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Resumo

Este trabalho apresenta reflexões a respeito da tradição da modernidade que enfatizou a estética ocidental
considerada universal e produto da uma elite intelectual. O estudo envolve a arte-educação e procura
relacionar a cultura das minorias, a compreensão da diversidade e as obras de Arthur Bispo do Rosário. O
artigo é apresentado em três partes. A primeira parte, intitulada “A crise da História da Arte”, está centrada
na história da Historia da Arte partindo-se das indefinições quanto aos contornos da disciplina no mundo
contemporâneo. A segunda parte apresenta reflexões de educadores como Rachel Mason, Paulo Freire, Peter
Mc Laren e Ana Mae Barbosa sobre um novo modelo educacional. Na terceira parte há comentários sobre um
projeto desenvolvido na Universidade Federal de Sergipe.
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Abstract

This paper presents reflections about the tradition of Modernity, wich emphasized a western aesthetic
considered universal and a product of an intellectual artistic elite. The study deals with art education and
intents put together cultures of minority, understanding of diversity and the works made by Arthur Bispo do
Rosario. The paper is presented in three chapters. The first part, entitled “The Crisis in Art History”, focuses
on the history of Art History starting from the uncertainties as to the contours of the discipline in the
contemporary world. The second chapter presents reflections of Rachel Mason as educators, Paulo Freire,
Peter Mc Laren and Ana Mae Barbosa on a new educational model. In the third chapter there are comments
about a project developed at the Universidade Federal de Sergipe.
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1.A CRISE DA HISTÓRIA DA ARTE

Nos últimos anos, reflexões epistemológicas têm impulsionado discussões e revisões críticas envolvendo
diversas áreas do conhecimento; entre estas, destaca-se a constatação da crise da História da Arte como
resultante, entre outros fatores, das indefinições quanto aos contornos da disciplina. Partindo
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tradicionalmente do conhecimento especializado, a arte hoje relaciona-se com outros campos do saber, o que
aprofunda a crise. A amplitude das práticas artísticas e a ausência de uma especificidade disciplinar inspiram
novos olhares e novas questões a respeito de obras contemporâneas e do passado, rompendo com modelos
lineares de análise, como a noção de progresso na arte. Sobre esse aspecto, é interessante observar como foi
construída a história da História da Arte.

A obra de Giorgio Vasari (1511-1574), considerada como a primeira da modernidade dedicada à História da
Arte, expressa a noção de progresso na arte: o processo de crescimento e declínio, como uma evolução
orgânica. Em sua obra principal, Vidas dos mais excelentes arquitetos, pintores e escultores italianos,
publicada em 1550, organiza as biografias dos artistas em seqüência, como se a arte seguisse o mesmo ritmo
dos seres vivos, passando pelo processo de infância, maturidade e declínio. Os estágios presentes na obra de
Vasari estão também presentes no pensamento da Antigüidade, repetindo-se em outros momentos. Vasari
acredita na construção do belo ideal como a verdadeira finalidade da arte.

A História da Arte surge de forma mais sistematizada no século XVIII, com Johann Joachim Winckelmann
(1717-1768), em pleno Iluminismo. Na mesma época, surgem os museus, a Estética como disciplina
autônoma, a crítica de arte. Na sua História da Arte da Antigüidade,Winckelmann (1764), parte do
pensamento racionalista do Iluminismo e da Estética. Acredita na superioridade da arte grega e na acepção
de crescimento e declínio, ou seja, de progresso na arte. Na mesma época, Kant começa a produzir a teoria
crítica que influencia historiadores de arte que decidem praticar o discurso da universalidade objetiva da razão
pura (tornando a arte objeto de conhecimento) no lugar do discurso da universalidade subjetiva das obras do
gênio (de postura humanista). A Crítica da Razão Pura (1781) é encarada como aquela que poderia ser útil
para o nascimento do saber verdadeiro.

Durante muito tempo a historiografia da arte esteve pautada na noção de universalidade e de classificações
de estilos partindo de obras e acontecimentos. Tal modelo resulta em muitas exclusões, especialmente das
obras realizadas fora das grandes metrópoles. Assim, manifestações artísticas diferentes do modelo ligado à
ideologia universalista, sob a ótica do progresso na arte, são rapidamente consideradas como “atrasadas” em
relação às realizações das matrizes européias e norte-americanas.

Hubert Damisch (1990:68-70) considera que a arte não pode estar atrelada às idéias de objetividade e
cientificidade, por não apresentar estruturas conceituais e estéticas bem definidas ou mesmo uma síntese
empírica. O autor comenta que a noção sintética do objeto de estudo da História da Arte resulta do vínculo
inicial da disciplina com a instituição do museu que, apesar de suas pretensões universalistas, a remete ao
estudo de obras datadas das culturas locais. Os museus estariam ligados a um sistema de hierarquias,
exclusões e classificações.

Alois Riegl (1850-1905) era diretor do departamento têxtil do Museu de Arte e Indústria de Viena quando
publicou, em 1893, Questões de Estilo/ Fundamentos para uma História do Ornamento. Empenhou-se em
estabelecer uma genealogia dos padrões ornamentais desde os antigos egípcios até os povos islâmicos. Para
Riegl, o que contava para a beleza dos ornamentos não era a vitalidade das formas, mas a sua obediência aos
princípios da simetria e do ritmo. Assim, voltava-se para a pura visualidade, mas esta era integrada à análise
histórica.

A historiografia da arte moderna é marcada pela ênfase no pioneirismo na arte; busca-se um espírito de
ruptura com o passado. O movimento é caracterizado pela relação com as vanguardas. E “vanguarda” é um
termo originalmente ligado a uma estratégia militar (as “guardas da frente”) e depois incluído num ideário
político-revolucionário.

Movimentos artísticos lançavam programas estéticos fundamentados na autonomia da arte e do objeto
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artístico; na negação da história; na afirmação dos ideais iluministas da razão e, especialmente, do progresso.
A arte contemporânea visita os mais diversos movimentos: olha-se para o passado buscando-se novas
descobertas. Coloca em xeque o quadro, o cavalete, os estilos e as categorias definidas em cada obra como
pintura, escultura, gravura, desenho, etc.. A autonomia da disciplina dificulta a compreensão da arte
contemporânea. E assim, nesse universo, a História da Arte hoje não é concebida apenas como uma história
de obras, artistas e acontecimentos revelados numa narrativa linear, mas como a produção de homens,
mulheres e grupos sociais inseridos no mundo: a cultura visual.

2. A REORIENTAÇÃO DO MODELO EDUCACIONAL

As mudanças atingem diversas áreas do conhecimento. E um espaço privilegiado para as revisões críticas no
universo da arte e de outras áreas do conhecimento é a educação.

Diante desse quadro, que implicações seriam decorrentes da ampliação do campo da visualidade, como
exposto, no universo da arte/educação?
Surgem novas interrogações.

Rachel Mason (2001:184) em seu livro Por uma Arte-Educação Multicultural, comenta que, no projeto
modernista, a arte é o produto de uma elite intelectual artística, a qual deve idealizar novas formas culturais.
As noções de progresso e de universalismo, centrais ao projeto moderno, funcionariam como denominadores
comuns e base para a diversidade cultural das artes no mundo. Assim, o projeto estético moderno celebraria
as culturas ocidentais como sinônimos da civilização.

A autora tem proposto abordagens para o ensino multicultural; considera que os educadores de arte e design
deveriam buscar conexões criativas entre assuntos e etnias, por meio de diálogo intenso que fomentasse
compromissos fundamentais inerentes a um modo de vida democrático.

Paulo Freire (1992) considera a multiculturalidade como um fenômeno que implica a convivência num mesmo
espaço de diferentes culturas, a qual demanda uma nova ética fundada no respeito às diferenças. Não sendo
algo natural e espontâneo, trata-se de uma criação histórica que implica decisão, vontade política,
mobilização, organização de cada grupo com os mesmos fins. Portanto, demanda uma prática educativa de
acordo com esses objetivos.

Peter Mc Laren é um dos autores que mais tem se preocupado com a questão do multiculturalismo Acredita
que somente a resistência crítica à dominação cultural pode conduzir o multiculturalismo ao caminho de
humanização. A educação multicultural deveria, assim, familiarizar os alunos com as realizações de culturas
não-dominantes, abrindo-se para a riqueza cultural da humanidade. O multiculturalismo crítico, da forma
como é visto pelo autor, apresenta-se como uma forma de resistência.

Representações de etnias, classes e gêneros são compreendidos como sinais e significados alcançados através
de lutas sociais e não representam apenas uma simples acomodação à ordem social. Enfatiza o papel que a
linguagem e a representação apresentam na construção do significado e da identidade. Assim, o
multiculturalismo crítico destaca, para Peter Mc Laren, o papel central para a transformação desempenhado
pelas relações sociais, culturais e institucionais, geradores de significados(2000).

Ana Mae Barbosa (2004), destaca a idéia de arte não apenas como expressão mas também como cultura. A
autora ressalta que uma educação libertária teria sucesso somente quando os participantes no processo
educacional fossem capazes de identificar e se orgulhar de seu ego cultural. Isto não significaria a defesa de
guetos culturais, ou negar às classes populares o acesso à cultura erudita. Todas as classes teriam o direito
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de acesso aos códigos da cultura erudita, por serem os códigos dominantes. Seria necessário conhecê-los,
mas tais códigos continuariam como um conhecimento exterior a não ser que o indivíduo tivesse dominado as
referências culturais da sua própria classe social para assimilação do “outro”. A mobilidade social dependeria,
segundo a autora, da inter-relação entre os códigos culturais das diferentes classes sociais e o entendimento
do mundo dependeria de uma ampla visão que integrasse o erudito e o popular.

3. O PROJETO EXPERIMENTAL

Partindo desses pressupostos teóricos, foi construído um projeto experimental na Universidade Federal de
Sergipe no qual buscava-se desenvolver estratégias para o ensino da arte partindo de uma revisão crítica,
enfatizando as realizações de culturas não-dominantes. O objetivo geral do projeto era capacitar um grupo de
bordadeiras do município de Japaratuba para o desenvolvimento de novos produtos. Buscava-se soluções
para problemas voltados a demandas de educação e de renda. Desenvolve-se então uma proposta de
educação aliando saber popular e conhecimento técnico/artístico enfatizando a interculturalidade. O projeto
foi realizado com o apoio da Secretaria de Ensino Superior-(MEC/SESu), da Pró-Reitoria de Extensão da
UFS,do Núcleo Local da UNITRABALHO e da Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Econômicos
Solidários (ITEES) no município de Japaratuba-SE.

Localizado no interior do estado de Sergipe, a 54 km da capital, Aracaju, o município de Japaratuba possui
uma população estimada em 15.352 habitantes (2004) e as principais atividades econômicas são a agricultura
e a extração de petróleo. Destaca-se também o artesanato, especialmente o bordado, o crochê, rendas,
tecelagem entre outros. Na entrada da cidade, encontra-se uma estátua de dois metros de altura construída
em homenagem ao artista sergipano Arthur Bispo do Rosário, que nasceu em Japaratuba em 1909. Além
disso, mais uma homenagem a Bispo pode ser observada no Festival Arthur Bispo do Rosário, apresentado
regularmente com uma programação diversificada. Os restos mortais do artista foram trazidos para a cidade
em 2004.

Distante dos cânones, das correntes estéticas e da elite intelectual artística, o trabalho do artista Arthur Bispo
do Rosário levou muitos anos para ser reconhecido. Neto de escravos, deixou a cidade natal aos 15 anos,
serviu a marinha e foi para o Rio de Janeiro, onde trabalhou como servente, caseiro, porteiro de edifício,
funcionário da Light e segurança, até que, no dia 22 de dezembro de 1938, sofreu um surto_ ou uma espécie
de anunciação, pois afirmou ter visto anjos_ e foi internado por problemas psiquiátricos. Desde então foi
internado em hospícios, chegando à Colônia Juliano Moreira em janeiro de 1939 onde permaneceu durante
cinqüenta anos e faleceu em 5 de julho de 1989.

Ao longo de desses anos, o artista criou 804 obras, entre miniaturas, mantos, estandartes, bordados, objetos.
Para Bispo, criar significava a própria salvação; suas obras seriam apresentadas ao Todo-Poderoso no dia do
Juízo Final.

Em suas criações, Bispo utilizava como material utensílios do cotidiano da colônia, como colheres, garrafas,
sandálias, canecas, botões, caixas de fruta, etc., que eram freqüentemente bordados e revestidos com uma
linha azul, que conseguia ao desmanchar o seu próprio uniforme de interno. Os nomes bordados por Bispo
estavam associados a vários momentos da sua vida; inúmeras vezes citou o nome da cidade de Japaratuba
em seus trabalhos.

Bispo não obteve uma educação formal; entretanto, algumas vezes aproximou-se de movimentos como o
Dadaísmo, a Arte Povera, a Arte Conceitual. A primeira exposição individual intitulada Registros de minha
passagem pela terra: Arthur Bispo do Rosario realizada na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, no Rio de
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Janeiro, fez muito sucesso resultando em vários convites para ser apresentada em espaços nobres, como o
Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, Museu de Arte do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, Museu de
Arte de Belo Horizonte, em Minas Gerais, Centro de Criatividade de Curitiba, Paraná, Sala Athos Bulcão –
Teatro Nacional Cláudio Santoro, Brasília e no Museu de Arte Contemporânea de São Paulo. Mereceu o prêmio
da Associação Paulista de Críticos de Arte como a melhor exposição do ano de 1990 e consagrou-se
internacionalmente, ao ser um dos artistas a representar o Brasil na XLVI Bienal de Veneza.

Quanto ao projeto experimental, após pesquisa bibliográfica, um curso é construído objetivando, como
exposto, a capacitação das bordadeiras para o desenvolvimento de novos produtos. Parte-se, entre outros
estudos, dos pressupostos teóricos de Souza (2001:195), segundo o qual produzir novos saberes (sabedoria,
conhecimento, ciências, artes) e processar um enriquecimento da própria cultura implica em identificar
interesses; confrontar os saberes anteriores (preexistentes) com a realidade; desequilibrar certezas ou
desestabilizar convicções, numa palavra, provocar rupturas epistemológicas, gnosiológicas; garantir as
possibilidades de diálogo.

As ações voltam-se para: identificar fontes da cultura material e imaterial de Japaratuba; desenvolver cursos
teóricos e oficinas de criação partindo do estudo do patrimônio cultural e de elementos da arte
contemporânea; organizar exposição com trabalhos desenvolvidos nas oficinas pelas bordadeiras e por outro
grupo de artesãos, junto a obras da equipe organizadora do projeto, estimulando o diálogo; sugerir o
desenvolvimento de uma nova linha de produtos partindo do patrimônio cultural de Japaratuba e de obrasde
Arthur Bispo do Rosário.

Realiza-se, então, uma pesquisa de campo, documental e bibliográfica sobre a história, as tradições culturais
locais e sobre a obra de Arthur Bispo do Rosário. Em seguida parte-se para a leitura das imagens do entorno
e da obra de Bispo através da análise de reproduções de seus trabalhos, complementadas por palestras e
apresentações de vídeos durante o curso, enriquecendo assim o repertório cultural das bordadeiras para a
criação.

As atividades partem da proposta triangular de Ana Mae Barbosa (2003), que inter-relaciona o fazer artístico
à leitura da obra de arte e à história da arte, colocando a imagem no centro da aprendizagem.

Foi inaugurada, então, na Galeria de Artes do Espaço Cultural Yázigi, em Aracaju, a exposição de arte
contemporânea “Vias Divinas”, reunindo obras produzidas pelas bordadeiras nas oficinas de criação e
trabalhos de um grupo de artesãos de outro município sergipano, São Cristóvão (aproximadamente 50
artistas/artesãos), além de obras da equipe do projeto. O nome da mostra nasceu da temática da exposição,
que relacionava os caminhos materiais e espirituais que unem e separam as duas cidades, apresentando
como tônica as manifestações de fé e as construções artísticas.

Incluindo as mais variadas manifestações da arte contemporânea, junto ao emprego de técnicas tradicionais,
os trabalhos colocaram em jogo a diversidade da matéria e das técnicas, o passado e o presente, a
desconstrução, a apropriação, a transformação de objetos industriais, etc., integrando um conjunto que
dialogava. Apesar das ações iniciais partirem da relação-oposição entre Japaratuba e S.Cristóvão, o
importante na mostra não era a descrição do que se vê nas cidades mas as múltiplas formas em que podem
ser vistas. As obras expostas apresentavam elementos que remetiam o observador, por vezes, às séries de
esculturas, fotos e palavras de fé de ex-votos de S.Cristóvão e, ao mesmo tempo, aos ready-mades de Arthur
Bispo do Rosário.

Procurou-se contribuir, por meio da arte, para a construção da multiculturalidade crítica. Caminhou-se no
sentido inverso ao da noção de progresso na arte, da cultura ocidental como sinônimo de civilização e do
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conceito de universalidade; ao contrário, a ênfase é direcionada ao respeito às diferenças. Bispo do Rosário
pareceu-nos um exemplo interessante de um artista que desenvolveu trabalhos partindo de uma cultura
não-dominante, unindo o erudito ao popular. Paralelamente, as bordadeiras demonstraram orgulho na
abertura da mostra pelo

reconhecimento de sua memória, por meio da utilização e exibição de técnicas que fazem parte do patrimônio
cultural de Japaratuba, utilizado como referência e também das experiências pessoais, junto a intervenções
de arte contemporânea. Observou-se, assim, a elevação da auto-estima e a ampliação do repertório cultural
das bordadeiras, em contato com o grupo de artesãos de S. Cristóvão e com diversos materiais e expressões
da arte. Após a realização da exposição, têm início as oficinas para o desenvolvimento de novos produtos
artesanais.

Em um mundo de profundas, rápidas e constantes mudanças, a inovação torna-se muito importante e o
artesanato pode inserir no produto referenciais simbólicos e culturais que contribuiriam para a criação de
produtos diferenciados como os consumidores procuram, afastando-se daqueles produzidos em série.
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