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RESUMO 
O estudo parte da relação entre arte bruta e a criação estética para refletir sobre o processo 
de agenciamento na produção visual de Arthur Bispo do Rosário. Nesse aspecto, torna-se 
pertinente a discussão acerca dos processos pelos quais a criação estética transita, 
sobretudo, quando consideramos que a arte bruta revela-se no contexto de uma arte 
produzida por sujeitos, que em alguns casos, encontram-se alheios à cultura erudita e a 
formação artística. Desse modo, tanto a trajetória de vida, como o processo de criação 
estética movimentam-se na busca por inventariar perspectivas de diálogo e agenciamento 
entre o sujeito e o mundo. 
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ABSTRACT   
The paper starts from the relationship between outsider art and aesthetic creation, reflecting 
on the assemblage process in the visual production of Arthur Bispo do Rosário. In this 
respect, it would be pertinent to discuss the processes through which aesthetic creation 
moves, especially when we consider that outsider art is revealed in the context of art 
produced by subjects, which, in some cases, are unrelated to erudite culture and artistic 
training. Thus, both the trajectory of life and the process of aesthetic creation attempt to 
identify the prospects for dialogue and assemblage between the subject and the world. 
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Apresentação 
O texto aponta reflexões que objetivam contribuir para uma discussão que relaciona 

arte bruta e a criação estética no contexto da produção visual de Arthur Bispo do 

Rosário. Vale considerar no escopo dessa discussão, que a trajetória de vida de 

Bispo do Rosário tenciona uma perspectiva “marginal”, pertencente ao grupo de 

excluídos pela “loucura” e, assim, marcada por condições instáveis de existência. 

Nesse caminho de interlocução, o conceito de arte bruta tangencia caminhos 

pautados numa perspectiva de criação, imaginação e inventividade a partir de 

temas, ideias, materiais, meios, linguagens e agenciamentos que desafiam o senso 

comum, caracterizando-se em um universo singular e particularizado. Nesse 

universo, em especial aquele que caracteriza o “universo-mundo” de Bispo do 

Rosário, encontramos escolhas e artefatos visuais que não são traduzidas por 

decalques ou importações, mas, que admitem formas de ver, sentir e perceber o 

mundo subjetivamente, numa operação que sinaliza uma arte em processo, bruta e 

instintiva, reinventada sob formas de exploração estética que desafiam historiadores, 

críticos e estudiosos no campo da arte, filosofia, sociologia, psicanálise, entre outros.  

História e contexto sobre o tema  
O envolvimento com a produção deste texto, ao evocar a história de Arthur Bispo do 

Rosário (Figura 1) nasceu de uma pesquisa para a Disciplina de Sociologia da Arte – 

Curso de Graduação em Licenciatura em Educação Artística, na Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro, UERJ, em 1992. A pesquisa estava pautada na 

observação e reflexão sobre fatos que tangenciavam a trajetória de vida e a 

produção visual de Bispo do Rosário, na Colônia Juliano Moreira, em Jacarepaguá, 

Rio de Janeiro. 

 
Figura 1: Arthur Bispo do Rosario vestido com uma das fardas bordadas. Foto de Walter Firmo. 

Disponível em: <http://textosdetherezapires.blogspot.com/2010/10/span- -stylefont-size85-o-premio-
de.html> Acesso em: 16 Março de 2016. 



 

 
CAIXETA, Ana Paula Aparecida; FERREIRA, Luiz Carlos Pinheiro. Arte bruta, criação estética e agenciamento em 
Arthur Bispo do Rosário, In Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, 
Campinas. Anais do 26o Encontro da Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2017. 
p.4253-4266. 

4255 

Agora, essa experiência é revisitada com um olhar perguntador e compartilhado, 

sobretudo pela oportunidade de escrever em parceria, onde o conhecimento sobre 

arte e a vida aliam-se com questões estéticas que permeiam o universo da produção 

visual de Bispo do Rosário. Nesse sentido, nossa intenção se inscreve na 

perspectiva de pontuar considerações e trazer reflexões acerca da trajetória de vida 

de um artista singular, bem como pensar no conceito de arte bruta e sua correlação 

com a criação estética. Uma contribuição que pontua o processo estético no sentido 

de inventariar singularidades presentes na relação e no agenciamento entre o sujeito 

e o mundo. 

Bispo do Rosário percorreu sua trajetória como um sujeito posicionado de forma 

singular frente à realidade social, justamente pela condição mística, delirante e 

particular que permeou sua produção poética. “Inspirado por uma inflexível fé, ele 

utilizou inúmeros elementos da rotina manicomial nessa sublime missão, tecendo 

uma obra monumental ao longo de cinco décadas” (HIDALGO, 2011, p. 23). Nesse 

sentido, as reflexões objetivam contribuir para a discussão do que representa essa 

trajetória de vida, pertencente ao grupo de excluídos pela “loucura”, marcada por 

condições instáveis de existência. “A loucura causa fascínio e deslumbra quem 

observa” (MIRANDA, 2014, p. 71), pois admite formas de ser e estar no mundo 

particularizado do senso comum. Ao mesmo tempo admite formas de pensar o 

processo de conhecimento e produção visual como um saber que contempla 

aspectos esotéricos, herméticos e místicos, inventariando artefatos que denunciam 

uma percepção de si e do mundo que coaduna uma espécie de bricolagem. O 

estudo de Luciana Hidalgo (2011, p. 23) sobre Bispo do Rosário acrescenta que, 

Passou a pinçar objetos do hospício e reordená-los numa outra 
estética, colorida, lúdica, subjetiva. Na obsessão de reproduzir o 
mundo, reuniu em quadros de madeiram objetos do cotidiano do 
asilo, em obras que ele chamava de vitrines, mais tarde classificadas 
pela crítica de arte como assemblages.  

Com a intenção de reproduzir o mundo, Bispo do Rosário contrariava com a sua 

produção visual os limites do cotidiano na Colônia Juliano Moreira. Seu trabalho de 

criação estética expressa “uma produção artística marginal [...]” (DANTAS, 2009, p. 

14), denominada de arte bruta, operando a partir de um processo impulsional, 

instintivo e puro. Essa operação/criação constituía-se num agenciamento de 



 

 
CAIXETA, Ana Paula Aparecida; FERREIRA, Luiz Carlos Pinheiro. Arte bruta, criação estética e agenciamento em 
Arthur Bispo do Rosário, In Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, 
Campinas. Anais do 26o Encontro da Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2017. 
p.4253-4266. 

4256 

elementos, ou seja, na ideia de acumulação usada pelo campo da arte para associar 

o trabalho de Bispo do Rosário com o termo assemblage (CORPAS, 2014). O 

processo de agenciamento consistia, tanto para aqueles objetos retirados do 

cotidiano (tênis tipo Conga usados pelos pacientes, galochas para os dias de chuva, 

canetas de alumínio do refeitório por exemplo). Como para negociações que 

preservaram seu direito de transitar livremente pela Colônia e a sua casa-forte, 

capaz de preservar sua reprodução do mundo em miniatura (HIDALGO, 2011). 

Considerado pelos médicos como um esquizofrênico paranoide, Bispo do Rosário 

rompe com uma normatização patológica para investir em um campo, 

conscientemente pouco conhecido por ele até então: o campo da criação estética. O 

estudo de Soares (2000) sobre a vida e obra de Bispo do Rosário aponta para uma 

produção anterior a entrada na Colônia. Provavelmente, para Bispo do Rosário, o 

sentido erudito do termo arte residia numa esfera distante, talvez, calcada nas 

experiências de vida que contemplavam um olhar para lugares e objetos que fizeram 

parte de um Bispo do Rosário curioso, lutador de boxe, viajante pela Marinha do 

Brasil e, sobretudo, sensível.  

Entretanto, os reveses da vida o colocaram numa prisão, onde a sobrevivência 

dependia de força física e mental. A força física era visível em um homem forte, que 

já havia participado de competições como peso leve. Contudo, o que determinaria 

sua permanência e sobrevivência cotidiana na Colônia? Seria uma força mental, 

capaz de distanciá-lo das amarguras e incertezas de uma vida marginal. Nesse 

momento, Bispo do Rosário estabelece escolhas entre vida e morte, morte e arte. 

Morrer significaria cair numa existência vegetativa associada com os demais internos 

que viviam na Colônia. Mas, uma voz assombrava sua mente, provocando-o a 

considerar outra possibilidade: a obsessão de reproduzir o mundo. Essa obsessão 

estaria pautada também em escolhas que tangenciavam a esfera da arte ou da 

morte. Bispo do Rosário escolheu o caminho da arte como um movimento que 

possibilitou permanecer vivo em um contexto que aliena e subverte as razões da 

existência.  

Por explorar aspectos que ultrapassam o espaço simbólico do homem, enquanto ser 

que deblatera com a morte, a arte de Bispo do Rosário representa uma possibilidade 



 

 
CAIXETA, Ana Paula Aparecida; FERREIRA, Luiz Carlos Pinheiro. Arte bruta, criação estética e agenciamento em 
Arthur Bispo do Rosário, In Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, 
Campinas. Anais do 26o Encontro da Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2017. 
p.4253-4266. 

4257 

de agenciamento. Utilizaremos o conceito de agenciamento como uma espécie de 

assemblage, reportando-se a uma capacidade de reunir e agenciar esteticamente 

diferentes objetos do cotidiano. Essa capacidade de agenciamento que percebemos 

na produção visual de Bispo de Rosário, também encontra ressonância na 

proposição teórica de Deleuze e Gauttari (1992) como invenção de uma espécie de 

método. Neste caso, o método usado como criação estética por Bispo do Rosário 

pode ser entendido como um trabalho de experimentação do pensamento – um 

agenciamento entre questões que envolvem o sagrado e o profano, por exemplo. 

Essa questão também inclui aspectos da condição humana, do contextual e do 

memorialístico, tanto individual porque compreende uma trajetória de vida singular, 

quanto coletivo, porque se escreve numa história por ele percebida. Uma trajetória 

que vislumbrou um mundo imaginativo, capaz de arregimentar inúmeros artefatos do 

cotidiano para dar conta das dores de sua condição marginalizada. História inventiva 

crível em seu universo, nascida do processo de realidade incitada por meio daquilo 

que Bachelard (1974) vai chamar de fenomenologia da imaginação, enquanto algo 

que “emerge da consciência como um produto direto do coração, da alma, do ser e 

do homem tomado em sua atualidade” (BACHELARD, 1974, p. 342). Para o filósofo, 

o processo de transubjetividade da criação imagética parte sistematicamente do ato 

da consciência criadora enquanto imagem poética, portanto, “em sua simplicidade, 

não precisa de um saber. Ela é dádiva de uma consciência ingênua” (BACHELARD, 

1974, p. 343).  

Arte bruta e a criação estética em Arthur Bispo do Rosário 
A competência imaginativa e imagética de Bispo do Rosário, representada em seus 

objetos estéticos, nasce da relação de questões da realidade externa vivida por ele 

em confluência com a realidade mística a si revelada. O critério de revelação, 

insistentemente recorrente nas conjecturas baseadas na fé, em especial, a fé cristã, 

é um dado histórico fecundo na permanência de valores e estetizações do Medievo. 

Período este compreendido por Michel Foucault (2010) como um momento de 

anulação e inexistência do sujeito enquanto consciente de si, pois as atribuições 

dadas ao efeito da revelação e misticismo sobrepunham, naquele contexto, as 

possibilidades de cuidado e compreensão de si. Bispo do Rosário retoma, no século 

XX, o caráter de “revelação” e atribui a vozes sua competência criadora, de modo a 

isentar-se, enquanto sujeito, das escolhas de suas representações. Entretanto, nota-
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se, em seu processo, uma compreensão individual emergida a partir do 

empoderamento que ele assume enquanto representante divino na Terra. Esse 

processo pode ser compreendido como parte das experiências sensíveis de um 

sujeito que transita entre a lucidez de suas crenças e o enclausuramento de seu 

corpo, provocando a imaginação por meio da memória, em que a representação do 

presente é oriunda de um efeito anteriormente percebido.  

Ilka Soares (2000), ao tratar de Bispo do Rosário enquanto artista de uma arte bruta, 

destacará que o talento dele é anterior à internação, mas reforçado pelo 

enclausuramento. O conceito de arte bruta, cunhado pelo pintor francês Jean 

Dubuffet em 1945, evoca as competências criativas oriundas de espaços de 

cerceamento do sujeito devido ao que compreendiam como insanidade ou 

impossibilidade de convivência social. Emergida do autodidatismo de internos de 

espaços manicomiais, excluídos e desprezados, os considerados alienados e 

incompetentes intelectualmente são observados pelo olhar da arte bruta como 

exploradores de capacidade imaginativa e criadora, dotada de lógicas peculiares, 

cujos resultados vinham de obras de arte cuidadosamente elaboradas.  

Por pressupor um processo de criação cujas escolhas estéticas podem ser 

compreendidas, a arte de Bispo do Rosário ultrapassa o espaço da explosão do 

inconsciente. Essa explosão vai ao encontro da busca racional e controlada de 

elementos que possam dar forma à sua concepção sensível da ideia de um “ser 

iluminado”. Por possuir uma “mensagem revelada”, que deve ser transmitida, bem 

como preparar-se para o encontro com Deus em seu momento de morte, a 

concepção desse ser especial é peça fundamental de diálogo entre o terreno e o 

divino, nitidamente caracterizado em seu processo de criação. Quanto aos 

elementos concretos que dão forma aos seus artefatos, desde a recorrência da cor 

azul, pelas linhas e tintas utilizadas em seus objetos/estandartes/mantos, à ideia fixa 

que permeia sua produção visual, compreende-se que, embora Bispo do Rosário 

não tenha esboçado uma intencionalidade enquanto artista, ele evidencia um 

controle da criação por meio de elementos estéticos que se repetem e reforçam 

suas escolha enquanto representação sensível. 
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Durante a maior parte de sua existência, sua dedicação reportava-se ao processo de 

manifestação sensível de uma Ideia, pensando no que propõe Friedrich Hegel 

(2001), para humanizar sensivelmente aquilo que projetou em seu processo dialético 

de sujeito x mundo. Alda Figueiredo (2012) já esboçava em seus estudos a 

possibilidade se pensar a arte de Bispo do Rosário por meio do que Hegel 

compreende como equilíbrio entre o objetivo e o subjetivo, concretizados na arte por 

meio da forma expressada sensivelmente.  

Embora o filósofo alemão parta da compreensão da criação artística enquanto dado 

do consciente, logo, racional, é na operação estética das escolhas da forma que se 

compreende o gesto sensível do criador. Assim sendo, e em acordo com as 

discussões de Figueiredo (2012), ao humanizar a revelação do poder atribuído a si, 

Bispo do Rosário busca, de modo particularmente cognoscível, construir elementos 

que deem conta de sua visualização sensível por meio da elaboração da arte e 

escolha estética.   

Manto da Apresentação: imaginação&memória – diálogo&agenciamento 
No contexto das reflexões apresentadas, destacamos na extensa produção visual de 

Bispo do Rosário a obra: Manto da Apresentação (Figura 2 – sem indicativo de 

data), como artefato emblemático que preconiza um processo imaginativo, dialógico 

e estético entre a percepção do sujeito com o mundo, pois “[...] se insere na dialética 

do maravilhoso e do noturno, do dentro e do fora, do individual e do coletivo.” 

(DANTAS, 2009, p. 210). Percebemos que, no contexto da sua produção de objetos 

artísticos, que totalizam mais de 800 peças catalogadas, o Manto da Apresentação 

“[...] é o que mais de destaca, seja pela riqueza do seu colorido e de seus bordados, 

seja pelo seu alcance simbólico” (DANTAS, 2009, p. 192).  
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Figura 2: Manto da apresentação (sem indicativo de data), de Arthur Bispo do Rosário. Disponível em 
< http://petantropologia.blogspot.com.br/2013/03/arthur-bispo-do-rosario.html>  

Acesso em maio de 2017. 

 

O Manto da Apresentação ocupa um lugar de lembranças, de inventividade, 

passando a ser o elemento-chave que perpassa o processo estético de Bispo do 

Rosário. Este artefato, naturalmente percorre caminhos que o levam a ocupar um 

lugar de primazia, transmutando a vida em arte. Retrata um processo criativo e 

simbólico impossível de ser completamente entendido, no entanto, podemos 

considerar que se trata de um artefato impregnado de elementos lúdicos e oníricos, 

constituindo-se como parte de uma “poética do delírio” (DANTAS, 2009, p. 210). 

Este fato se deve, principalmente, se consideramos que a produção e concretização 

do Manto acontece mediante uma experiência com o sagrado. O sagrado existe em 

oposição ao profano (ELIADE, 1992), constituindo-se na concepção de um mundo 

que pudesse transformar a condição do humano, de origem divina associado com 

uma existência sensível. Nesse contexto, a consciência de um mundo real 

experimentada por Bispo do Rosário estava intimamente relacionada com a 

descoberta do sagrado, um momento em que a hierofania se fez presente, no 

sentido de que [...] algo do sagrado se nos revela.” (ELIADE, 1992, p. 13), 

acentuando uma sensibilidade particular. Tal consciência experimentada 

desencadeou esta epifania que representou o mote de suas convicções por meio 

século, corroborando para a produção de um arsenal de artefatos.   

http://petantropologia.blogspot.com.br/2013/03/arthur-bispo-do-rosario.html
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Essa percepção sobre a arte de Bispo do Rosário caminha em parte, consoante com 

o campo da sociologia da arte (HEINICH, 2001), compreendendo um desafio que 

nos convoca e instiga a pensar sobre a natureza da experiência e dos fenômenos 

artísticos. Tal questão reflete uma ruptura com o binômio artista/arte para introduzir 

um terceiro termo: “a sociedade” (HEINICH, 2001, p. 26). Nesse aspecto, a produção 

visual de Bispo do Rosário mostra-se auspiciosa como uma experiência singular e 

particularizada para significar sua trajetória de vida como “artista”, sua criação 

estética como “arte” e sua inserção na sociedade a partir de um agenciamento do 

“sujeito com o mundo”. Ou seja, um processo dialógico que constrói espaços de 

interação com signos do cotidiano. Essa interação pressupõe um território próprio, 

que é habitado por Bispo do Rosário, sobretudo na Colônia Juliano Moreira, local 

onde permaneceu por mais tempo e, consequentemente, produziu artefatos que 

evidenciaram sua criação estética.  

Quando Alda Figueiredo (2012) debruça-se sobre o trabalho de Bispo do Rosário, 

ela atenta-se às relações incitadas pelo artista a partir de novas concepções de 

sujeito x objeto, em que a pluralidade de sentidos amplia a dicotomia em diálogos 

simbióticos do sujeito que cria diante de seus elementos de criação e a 

materialização do objeto por meio do sensível. O processo criativo de Bispo do 

Rosário pode ser compreendido como um aspecto de agenciamento desse sujeito-

mundo, concebendo uma realidade marginal, paralela às concepções de 

“verdade/realidade”, cognoscíveis ao seu mundo crível.  

O Manto da Apresentação é um exemplo singular de imaginação&memória, 

diálogo&agenciamento, pois foi constituído por inúmeros signos, fazendo uso de 

nomes e datas, de cores e símbolos que nos deslocam para incursões do imaginário 

e da fantasia. O Manto constituiu uma relação dialógica (BAKHTIN, 2004) com os 

“sujeitos-nomes” que estão presentes na tessitura do mesmo. “Em meio a toda essa 

representação, destacam-se [...] as palavras escritas, bordadas, pintadas. Por toda a 

obra, encontram-se nomes de pessoas, célebres e anónimas [...]” (HIDALGO, 2011, 

p. 23). Uma tentativa de consolidação de ideias circunscritas por vozes ou 

pensamentos que eram parte do seu “universo-mundo”. Confinado, essa voz 

advinda de outra dimensão incitava-o à cumprir uma missão, ou seja, reproduzir o 

mundo, reinventando-o a partir daquilo que constituía o próprio mundo. Para 
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Figueiredo (2012, p. 44), “a clausura se fazia necessária para o desencadeamento 

de seu processo criativo”. Com o passar do tempo, as saídas da Colônia Juliano 

Moreira tornaram-se escassas, em virtude do comprometimento de Bispo do Rosário 

com o processo de reprodução/reinvenção do mundo. 

O Manto foi produzido para sua “passagem”, ou seja, sua morte como forma de 

eternizar esteticamente aspectos representativos de uma realidade por ele criada. 

Para se diferenciar dos demais sujeitos quando fosse fazer sua passagem, Bispo do 

Rosário constrói o caminho de sua morte como possibilidade de escolha e domínio, 

expressando aceitação quanto ao aspecto metafísico do finamento do corpo e 

redenção da alma. O medo de deixar de existir é substituído pela expectativa do rito 

de passagem, corroborando para a construção de uma ética própria, advinda do 

processo estético de criação de Bispo do Rosário, cujo fundamento metafísico está 

na escolha mística e cosmológica para dar conta das angústias do mundo.  

Apresentar-se ao Criador Supremo quando alcançasse o firmamento, permitiria para 

Bispo do Rosário compreender, de acordo com Figueiredo (2012), que o criador e a 

criatura eram um só e que o elo sagrado entre eles era o Manto da Apresentação.  

No momento de sua morte, o operário da espera deveria estar 
paramentado com sua representação do espaço sagrado [...] para 
que a comunicação entre céu e terra acontecesse plenamente, 
possibilitando a entrega do mundo em miniatura a seu Pai e o inicio 
do Julgamento Final executado por Pai e Filho. (FIGUEIREDO, 2012, 
p. 99)   

Bispo do Rosario trabalhou incansavelmente na elaboração do artefato, que possuía 

características das obras realizadas anteriormente, grande parte em miniatura, 

traduzindo dessa forma o mundo profano no qual habitava. Ainda, de acordo com 

Figueiredo (2010, p.107),  

Através do Manto da Apresentação, um Centro sagrado do Mundo, o 
homem não-religioso pode reencontrar a dimensão sagrada da 
existência no mundo, pois a experiência do sagrado torna possível a 
“fundação do Mundo”. O mundo deixa-se perceber como Mundo, 
como cosmos, à medida que se revela como mundo sagrado. A 
hierofania vivida por Arthur Bispo do Rosário possibilitou a ele 
assumir a responsabilidade de “criar” o mundo que decidiu habitar e, 
assim, santificar seu pequeno cosmos. 
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A competência criadora de um outro mundo, elaborada por Bispo do Rosário é uma 

forma de percepção que permite pensar a relação dialógica do Eu x Outro x Mundo 

por meio do gesto estético do sujeito que cria, ou seja, daquele que possui o poder 

para imacular, para livrar-se das complexidades humanas compreendidas enquanto 

pecado e mancha, em detrimento da redenção celeste. Bispo do Rosário promove, 

mesmo que ausente de intencionalidade artística (em caráter erudito), um diálogo de 

sua arte com o espaço manicomial e social, bem como com os apreciadores do seu 

trabalho, por meio do discurso imagético conduzido por um processo coordenado, 

linear, focado na concretude e ideia fixa do encontro no Juízo Final. Isso permite 

alcançar discussões acerca do agenciamento enquanto possbilidade de se pensar o 

processo do artista e o espectador/receptor/interator, em que o gesto estético 

daquele que cria perpassa por elementos formais que dão conta, não só de uma 

proposta individual, nascida de elementos do privado e íntimo, como também, 

promotora de diálogos com uma realidade social para além do objeto artístico.  

Ângela Grando (2011), ao falar de estratégias de agenciamento, evocará questões 

que competem ao processo colaborativo. Contudo, de modo relativizado, seu texto 

pressupõe especificidades que vão ao encontro do sujeito criador de conceitos 

(FOUCAULT, 1987) e provocações junto ao espectador, cujo processo de 

convergência incitam situações que promovem novos sentidos.  

Permeadas por palavras e imagens, os bordados nos mantos e estandartes e as 

representações, apropriações e novas significações conceituais de objetos 

angariados são elementos fecundos para se pensar a recepção artística do 

espectador diante do legado de Bispo do Rosário. O que chamamos aqui de 

agenciamento, compreende também o processo de subjetividades, promovido pelo 

artista e incitado pelo processo social que a arte permite, operado na relação do 

objeto com o espectador; do sujeito com o mundo.  

A ação de agenciar, que pressupõe também mediar interesses em comum, opera 

como engrenagem social por meio da arte, já que, pelo caráter dialógico e 

provocador, evoca emoções que são impossíveis de serem mensuradas, por 

pertencerem às relações particulares entre aquele que observa e sente e seu objeto 

de contemplação. Embora as reações diante da arte sejam fruto de relações 
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individuais, é em seu caráter social de interlocução que as subjetividades artísticas 

podem ser pensadas para além da relação de autoria e estética da criação para o 

contexto da recepção e do efeito transformador que ela promove.  

Para terminar: possíveis interações dialógicas  
Ao abordar o processo de criação estética de Arthur Bispo do Rosário, embora 

saibamos da recorrência de sua menção quanto ao que concerne à arte bruta, 

explicitamos uma intenção primordial, enquanto possibilidade de discussão 

contemporânea dos espaços da arte, seja pelo objeto e conceito, seja pelo criador e 

espectador.  

Os diálogos aqui suscitados, conduzidos por uma contextualização histórica, foram 

intencionalmente evocados, para que se pudesse promover a discussão da arte 

bruta enquanto parte concreta de ação estética e elaborada de modo organizado e 

lógico, em especial, por Bispo do Rosário. Embora essa categoria da arte seja 

rotulada como proveniente de sujeitos marginalizados e menosprezados 

intelectualmente, diante da segregação social dos considerados “loucos”, a arte 

bruta é genuína expressão da linguagem para se falar de questões do não-dito, que 

fazem parte da condição humana, mas que operam em espaços de exclusão e 

invisibilidade. Dito isso, vale evocar os ensaios de Mário Pedrosa (2015, p. 55-57), 

quando diz que 

A vontade da arte se manifesta em qualquer homem de nossa terra, 
independente do seu meridiano, seja ele papua ou cafuzo, brasileiro 
ou russo, negro ou amarelo, letrado ou iletrado, equilibrado ou 
desequilibrado [...]. O problema da criação, em todos os domínios 
mentais, portanto, consistiria em libertar os criadores [...]. 

Nesse aspecto apontado por Pedrosa (2015), percebemos que o problema da 

criação ao incitar o processo de agenciamento como uma proposta ampliada para se 

olhar a obra de Bispo do Rosário é um modo condutor de lidar com as subjetividades 

suscitadas em seus mais de 800 objetos criados, cuja metafísica ali emanada 

compõe uma cosmologia para além do aspecto privado do artista. As provocações 

oriundas da arte de Bispo do Rosário comungam com um imaginário cristão latente 

na história nacional, cujas reações diante da complexidade estética de sua 

elaboração ultrapassam o limite do isolamento, promovendo uma coletividade 

subjetiva diante da identificação e representatividade que suas convicções incitam.  
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