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RESUMO 
Partimos das seguintes perguntas: Há, entre os pensadores da arte no Brasil, uma 
abordagem sistemática ou ao menos recorrente do conceito de forma? Quando ela se inicia, 
declina e/ou ressurge, se esses termos forem possíveis? O que significa a presença ou 
ausência de uma reflexão específica sobre a forma no debate das artes visuais do Brasil? 
Quais as relações entre forma e história ou forma e cultura no pensamento sobre arte no 
Brasil? Sem a pretensão de respondê-las de imediato, buscamos dar início a uma discussão 
sobre o conceito de forma e sua produtividade no pensamento crítico, teórico e 
historiográfico das artes visuais no Brasil. Em textos de Mário Pedrosa, Rodrigo Naves e 
Ronaldo Brito, a problematização da forma surge como condição para a elaboração crítica 
de uma experiência moderna, ou contemporânea, na arte do Brasil. 
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ABSTRACT 
We start from the following questions: Is there, among those who think about art in Brazil, a 
systematic or at least recurrent approach to the concept of form? When does it begin, decline 
and/or resurface, if such terms are possible? What does the presence or absence of a 
specific reflection on form in the debate about the visual arts of Brazil mean? What are the 
relations between form and history or form and culture in the thinking about art in Brazil? Not 
aiming to answer them immediately, we seek to begin a discussion about the concept of form 
and its productivity in the critical, theoretical and historiographic thinking on the visual arts in 
Brazil. In texts by Mario Pedrosa, Rodrigo Naves and Ronaldo Brito, the problematization of 
form emerges as a condition for the critical elaboration of a modern or contemporary 
experience in the Brazilian art. 
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“Não sei o que é forma. Por isso penso todo dia sobre forma. Ninguém sabe o que é 

forma”, diz Ronaldo Brito, pouco antes de concluir uma entrevista concedida à 

revista Tatuí em 2012 (BRITO, 2015, p. 66-67). Motor e condição do pensamento 

sobre arte, a forma é uma questão relevante para a produção crítica brasileira pelo 

menos desde a década de 1950, com o esforço reflexivo em torno da abstração, e, 

passados tantos anos, tantos embates, surge como dilema e desafio vivo na fala de 

Brito. Pretendemos com este ensaio entrar nesse campo, claramente reconhecido 

como problemático, todavia fundamental, que é o da discussão sobre o conceito de 

forma e sua validade ou produtividade para o pensamento das artes visuais, sob 

uma perspectiva contemporânea de sua história. O que nos interessa aqui é dar 

início a essa discussão a partir de alguns apontamentos sobre o contexto da arte 

brasileira, onde, ao que nos parece, ainda não se constituiu uma reflexão mais 

abrangente sobre o emprego do conceito de forma na produção crítica, teórica e 

historiográfica. Diante da constatação de que essa produção e sua memória no 

Brasil são marcadas por precariedades de toda ordem, desejamos por ora traçar 

algumas conexões, alguns caminhos que devem ser ampliados caso consideremos 

que, de fato, as seguintes questões são capazes de abrir e adensar nossa 

compreensão da arte brasileira. Há, entre os pensadores da arte no Brasil, uma 

abordagem sistemática ou ao menos recorrente do conceito de forma? Quando ela 

se inicia, declina e/ou ressurge, se esses termos forem possíveis? O que significa a 

presença ou ausência de uma reflexão específica sobre a forma no debate das artes 

visuais do Brasil? Quando convocada, até que ponto se constitui como derivativa ou 

inovadora, se esses termos forem possíveis? Quais as relações entre forma e 

história ou forma e cultura no pensamento sobre arte no Brasil? 

São perguntas difíceis, sem respostas imediatas, apenas sugerimos sua relevância 

para a construção de um campo reflexivo mais consistente para a história da arte no 

Brasil. Afinal, a admissão e a compreensão de uma historicidade da forma são 

constitutivas da própria disciplina da história da arte, na medida em que esta afirmou 

sua identidade e autodeterminação, sobretudo a partir do final do século XIX, ao 

assumir como seu objeto a forma artística e seus componentes materiais, sensoriais 

e espaço-temporais. Esse seria um modo de situarmos a importância de uma 

instituição como o Instituto de História da Arte da Universidade de Viena, a chamada 

Escola de Viena, centro irradiador de pesquisas focadas na transformação histórica 
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das formas e na fenomenologia dos estilos nas obras de arte. Sua fecundidade pode 

ser atribuída a seu ensino, sempre orientado por fatos e distante de preconceitos 

idealistas, protegido das especulações metafísicas dominantes na Alemanha, como 

sugere Germain Bazin (1989, p. 128). Logo, foi possível negar Johann Winckelmann 

e a submissão ao ideal grego, tanto quanto relativizar Georg Hegel e a lógica da 

decadência ou da evolução universais na arte, como fizeram grandes nomes da 

Escola de Viena, Franz Wickhoff e Alois Riegl. 

As conquistas teóricas e metodológicas que deram força à história da arte como 

disciplina podem ser relacionadas a um grande empenho na delimitação do campo 

semântico da forma à individualidade material do objeto de arte e às suas relações 

psico-sensoriais com o observador, tomadas como base necessária para a 

identificação das relações espaço-temporais entre conjuntos desses objetos 

(SARGENTO, 2012). Tal empenho, flagrante na Escola de Viena, é também 

tributário da teoria da Pura Visibilidade de Konrad Fiedler e de sua acepção em 

Adolf von Hildebrand, e se desdobra na busca pela definição de categorias capazes 

de sintetizar a diferenciação estilístico-formal na história da arte, como fizeram-no 

Heinrich Wölfflin e Wilhelm Worringer. Assim, descido à terra desde o céu platônico 

(PANOFSKY, 1994, p. 21), o conceito de forma cumpre um amplo deslocamento 

semântico que entra no século XX junto com o modernismo e a abstração. A forma 

significante de Clive Bell, o realismo da forma de Carl Einstein, os estudos de 

psicologia da forma de Ernst Gombrich e a descoberta da estrutura all-over por 

Clement Greenberg fariam parte de uma reinvenção constante da forma como 

núcleo do pensamento sobre a arte, sua natureza cognitiva e sua historicidade – a 

forma como problema enraizado na ambiguidade dos processos perceptivos e como 

problema histórico: não apenas o da história das formas, mas também o da forma 

das histórias. 

Esse conjunto de teorias e métodos de reflexão sobre a arte pode ser chamado, 

retrospectivamente, de formalista, apesar das grandes diferenças entre esses 

autores e apesar de nenhum deles ter se reconhecido sob esse rótulo. O termo, 

originário do meio literário russo no início do século XX, proliferou nas artes visuais 

marcado por um sentido pejorativo, especialmente a partir dos anos 1960 quando foi 

associado a Greenberg (BOIS, 2011). Yve-Alain Bois, no entanto, chama atenção 

para a necessidade de distinguirmos entre um formalismo superficial, morfológico, 
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para o qual teria se encaminhado a produção de Greenberg nos anos 1960, e um 

formalismo estrutural, com o qual ele antes brilhara em suas análises do trompe-

l’oeil no cubismo e do all-over em Pollock (Ibidem, p. 33). Bois afirma que, de fato, 

seria mais apropriado falarmos em estruturalismo, e não formalismo, para referirmo-

nos à renovação dos estudos da forma no século XX. Seu exemplo já clássico é o 

da semiologia cubista, que “revelou as distâncias que separam referências e 

significados, dando lugar a uma compreensão mais sofisticada da natureza dos 

signos” (Ibidem, p. 34). Porém, se para a pintura abstrata e a escultura tributárias do 

cubismo os conceitos de forma ou estrutura são produtivos, sobre estes recai uma 

crítica que neles identifica um tipo de idealismo revisitado sob os argumentos da 

coerência interna e da autonomia, incompatíveis com a produção conceitualista, 

pós-minimalista e de crítica institucional a partir dos anos 1970. Se, por um lado, o 

pós-estruturalismo entende a autonomia da forma como ausência de vínculos 

sociais ou históricos e como pretensão de uma neutralidade discursiva (KRAUSS, 

2011, p. 40) – e isso é o que se identifica como formalismo –, por outro lado, a 

própria história da arte é questionada como disciplina autônoma dedicada ao estudo 

de objetos em conjuntos cuja identidade e coerência se apoiariam em valores 

formais, tal como fizeram-no Arthur Danto e Hans Belting a partir da constatação 

dessa mesma produção contemporânea. 

Afinal, o conceito de forma se mostra tão aberto e arriscado quanto o de arte, apesar 

– ou, talvez, justamente por causa – de todas as forças e dinâmicas históricas que 

os construíram e desconstruíram. Mas não é possível que fixemos a versão idealista 

da forma como “potência elucidativa absoluta”, “revelação de uma interioridade 

iluminista” (BUENO, 2006, p. 90), o que seria óbvia razão para desacreditá-la. Yve-

Alain Bois, em outro texto, reconhece que depois dos anos 1960 o discurso 

formalista havia mergulhado em uma “ladainha essencialista e oracular”, no entanto 

lamenta que em reação a isso tenham surgido “a chantagem antiformalista e a 

chantagem político-social”, vigentes nos anos 1980 (BOIS, 1997, p. 246). Ele 

conclui, então, que toda mediação entre arte e mundo “é de ordem ideológica, mas é 

primeiramente formal” (Ibidem, p. 248). Podemos ainda lembrar as críticas de Claire 

Bishop aos projetos artísticos de práticas colaborativas em que “a intencionalidade 

autoral (ou sua humilde falta) é privilegiada, em detrimento da discussão acerca da 

significância da obra como forma social e estética” (BISHOP, 2008, p. 150). Essas 
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propostas e suas inúmeras variações se sustentariam “pela ideia de que a arte deve 

retirar-se do domínio estético e fundir-se à práxis social” (Ibidem, p. 154), o que ela 

considera um equívoco, pois desde o Romantismo a arte tem sido justamente a 

contradição produtiva entre autonomia e heteronomia, ou seja, entre sua vocação 

autorreflexiva, não instrumental, e sua agência social. Bishop segue Jacques 

Rancière (2009): o estético é inerentemente político porque ambos organizam e 

desorganizam o sensível. A forma enquanto confrontação, inquietação e desafio se 

reinventa na contemporaneidade. 

Supomos que até aqui tenha se apresentado uma base razoável para afirmarmos 

que todas aquelas perguntas sobre a validade e o sentido de uma reflexão sobre a 

forma são importantes se quisermos compreender a formação do campo reflexivo 

sobre a arte no Brasil, sob uma perspectiva contemporânea de sua história. Nesse 

sentido, partimos para algumas considerações a respeito das contribuições de três 

críticos de arte brasileiros: especialmente Mário Pedrosa (1900-1981) e, apenas 

indicativamente, Ronaldo Brito (1949) e Rodrigo Naves (1955). Reconhecemos, 

assim, que a produção da crítica é muitas vezes indiscernível da historiografia da 

arte no Brasil, país onde ainda não se constituiu, de fato, uma tradição 

historiográfica da arte (Cf. CONDURU; MARQUES; MATTOS; ZIELINSKY, 2013). 

Tendo trabalhado muito próximos à produção contemporânea, acompanhando seus 

embates e circuitos no meio rarefeito da arte brasileira, atuando em publicações de 

amplo alcance e também em outras mais especializadas, esses críticos se 

dedicaram ao debate local com exigências de maior coerência e densidade teórica. 

Foram ou são, além disso, professores de história da arte e produziram referências 

incontornáveis para o estudo da arte brasileira. Reflexões sobre o conceito de forma 

aparecem direta ou indiretamente em alguns de seus textos, mas, arriscamos dizer, 

muito de sua força vem da importância que eles conferem à problematização da 

forma como elaboração de uma experiência moderna, ou contemporânea, na arte do 

Brasil. A seguir, apenas indicamos alguns caminhos. 

No final da década de 1940, já envolvido com a arte abstrata e descobrindo a “arte 

virgem” dos internos do Engenho de Dentro no Rio de Janeiro, Mário Pedrosa se 

dedica a estudar as teorias da Gestalt, ou Psicologia da Forma, desenvolvidas por 

psicólogos alemães como Wolfgang Köhler e Kurt Koffka no começo do século XX. 

Seu objetivo era uma tese de concurso para uma cátedra de História da Arte e 
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Estética na Universidade do Brasil, apresentada em 1949 sob o título Da natureza 

afetiva da forma na obra de arte (PEDROSA, 1979). Gestalt é a configuração 

primeira ou primária produzida nos processos perceptivos. Seus teóricos atribuíram 

uma função cognitiva à percepção, na medida em que esta consistiria na 

estruturação plástica de estímulos sensoriais, ordenações intuitivas que sempre 

tenderiam a integrá-los em formas mais simples, fortes, estáveis ou “boas”, segundo 

leis psicofisiológicas. A percepção seria portanto ativa, construtiva, e não passiva ou 

apenas receptiva, na relação com o mundo. Em seu longo estudo da Gestalt, 

Pedrosa aprofunda as possibilidades de analogia entre o sentido construtivo-

cognitivo da percepção e esse mesmo sentido na produção e na experiência da arte, 

analogia apenas sugerida pelos psicólogos alemães. Se a intuição da boa forma se 

aplica a toda experiência da realidade, qual o valor da forma artística? Sua resposta: 

a arte seria uma espécie de correção individual, consciente, da 
percepção primeira, no sentido de lhe dar uma estrutura idealmente 
perfeita. É um retificador consciente mas desinteressado da 
percepção, respeitoso porém de sua autêntica espontaneidade 
primeira. (Ibidem, p. 52) 
 

A forma artística é entendida como um esforço para impedir que a forma primária 

gestáltica se perca em associações episódicas; é um aprimoramento da busca 

intuitiva por unidade e simplicidade que constitui os processos perceptivos. Se, por 

um lado, Pedrosa leva em conta os nexos conceituais da Gestalt com o puro-

visualismo e o formalismo idealista de um Hildebrand, por outro, os contrapõe a uma 

abordagem fenomenológica que define o que seria, para ele, a especificidade 

cognitiva e afetiva da forma na obra de arte, e escreve: 

Se a obra de arte como objeto percebido passa a existir graças à 
atividade de um organismo, conforme as leis da percepção, por outro 
lado, o organismo é forçado a entrar em atividade pela presença de 
uma obra de arte (..) Na presença desta, os dois [objeto e organismo] 
passam a existir em função dela mesma. (Ibidem, p. 57-58) 
 

Essa fenomenologia da forma é também a fenomenologia da emoção; a plasticidade 

perceptiva é ela mesma afetiva, não um meio de projeção ou interiorização de um 

afeto. Segundo Pedrosa, caberia à forma artística uma espécie de aperfeiçoamento 

e clarificação desse “dinamismo emocional”. Essa é a posição formulada na tese de 

1949, porém ela será relativizada nos anos seguintes e seu purismo, que pode ser 

lido como um formalismo, dará lugar à concepção de um sentido mais antagônico 
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para a arte, a partir de novas referências teóricas como Susanne Langer e Anton 

Ehrenzweig. Em um texto de 1954, Das formas significantes à lógica da expressão, 

ele afirma que “a forma artística não pode constituir-se sem contradições, sem atritos 

e sem conflitos com a forma perceptiva primária” (PEDROSA, 1975a, p. 66), 

contrariando a lei da prevalência da boa gestalt. Enquanto esta tenderia a estruturas 

unitárias e estáveis, a arte seria uma luta dramática pela ambiguidade: 

Daí vem sua maior dose de significado emocional. Ele se sobrepõe 
como enxerto na forma perceptiva ou a sobrepuja contra a vontade 
desta de permanecer, de resistir à medida que o artista mais se 
aferra sobre ela para modificá-la ou descartá-la. (Ibidem) 
 

Dessa luta resulta “algo que não estava previsto nem convencionado, exigido ou 

programado (...) uma sequência de surpresas emotivo-cognitivas” (Ibidem, p. 67-68). 

No desenvolvimento de suas reflexões, Pedrosa passa a ver na forma artística a 

possibilidade de coexistência de significados diversos e até contraditórios, numa rica 

ambivalência capaz de revelar “virtualidades irrealizáveis pelo nexo causal simples, 

descobrindo em nós mesmos novas maneiras de sentir e, portanto, de ser” (Ibidem, 

p. 71). Essa nova concepção da forma, dada à confrontação e ao desafio do estável, 

se relaciona diretamente com o que o crítico definiria em 1952, em pleno debate 

sobre a abstração, como a tarefa revolucionária da arte abstrata: uma “revolução da 

sensibilidade (...) que não virá senão quando os homens tiverem novos olhos para 

olhar o mundo” (Idem, 1975b, p. 247). Ou seja, a arte levaria a experiência da forma 

aos seus limites, inquietando-a, empurrando-a para fora da estabilidade, do destino 

certo à unidade, que seriam os atributos da boa gestalt. Ao invés de convergir, 

reafirmar ou proteger a forma gestáltica, que supõe a tendência do olho à ordem e à 

regularidade, a arte a subverte, deflagra a agitação do olho, impede seu 

apaziguamento – é assim que a arte cria novos olhos para olhar o mundo e, 

contrariando a permanência de suas formas, enseja uma revolução. É assim, ainda, 

que Pedrosa impõe à Gestalt o desvio do “olho em estado selvagem” (BRETON, 

1996, p. 407): dois universos teórico-poéticos que ele conheceu na mesma época, 

entre 1927 e 1929 na Europa, quando teve seu primeiro contato com a Psicologia da 

Forma em Berlim e conviveu com os surrealistas em Paris. 

A concepção da forma como nó de contradições produtivas, como resistência ao 

condicionamento e à instrumentalização do olhar, como exercício anti-adestrador e 
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eminentemente político, está na base do pensamento de Pedrosa e corresponde à 

sua importância junto aos artistas que, a partir do final dos anos 1950, deram à 

abstração geométrica seu sentido mais experimental. A experimentação estrutural e 

cromática, intuitiva e exploratória, levada a cabo por esses artistas com as formas 

ideais da geometria, encarna exemplarmente essa luta da forma artística pela 

ambiguidade e suas surpresas emotivo-cognitivas frente à regularidade e à 

previsibilidade gestáltica. Em 1957, escrevendo sobre Franz Weissmann, meditava 

Pedrosa: 

Nas suas construções na base dos planos ortogônicos em 
desenvolvimento no espaço, a partir do cubo, Franz se deixa ir pelo 
ritmo interno da estrutura até um ponto que ele mesmo não sabe 
definir. Há uma sutil hesitação nos confins convencionais da obra. E 
uma pergunta aparece: por que não arrematar assim ou assado? 
Mas existe, realmente, um acabar? Um ponto final nas coisas e nos 
espaços abertos? Esta dúvida Franz não nos resolve, e deixa-a a 
nosso sabor. (PEDROSA, 1998, p. 298) 
 

A sujeição de formas fortes – como a estrutura regular do cubo – a oscilações 

sensoriais e a experiências incertas, mas potentes, quase se identifica com o que 

hoje consideramos serem o neoconcretismo e suas derivações nos anos 1960. 

Porém são possíveis mais paralelos entre o raciocínio de Pedrosa a partir da Gestalt 

e outros processos de transformação artística que também estiveram sob a mira de 

sua reflexão crítica. Por exemplo, a passagem da arte moderna à arte dita pós-

moderna, compreendida como a superação da pintura e da escultura – formas 

históricas fortes – por meios híbridos, temporal e espacialmente mais instáveis e 

impermanentes, como o happening, a arte ambiental e a arte participativa. Outro 

exemplo, o tensionamento e a subversão das referências formais europeias pela 

arte produzida às suas margens, como no Brasil e em outros contextos de herança 

colonial. Afinal, a forma seria não só um campo de lutas sensorial-perceptivas, mas 

também culturais, históricas: luta entre formas fortes e fracas, entre formas unívocas 

e ambíguas, entre formas conquistadas e conquistadoras. Como no caso, 

mencionado por Pedrosa, da resistência da arte pré-colombiana frente à 

colonização: confrontadas às formas de seus conquistadores, as formas tradicionais 

das culturas ameríndias teriam se convertido a “uma política hábil de envolvimento, 

de insinuação para guardar, se não sua integridade, ao menos seus elementos 

preponderantes, de maneira a não se descaracterizar totalmente na forma erudita 

artística vitoriosa” (Idem, 1975a, p. 67). 
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Assim, já no pensamento de Pedrosa, a questão da forma ultrapassa o quadro 

restrito das relações estruturais internas, do formalismo, para ampliar-se como 

questão sobre as relações entre a arte e a sociedade. Talvez aí possamos ver um 

caminho de aproximação entre Pedrosa e a crítica da geração seguinte a ele, nos 

casos de Rodrigo Naves e Ronaldo Brito, em que se notam reflexões consistentes 

sobre a forma. Tanto para Naves quanto para Brito, a forma é um nó de tensões, 

contradições, dilemas e contingências que atravessam ou mesmo conformam a 

experiência subjetiva e histórica. O contexto brasileiro, seu perene colonialismo, sua 

modernidade marginal e sua contemporaneidade assimilada, não escapam aos dois 

e só podem estar no próprio cerne da problematização da forma, sendo esta a sua 

fenomenização, por assim dizer. 

O conceito de “forma difícil”, de Rodrigo Naves, tem um lugar importante nesse 

esforço por compreendermos a formação de um campo reflexivo sobre a arte no 

Brasil. Para Naves, a natureza contraditória da forma artística no Brasil, a sua 

dificuldade em articular plástica e prospectivamente a experiência social, denotaria a 

própria fragilidade e inconsistência do meio artístico brasileiro, marcado pela 

permissividade entre relações arcaicas e modernas que caracterizaria a própria 

formação social brasileira. A essa dificuldade corresponderia uma renitente timidez 

formal, um descompromisso com a exterioridade: 

Essa dificuldade de forma de fato perpassa boa parte da melhor arte 
brasileira. A relutância em estruturar fortemente os trabalhos, e com 
isso entregá-los a uma convivência mais positiva e conflituada com o 
mundo, leva-os a um movimento íntimo e retraído, distante do caráter 
prospectivo de parcela considerável da arte moderna. Esse 
recolhimento contudo não livra os trabalhos da realidade. Ao 
contrário, essas estruturas frágeis se deixam envolver de maneira 
complexa e inesperada. (NAVES, 1997a, p. 21) 
 

Ou seja, para Debret, como enfrentar a escravidão brasileira com o neoclassicismo? 

Ou, para Tarsila, como eliminar os nostálgicos rosas e azuis de uma palheta que se 

queria moderna? Mas esses descompassos e ambiguidades que atravessam a 

sociedade são incorporados formalmente em algumas obras com complexidade e 

intensidade imprevistas, permitindo que sobressai aquilo que Naves chama de forma 

difícil. Portanto, a forma difícil seria um modo de pensar o lugar ambíguo de uma 

modernidade artística periférica, cuja emergência seria necessariamente crítica à 
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própria ideia de um modelo unívoco de modernidade. Esse seria o caso da obra de 

Amilcar de Castro: 

A clareza estrutural – que nas obras dos construtivistas mais 
esquemáticos beira o didatismo do procedimento – encontra em 
Amílcar de Castro o travo de uma realização necessariamente 
opacizante. A lucidez do projeto precisa incorporar a resistência 
social em que ele se materializa. De par com a precisão dos cortes, o 
lado bruto e pesado das peças chama a atenção para processos 
sociais com origem numa história cruel, que impossibilita postular a 
total autonomia dos procedimentos. (...) O passado emperra, mais do 
que ordena e clarifica. (Idem, 1997b, p. 241) 
 

Na produção crítica de Ronaldo Brito não há uma definição explícita da forma como 

conceito operativo; há, antes, uma negação cerrada da Forma. Ainda assim, é 

possível identificar uma compreensão desse conceito como questão incontornável, e 

sempre problemática, para a reflexão sobre a arte na contemporaneidade. Já em 

1975, Brito ponderava sobre os limites do “Mestre Pedrosa” e sua afirmação de uma 

função positiva para a arte enquanto fator de progresso e transformação social, no 

contexto do construtivismo brasileiro: “a conclusão pode parecer, hoje, em 1975, um 

pouco idealista, na medida em que não enfatiza as injunções ideológicas em que se 

sabe estar implicada a prática artística na sociedade” (BRITO, 2005a, p. 50). Essa 

posição pode ser compreendida a partir de sua formulação de uma função negativa 

para a arte, que na mesma década ganhou corpo em análises sobre um tema até 

então inédito no Brasil, o conceito de circuito (Idem, 2005b). Reinventando a relação 

entre arte e política, tão cara a Pedrosa, Brito condiciona a contemporaneidade da 

arte à sua capacidade de desmascaramento das forças em jogo no circuito de arte, 

em seu ambiente cultural e em suas narrativas históricas. A arte contemporânea 

estaria, portanto, condenada à reflexão crítica sobre seu lugar na lógica da 

mercadoria e no processo de racionalização do real no mundo capitalista reificado. 

Diante da falência do idealismo construtivo, só seria possível pensar a formalização 

da arte em termos de um “esforço paradoxal para capitalizar poder negativo” (Idem, 

2005c, p. 86), um tensionamento ao limite da racionalidade, até “confrontá-la com o 

seu contrário – a irrazão, a loucura” (Ibidem). No hiato dessa perversão da razão, 

Brito vê falar “quase clandestinamente” o informalizável do sujeito, das lutas sociais 

e das lutas na ordem simbólica (Ibidem, p. 87). Para as questões que nos movem 

aqui, talvez possamos tomar o informalizável como condição para um pensamento 
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da forma na contemporaneidade. Os textos de Brito abrem essa via, apesar de sua 

clara relutância ao conceito mesmo de forma. Como esta só pode ser combativa e 

vertiginosamente autocrítica, no limite de sua negatividade, aceitamos o paradoxo 

de pensar a forma artística nos textos de Brito. 

O ensaio sobre Sergio Camargo, publicado originalmente em 1990, é uma longa 

meditação sobre a impossibilidade da forma como certeza. Para Brito, o trabalho do 

escultor se fez como celebração do permanente no contingente, como construção de 

presenças contraditórias, equilíbrios excêntricos e harmonias do conflito, “unidades 

provisórias, dissonantes, que no limite questionam a vigência da Ordem – 

multiplicam-se, isto sim, desenhos de ordens em constante mutação” (Idem, 2000, p. 

35). O informalizável aparece no próprio vocabulário da forma, joga com referências 

clássicas – o mármore, Brancusi, a combinatória geométrica – mas as sintoniza com 

suas aporias, a “atomização e dilaceração contemporâneas” (Ibidem, p. 40). No 

campo supersaturado da visualidade à sua volta, cada peça de Camargo colocaria 

para o espectador a incompletude de sua ordem e, afinal, esta seria 

a melhor resposta à pseudototalidade, pastosa e indiferente, em que 
se transformou a cena urbana atual. A insistência na unidade, na 
potência crítica da forma, continua a se revelar, a médio prazo, mais 
eficaz do que a coalescência indiscriminada com o diverso cotidiano. 
(Ibidem, p. 38) 
 

Mesmo que breves, esperamos que as incursões pelos textos de Pedrosa, Naves e 

Brito indiquem a pertinência, e talvez até a urgência, de que pensemos a forma 

como uma questão aberta no Brasil. 
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