
 

2230 INELUTÁVEL RECONSTRUÇÃO: O DISCURSO DA CRÍTICA DE ARTE  
NO BRASIL E AMÉRICA LATINA NOS ANOS 50 E 60 
Shannon Botelho / Colégio Pedro II  
Simpósio 1 – A crítica e seus espaços: trânsitos, narrativas e regimes de visibilidade na América Latina 

 

INELUTÁVEL RECONSTRUÇÃO: O DISCURSO DA CRÍTICA DE ARTE NO 
BRASIL E AMÉRICA LATINA NOS ANOS 50 E 60 

 
 

Shannon Botelho / Colégio Pedro II  
 
 
 
 

RESUMO 
Este artigo propõe uma breve análise sobre o papel desempenhado pela crítica de arte na 
América Latina nas décadas de 50 e 60 na formação de uma identidade artística moderna 
no continente e de um discurso crítico que desse conta da pluralidade de sua produção. 
Neste entorno, abordaremos trabalhos específicos de alguns críticos latino-americanos, com 
foco no trabalho de Marta Traba e Mario Pedrosa como expoentes desta produção crítica. 
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ABSTRACT 
This article proposes a brief analysis on the role of art criticism in Latin America in the 50s 
and 60s in the formation of a modern artistic identity on the continent and a critical discourse 
that accounts for the plurality of its production. In this environment we will cover the work of 
art critics Marta Traba and Mario Pedrosa as exponents of this critical production. 
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Passadas ao menos duas décadas desde os desdobramentos da Semana de Arte 

Moderna de 1922 e do Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade (1928), ainda 

era possível sentir a efervescência destes dois eventos fundamentais para as Artes 

no país. Na sucessão de várias experiências artísticas ao longo da década de 1930 

e 1940, um pensamento a respeito do modernismo foi se adequando ao contexto 

sócio-político-cultural. 

Nas décadas de 1930 e 1940 esta compreensão de modernidade é fortalecida na 

produção artística nacional, através dos Salões de Arte, das revistas, dos grupos 

artísticos e de uma leva de artistas que produziam marginalmente. É neste período, 

e sob esta produção, que o pensamento modernista passa a dialogar com as bases 

político-econômico-sociais existentes, caracterizando-se como um momento de 

busca intensa pela criação de uma linguagem local e específica que desse conta da 

realidade. 

Com força maior nas décadas de 50 e 60, a crítica passa a desempenhar um papel 

fundamental neste processo limítrofe entre modernidade e contemporaneidade. A 

produção artística altamente instigadora de novas proposições suscita um novo 

olhar e discurso crítico dentro do sistema de arte. Partindo das questões levantadas 

por este cenário, percebe-se uma mudança do discurso crítico, no desenvolvimento 

de uma linguagem local, que enxerga como forma de resistência a produção 

artística, nos anos 50 e 60 no Brasil e nos países vizinhos da América Latina. 

Esta modificação de visão a respeito da produção artística, num Brasil onde se 

lançavam as diretrizes de modernização das cidades, da indústria e do próprio 

pensamento artístico, não deve ser entendida como uma prerrogativa 

exclusivamente nacional. Ela faz parte de um contexto complexo que se desenha a 

partir da Arte de Vanguarda europeia (tendo seus reflexos imediatos nos EUA) e 

alcança de maneira efetiva a arte latino-americana. 

O Modernismo Artístico Latino Americano é um tema recorrente da historiografia 

local, porém ainda não se efetivou uma leitura mais abrangente e unificadora destas 

produções. Grande parte dos textos que dispomos são das décadas de 1970, 1980 

e 1990, quando seminários internacionais e encontros de críticos foram organizados 

para discutir a produção artística na América Latina. Figuram entre os autores 
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destes textos, críticos de arte com relevantes trajetórias dentro do campo da História 

e crítica da Arte como: Frederico Morais, Aracy Amaral, Marta Traba, Juan Acha, 

Dawn Ades, entre outros. 

Nestes escritos nota-se um esforço em analisar a produção de arte latino-americana 

em diferentes épocas, sob diversas circunstâncias, partindo de paradigmas 

singulares. Contudo, não se pode observar um discurso que enxergue a produção 

artística no continente, dentro do século XX, como um corpo que vai se formando a 

partir de questões próprias da “condição latina”, de nosso deslocamento geográfico, 

de nossa nova posição de Independência em relação às antigas Colônias. 

Num primeiro momento precisa ser realizada uma diferenciação entre a junção ou 

compilação dos discursos críticos que se efetivam neste recorte temporal, como uma 

questão de identificação do método crítico. Destacar as diferenças nos métodos afim 

de que estes discursos se complementem. Se para Traba, a produção artística se 

constitui como forma de resistência e se faz necessária uma observação mais 

acurada das produções artísticas, para Pedrosa seria preciso elevar a discussão 

destas produções para alça-las ao nível internacional, inseri-las num projeto maior 

que sua própria limitação geográfica. No breve espaço deste artigo tentamos 

abordar algumas questões pontuais nestes métodos, na intenção de assegurar que 

estas ideias possam ser retomadas posteriormente com maior ênfase. 

Em Textos do Trópico de Capricórnio, de Aracy Amaral, encontramos uma posição 

crítica sugestiva a uma sistematização de um discurso capaz de abraçar a produção 

de arte na América Latina partindo de um discurso mais geral, rumo ao específico. 

Amaral aponta que todas as tentativas anteriores, como a de Marta Traba, não 

foram suficientes, pois partiram das especificidades de cada lugar, impossibilitando a 

observância do todo. Segundo ela, seria preciso partir do discurso geral, para o 

local. 

Por sua vez, a visão de Frederico Morais vem ao encontro das colocações de 

Amaral. Para ele nas décadas de 60 e 70 houve um avanço teórico da produção 

crítica e teórica latino-americana, que reside na tentativa por parte dos críticos de 

analisar esta produção em sua totalidade, tomando como pressupostos a 

manipulação de alguns conceitos básicos. Este conjunto de ações teóricas realizado 
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pela crítica latino-americana provoca, além do reconhecimento de suas 

características, algumas modificações significativas de posições que crítica 

estrangeira assume frente a produção artística brasileira e de outros países do 

continente. 

A novidade dessa produção reside na manipulação de alguns 
conceitos básicos: resistência (Traba), libertação (Canclini), vocação 
construtiva (Frederico Morais), um pensamento visual autônomo 
(Juan Acha) ou a adoção de conceitos oriundos de outras áreas, 
como a teoria da dependência (Mirko Lauer). (MORAIS, 1979, p. 36) 

É importante observar dentro do acirrado embate crítico deste período a observação 

acurada de Damian Bayón, de que “nos ignoramos uns aos outros com absoluta 

inconsciência” (MORAIS, 1979, p.37), confessando desta forma sua impossibilidade 

de analisar a arte brasileira. Podemos estender esta reflexão de Bayón a crítica de 

um modo geral em sua revelada incapacidade de realizar esta mesma tarefa de 

analisar a produção artística de outros países latino-americanos. 

Desde a época colonial [...] o Brasil constitui um caso à parte, é bom 
que o público comece a tomar consciência disso. Outra língua, outros 
séculos de conquista e desenvolvimento, enfim, outra imigração e 
outro destino separam este grande país de todos aqueles cujo 
denominador comum poderia ser, pelo menos, o de falar espanhol. 
(MORAIS, 1979, p.37) 

No tocante a este problema, Traba assume em sua comunicação no Simpósio de 

Caracas na década de 1970, uma definição do muralismo mexicano como a 

conquista de um espaço político e o do modernismo de Tarsila como um espaço 

cultural, ambos elementos estruturantes da construção da modernidade latino-

americana. Dentro deste raciocínio, Traba nos oferece definições a respeito da 

construção da identidade do moderno na América Latina, dizendo que no espaço 

político, há uma coincidência entre Estado e nacional, e no segundo, o espaço 

cultural, as elites criam um determinado ambiente culto como linguagem, numa 

perspectiva nitidamente de origem burguesa.  
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Tomás Maldonado 

Tres zonas y dos circulares, 1953 
 

Assim, a crítica de arte desenvolve um papel fundamental no desenrolar da 

compreensão do sentido de modernidade que era dada a arte produzida neste 

momento no Brasil e na América Latina. Pois, se a crítica possui um papel 

fundamental para a construção da narrativa historiográfica (ARGAN, 1988), ela 

possui também uma responsabilidade na formação de discursos e diálogos dentro 

da produção artística contemporânea a seu tempo. Nesta linha de pensamento vai 

se fortalecendo, também, a certeza de que a crítica e a história da arte não 

compõem elementos estanques dentro do sistema, porém ambos se coadunam para 

que o objeto artístico possa ser alcançado de maneira mais efetiva, mais 

abrangente. O crítico e o historiador coexistem na mesma figura que abraça a 

produção crítica para pensá-la em seus amplos aspectos.  

Como apontam as posições críticas citadas anteriormente, os contatos 

estabelecidos com a produção de Vanguarda internacional em nosso país eram 

derivados dos grandes centros europeus e seus artistas, através de viagens 

pessoais – feitas pela maioria dos modernistas (da Semana de 1922), dos prêmios 

dos Salões de Arte e do novo e incipiente mercado de arte que começava a se 
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desenhar (marchands e colecionadores). Apesar desta ligação, quase que umbilical 

com a Europa, em que os termos da produção artística eram dados pela matriz 

colonial, ia delineando-se outra visão de modernidade. 

No período imediatamente posterior a Segunda Grande Guerra, os centros 

hegemônicos emanadores da cultura ocidental, ampliam seu escopo cultural e 

produtivo para o restante do Ocidente que se encontrava em processo de 

modernização e de atualização de suas linguagens artísticas. A partir desta 

premissa notamos a formação de um pensamento crítico produtor de um discurso 

por vezes antagônico, outras vezes ajustador da ideia de produção local frente à 

situação internacional. Este momento constitui um período de profunda reflexão da 

produção artística e do discurso crítico na América Latina, pois concomitante ao 

discurso da crítica de arte passam a se delinear os fundamentos de uma linguagem 

que terá seus reflexos na produção artística daquele momento até a 

contemporaneidade.  

A partir do trabalho de críticos como Mario Pedrosa, Marta Traba e demais agentes 

culturais, interessa-nos, neste momento, pensar a modernidade num cenário de 

resistência e internacionalismo, que embora incipiente e claudicante, tem ao menos 

nesta ocasião, a qualidade de produzir (alimentando-se das fontes externas) uma 

estrutura intelectual capaz de lançar os fundamentos de uma produção artística que 

possa ser reconhecida, em nossos termos, como moderna. 

Sobre Mario Pedrosa, sua importância lhe garante uma posição notoriamente 

conhecida. Entretanto, vale destacar a produção de um discurso crítico sobre a arte 

brasileira, concentrado na disputa figuração versus abstração nos anos 50. Sua 

contribuição maior para o quadro da crítica nacional está na sua posição 

explicitamente internacionalista da produção artística. Ou seja, a arte como produto 

do Homem não pode se restringir a uma única nacionalidade, faz parte de um 

pensamento maior a respeito da Arte. 

Por sua vez, a historiografia da arte brasileira possui um hiato, deixando em aberto 

questões sobre a nossa inserção num pretendido projeto de construção de 

modernidade na América Latina, por uma visão eurocentrada, da qual fomos 
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participantes – não é comum o entendimento de que a arte brasileira seja, também, 

latino-americana, seja por seu idioma, seja por seu posicionamento atlântico.  

Na verdade, até a pouco, os estudiosos de arte na América Latina 
nunca se preocuparam com o desenvolvimento de trabalhos sobre 
toda a produção artística do continente. Primeiro, por que nunca nos 
consideramos um todo homogêneo, diga-se com franqueza, o que 
não somos na realidade, para que fosse premente um estudo único 
sobre esta criatividade. Em segundo lugar, por que sempre 
estivemos até as últimas décadas muito preocupados em levantar a 
produção e a teoria diretamente vinculadas a nossas regiões 
culturais. Isso, em todos os países. Como se somente pudéssemos 
começar a pensar em termos do continente quando tivéssemos 
terminado um inventário, que é relativamente recente, sobre as 
tendências e as artes em cada um dos diversos países. (AMARAL, 
2006, p.131) 

Desde a década de 1920, seja no Brasil ou nos demais países da América Latina, 

percebe-se uma grande preocupação sobre o desenvolvimento de uma Linguagem 

Artística autóctone em seu momento, e nisto reside o fator que unifica o Brasil e 

estes demais países, segundo o discurso de Marta Traba. O desenvolvimento desta 

linguagem possibilitaria não somente a compreensão da modernidade que se 

buscava, como também esclareceria a modernidade que se tinha.  Identidade e 

alteridade estariam no centro destas indagações feitas a respeito da condição de 

arte moderna produzida em ‘países periféricos’.  

Contudo, apesar do debate sobre identidade e alteridade na América Latina não ser 

uma novidade, tendo sua gênese nas décadas de 1920 e 1930, ele continua a 

carecer de uma reflexão teórica mais abrangente. O que significa ser moderno na 

América Latina – no Brasil e fora dele [Esta questão se mantém válida]? Quais são 

os nossos denominadores comuns na construção de uma linguagem artística 

moderna na América Latina? Qual o papel desempenhado pela crítica de arte nesta 

conjuntura? O que a produção artística pode nos dizer? Qual é a voz dos artistas 

dentro deste cenário? Qual a relação existente entre a produção artística e o 

discurso crítico?  

No reduzido espaço deste artigo não é possível responder estas questões, elas 

permanecerão como indagações aos leitores deste texto. Aqui nos restringiremos a 

intuir algumas posições no tocante ao desenvolvimento destas. A primeira delas diz 

respeito ao binômio arte popular e arte culta, sabendo que o popular trabalharia com 
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elementos especificamente nacionais e a culta seria o resultado da sobreposição do 

pensamento de vanguarda europeu sobre o nacional. A segunda intuição, diz 

respeito ao posicionamento e compreensão da crítica diante deste quadro, que 

assume um papel de mediador entre estas duas tendências. É ela, a crítica, que 

instrumentalizará o sistema para compreender os rumos que tomados pela produção 

artística em nosso continente. E a última intuição diz respeito ao intrincado crítica e 

produção-artística em seus momentos de colaboração e antagonismo, onde em 

alguns momentos os artistas se aproximam do discurso crítico produzido, e em 

outros, deste, se afastam. 

A partir do trabalho intelectual de Mario Pedrosa e Marta Traba, começam a 

delinear-se as perspectivas que possibilitarão a construção de uma linguagem local 

que faça frente à das vanguardas internacionais. O papel desempenhado pela crítica 

de Arte, já na década de 50, momento em que eclodem todas estas questões, é de 

fundamental importância, pois ela é a criadora do discurso derivado das produções 

locais. Para ambos pensadores, a função da crítica é passar de conhecedora de arte 

a produtora de conhecimentos artísticos, através da socialização da atividade crítica.  

Todavia, sempre é interessante ter em mente os fatos fundamentais, 
e, por sermos latino-americanos, não tememos a incoerência ou 
contradição, pois em meio a eles se desenvolve nossa experiência 
vital. Não existe arte latino-americana como uma expressão artística 
unitária que represente, como um todo, os diversos países que 
constituem esta área geográfica. Por outro lado, existe, sem qualquer 
dúvida, latente, um desejo de integração cultural não resolvido, mas 
inequívoco, nos artistas, ou em significativa parte dos que fazem arte 
neste continente (AMARAL, 2006, p.443) 

Imerso na melancolia característica deste período, presente também na produção 

artística latino-americana, o discurso da crítica passa a instigar o desenvolvimento 

de uma linguagem local que seja capaz de exprimir sua própria realidade, frente ao 

cosmopolitismo da produção artística internacional. A crítica assume um papel 

fundamental de direcionamento teórico onde o acesso às fontes era incipiente. 

Serve-nos como exemplo o papel desempenhado por Mário Pedrosa na conjuntura 

construtiva dos anos 50 no Brasil.  

Investigar e formular um discurso capaz de sistematizar o caminho percorrido pela 

crítica e pelos artistas neste período é ainda hoje uma tarefa necessária para a 
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historiografia da arte no Brasil e na América Latina. Não há possibilidade de 

compreensão da Arte Brasileira fora da produção artística latino-americana. É 

fundamental que esta aproximação seja realizada, já que a sistematização teórica e 

a identificação de uma linguagem local impulsionada pelo discurso dos críticos de 

arte latino-americanos, é realizada a partir da necessidade de criar um espaço de 

visibilidade da produção latino-americana para além de seus embates periféricos. 

 
Hélio Oiticica 

Bandeira-Poema [Seja marginal, seja herói], 1968 
 

Nas décadas de 50 e 60, notam-se diversas temáticas nas obras dos artistas que 

transitam desde as propostas políticas até a experimentação na pintura informal. A 

partir desta infinidade de possibilidades o discurso crítico passa a exercer sua 

função de examinar a produção artística. Pois, instigado pela produção dos artistas, 

o crítico tem seu ponto de partida estabelecido. Assim como em nossa visão, tendo 

como ponto de partida as obras e artistas deste período, identificamos o discurso da 

crítica como uma das partes integrantes de uma linguagem local.   

Formular um discurso capaz de entender o que se produzia, capaz de traçar os 

caminhos desta produção e sustentar esta produção no cenário internacional, é uma 

das tarefas mais complexas que a crítica de arte – seja local ou internacional – pode 

realizar. Por isso, os pensamentos de Mario Pedrosa e Marta Traba são seminais 

para esta tarefa, pois neste processo em que as vanguardas se internacionalizam e 



 

2239 INELUTÁVEL RECONSTRUÇÃO: O DISCURSO DA CRÍTICA DE ARTE NO BRASIL E AMÉRICA LATINA NOS ANOS 50 E 60 
Shannon Botelho / Colégio Pedro II  
Simpósio 1 – A crítica e seus espaços: trânsitos, narrativas e regimes de visibilidade na América Latina 

 

ao mesmo tempo realizam uma autocrítica que mudaria os parâmetros da produção 

artística mundial, vê-se a importância do pensamento e das direções destes dois 

discursos críticos. A voz ecoada pelo discurso de Pedrosa e Traba, bem como a dos 

críticos que possuem trajetórias pessoais de menor escopo, passa a integrar esta 

constelação de ideias e fazeres da produção artística – Brasil e América Latina – 

que cria vias possíveis à compreensão de elementos da contemporaneidade para o 

historiador ainda nos dias de hoje.  
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