contexto da economia como um todo. 
Vale lembrar que conforme nos mostra Caio Prado Jr. (1989) em “História e desenvolvimento: contribuição da 
historiografia para a teoria e prática do desenvolvimento brasileiro” que o Brasil ocupa a posição de “apêndice 
exterior e marginal dos centros nevrálgicos e propulsores da economia internacional”(p.79). E ainda que faz 
parte de nossa trajetória como povo o passado escravocrata marcado pela abolição apenas tardia, em fins do 
XIX, da escravidão. 
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24 Como já dissemos em linhas anteriores, depois do prêmio de viagem à Europa e o retorno ao Brasil, Portinari 
se aproxima dos modernistas. Mas cabe complementar na linha de raciocínio que nos leva a pensar sobre as 
transformações no estilo e nas questões que movimentam a sua obra lembrando que ela […] demonstra um 
conflito do artista em superar raízes acadêmicas e conquistar uma imagem moderna”(ZÍLIO, 1982, p.98). 
25 Ainda que concordemos com o que nos diz Pedrosa (1981, p. 15) que “o pintor brasileiro nunca sacrificou as 
exigências plásticas ao elemento que nele sempre foi externo ao assunto”. 
26 Pedrosa (1981, p.9) afirma que sua carreira propriamente dita só teria começado depois da viagem à Europa, 
onde teve a oportunidade de estudar os mestres europeus do passado. E pontua ainda: “Mas não se pense que 
Portinari se alistou descabeladamente nas novas hostes como um converso irrefletido, pois nunca se deixou 
levar por entusiasmos passageiros ou por influências da moda. A sua passagem para o chamado modernismo, 
ou o seu rompimento com o academismo, foi um processo lento, seguro, passo a passo. A prova é que, 
enquanto vai apresentando novas composições de francas tendências construtivistas ou cubistas, continuou a 
cultivar a arte clássica, pintando retratos de senhoras e cavalheiros com uma autoridade plástica, um realismo 
pictórico, duma nobreza de tons da grande tradição dos mestres da Renascença”.  
27 ZÍLIO, 1982, p.112. 
28 Em “Diante do tempo”, Didi-Huberman (2011), apresenta as linhas gerais de sua proposta de uma história da 
arte anacrônica, a única capaz de acolher o paradoxo que marca a disciplina. “Tal es pues la paradoja: se dice 
que hacer la historia es no hacer anacronismo; pero también se dice que remontarse hacia el pasado no se hace 
más que con nuestros actos de conocimiento que están en el presente. Se reconoce así que hacer la historia es 
hacer – al menos – un anacronismo” (DIDI-HUBERMAN, 2011, p.55). 
29 Além dos afrescos e dos azulejos para os quais aqui voltamos nosso olhar, há que se destacar que o conjunto 
de obras de Portinari do prédio do Ministério incluem ainda: o mural de têmpera “Jogos infantis” (de 1945, 
localizado no segundo pavimento), as pinturas “Os quatro elementos”(de 1943, localizados no segundo 
pavimento), mural de têmpera “Escola de canto” (de 1945, localizado no salão de conferências) e mural de 
têmpera “Coro” (de 1945, localizado no salão de conferências) (SEGRE, 2013). 
30 PEDROSA, 1981, p.15. 
31 ZÍLIO, 1982, p.95. 
32 Sobre a proeminência de Portinari no cenário artístico, vale lembrar que ele repercute também no cenário 
internacional e que Zílio (1982, p.95) afirma que além dele “se considerarmos os artistas latino-americanos em 
atividade em torno de 1940, os únicos que possuem uma repercussão internacional são: o chileno Matta, o 
uruguaio Torres Garcia, o cubano Lam e os mexicanos Orozco, Siqueiros e Rivera”. Sobre sua proeminência no 
cenário artístico internacional vale destacar as encomendas recebidas de três painéis em 1939 para o pavilhão 
do Brasil na Exposição Universal de Nova Iorque e em 1940 a decoração da Sala Hispânica da Biblioteca de 
Washington. Trabalhos que conforme afirma Durand (1989, p.111) “valeram-lhe acentuada consagração junto à 
intelectualidade e governo brasileiros, desencadeando série valiosa de encomendas de governo e particulares”. 
33 Os murais do Monumento Rodoviário, medem 700x1000cm e foram inaugurados por Getúlio Vargas com o 
intuito de “assinalar a era rodoviária”. “Restaurados em 1978, não podem, entretanto, ser vistos por estar o 
monumento fechado à visitação pública” (MORAIS, 1995, p.160).  
34 “Não se pode dizer, no entanto, que tenha havido uma estética oficial, se compreendermos por tal um estilo 
que o Poder adota como seu e impõe. Não se pode, portanto, afirmar que Portinari tenha sido um pintor oficial ou 
que tenha na sua pintura feito propaganda dos ideais governamentais. O que houve foi uma recuperação por 
parte do poder da tática adotada pelo movimento modernista, onde o governo utilizará o apoio a Portinari como 
exemplo do seu mecenato” (ZÍLIO, 1982, p.112). 
35 (ibid, p.113). 
36 Muitos outros fios ainda precisarão ser puxados, como os que o ligam à poética de Pablo Picasso e às 
questões que estavam sendo movimentadas pela própria arte moderna (como a reafirmação da planaridade do 
espaço pictórico, por exemplo). 
37 Mesmo os estilos podem ser vistos como camadas que se interpenetram e convivem e não apenas se 
sucedem com cortes secos. 
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