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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo localizar a Arte Naïf enquanto discussão 

convergente ao recente giro decolonial nas artes, especificamente para com a 

curadoria, por meio de revisão  bibliográfica e estudos de caso de duas edições da 

Bienal Naïfs do Sesc Piracicaba: 14ª edição - Daquilo que escapa (2018) e 15ª edição 

- Ideias para adiar o fim da arte (2020). As temáticas acerca da prática curatorial, arte 

contemporânea e decolonialidade nas artes são trabalhadas de maneira a 

compreender seus papéis e possíveis equívocos ou contradições. Autores como Ivan 

Muñiz-Reed, Tomislav Šola, Grada Kilomba e curadores contemporâneos como 

Pollyana Quintella, Luciara Ribeiro, Carollina Lauriano, Igor Simões, Lucy Lippard e 

Bonaventure Ndikung são referenciados para esse fim. Em seguida, pontua-se o 

recorte naïf dentro da decolonialidade, com base em, dentre outros autores, Ana 

Avelar e Renata Felinto. Para pincelar uma descrição mais detalhada da Arte Naïf, 

são abordados sua origem, características e contextos a partir de textos de Nathalia 

Brodskaïa, Oto Bihalji-Merin e outros. Realiza-se, ademais, análise de qualidades 

plásticas e temáticas dessa expressão através de obras de artistas naïf 

majoritariamente brasileiros. Discute-se, com alicerce em Theon Spanudis, Oscar 

Alejandro Fabian D’Ambrósio, entre outros, a dificuldade de acesso dos artistas naïf 

aos espaços expositivos, a instabilidade de suas carreiras e o surgimento da Bienal 

Naïfs do Brasil do Sesc Piracicaba como resposta a essas problemáticas. Com 

enfoque a diferentes e complementares percepções em relação à Arte Naïf, nos 

estudos de caso, observa-se textos curatoriais, curadoria educativa, expografia e 

algumas das obras presentes em cada uma das mostras. Dessa forma, reflete-se 

sobre seus respectivos recortes curatoriais para expandir as noções de Arte Naïf, 

assim como suas relações com o circuito de arte contemporânea. A curadoria 

decolonial, portanto, assume a postura de ferramenta para evidenciação dessas obras 

e a diversidade de seus respectivos artistas, valorizando outras formas de se fazer 

arte.  

 

Palavras-chave: Arte Naïf. Decolonialidade. Curadoria. Bienal Naïfs do Brasil. 

Exposição. 

  



ABSTRACT 

 

This research aims to locate Naïf Art as a convergent discussion with the recent 

decolonial turn in the arts, specifically towards curatorship, through bibliographical 

revision and case studies of two editions of the Bienal Naïfs do Brasil of Sesc 

Piracicaba: 14th edition - Daquilo que escapa (2018) and 15th edition - Ideas para 

adiar o fim da arte (2020). The themes regarding curatorial practice, contemporary art 

and decoloniality in art are developed in order to comprehend its roles and possible 

misconceptions or contradictions. Authors such as Ivan Muñiz-Reed, Tomislav Šola, 

Grada Kilomba and contemporary curators such as Pollyana Quintella, Luciara 

Ribeiro, Carollina Lauriano, Igor Simões, Lucy Lippard and Bonaventure Ndikung are 

referenced for this purpose. Subsequently, the subject of Naïf Art is punctuated within 

the decolonial matter according to, among other authors, Ana Avelar and Renata 

Felinto. In the pursuit of tracing a more detailed description of Naïf Art, its origin, 

characteristics and contexts are approached based on works by Nathalia Brodskaïa, 

Oto Bihalji-Merin and others. This paper, in addition, conducts analyses of plastic and 

thematic qualities of this artistic expression from paintings by mostly brazilian naïf 

artists. It is discussed, according to Theon Spanudis, Oscar Alejandro Fabian 

D'Ambrósio, among others, the naïf artists’ difficulty of access to exhibitional spaces, 

the instability of their careers and the emergence of the Bienal Naïfs do Brasil of Sesc 

Piracicaba as an answer to that issue. With focuses on different and complementary 

perceptions about Naïf Art, curatorial texts, educational curatorship, expography and 

a few works of art from each one of the exhibitions are addressed in the case studies. 

Therefore, this research reflects on the curatorial outlook of these two editions of the 

Bienal in order to expand the perspectives on Naïf Art, as well as its relations with the 

contemporary art world. Thus, decolonial curatorship assumes the stance of being a 

tool for exposure of these works of art and of the diversity of its respective artists, 

valuing other ways to create art.  

 

Key words: Naïf Art. Decoloniality. Curatorship. Bienal Naïfs do Brasil. Exhibition. 
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Introdução 
 

Nos últimos anos, é possível observar uma ascensão de discussões acerca das 

revisões históricas na Arte. Esse movimento parte de um incômodo com o constante 

estado de inércia presente em instituições de arte e seus agentes no que se diz 

respeito à falta de diversidade presente na literatura acadêmica, acervos, mostras, 

entre outros.  

 Tal disparidade de representatividades no mundo das artes se dá por uma 

construção histórica de sistemas, métodos e parâmetros baseados no território 

europeu e, posteriormente, no norte-americano. Dessa forma, a arte provida de 

lugares como o continente africano, asiático ou ainda América Latina foram colocados 

na posição “do outro”, ou seja, daquilo que não é a norma, no caso, o eixo Europa-

Estados Unidos. Ademais, outros grupos foram excluídos da História da Arte, como a 

população negra, indígena e as mulheres.  

 Posto isso, emerge o desejo de buscar compreender e desafiar tais 

mecanismos de exclusão nas artes a fim de construir práticas mais igualitárias e 

plurais na área. Esse processo de questionamento perpassa, naturalmente, os 

espaços expositivos, pois são neles que a obra é vista e reconhecida enquanto tal. A 

curadoria, portanto, torna-se tema de debate em relação ao desenvolvimento de 

práticas e projetos que incorporem esses ímpetos de transformação. 

Dentre outros termos e práticas com certas similaridades, mas diferenças 

individuais, esta pesquisa utiliza o conceito de decolonialidade (conforme será 

apresentado no Capítulo 1) para tensionar propostas de leitura e prática na curadoria 

a fim de indagar dinâmicas de origens coloniais que perduram até os dias atuais. 

O presente trabalho de graduação faz parte de uma trajetória pontuada 

previamente por duas Iniciações Científicas, ambas orientadas pela Profa. Dra. 

Ananda Carvalho, e inseridas dentro da temática das discussões ora apresentada.  

De 2018 a 2019, sob financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa e 

Inovação do Espírito Santo (FAPES), foi desenvolvido o subprojeto Exposições 

Feministas: O processo curatorial como construção coletiva, uma pesquisa sobre a 

emergente produção de exposições com trabalhos de artistas mulheres, sob o ponto 

de vista de processos curatoriais coletivos e plurais. Para tanto, realizou-se um estudo 

de caso de duas mostras: Mulheres na Coleção MAR (Museu de Arte do Rio, 2018) e 

Mulheres Radicais: arte latino-americana, 1960-1985 (Pinacoteca do Estado de São 
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Paulo, 2018), buscando perscrutar essa mudança inclusiva dentro dos territórios 

museológicos. Tal pesquisa resultou na publicação de dois artigos, Práticas curatoriais 

em exposições de artistas mulheres no Brasil na revista Porto Arte e A presença 

feminina em exposição: um olhar sobre instituições museais do sudeste brasileiro 

entre 2015 e 2019, apresentado no XIV Seminário Capixaba sobre o Ensino da Arte. 

Posteriormente, entre 2020 e 2021, concluiu-se a segunda Iniciação Científica, 

desta vez com financiamento pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico (CNPq), sob o título Curadoria contemporânea: revisões históricas e 

ativismos nos espaços expositivos. Nela desempenhou-se um estudo aprofundado 

acerca de novas posturas curatoriais decorrentes das recentes discussões e revisões 

da História da Arte, assim como dos acervos e da presença de obras nos espaços 

expositivos. A partir de um recorte voltado ao território latino-americano, foram 

analisadas diferentes práticas e abordagens em que a curadoria e a pesquisa teórica 

assumissem posturas ativistas e de recuperação de nomes e obras de artistas 

historicamente discriminados e rechaçados, sendo eles mulheres, negros e negras e 

indígenas. 

Outrossim, foram realizadas entrevistas com os curadores brasileiros Igor 

Simões, Luciara Ribeiro, Pollyana Quintella e Carollina Lauriano. Esse contato com 

práticas de profissionais atuantes na área e com ímpetos afins ao tema da pesquisa 

trouxe novos olhares para a questão das práticas curatoriais decoloniais 

contemporâneas. A referida pesquisa tomou a forma de um artigo, aprovado para 

publicação em revista da área e atualmente em processo de edição.  

No corrente trabalho de graduação, com o intuito de dar continuidade e ampliar 

as pesquisas realizadas anteriormente, foi escolhida a Arte Naïf como recorte de 

análise, categoria utilizada para descrever os artistas autodidatas, que não passaram 

pela academia para a formação de sua prática artística. O surgimento da classificação, 

todavia, não acompanha as suas possíveis origens e é tópico de debate entre artistas, 

críticos e historiadores. Os artistas naïf encontram resistência a suas obras, seja por 

não se encaixarem em padrões acadêmicos de produção, seja por não terem 

formação acadêmica.  

O que se observa, não obstante, é que esses artistas vêm das mais diversas 

origens, sendo eles indígenas, negros, brancos, amarelos, naturais do interior ou das 

áreas urbanas. Essa diversidade é refletida nos trabalhos que, apesar de todas as 
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suas qualidades plásticas, encontram-se marginalizados na História da Arte e nos 

circuitos expositivos.  

Este trabalho constitui-se enquanto uma pesquisa sobre artes “que é aquela 

que envolve a análise das obras, reunindo a história da arte, a crítica da arte, as teorias 

da arte [...]” (CATTANI, 2002, p. 38). Desse modo, a produção artística é observada e 

analisada como algo “é definido e redefinido constantemente pela sociedade, num 

processo dinâmico do qual participam os mais variados agentes: mídias, mercado de 

arte e mercado no sentido mais amplo, demandas de diversos segmentos da 

sociedade, e outros” (CATTANI, 2002, p. 44-45).  

Para tanto, tal pesquisa baseia-se em uma metodologia de revisão 

bibliográfica, pontuada por referências contemporâneas sobre o recente giro 

decolonial1 no contexto das artes. Por se tratar de um assunto emergente e em 

processo, que ainda toma forma, não é possível apontar literaturas clássicas ao tema. 

Contudo, o levantamento de produções e publicações acadêmicas recentes trouxe 

materiais de grande proveito, desenvolvidos por trabalhadores das artes que se 

encontram inseridos nessas conversas. Tais publicações se encontram em coletâneas 

produzidas por instituições, como o Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand 

(MASP) ou o Conselho Internacional de Museus (ICOM), revistas acadêmicas 

contemporâneas, como a OnCurating, e nas falas de entrevistas e palestras, 

felizmente disponíveis na infinidade de conteúdos acessíveis pelas plataformas online. 

Um exemplo é o site International Center for the Arts of the Americas and Documents 

Project do Museu de Belas Artes de Houston, que possui um vasto arquivo para 

documentos relativos à arte latina e latinoamericana.  

Com relação à Arte Naïf, foram analisados materiais de referência do assunto 

no campo internacional e nacional, elaborados majoritariamente no século XXI, 

abarcando livros e teses. Essa preferência se deu devido a progressão do 

entendimento dessa arte, que, nas primeiras publicações sobre o assunto, ainda era 

rudimentar e equivocado. Em outras palavras, esses estudos eram embebidos em 

análises que tomavam como parâmetro o modelo de arte acadêmico, realizando assim 

comparações infrutíferas.  

 
1 Ivan Muñiz-Reed (2019, p. 5) assim nomeia esse conjunto de publicações e produções acadêmicas 
referentes às dinâmicas de opressão relacionadas à colonialidade, pelas quais a "[...] decolonialidade 
acabou por conquistar atenção internacional, atraindo contribuições de diferentes lugares do mundo e 
constituindo o que foi identificado no campo do conhecimento como 'movimento decolonial' ou 'giro 
decolonial'". 
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Para explorar a ocupação do espaço expositivo por tais artistas, foram 

realizados dois estudos de caso referentes às edições de 2018 e 2020 da Bienal Naïfs 

do Brasil do Sesc Piracicaba, mostra nacional de maior influência dentro do circuito 

naïf brasileiro e que, a cada edição, conta com novos projetos e chamada de seleção 

de obras. Para esse fim, foram explorados catálogos, materiais educativos, vídeos e 

publicações produzidas pelas profissionais responsáveis pelos projetos expográficos.  

 Dessa forma, o corrente trabalho de graduação tem o objetivo de pontuar e 

relacionar as práticas curatoriais decoloniais da Arte Contemporânea com os 

trabalhos da Arte Naïf, contextualizando sua origem e destacando sua riqueza visual 

e narrativa a partir de revisão bibliográfica acerca das práticas contemporâneas 

curatoriais, do giro decolonial, da Arte Naïf, e dos estudos de caso das edições da 

Bienal citadas, embasados em catálogos e outros materiais produzidos pelo Sesc. 

 O capítulo 1 aborda as definições e anseios da decolonialidade na arte, 

discutindo seus objetivos e limitações ou equívocos. Para isso, são utilizados textos 

de Ivan Muñiz-Reed (2019), Hélio Menezes (2021), Luciana Souza (2020), Tomislav 

Šola (2012), Brenda Caro Cocotle (2019) e Ana S. González Rueda (2020). Em 

seguida, analisa-se as complexidades das dinâmicas da Arte Contemporânea a fim 

de destacar e elucidar sua multiplicidade, embasada em Dorothee Ritcher (2013), 

Ricardo Basbaum (2013), Tomislav Šola (2012), Bonaventure Soh Bejeng Ndikung 

(2017 e 2018), Grada Kilomba, Anne Cauquelin (2005), Carollina Lauriano (2021) e 

Unathi Kondile (2021). Por fim, é feita uma provocação sobre o lugar dos naïifs no 

circuito de Arte Contemporânea frente às recentes práticas e leituras decoloniais, uma 

vez que esses artistas muitas vezes se encontram em posições socialmente 

marginalizadas e possuem trajetórias intrinsecamente ligadas ao debate decolonial. 

Assim, adota-se como referencial Luis Camnitzer (1996), Nanne Buurman (2021), 

Simon Njami (2019), Bonaventure Soh Bejeng Ndikung (2017) e Ana Avelar (2020).  

 O capítulo 2 apresenta um breve histórico sobre a Arte Naïf e o surgimento 

dessa terminologia, com referências em Roger Shattuck (1985), Kasper König (2015), 

Oscar Alejandro Fabian D’ambrosio (2013), Nathalia Brodskaïa (2000) e Oto Bihalji-

Merin (1961). Ademais, é realizado um estudo sobre características comuns à Arte 

Naïf para melhor compreendê-la, no qual se analisam as convergências e 

divergências desses artistas autodidatas brasileiros. As obras abordadas neste 

capítulo foram escolhidas a partir de um repertório pessoal sobre a cena naïf no Brasil 

e buscam expressar diferenças nos aspectos plásticos e temáticos da Arte Naïf. Para 
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compor essa argumentação, dialoga-se com Nathalia Brodskaïa (2000) e Maria 

Helena Sassi Freitas (2011). Concluindo, a inserção dos artistas naïf no circuito de 

arte é discutida para melhor compreender os termos da evidenciação de suas obras 

nos espaços expositivos, a partir de Maria Helena Sassi Freitas (2011), Geraldo Edson 

de Andrade (1998), Marcia Regina Büll (2007), Theon Spanudis (1956) e Oscar 

Alejandro Fabian D’ambrosio (2013). 

 O capítulo 3 consiste no estudo de caso da 14ª (décima quarta) edição da 

Bienal Naïfs do Brasil (2018), intitulada Daquilo que escapa. A análise baseia-se nos 

textos curatoriais e materiais fornecidos pelo Sesc Piracicaba, como catálogo e um 

minidocumentário, perpassando os textos dos curadores Ricardo Resende (2018), 

Armando Queiroz (2018) e Juliana Okuda Campaneli (2018). São também observadas 

algumas das obras presentes na exposição, assim como a expografia, com uma breve 

definição de sua natureza através das referências de Ananda Carvalho (2014), Renata 

D. G. Figueiredo (2011) e Claudia Afonso (2018). Por fim, Alexandre de Araújo Bispo 

(2018) é citado para o educativo.  

 O capítulo 4 trata da edição seguinte da Bienal Naïfs do Brasil (2020), intitulada 

Ideias para adiar o fim da arte, e segue a mesma estrutura do capítulo anterior. São 

perscrutados os textos curatoriais de Renata Felinto (2020) e Ana Avelar (2020) para 

elucidar os objetivos e discursos do projeto curatorial. Algumas obras da mostra são 

analisadas, mostrando a diversidade de expressões entre os naïfs. Para a expografia, 

dialoga-se com o projeto de Carmela Rocha (2020) e, para o educativo, Maria Macêdo 

e Renata Felinto (2020), Ana Mae Barbosa (1998) e Gloria Anzaldúa (1980) são 

mencionadas. 

 Por fim, nas considerações finais, relaciona-se os dois estudos de caso da 

Bienal Naïfs do Brasil a fim de suscitar forças comuns entre os projetos curatoriais e 

observar divergências e singularidades. No que toca as curadorias educativas, cita-se 

Igor Simões (2021) e Júlia Rocha Pinto (2013). Consequentemente, será possível 

constatar estratégias de curadoria assim como dialogar com as ideias no que tange a 

Arte Naïf.  

 Este trabalho direciona-se àqueles trabalhadores da arte que se interessam 

pelas práticas e debates acerca da decolonialidade nas artes, sejam eles historiadores 

da arte, curadores ou artistas. Não obstante, apresenta-se temáticas propícias para 

os docentes de artes que buscam enriquecer suas referências em sala de aula. 
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1 Curadorias decoloniais e Arte Naïf: estratégias contemporâneas para o 

reconhecimento de outras formas de se fazer arte 

 

1.1 Curadoria: dinâmicas de (in)visibilização2 

 

De modo geral, dentro do contexto das Artes Visuais, é na exposição que o 

trabalho artístico se faz obra, ou seja, ganha espaço, visibilidade e dispara diálogos e 

vivências para o público. Por essa perspectiva, é importante refletir sobre as dinâmicas 

de evidenciação e a consequente ocultação, impulsionadas pelas ações expositivas. 

A curadoria fala de um conjunto de práticas acerca das artes, que estuda, analisa e 

discute obras e artistas a partir de territórios atravessados pelos espaços expositivos, 

sejam esses o museu ou, ainda, a galeria. O ato de curar, dessa forma, caminha desde 

as pesquisas até as exposições; dos ateliês aos livros; das instituições à comunidade, 

e vice-versa. Através desses tantos percursos, mapeia-se uma narrativa, a qual será 

a mensagem proferida pelo projeto curatorial. Trata-se de um constante exercício de 

avaliação do que se deseja falar e de como isso será falado, em outras palavras, “nós 

não temos linguagens para tantas coisas das quais gostaríamos de falar. Como pode 

a curadoria ser esta possibilidade de encontrar essas linguagens?” (NDIKUNG, 2019, 

tradução nossa). 

Tal narrativa parte de um anseio de evidenciar algo, de descascar um assunto 

e colocá-lo em exposição a uma coletividade. Nas palavras do curador e escritor 

Simon Njami (2019, tradução nossa), “curar requer algo além de pendurar coisas nas 

paredes, requer uma necessidade”. O curar, portanto, coloca-se como uma 

construção de discurso que deve partir de pesquisas detalhadas, de um olhar 

esmiuçado e sempre desconfiado em relação ao que se vê, ouve e sente. Quanto ao 

que seria a prática curatorial, o curador, educador e pesquisador Igor Simões 

responde: 

 
Fazer curadoria ou pensar a curadoria significa posicionar-se diante de um 
conjunto de coisas, um conjunto de práticas e elencar maneiras de se ver a 
partir desse posicionamento. Maneiras de se ver, de se pensar esses objetos, 
de se pensar essas práticas, mas sobretudo, pensar essa quantidade 
complexa de articulações que são possíveis a partir de um encontro que é 
efêmero, entre um conjunto de trabalhos, entre um conjunto de proposições, 
mas, acima de tudo, um conjunto amplo e complexo de pensamento. 

 
2 Os subcapitulos 1.1 e 1.2 são parte do resultado da pesquisa de Iniciação Científica Curadoria 
contemporânea: revisões históricas e ativismos nos espaços expositivos (2020/2021) realizada com o 
apoio de bolsa CnPq. Como resultado, foi produzido um artigo, aprovado para publicação em revista 
da área e atualmente sob processo de edição. 



14 
 

[...] significa estar com esses objetos, posicionar-se diante desses objetos e 
pensar o que é possível construir, ainda que de forma efêmera, no encontro 
entre esses diferentes pensamentos, entre essas diferentes proposições. Eu 
tenho pensado que a curadoria significa estar junto. Estar junto com o outro, 
estar junto daquilo que vem dos artistas, estar junto daquilo que vem dos 
objetos, estar junto no encontro, na conversa, na troca (SIMÕES, 2021). 
 

Na fala de Simões, destaca-se a essencialidade de posicionamentos, uma vez 

que a curadoria nunca é isenta e está em sua natureza o ato da escolha, do que se 

elucida ou se omite. Mas para além do que circunda a individualidade do curador, está 

o contato com o outro. No curar, o conhecimento nunca encontra fins em si mesmo e 

sempre demanda ramificações, o contato com o mundo exterior. 

A curadora, pesquisadora e escritora Pollyana Quintella, adentrando territórios 

coincidentes ao posicionamento de Igor Simões quanto ao caráter de encontro da 

curadoria, acrescenta outras percepções sobre a prática curatorial e a figura do 

curador: 

 
Tenho pensado o fazer curatorial como produção de encontros, e isso excede 
o modelo expositivo. Produzir encontros é aproximar determinadas 
produções, provocar (e ser provocada) por artistas, poetas e outros 
fazedores. Curar é também editar, publicar, organizar falas, comissionar 
trabalhos novos, planejar eventos. Tudo isso envolve uma relação entre um 
saber de ordem prática e logística - negociar desejos, estruturas, instituições, 
patrocínios, etc - e também um saber de ordem intelectual. Como a produção 
artística tem se manifestado hoje? Quais as relações entre arte 
contemporânea e sociedade? Quais as crises, problemas, potencialidades e 
fragilidades que precisam ser revisitados? São exemplos de algumas 
perguntas que interessam ao curador, mas poderia listar muitas outras. Creio 
que o desafio é, sobretudo, não perder a perspectiva ética desse fazer, uma 
vez que lidamos com a utopia e os desejos revolucionários, a força da forma 
criadora, mas também com a especulação do mercado, as dinâmicas mais 
perversas do capital e a sofisticação de um neoliberalismo que também 
aprende muito com a elasticidade da arte contemporânea. O curador é um 
negociador, um pesquisador e, por que não, um sonhador (QUINTELLA, 
2021). 
 

Segundo Quintella, com relação à ética, à pesquisa e à negociação, é 

imprescindível compreender as responsabilidades que a curadoria carrega consigo, 

ressaltando a essencialidade de repensar não só a importância do que se propõe 

discutir, mas também em como fazê-lo. 

Ao se colocar na posição de um mediador de encontros, o curador além de 

convidar a comunidade a se deixar atravessar por histórias e obras, aprofunda-se nas 

vivências dessa coletividade. O trabalho de pesquisa, é claro, possibilita que tais 

encontros se expandam pela história, preenchendo os espaços propositalmente 

esvaziados anteriormente. Muitas vezes, essa revisão histórica parte de curadores 

constituintes desses tantos grupos rechaçados pela História da Arte, trazendo consigo 
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para debate a importância do protagonismo social dentro da instituição museológica. 

As problemáticas aqui discutidas, todavia, persistem, pois: 

 
O apaziguamento dos conflitos que rondam o assunto só seria possível se 
cessassem as próprias razões dessas divergências, algo que não está posto 
no horizonte histórico de um mundo atravessado por desigualdades tão 
grandes (ANJOS, 2017, p. 155). 
 

Isto posto, é necessário olhar para o que está próximo e encará-lo de frente, 

uma vez que há de se começar por algum lugar. As artes refletem as desigualdades 

e os vícios do mundo que as criou e é necessário reconhecer as falhas das práticas 

curatoriais, mesmo que seja doloroso, pois “podemos nos enganar quanto ao sucesso 

de nossos projetos” (LIPPARD, 2019, p. 86). Os erros são possíveis, porém nos levam 

a repensar e apurar falas e trajetos. A curadoria, então, trata-se de um constante 

exercício de reavaliação, resumido por Lucy Lippard (2019, p. 77) na seguinte 

assertiva: “Disponibilize para o público e veja se funciona. Se não funcionar, tente 

outra coisa”. 

 

1.2 Decolonial: definições, práticas e desejos  

 

O projeto colonizante trouxe consigo sistemas hierárquicos que superaram a 

lógica colonial, permanecendo intactos e intrínsecos aos países já independentes e 

pós-coloniais. Dessa forma, o próprio conhecimento se afeta por essas estruturas, 

desencadeando o que Ivan Muñiz-Reed (2019, p.4) caracteriza como colonialidade do 

conhecimento, a qual ele aponta como “talvez [...] o mecanismo mais difícil de discernir 

e ainda o mais pérfido de se superar”. 

A decolonialidade3, por conseguinte, coloca-se como “um projeto ético-político 

e epistêmico em andamento, que busca se desvincular de estruturas coloniais que 

 
3 Sobre as origens da discussão acerca da decolonialidade, Pablo Quintero, Patricia Figueira e Paz 
Concha Elizalde (2019, p. 7) constatam que "os estudos decoloniais compartilham um conjunto 
sistemático de enunciados teóricos que revisitam a questão do poder na modernidade", entre eles "a 
ênfase especial na estruturação do poder por meio do colonialismo e das dinâmicas constitutivas do 
sistema-mundo moderno/capitalista e em suas formas específicas de acumulação e de exploração em 
escala global", "a assimetria das relações de poder entre a Europa e seus outros representa uma 
dimensão constitutiva da modernidade e, portanto, implica necessariamente a subalternização das 
práticas e subjetividades dos povos dominados" e "a designação do eurocentrismo/ocidentalismo como 
a forma específica de produção de conhecimento e subjetividades na modernidade". Recomenda-se a 
leitura deste artigo intitulado Uma breve história dos estudos decoloniais para uma análise mais 
aprofundada sobre as origens e anseios por trás da decolonialidade enquanto campo de estudo. 
QUINTERO, P.; FIGUEIRA, P.; ELIZALDE, P. C.. Uma breve história dos estudos decoloniais. In: 
MASP. e AFTER All (org.). Arte e Descolonização. 2019, São Paulo. Disponível em: 
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persistiram ao longo da modernidade e que sustentam o eurocentrismo e os sistemas 

de discriminação” (MUÑIZ-REED, 2019, p. 5). Ou seja, nas exposições e na História 

da Arte, a decolonialidade se compromete a buscar narrativas que privilegiem as 

histórias descartadas por essa colonialidade do conhecimento. 

 
O pensamento decolonial, por outro lado, não é construído nem em oposição 
a narrativas europeias grandiosas, nem a partir delas; mas, sim, apoiado nas 
contribuições filosóficas, artísticas e teóricas que se originam no Sul Global. 
[...] uma prática curatorial decolonial teria que defender uma desobediência 
epistêmica, substituindo ou complementando discursos e categorias 
eurocêntricas com perspectivas alternativas (MUÑIZ-REED, 2019, p. 6-7). 
 

A discussão decolonial nas artes é por vezes banalizada, ora perante um mito 

de neutralidade da arte, ora por debates superficiais sobre representatividade e 

desigualdade social. Quando, por exemplo, questiona-se a validez de recortes como 

a arte latino-americana, arte indígena, arte feminista, arte queer etc., deve-se 

compreender que tais “divisões” se tratam de ferramentas de análise de um contexto 

com muitas feridas sociais e políticas. Em relação ao conceito de arte afro-brasileira, 

Hélio Menezes (2021) pontua: 

 
[...] estamos longe de viver um momento em que se possa abrir mão das 
ferramentas políticas que temos para entender que, se essa expressão é 
muito frágil para dar conta da multiplicidade das vontades e de expressões 
negras nas artes, ao mesmo tempo ela é capaz, pela sua força sintética, de 
endereçar o problema político, portanto. [...] Então, se essa palavra é frágil, 
por que a utilizamos? [...] Ora, porque a utilizamos em sua dimensão política, 
de ferramenta política. É algo bastante diferente, entre uma arte política e 
uma ferramenta conceitual política. Toda arte é política, o que não quer dizer 
que toda arte seja politizada, ou que toda arte tenha a política como sua frente 
primeira de interesse. 
 

Isto é, apesar das possíveis contradições e imprecisões que qualquer 

categorização carregue consigo, ela ainda se faz necessária, posto que tantas 

questões se encontram longe de serem resolvidas e superadas. 

O museu e os espaços expositivos, enquanto instituições, devem servir sua 

comunidade, possibilitar discussões e experiências que digam respeito àquela 

sociedade e àquele local. Devemos nos perguntar se ele cumpre seu papel, se serve 

seu público e se, afinal, seus valores seriam tão neutros assim. “O impossível quebra-

cabeças que os museus representam é cheio de divisões inesperadas e influências 

 
<https://assets.masp.org.br/uploads/temp/temp-QE1LhobgtE4MbKZhc8Jv.pdf >. Acesso em: 10 ago. 
2022.  
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contraditórias. Museus, como qualquer outra instituição, demonstrarão o valor de seus 

donos. Mas quem são eles?” (ŠOLA, 2012, p. 59, tradução nossa). 

Cumpre ressaltar que a presença colonial nos museus e outros espaços 

expositivos se faz enquanto uma faca de dois gumes, tendo em vista que, embora 

esteja em território colonizado, onde estão presentes diversos problemas políticos, 

sociais e econômicos, ao mesmo tempo, reforça os valores do colonizador. Logo, os 

museus mantêm a hierarquia de saberes e de práticas, sem, necessariamente, serem 

recompensados pela sua “dedicação”. 

 
Nos perguntamos, à título de exemplo, como as condições de subalternidade 
econômica, política e cultural reverberam diretamente na realidade atual de 
museus e outros espaços expositivos sul-americanos. Falamos aqui de 
carências materiais, como, por exemplo, recursos tecnológicos para 
laboratórios, mobiliário e insumos para reservas técnicas, ferramentas para 
setores de comunicação, receitas para contratação de equipe técnica, etc. 
Essas organizações sobrevivem às descontinuidades orçamentárias e à 
ausência de políticas públicas perenes, a despeito das progressivas 
desregulações econômicas. E sofrem também da dependência da importação 
de muitos materiais necessários às suas atividades cotidianas. Cabe 
perguntar, ainda, como os museus do Sul Global poderiam obter recursos 
para existir em ambiente digital, executando tarefas como digitalização de 
acervos, manutenção e gestão de dados em repositórios, realização de 
backups e contratação de força de trabalho qualificada na execução de 
diferentes etapas de tratamento de bens culturais a serem preservados 
(SOUZA, 2020, p.153). 
 

Ou seja, tais dinâmicas e hierarquizações reforçadas nas instituições 

museológicas não podem ser caracterizadas como benéficas. A partir de um olhar 

macro da situação, em outras palavras, ao se distanciar daquela instituição específica 

e observar o panorama mundial das artes, é possível observar que ela se encontra 

subjugada a inúmeras outras. É preciso olhar para o espaço museal e questionar os 

princípios de suas ações, os objetivos de seus projetos, compreendendo, assim, a 

quem eles servem. 

Dessa forma, ao se compreender o museu enquanto instituição com valores e 

posicionamentos historicamente baseados em origens e critérios eurocêntricos e 

coloniais, é possível começar a perceber a complexidade do que seria a prática 

decolonial no museu e na curadoria. Sobre as aludidas contradições, Brenda Caro 

Cocotle (2019, p. 4) articula: 

 
Isso não é uma obviedade, por mais que pareça, sobretudo quando boa parte 
da prática museológica contemporânea [...] pode dar a falsa impressão de 
que essa contradição não é conflitiva, não existe, ou, pior ainda, já foi 
superada. Daí a pertinência de fazer um exame mais detido de alguns 
pressupostos e premissas que essa tentativa de descolonizar o museu pôs 
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em jogo, para assim identificar os pontos cegos e as zonas de conflito que 
vêm misturados com as boas intenções, se é que se quer resgatar alguma 
possibilidade crítica para aqueles, em vez de reforçar as categorias e 
relações de poder que supostamente se procura desarticular. 
 

Não se trata de uma tarefa simples, uma vez que se busca questionar e desafiar 

as concepções conservadoras do museu dentro de limites naturalmente tradicionais. 

Com relação à recepção dessas propostas curatoriais, é necessário apreender que o 

público não é uma massa generalizada e homogênea, dessa forma, “o curar decolonial 

envolve questionar nosso entendimento de engajamento comunitário, inclusão, 

desenvolvimento, autoridade e conhecimento” (RUEDA, 2020, p.126, tradução 

nossa). O projeto curatorial, portanto, carece de buscar leituras que reconheçam a 

complexidade das dinâmicas do espaço expositivo. 

A prática decolonial curatorial se encontra como processo em andamento, 

alavancando tanto certezas quanto dúvidas. Por isso, talvez seja difícil apontar 

projetos curatoriais que incorporem a natureza múltipla do decolonialismo em sua 

totalidade. A resposta desse dilema está nas intenções e consequências práticas de 

uma curadoria, isto é, na qualidade de suas propostas, que devem buscar essa 

reversão de valores e hierarquias no museu e nas exposições.  

 

1.3 Arte Contemporânea é pluralidade  

 

 A Arte Contemporânea abarca campos conflitantes em diversos âmbitos, seja 

geograficamente, em estilo, meios ou ímpetos. Suas dinâmicas internas, contudo, 

demonstram certas complexidades, caracterizadas como:  

 
[...] o resultado de mecanismos de repressão, de estratégias de execução por 
parte dos protagonistas [artistas, donos de galerias, colecionadores] e 
instituições como academias de arte, galerias, museus e coleções públicas e 
privadas. Eles emergem através de um processo de negociação relacionado 
ao poder (RITCHER, 2013, tradução nossa). 
 

Trata-se de um sistema de arte ativo, em andamento, que, ao mesmo tempo 

em que reconhece hoje obras anteriormente renegadas pela crítica, também renega 

produções que virão a ser reconhecidas apenas futuramente (RITCHER, 2013). É “um 

espaço de inclusões e exclusões” (RITCHER, 2013, tradução nossa), onde certos 

métodos e parâmetros são adotados pelos seus agentes para crítica, produção, 

comercialização e evidenciação do objeto de arte, trazendo destaque aos que se 

adequam a esses modos e ocultação aos que não.  
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[...] há um sistema que legitima [ou não] quais obras são relevantes, quais 
obras podem ou devem ser expostas como comercializáveis, quais biografias 
agregam valor às obras, etc. Nesse “etc.” incluímos o poder de exibição 
dessas obras e as escritas que serão produzidas a partir delas. Quais artistas 
e consequentemente quais obras permanecem para a posteridade e 
representam parte de um conjunto de valores de um período histórico 
(SANTOS, 2019, p. 349). 
 

Tal dinâmica, todavia, faz-se desarmônica ao invisibilizar diversidades tão 

inerentes à contemporaneidade. Esse fluxo de expressões tão diferentes entre si é o 

que torna a Arte Contemporânea tão complexa e interessante, tensionando antes as 

diferenças que as convergências. Posto isso, é necessário cuidado ao discutir obras 

contemporâneas, pois essa tarefa requer um equilíbrio entre o reconhecimento das 

especificidades de uma obra e as características gerais que vêm a melhor situar e 

analisar movimentos, regionalidades, épocas etc. Assim elucida Ricardo Basbaum 

(2013, p.27): 

 
Para tornar visível a produção contemporânea é necessário o emprego de 
métodos corretos, de modo a extrair de um conjunto de atividades caóticas e 
disformes os contornos precisos de um acontecimento artístico. A dificuldade 
desse trabalho é a exigência de estar sempre disponível para recriar 
parâmetros críticos, reconhecendo a primazia das obras na deflagração 
desse processo; do contrário, uma reflexão calcada em pré-conceitos tornar-
se-ia uma especulação estética vazia e estéril.  
 

A Arte Contemporânea, portanto, perde seu propósito ao delimitar seus 

circuitos e espaços aos grandes centros urbanos, em outras palavras, às “metrópoles 

da arte”, como Berlim, Nova York e Paris, ou no caso do Brasil, Rio de Janeiro e São 

Paulo. As conversas se tornam repetitivas, as pautas obsoletas e as obras adentram 

zonas de conforto perigosas. Sobre o elitismo em museus de Arte Contemporânea 

que dizem almejar o alcance “das massas”, Tomislav Šola (2012, p. 67, tradução 

nossa) afirma:  

 
Amantes sérios e ambiciosos da arte se sentem perdidos pois curadores 
consentiram em fazer dos prepotentes seus favoritos, e firmemente 
alinharam-se a marchands e colecionadores. O sucesso relativo dos museus 
de arte contemporânea se deve a uma cultura pública nova, gerada pela 
mídia e superficial. As massas são artificiais; elas estão lá, mas não são 
importantes pois são uma construção falsa. 
  

 Em outras palavras, fala-se em “massas” para delinear públicos universais dos 

espaços expositivos, o que por si só levanta dúvidas. Quem são as massas? Elas são 

o povo? Que povo? A Arte Contemporânea é universal? Seus artistas são universais? 

Quem é seu público? 
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 Em levantamento realizado em 2020, o ICOM (2020, p. 8) aponta, entre outras 

informações angariadas, que “negros e brancos se interessam por museus na mesma 

proporção. Contudo, segundo a pesquisa, 34% dos pretos e pardos nunca estiveram 

num museu, contra 21% dos autodeclarados brancos”. Ademais, é constatado que “o 

percentual de pessoas que nunca visitaram museus é ainda maior quando cruzado 

com escolaridade e classe social: 49% das pessoas com nível fundamental, 34% da 

classe C e 55% dos participantes das classes D/E informaram que nunca foram a um 

museu”.  

Dessa forma, observa-se que as desigualdades sociais, neste caso aquelas 

impulsionadas pelas disparidades econômicas e pela racialização, refletem na 

formação de um determinado público para os espaços expositivos. O curador e 

escritor Bonaventure Soh Bejeng Ndikung (2017, tradução nossa) discute que, se uma 

instituição deseja concretamente se diversificar, ela precisa rever e transformar o que 

ele chama de “os três P”: projetos, público e seu pessoal (sua equipe).  

 A decolonialidade na arte deve adentrar os territórios marginalizados e colocar 

em pauta seus circuitos e práticas artísticas, não de forma predatória, como no uso 

de artefatos furtados em museus estrangeiros, mas de modo a reconhecer seus 

valores e símbolos. Trata-se de compreender produções, trabalhos, artistas e 

comunidade enquanto o que são: partes integrantes da História da Arte e da Arte 

Contemporânea. 

 Grada Kilomba (2019, p. 68) evoca o conceito de margem, em referência a bell 

hooks, para discutir esse local, físico e simbólico, ao qual os negros foram colocados 

e estruturalmente confinados:  

 
[...] a margem não deve ser vista apenas como um periférico, um espaço de 
perda e privação, mas sim como um espaço de resistência e possibilidade. A 
margem se configura como um “espaço de abertura radical” [hooks, 1989, p. 
149] e criatividade, onde novos discursos críticos se dão. É aqui que as 
fronteiras opressivas estabelecidas por categorias como “raça”, gênero, 
sexualidade e dominação de classe são questionadas, desafiadas e 
desconstruídas. [...] Assim, a margem é um local que nutre nossa capacidade 
de resistir à opressão, de transformar e de imaginar mundos alternativos e 
novos discursos. 
 

 É possível relacionar essa concepção com os espaços e contextos exteriores 

aos grandes centros artísticos, citados anteriormente. Ao ocupar esses lugares de 

evidência e visibilidade no circuito da Arte, busca-se criar formas e oportunidades de 

se fazer ver sua produção, uma vez que “as redes mundanas (mostrar-se em toda 
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parte, estar em todos os eventos) têm tanta importância quanto as redes midiáticas” 

(CAUQUELIN, 2005, p. 125). Esse deslocamento, porém, não é suficiente por si só.  

 
Berlim se autoproclamou uma espécie de capital das artes desde os anos 
1990, e proclama ser inclusiva, mas essa inclusividade ou essa inclusão é 
muito limitada a axis euro-americana. [...] Você pode vir dos Estados Unidos 
e querer encontrar seu espaço em Berlim e há uma grande probabilidade de 
que você encontre esse espaço. Mas se você vem da América Latina, da Ásia 
ou do continente Africano - especialmente não (NDIKUNG, 2018, tradução 
nossa). 
 

Os artistas nativos à margem são constantemente rebaixados e rechaçados, 

tendo seus trabalhos (muitas vezes de uma vida inteira) colocados, propositalmente, 

em posição de esquecimento para quem sabe, daqui algumas décadas, serem 

notados como a nova “descoberta” do curador ou galerista mais popular do momento.  

 A curadora independente Carollina Lauriano (2021) esclarece sobre suas 

práticas para com a dicotomia centro-margem:  

 
Uma das grandes fontes de pesquisa é voltar meu olhar para fora do centro, 
seja ele da própria cidade que eu resido, seja dos eixos principais que a arte 
circula. O centro concentra um capital que muitas vezes exclui outros corpos 
que não possuem recursos para manter-se presente, então é preciso fazer o 
caminho inverso de ir até e não esperar que o assunto venha até você, é 
explorar as margens.  
 

 A responsabilidade com relação à profundidade dos percursos de pesquisa e 

estudo é inseparável da prática do curador contemporâneo. A curadora Luciara 

Ribeiro (2021) fala sobre seus processos de pesquisa, nos quais busca explorar 

conhecimentos de outras formas para além da escrita acadêmica. 

 
Eu quero pensar a partir das pessoas, dos desejos, das subjetividades, da 
oralidade. Quero entender lugares e formas de conhecimento, ver 
possibilidades de sair das hierarquias. Obviamente, isso não exclui a 
academia, não exclui os teóricos ditos das artes, a questão é que não quero 
me limitar a eles apenas. E aí vou atrás de pesquisas, tanto a partir dos meios 
tradicionais, dos insights, de plataformas de arquivo acadêmico, quanto em 
viagem. Acho que o deslocamento, para mim, tem sido uma ferramenta de 
pesquisa, porque tem coisas que não chegam aqui. A gente precisa ir de 
encontro. 
 

Não obstante, é essencial que tal trajetória seja feita em conjunto daqueles com 

quem se trabalha, ou seja, juntamente com os artistas, pensadores, curadores, 

pesquisadores daquela margem. Se a curadoria é a construção de uma narrativa 

complexa e parcial, é preciso que o uso desse discurso seja consciente e tenha 

propósitos claros. É de imensa importância perguntar: Com quem estou falando? Para 

quem estou falando? “É aqui que a decolonização deve começar. Na linguagem. 
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Quando você falha em se articular em sua própria linguagem entre a sua própria 

gente, você foi profundamente colonizado” (KONDILE, 2021, tradução nossa).  

Assim sendo, percebe-se que essas comunicações frustradas são 

acompanhadas de leituras supérfluas e romantizadas de artistas e grupos 

marginalizados e suas produções. As tentativas de contato, consequentemente, não 

se transformam em propostas realistas e eficazes. É essencial que se analise o 

circuito das artes e, neste caso, os museus e os espaços expositivos, pelo que eles 

de fato são, com suas qualidades e inúmeros defeitos. “Precisamos discutir os 

fracassos da arte com a mesma frequência que alardeamos seus sucessos” 

(LIPPARD, 2019, p. 86). Sobre a abordagem quanto às questões coletivistas, Lucy 

Lippard sabiamente (2019, p. 78-79) resume: 

 
As lições que aprendemos sobre entrar em comunidades que não são as 
nossas incluem: participe, mas não lidere. Curiosidade é bom, mas 
voyeurismo não. Honestidade é bom; condescêndencia não. Não dá para 
fingir empatia. Já nos educamos sobre culturas que não são familiares para 
nós? Ouça o que eles dizem. Quem são eles e quem somos nós? Será que 
querem mesmo nossa ajuda? 
 

Mais que uma voz potente, o curador deve ser um atento ouvinte, pois, como 

discutido previamente, a curadoria é encontro, e o que seria o encontro se não um 

diálogo? Há de se falar, mas também há de se escutar. 

 

1.4 Práticas curatoriais decoloniais: onde cabem os naïfs? 

 

O mercado de arte, como qualquer outra porção da lógica capitalista, mostra-

se flexível às mudanças sociais e narrativas de seu contexto. Por isso, é preciso 

observar de forma atenta os mecanismos utilizados pela máquina de consumo do 

objeto de arte. Luis Camntizer (1996) compartilha algumas de suas impressões sobre 

o assunto em La corrupción del arte/ el arte de la corrupción. Ao citar o movimento de 

ascensão de artistas cubanos no fim do século XX, frente ao cenário artístico ainda 

tão limitado ao eixo Europa-Estados Unidos, o autor pontua uma fetichização de 

circuitos locais ou marginalizados por aqueles que movimentam o mercado das artes: 

colecionadores, galeristas e marchands.  

 Tais agentes, na busca pelo próximo artista ou obra, aproximam-se desses 

grupos e constroem uma narrativa que dê forma e nome ao que ainda é desconhecido 

ou em estado de “se tornar”. Desse modo, processos de construção de identidade dos 
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artistas ditos fora do “centro” são rapidamente deduzidos e desvendados para que 

assim se possa escrever um rótulo mercadológico referente àqueles trabalhos e 

pessoas. Nas palavras de Camnitzer (1996, p. 116, tradução nossa), “o que começou 

como uma busca coletiva de identidade foi rapidamente absorvido pelo mercado 

internacional como uma identidade feita”. De certa forma, o reconhecimento de 

circuitos e artistas de grupos e/ou regiões desprivilegiados (quase) sempre perpassa 

os campos da apropriação, no sentido de que há algo a ser usurpado e ressignificado 

para atingir lugares mais estabilizados.  

 Há requintes de crueldade em tal processo, uma vez que o mercado digere 

esses objetos e, por conseguinte, seus autores, para que haja um consenso geral de 

significados e valores. Isso é feito a partir da simplificação de certos aspectos do 

trabalho (como discurso político ou contexto econômico) e do engrandecimento de 

pontos comercialmente atraentes ou com potencial para tanto. A supressão de 

determinados pontos em prol do exagero de outros nada mais é que a fórmula para a 

caricatura, e “a transição da identidade ao estereótipo infelizmente não é reversível” 

(CAMNITZER, 1996, p. 116, tradução nossa).  

Nanne Buurman (2021) observa as transformações para com a figura e o papel 

do curador a partir da década de 1970 e 1990, momento no qual “a noção de exibição-

como-meio foi utilizada para destacar a autoridade, muitas vezes implícita, inerente 

às constelações curatoriais ou contextos institucionais”. Nesse artigo, a autora 

descreve os processos de “feminização” da prática curatorial e seu outro aspecto, o 

masculino, de forma a elucidar o retrato do curador-celebridade, aquele que faz das 

exposições obras pessoais, nas quais artistas e obras são peças subjugadas.  

 
Em contrapartida a essa descrição do trabalho curatorial enquanto um 
trabalho afeminado de amor, o enobrecimento autoral de curar por curadores 
como Harald Szeemann desde os anos 1970 aparece como uma 
‘masculinização’ da prática curatorial que coloca o curador como um meta-
artista ou criador de exposições carismático, cujas tarefas não são mais 
compreendidas como manutenção ‘meramente’ reprodutiva e invisível do 
museu, cuidando de coleções e conservação de mostras, mas sim como uma 
produção criativa e hiper-visível de exposições enquanto ‘trabalhos de arte’, 
baseados em mitos de gênio artístico (BUURMAN, 2021).  
 

 Tal posição, contudo, esbarra em territórios perigosos, nos quais as obras, 

principalmente de artistas histórica, regional e economicamente excluídos dos 

circuitos de arte, viram manobras para argumentos mercadológicos, assim como 

discutido por Camnitzer, ou ainda para discursos egocêntricos. Simon Njami comenta 

sobre um episódio no qual lhe perguntaram como teria “descoberto” o artista ganês El 
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Anatsui. Sucintamente, ele respondeu: “eu tenho feito curadoria para combater essa 

arrogância, não para substituí-la por outra” (NJAMI, 2019, tradução nossa). Ou seja, 

não se trata de colocar a figura do curador enquanto um detentor de saberes que 

descobre artistas, como um mecenas moderno.  

 Há, todavia, o outro lado da questão, o de que artistas são trabalhadores e têm 

o direito de serem remunerados pelo seu trabalho, ao contrário da visão romântica de 

que eles deveriam ser uma espécie de mártires da sociedade. É preciso viver a vida, 

a vida real, dura e seca, a vida das (inúmeras) contas a pagar e das responsabilidades 

a cumprir. A pergunta é: o que fazer? Camnitzer (1996, p. 119, tradução nossa) 

sugere:  

 
O dilema não tem solução e, como consequência, armei uma estrutura moral 
que acabei chamando de ‘cinismo ético’. A essência dessa posição se baseia 
na ideia de que se prostituir conscientemente é melhor que se prostituir 
inconscientemente. No primeiro é estratégia, no segundo é corrupção.  
 

 A visão é simplória e o próprio autor reconhece seus limites e falhas. Entretanto, 

é colocada em discussão uma dicotomia muito importante para o presente tema, qual 

seja, os limites da prática curatorial decolonial.  

 Os artistas marginalizados, assim como todos os outros, merecem o 

reconhecimento pelo seu trabalho, ao mesmo tempo que fazem jus ao 

reconhecimento da sua humanidade. Bonaventure Ndikung (2017) questiona, por 

exemplo, museus que tentam simbolizar uma suposta diversidade em sua 

programação ao anunciar “exposições africanas” ou “exposições árabes”, seguidas, 

todavia, por longos períodos sem a presença de artistas de tais ascendências em suas 

demais mostras. Ou seja, esses artistas são utilizados como meros símbolos, objetos, 

tokens, e não enquanto pessoas.  

 Ao tomar uma postura decolonial perante as práticas dos espaços expositivos, 

é de suma importância que se faça entender com quem se lida e qual o contexto 

daquele grupo ou indivíduo com o qual se inicia uma troca. O curador precisa 

compreender essa(s) pessoa(s) e, sinceramente, abrir diálogo com ela(s). Para que 

uma obra se faça ser vista no circuito da arte, por meio dos espaços de exposição, é 

imprescindível que essa obra possa chegar ao museu ou à galeria.  

 Essa noção pode parecer óbvia, porém é necessário reconhecer que o caminho 

não é simples para todos. No que se refere às suas posturas enquanto curadora frente 



25 
 

a tantos circuitos e artistas marginalizados, a escritora e curadora Pollyana Quintella 

(2021) afirma:  

 
Histórias marginalizadas não estão nos livros e nas fontes oficiais mas estão 
nos ateliês, nos depoimentos das pessoas, na rua, em suma, estão vivas 
numa série de rotas alternativas. A questão é se comprometer com uma 
metodologia de pesquisa que vá além dos cardápios das galerias ou da 
coleção dos museus consagrados, e isso significa se implicar, se movimentar 
e sair da zona de conforto. Quando a pesquisa resulta numa exposição [o que 
certamente não é a única via possível], temos o privilégio e a 
responsabilidade de tornar as coisas visíveis, e é essa produção de 
visibilidade que poderá alargar as bordas da oficialidade, ou apresentar 
chaves de leitura a partir de outro espectro, ou rever capítulos, ou questionar 
papéis, a depender do interesse de quem está construindo determinada 
narrativa.    
 

Sendo assim, uma vez estabelecida uma relação de diálogo entre ambas as 

partes, curador e artista, é essencial que se observe quais desafios ou obstáculos 

fizeram aquele indivíduo ou grupo ter sua produção obscurecida ou até mesmo 

excluída de outros projetos e oportunidades. Por exemplo, como um curador poderia 

tratar as expressões artísticas da zona rural através de chamadas estritamente 

online?  

 Nas discussões acerca da decolonialidade na arte, um grupo em específico 

parece não ser debatido ou assimilado inteiramente enquanto ponto de partida para 

projetos curatoriais plurais e inclusivos: os artistas Naïf. Historicamente rechaçados, 

os referidos artistas comumente são empurrados para categorias como o artesanato4, 

de forma equivocada e, tantas vezes, derrogatória. O que não se ouve, com poucas 

exceções recentes, é a compreensão de Arte Naïf enquanto Arte Contemporânea. Em 

discussão sobre curadorias de arte africana contemporânea, Ndikung (2019, tradução 

nossa) fala em uma certa dificuldade geral de compreensão da Arte Contemporânea 

quando esta é originária de locais colocados enquanto margens do circuito de arte. 

Ele faz a seguinte provocação: "A arte contemporânea é definida por tempo ou 

geografia?". 

 Sobre sua perspectiva em relação às práticas decoloniais contemporâneas, 

Carollina Lauriano (2021) pontua: 

 
Decolonizar o pensamento é inclusive decolonizar termos que arte usa para 
excluir aquilo que não pertence ao cânone, como por exemplo a Bienal Naif, 

 
4 Salienta-se que tampouco se deseja caracterizar o artesanato enquanto categoria derrogatória neste 
trabalho, uma vez que tradições e saberes da artesania são intrínsecos a diversas faces da arte 
nacional. Destaca-se nesse trecho as tentativas de afastar o naïf da Arte, no propósito de desmerecer 
a produção de seus autores e suas respectivas práticas.  
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que traz uma excelência de artistas tido como populares, afastando-os assim 
de uma proximidade de discussões de arte contemporânea.  
Madalena dos Santos Reinbolt foi uma das artistas que pude descobrir nesse 
processo e que, assim como Maria Auxiliadora, sempre esteve relegada ao 
Naif e, mesmo com uma produção embora pequena, possui uma 
contundência artística gigantesca.   
 

 Percebe-se, assim, a impressão recorrente de que, para entrar em contato com 

as produções dos artistas naïf, é necessário tomar conhecimento da própria Arte Naïf 

e adentrar suas referências de forma específica. Isso porque, dificilmente, se encontra 

trabalhos desses artistas ao se pesquisar Arte Moderna ou Arte Contemporânea.  

A curadora Ana Avelar (2020), em fala para o Sesc Piracicaba, traz atenção ao 

caso do artista Dalton Paula, cujas obras em pintura foram assimiladas enquanto parte 

do circuito naïf, ao contrário de seus trabalhos em videoarte e performance, 

compreendidos como Arte Contemporânea. Avelar assim discute sobre as relações 

entre esses dois sistemas de arte:  

 
Eu não entendo que seria o caso de nós distinguirmos esses dois sistemas 
em termos de separar esses artistas. Eu acho que se a gente olha para a arte 
que está sendo produzida hoje e é ela que nos traz o problema da 
categorização, é porque é a categorização que tem problemas, e não a arte. 
  

A Arte Contemporânea, desse modo, tem o dever de dar conta das inúmeras 

expressões artísticas atuais, e os artistas naïf, contemporâneos, ativos e originários 

de todos os continentes, certamente, fazem parte disso. Os naïf possuem suas 

diferenças e especificidades que, frequentemente, fazem-nos parecer 

constantemente deslocados, nem aqui, nem lá. Essa inadequação se consolida 

através da irreverência criativa de tais artistas que percorrem um caminho de trabalhos 

“[...] para adiar o fim de uma única forma de se pensar e de se fazer arte [...]” 

(FELINTO, 2020, p. 19), rompendo assim: 

 
[...] com a noção de escola ou movimento artístico à medida que 
incorporavam os princípios da diversidade em sua constituição como 
coletividade e da pluralidade como tônica de seus saberes-fazeres não 
sistematizados com o hermetismo das academias, escolas e faculdades de 
arte (FELINTO, 2020, p. 19). 
 

Por conseguinte, discute-se a Arte Naïf e suas práticas marginalizadas sob o 

ponto de vista da decolonialidade, ou seja, desse desejo de buscar e reconhecer 

novas formas de se fazer e compreender a arte a partir de espectros para além do 
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sistema de conhecimento hegemônico colonizante5. Trata-se de, nas palavras de 

Renata Felinto (2020, p. 35), uma “estratégia decolonial artística de enfrentamento”. 

Tal desejo e estratégia é o objetivo principal do corrente trabalho de conclusão de 

curso. 

Nos capítulos seguintes, busca-se traçar definições e características das obras 

produzidas pelos artistas nomeados como naïf, com o objetivo de localizá-los no 

circuito das artes e entender em quais contextos eles se encontram imersos.  

  

 
5 Destaca-se aqui que, ao se referir a discussão da hegemonia europeia e de seus processos 
colonizadores na área das Artes, fala-se do oeste europeu e, mais precisamente, de países como a 
França, Inglaterra e Itália. No capítulo 2 é possível observar brevemente a invisibilização de artistas 
naïf do leste europeu, mostrando como outras formas de produzir e pensar arte também são 
marginalizadas dentro desse mesmo continente. 
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2 Possíveis compreensões para a Arte Naïf 

 

Com o intuito de circunscrever a produção da Arte Naïf sob uma perspectiva 

curatorial decolonial, este capítulo procura fazer uma breve revisão histórica e 

conceitual do termo6. Para tanto, são tensionados possíveis aspectos acerca de sua 

origem e da posição de seus artistas na História da Arte. O objetivo é traçar um 

panorama sobre a Arte Naïf, de modo a compreendê-la enquanto uma expressão 

artística digna, sem tentativas de subjugá-la a hierarquizações ou a simplificações 

plásticas.  

 

2.1 Arte Naïf: percursos introdutórios 

 

 Primeiramente, retornando à origem do termo, a Arte Naïf data ao início do 

século XX, quando o guarda alfandegário francês Henri Rousseau ganha 

reconhecimento em escalas maiores no círculo das artes da vanguarda europeia. Sua 

produção artística, todavia, tem início no fim do século XIX, quando o artista se 

dedicava à pintura em seus momentos livres (SHATTUCK, 1985). Sem uma formação 

formal, Rousseau pintou diversas telas nas quais expressava uma realidade um tanto 

fantástica. Por exemplo, pode-se observar na Figura 1 que cenas corriqueiras, como 

uma partida de futebol, eram contaminadas por floras tropicais de imaginários 

distantes, assim como proporções eram desafiadas por organizações imagéticas 

similares às das iluminuras medievais. O pintor fazia de sua falta de preparação 

técnica um novo ponto de partida para outras soluções.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 Este trabalho, como poderá ser observado conforme sua leitura avança, trabalha uma perspectiva 
decolonial e não hierárquica para com a Arte Naïf, reconhecendo esta expressão artística a partir de 
seus próprios méritos e qualidades. Algumas referências aqui utilizadas não se alinham a essa postura 
e apresentam observações equivocadas sobre esses artistas e suas produções. Ressalta-se aqui o uso 
de partes proveitosas e/ou úteis para a discussão, reconhecendo contradições na integridade desses 
materiais. 
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Figura 1 - Henri Rousseau, Les joueurs de football (Os jogadores de futebol), 1908, óleo sobre tela, 

100.3 x 81.1 cm. 

 

Fonte: Guggenheim (s.d.). 

 
 Em seu tempo, Rousseau foi motivo tanto de admiração quanto de rejeição. 

Críticos imersos nas qualidades tradicionais e conservadoras das belas artes 

rejeitavam severamente seus trabalhos, motivo de revolta e frustração para o pintor 

que, em nota autobiográfica, relata que “nunca esquecerá aqueles integrantes da 

imprensa que o compreenderam e o apoiaram em seus momentos de 

desencorajamento e que o auxiliaram a atingir seus objetivos” (ROUSSEAU, 1985, p. 

256, tradução nossa).  

 Entre os que mostraram apoio e admiração a Henri Rousseau e sua obra, estão 

nomes como Robert e Sonia Delaunay, Wihelm Uhde, Wassily Kandinsky e Guillaume 

Apollinaire (NOTES, 1985). A esse último, o artista disse “você revelará seu talento 

literário e me vingará de todos os insultos e abusos que eu experienciei” (ROUSSEAU 

apud TATE, [s.d.], tradução nossa). A propósito, na lápide do pintor, há um poema de 

Apollinaire escrito em 1913 (apud CHRONOLOGY, 1985, tradução nossa) em sua 

homenagem: 

 
Nous te saluons  

Gentil Rousseau tu nous entends  
Delaunay, sa femme, Monsieur Queval et moi  

Laisse passer nos bagages en franchise a la porte  
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du ciel.  
Nous t'apporterons des pinceaux, des couleurs et  

des toiles  
Afin que tes loisirs sacres dans la lumière réelle  

Tu les consacres a peindre comme tu tiras mon portrait  
Face aux etoiles.7 

 
 Sobre o caráter autodidata de Henri Rousseau, é importante frisar que não se 

trata de salientar as falhas técnicas do artista, principalmente, quando há um vasto 

campo de propostas plásticas à frente de seu tempo em suas obras. Nas palavras do 

curador Kasper König (2015, tradução nossa), “Rousseau não estava interessado em 

uma falsa ilusão. Ele não estava tentando esconder algo. Talvez, inclusive, ele 

quisesse mostrar a fonte da qual tudo veio. Ele não tinha que ir à selva para pintar 

uma verdadeira selva: era sobre arte, não ilusão - e isso foi radical”. 

 Dessa forma, o contexto do artista francês trouxe uma certa tangibilidade para 

a cena Naïf, dentro dos limites de compreensão e assimilação da academia em 

relação a movimentos ou grupos artísticos que se encontram à margem do circuito 

oficial das artes. Constatam-se, por conseguinte, duas características da Arte Naïf: a 

formação autodidata ou fora dos espaços formais de ensino das artes; e o uso 

tecnicamente inadequado de regras de perspectiva e/ou proporção, realizadas a partir 

de instinto, observação e espontaneidade, ou seja, de um senso estético que foge de 

moldes padronizados ou “comprovados” (D’AMBROSIO, 2013). Sobre essa questão, 

D’ambrosio (2013, p. 10) também constata: 

 
Portanto, nessa conversa de trocas entre a arte dita erudita e a arte chamada 
de popular, os artistas Naifs apresentam os mais diversos resultados, 
marcados, na maioria dos casos, pela espontaneidade e por soluções visuais 
geralmente ricas e surpreendentes, que obrigam a repensar a fronteira entre 
aquilo que se chama de culto e o que se chama de espontâneo. 
 

A Arte Naïf traz consigo dúvidas e esbarra em limites por vezes difusos. Isso 

acontece uma vez que sua história pode ser abordada desde um momento específico, 

no qual essa arte é, de fato, batizada e entendida enquanto tal, apontando diretamente 

a figuras como Henri Rousseau; assim como é possível compreendê-la enquanto 

 
7 Nós te saldamos 
Gentil Rousseau que nos escuta 
Delaunay, sua esposa, o senhor Queval e eu 
Deixe nossas bagagens passarem pela porta do céu 
Te traremos pincéis, tintas e telas 
Para que seus lazeres sacros na luz real  
Tu os consagres a pintar como pintou meu retrato 
De frente para as estrelas  
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expressão estética singular e sem amarras acadêmicas, ultrapassando recortes 

temporais específicos. No caso brasileiro, a Arte Naïf ainda esbarra com a arte popular 

e estabelece diálogos diretos com as culturas regionais e com a artesania.  

Posto isso, o estudo aqui proposto busca reunir diferentes perspectivas acerca 

do tema e, ao mesmo tempo, convergi-las, respeitando suas particularidades, a fim de 

produzir uma espécie de manta de retalhos.  

Em Naïve Art, Nathalia Brodskaïa (2000) faz um apontamento interessante 

sobre a origem da Arte Naïf. Se o ponto de partida de sua história cronológica fosse, 

como já explicitado, o da criação sem ambições técnicas formais, é viável voltar-se 

para as primeiras representações visuais rupestres, imersas em um momento prévio 

ao estabelecimento de qualquer sistema de arte. Caso este seja o percurso teórico 

escolhido, a Arte Naïf é colocada enquanto primeira, ou, ainda, primordial.  

Todavia, mesmo que não seja de interesse discutir quem é o ovo e quem é a 

galinha, algumas questões pairam inquietas:  

 
Dessa forma, nós não deveríamos considerar observar trabalhos de, por 
exemplo, Henri Rousseau, Niko Pirosmani, Ivan Generalic, André Bauchant 
ou Louis Vivin sem referenciar ao mesmo tempo às ideias e estilos de mestres 
reconhecidos como Pablo Picasso Henri Matisse, Joan Miró, Max Ernst e 
Mikhail Larionov.  
[...] Quem foi influenciado por quem, de qual forma e qual foi o resultado? 
(BRODSKAÏA, 2000, p. 8, tradução nossa) 
 

É importante olhar o artista naïf em sua totalidade, e não em suas 

inadequações para com a academia ou qualquer outro sistema estabelecido de arte. 

Ao encarar esse grupo de pessoas enquanto meros pintores românticos, traça-se um 

horizonte superficial da História da Arte. Como Henri Rousseau fez parte do panorama 

de referências de artistas consagrados como Pablo Picasso, considerado por tantos 

o principal pintor do século XX, e mesmo assim tem sua influência minimizada? E, 

pensando em Henri Rousseau como o “rosto” da Arte Naïf, qual é a importância e 

seriedade dada aos trabalhos dos outros tantos artistas que se encontram nesse 

recorte? 

Para além de Rousseau, é interessante observar o leste europeu quando se 

trata de Arte Naïf. O território romeno, por exemplo, preside produções artísticas 

indiscutivelmente naïfs, produzidas desde o século XVII, preponderantemente, nas 

áreas rurais do país (BRODSKAÏA, 2000). Essas obras e seus respectivos criadores, 

entretanto, foram receber o devido reconhecimento enquanto artistas somente a partir 
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do século XX, uma vez que a concepção de arte se encontrava em conflito com as 

estéticas folclóricas ou ainda kitsch. 

É no século XX também que surge o grupo Zemlia (Terra) na Croácia, cujo 

objetivo era “encontrar as raízes da arte nacional” (BRODSKAÏA, 2000, p. 132, 

tradução nossa). Um dos desdobramentos desse coletivo foi o encontro entre Krsto 

Hegedušić e os jovens camponeses da vila de Hlebine. Enquanto figura central do 

Zemlia, Hegedušić ansiava pela descoberta de novos artistas locais e, em Hlebine, 

ele encontrou exatamente isso. Alguns habitantes mostravam habilidades autodidatas 

nas artes a partir da expressão de suas rotinas rurais e cotidianas (BIHALJI-MERIN, 

1961). 

Krsto Hegedušić começou a ministrar aulas para os jovens artistas e, tendo 

formação acadêmica, viu-se entusiasmado pelo vigor espontâneo de seus alunos 

(BIHALJI-MERIN, 1961). Aqui, é clara e direta a ligação entre as impressões de 

Hegedušić dos estudantes camponeses e o fascínio da vanguarda europeia com Henri 

Rousseau. O famigerado banquete8 concedido por Pablo Picasso, em homenagem a 

Rousseau, apesar do tom irônico, celebrava o ímpeto original do artista francês que 

abraçava sua primitividade natural e a utilizava a seu favor. Talvez, Picasso visse nele 

uma força de originalidade inquebrável, sincera e invejável. 

Ao observar algumas obras (Figuras 2, 3, 4 e 5), é inevitável perceber 

semelhanças entre os artistas, mesmo sendo de diferentes épocas, nacionalidades, 

credos e contextos. As palavras de Oto Bihalji-Merin (1961, p. 110) sobre os artistas 

camponeses de Hlebine se aplicam para os artistas naïf em geral:  

 
Em suas pinturas, eles registram seus trabalhos diários e ocasionais 
celebrações - batismos, casamentos, funerais - sua devoção à terra e sua 
rebelião contra o peso excessivo colocado sobre eles. Seus trabalhos são 
vigorosos, refletindo sua astúcia nativa e visão poética ingênua.  
 

 Ou seja, tais convergências são impulsionadas por experiências humanas e 

coletivas, algo que também acrescenta à essencialidade de se produzir registros e 

imagens que acessem o cotidiano, tocando-o enquanto uma porção de diversas 

realidades sociais, contemporâneas ou não.  

 
8  Em 1908, Pablo Picasso organizou um banquete teatral em homenagem a Henri Rousseau, com tons 
irônicos e jocosos que não agradaram, por exemplo, Robert Delaunay, que não compareceu à festa. 
De toda forma, a ocasião demarca um fascínio existente de Picasso e da vanguarda em relação a 
Rousseau, sua obra e o que ela significava dentro do circuito da arte da época (SHATTUCK, 1985). 
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Figura 2 - Heitor dos Prazeres, Praça XV, 1965, [técnica não informada]. 

 

Fonte: Revista Museu (2018). 
 

Figura 3 - Branko Babunek, The Village Square (A Praça da Cidade), 1974, [técnica não informada]. 

 

Fonte: All-Art (s.d.). 
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Figura 4 - Noel Calero, Village Wedding (Casamento na Vila), 2018, óleo sobre tela, 50 x 60 cm. 

 

Fonte: GINA (s.d.). 
 

Figura 5 - Ioana Gheorghiu, Village Wedding Ceremony (Cerimônia de Casamento na Vila), 2006, 
óleo sobre tela, 27 x 41 cm. 

 
Fonte: GINA (s.d.). 

 

Acerca do tema, Brodskaïa (2000, p. 26, tradução nossa) observa: 

 
Artistas naïf foram independentes de outras formas de arte desde o início. É 
sua qualidade essencial. Paradoxalmente, é sua independência que 
determina sua similaridade. Eles tendem a utilizar os mesmos temas e 
assuntos; eles tendem a ter praticamente a mesma perspectiva de vida em 
geral, o que se traduz em uma mesma forma de pintar. E essa similaridade 
primeiramente deriva da natureza instintiva de seu processo criativo.  
 

 Diante dessas constatações sobre suas características plásticas e temáticas, 

serão apresentadas algumas obras e artistas no próximo subcapítulo para que se 
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pincele um retrato mais tangível da Arte Naïf. Ademais, procura-se mostrar a 

diversidade dessa produção através da análise dos diferentes usos de linhas, cores e 

esquematizações imagéticas presentes nesses trabalhos. As imagens foram 

escolhidas a partir de um repertório angariado na pesquisa e na disponibilidade 

dessas mídias em plataformas e materiais online. 

 

2.2 Pinturas do cotidiano 

 

Ao invés de delimitar uma lista de “requisitos” a serem cumpridos por uma obra 

naïf, serão discutidas aqui algumas observações gerais a respeito das recorrências 

encontradas entre os trabalhos de diferentes artistas. Há um caráter ilustrativo em tais 

obras, que parece ser quase como uma página de diário, nas quais os artistas 

buscam, constantemente, registrar momentos de suas vidas, representando o 

cotidiano. Diante da complexidade do registro de um diário, que conta acontecimentos 

de um dia específico, a obra naïf, normalmente, estampa muitas informações de uma 

única vez. Assim, uma pintura como Parque de Diversões (1973) de Maria Auxiliadora 

pode parecer simplória pela sua temática, mas se complexifica ao desenvolver uma 

composição multifocal, na qual cada canto da pintura ilustra um item diferente a ser 

individualmente analisado.  

 
Figura 6 - Maria Auxiliadora, Parque de Diversões, 1973, [técnica não informada], 1.4 x 1.4 m. 

 

Fonte: MASP (2018). 
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 Talvez esse seja um dos elos de semelhança entre pinturas naïf e ilustrações 

medievais. Ambas buscavam contar histórias com narrativas completas e, de repente, 

um cavalete parece tão pequeno para suportar isso. Nas palavras do artista Arieh 

(2018), “O naïf é o detalhe, [...] o que você puder colocar na tela, você vai colocar”. 

 Assim sendo, algumas das temáticas mais recorrentes em obras de artistas 

naïf são o cotidiano do trabalho no campo, a vida social (seja ela no interior, nas 

cidades, nos subúrbios ou favelas), as festas culturais, os credos, ou ainda um misto 

desses dois últimos, as comemorações religiosas.  

Ao afirmar esse compromisso com a narrativa de um acontecimento, a clareza 

se faz essencial para a compreensão da imagem. As desenvolturas plásticas tantas 

vezes descritas como tecnicamente simplórias, na verdade, cumprem o seu papel. O 

desejo do artista é que aquele momento seja registrado e possa ser revisitado, 

portanto, compreendido. Aqui, não há ilusão, retomando as palavras do curador 

Kasper König (2015). As pinturas são pinturas.  

Além da sinceridade presente nas obras, há também a espontaneidade de 

quem, ao se deparar com um desconhecimento técnico, adentra processos de 

descobrimento plástico. A partir desse não-saber, derivam-se os novos saberes, 

desenvolvidos justamente na busca de soluções do quebra-cabeça imagético de uma 

obra. Possivelmente, seja esse um dos motivos de rechaço da Arte Naïf, a 

constatação de que outras ideias são possíveis, mesmo não sendo consideradas 

clássicas e de “bom gosto” ou da “alta arte”. 

Por seu ímpeto instintivo, a pintura naïf abarca variações plásticas diferentes 

entre si, apesar das óbvias semelhanças. Isso ocorre devido ao individualismo do 

artista que, embora pertença a um recorte categórico, também é um ser com 

preferências e desejos pessoais.  

Por exemplo, há artistas naïf como Chico da Silva (Alto Tejo [AC], 1910 - 

Fortaleza, [CE], 1985) e Grauben do Monte Lima (Iguatu [CE], 1889 - Rio de Janeiro 

[RJ], 1972), que não trabalham com paisagens, mas sim figuras principais, como 

animais e plantas. O que se destaca em suas pinturas (Figuras 7 e 8) são os traços e 

texturas trabalhados exaustivamente em espécies de pontilhismos psicodélicos, 

evidenciando uma natureza decorativa nas obras. As múltiplas texturas também se 

traduzem nas composições narrativas, como nas obras de Antônio Poteiro (Pousada 
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[Portugal], 1925 - Goiânia [GO], 2010) e de Orlando Fuzinelli (Jurupema [SP], 1948) 

(Figuras 9 e 10). 

 
Figura 7 - Chico da Silva, Dragão Fantástico, óleo sobre tela, 1971, 50 x 71.12 cm. 

 
Fonte: Espaço Arte (s.d.). 

 

Figura 8 - Grauben de Monte Lima, Pássaros, Libélulas e Folhagens, 1966, óleo sobre tela, 54 x 65 
cm. 

 

Fonte: Miguel Salles (2018). 
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Figura 9 - Antônio Poteiro, Ceia dos Descamisados, 1991, óleo sobre tela, 90 x 140cm. 

 

Fonte: Obvious (2012). 
 

Figura 10 - Orlando Fuzinelli, O Paraíso de Adão e Eva, 1998, acrílica sobre tela, 40 x 50 cm. 

 

Fonte: Sesc (1998). 
 

Apesar de haver uma observação geral de que artistas naïf costumam utilizar 

cores puras, é possível constatar que, na realidade, se tratam de cores vibrantes e de 

alto contraste e, mesmo assim, isso não é fato para todos os casos. Basta comparar 

as tonalidades de Pedro Paulo Leal (Rio de Janeiro [RJ], 1894 - São João do Meriti 

[RJ], 1968) e Iracema Arditi (São Paulo [SP], 1924 - São Paulo [SP], 2006) (Figuras 

11 e 12). Não só as cores como suas composições em geral mostram a diversidade 

dentro da categoria naïf. De um lado, os registros cotidianos com tons realistas (em 
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conteúdo, e não em forma), em tonalidades mutadas de Leal (Figura 11), do outro, as 

florestas paradisíacas e solares de Arditi (Figura 12).  

 
Figura 11 - Pedro Paulo Leal, Sessão Espírita, 1960, óleo sobre tela, 38 x 55 cm. 

 

Fonte: Arts & Culture (s.d.). 
 

Figura 12 - Iracema Arditi, Sol - Estrela, 1988, óleo sobre tela, 50 x 61 cm. 

 

Fonte: Galeria André (s.d.). 
 

A mesma variedade pode ser analisada nos traços e pinceladas. Há artistas 

com linhas obtusas e delicadas, tal qual Iaponí (São Vicente [RN], 1942 – Rio de 

Janeiro [RJ], 1996) (Figura 13), ou ainda com traços limpos e precisos, como 

Rodolpho Tamanini Netto (São Paulo [SP], 1951), Crisaldo Morais (Recife [PE], 1932 

- Recife [PE], 1997) e Ana Maria Dias (Porto Feliz [SP], 1950) (Figura 14, 15, 16). Há 
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os traços arredondados e macios de Dila (Humberto de Campos [MA], 1939) (Figura 

17), assim como as curvas expressivas de Josinaldo Barbosa (Remanso [BA], 1951) 

(Figura 18). Com esses dois também é possível observar outra diferença, as texturas 

de luz e sombra de Dila (Figura 17) são totalmente diferentes das superfícies lisas e 

vibrantes de Barbosa (Figura 18).  

 
Figura 13 - Iaponí Araújo, Mariana e o Capitão de Navio, 1975, [técnica não informada], 50 x 70 cm. 

 

Fonte: Ardies (s.d.). 
 

Figura 14 - Rodolpho Tamanini Netto, Os ciclistas, 2015, óleo sobre tela, 80 x 60 cm. 

 

Fonte: Ardies (s.d.). 
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Figura 15 - Crisaldo Morais, Nossa Senhora das Dores, 1981, óleo sobre tela, 40 x 30 cm. 

 

Fonte: Lordello (s.d.). 
 

Figura 16 - Ana Maria Dias, O vendedor de melancia, [s.d.], [técnica não informada], 30 x 40 cm. 

 

Fonte: Ardies (s.d.). 
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Figura 17 - Dila (Dileusa Dinis Rodrigues), Reisado, [s.d.], litografia aquarelada, 40 x 62 cm. 

 

Fonte: Ardies (s.d.). 
 

Figura 18 - Josinaldo Ferreira Barbosa, Os gameleiros de Januária, 2007, acrílica sobre tela, 60 x 80 
cm. 

 

Fonte: IIAN (2012). 
 

Outrossim, variam as disposições imagéticas e a organização geral dos 

elementos expressados. Há a composição justa de E. Rosaria Silva (Campo Belo 

[MG], 1937) (Figura 19), que faz a tela parecer pequena para o tanto que se quer dizer. 

Como quem conta uma história tão absurda que se faz perder o fôlego. Há também 

quem expresse uma espécie de silêncio, com vazios ocasionais, tal qual as pinturas 

de Edivaldo (Itambé [PR] - 1956) (Figura 18).  
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Figura 19 – E. Rosaria Silva, [título não informado], [s.d.], [técnica não informada], [dimensões não 
informadas]. 

 

Fonte: IIAN (2012). 
 
Figura 20 - Edivaldo Barbosa de Souza, Cozinhando bananas, 2014, acrílica sobre tela, 70 x 50 cm. 

 

Fonte: GINA (s.d.). 
 

Os artistas naïf, portanto, vivem pela expressão do que se deseja ser dito, do 

que se observa atentamente na vida, seja ela simples e pacífica, seja ela turbulenta e 

dolorosa. Acerca da nomenclatura naïf, ingênuo em francês, Brodskaïa (2000, p. 26, 
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tradução nossa) assevera que “[...] o termo ‘artista naïf’ traz à mente uma imagem do 

artista enquanto uma pessoa muito humana”. 

 No Brasil, a Arte Naïf ganha força no século XX, encontrando terreno favorável 

(dentro dos limites de aceitação e apreciação dessa classificação pelo sistema da arte) 

na atmosfera do modernismo, onde muito se falava da busca de uma arte nacional 

desvinculada dos modelos europeus (FREITAS, 2011). Uma vez aberto o espaço para 

discussão de outras formas de fazer arte, os pintores naïf foram ganhando visibilidade 

e validação no circuito artístico.  

 Esse debate sobre a arte verdadeiramente brasileira encontrou similaridades 

com a arte produzida por aqueles que olhavam ao seu redor e estampavam a cultura 

e o dia a dia dos tantos Brasis existentes pelo país. Tratava-se de uma expressão de 

pessoas reais, que atentamente registravam seu olhar sobre a vida e as coisas, 

mediadas pelos seus próprios sensos de estética e harmonia.  

 Os temas abordados são nacionais e remetem desde culturas populares pelo 

país até festividades regionais específicas. A cultura afro-brasileira é fortemente 

representada, perpassando pelos aspectos religiosos e pelo cotidiano doméstico, 

presente em trabalhos de artistas como Rosina Becker do Vale (Rio de Janeiro [RJ], 

1914 - Rio de Janeiro [RJ], 2000), Maria Auxiliadora (Campo Belo [MG], 1935 - São 

Paulo [SP], 1974), Ivan Moraes (Rio de Janeiro [RJ], 1936 - Rio de Janeiro [RJ], 2003) 

e Raquel Trindade (Recife [PE], 1936 - Embu das Artes [SP], 2018). Há também uma 

atenção ao trabalho do agricultor e da vida na roça, do brasileiro simples e trabalhador, 

sendo Nelson Pimenta (Caravelas (BA), 1957 – Cuiabá (MT), 2017), Marcelo 

Schimaneski (Ponta Grossa [PR], 1967) e Neves Torres (Conselheiro Pena [MG], 

1932) alguns dos nomes a integrar essa temática em suas obras.  

 

2.3 A inserção de artistas naïf no sistema da arte e em exposições no Brasil 

 

A inserção de artistas naïf no sistema da arte brasileiro, especificamente 

dentro dos espaços expositivos, passa por altos e baixos. Ao mesmo tempo que 

alguns nomes eram “descobertos” a partir dos anos 1940, a presença deles em 

exposições encontrava constantes percalços. Maria Helena Sassi Freitas (2011, p. 33) 

cita o exemplo da Bienal de São Paulo que, da década de 1950 em diante, “começou 

a seguir o caminho rígido da pesquisa dada pela Documenta de Kassel, da Alemanha 

[...]. A partir de então a seção de artistas populares foi extinta e a entrada de artistas 
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ingênuos praticamente proibida pelos júris”. Sobre o assunto, Geraldo Edson de 

Andrade (1998, p. 11) explana: 

 
Essa marginalização que lhe é imposta é responsável por sua ausência dos 
grandes eventos, como o “Salão Nacional de Artes Plásticas”, realizado pela 
Funarte, que, embora o regulamento anuncie ser aberto a qualquer tendência 
artística, simplesmente a ignora. Não é outra também a atitude da “Bienal 
Internacional de São Paulo”, que em princípio, nos anos 50 especificamente, 
a acolheu calorosamente e, depois, deixou-a de lado, só raramente 
reconhecendo o seu valor implícito. Por conseguinte, o trabalho do pintor 
ingênuo acaba ficando restrito a umas poucas galerias especializadas e sem 
nenhum acompanhamento crítico.  
 

 É interessante observar, entretanto, a ascensão de alguns artistas, assim como 

as mudanças ocorridas em relação à percepção de suas obras com o passar do 

tempo. A pintora Maria Auxiliadora teve sua primeira exibição individual em 1971, na 

Biblioteca do Consulado Americano em São Paulo, com organização do cônsul Alan 

Fisher (BÜLL, 2007). Dez anos depois, já após seu falecimento, é realizada a segunda 

mostra individual, no MASP, fato que se repetiria somente trinta e sete anos depois, 

com Maria Auxiliadora: Vida Cotidiana, Pintura e Resistência (2018), novamente no 

MASP. O que ocorreu durante esse intervalo de tempo? De fato, muitos artistas 

passam por altos e baixos, têm momentos de evidência e de esquecimento, que se 

alternam entre si, contudo, tal instabilidade parece ser ainda mais comum entre os 

naïfs.  

 O crítico Theon Spanudis analisa o caso de José Antonio da Silva em artigo de 

1956 para a revista paulista A&D: Arquitetura e Decoração. No texto, Spanudis 

denuncia, com grande revolta, o tratamento dado ao artista pela crítica brasileira que, 

após alguns primeiros anos de elogios e apoio, tornou-se indiferente e até maldosa 

com o conjunto da obra de José Antônio da Silva. O desinteresse e, por vezes, o 

menosprezo pelo seu trabalho aconteceu quando Silva começou a aprofundar o 

estudo de suas próprias técnicas, realizando diferentes experimentações plásticas. 

Spanudis (1956, p. 1) compartilha algumas contradições da situação: 

 
Um crítico que inicialmente o aclamara como o “único pintor brasileiro”, 
perdendo as esperanças de controlar toda a produção do pintor para negociá-
la, passou a acusá-lo de uma produtividade mercantil, em série e para fins de 
lucro, afirmando que apenas os primeiros quadros de Silva possuíam valor 
artístico. Exaltado pela maioria dos críticos paulistas, foi entretanto quase 
totalmente rejeitado no Rio de Janeiro, onde alguns chegaram a afirmar que 
Silva não era um pintor primitivo, mas um primário cujas tentativas pictóricas 
não ofereciam o menor interesse artístico. 
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 É impossível não ter a impressão de que os artistas naïf são colocados, muitas 

vezes, em pequenas caixas das quais não devem sair, o que fica claro quando se 

observa um certo ápice no momento da “descoberta” de seus trabalhos por terceiros, 

seguida adiante de momentos de silêncio e isolamento dentro do circuito das artes. É 

como se a crítica e os artistas acadêmicos precisassem de novos impulsos e 

inspirações para manter as artes frescas e empolgantes, mas, no momento em que 

essa vontade é saciada, viram-se as costas para as fontes.  

Theon Spanudis (1956, p. 4) declara que “os responsáveis insistem sempre em 

mandar para o exterior os cansativos e anêmicos representantes da burguesia 

brasileira de ontem [...]”, limitando-se, assim, o alcance e o reconhecimento dos naïfs 

nos espaços expositivos, enquanto artistas brasileiros modernos ou contemporâneos. 

Spanudis compartilha a fala de Léon Degand (apud SPANUDIS, 1956, p. 4) na revista 

Art d’aujourd’hui que diz “o Brasil não deve ignorar os seus artistas mais originais, 

embora sejam eles ingênuos”, demonstrando que, inclusive na Europa, se percebia o 

rechaço brasileiro pelos seus artistas naïf. 

Um momento de mudança da cena naïf brasileira, todavia, se deu no fim dos 

anos 1980, quando o Sesc Piracicaba, no estado de São Paulo, começou a 

desenvolver projetos dentro desse recorte. Uma figura decisiva dessa história foi a de 

Antônio do Nascimento, funcionário do Sesc que, ao conhecer um admirador de arte 

naïf, José Nazareno Mimessi, foi apresentado a este universo (D’AMBROSIO, 2013).  

 A Bienal Naïfs do Brasil, dessa forma, consolida-se como o principal veículo 

expositivo para artistas naïf e/ou populares em âmbito nacional. Tal conquista de 

espaço é de grande importância, pois, apesar de se reconhecer os debates sobre o 

isolamento imposto aos artistas naïf dentro de mostras tão fechadas em si, é também 

preciso compreender a postura de marginalização a pairar sobre essa classe de 

artistas. Posto isso, é essencial que exista um lugar que os reconheça e os apoie 

dentro do circuito das artes, não como destino final, mas como um dos tantos pontos 

dentro de trajetórias em potencial. 

 Considerando as reflexões ora expostas, o presente trabalho desenvolve um 

recorte direcionado às duas últimas Bienais Naïfs do Brasil do Sesc Piracicaba: 

Daquilo que escapa (2018) e Ideias para adiar o fim da arte (2020), discutidas nos 

capítulos a seguir e relacionadas nas considerações finais. 
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3 Bienal Naïfs do Brasil (2018) – Daquilo que escapa 

 

O corrente capítulo apresenta a 14ª Bienal Naïfs do Brasil, sob o título Daquilo 

que escapa, realizada em 2018. Será explorado aqui seu recorte curatorial através da 

análise dos textos produzidos pelos curadores, com o objetivo de melhor entender os 

anseios e propósitos dessa mostra, posto que cada edição da Bienal Naïfs conta com 

curadorias e projetos singulares. Além disso, discutir-se-á a proposta educativa, o 

projeto expográfico e serão analisadas algumas das obras presentes na exposição. 

É importante ressaltar que, perante a distinção entre os projetos curatoriais das 

edições da Bienal Naïfs do Brasil, cada exposição sugere uma leitura para com a arte 

naïf diversa, mas complementar, expandindo, assim, o entendimento de sua natureza. 

Daquilo que escapa foi especialmente escolhida para estudo pelo seu caráter solícito, 

por meio do qual se instala uma abertura de diálogo sincera com os artistas. A equipe 

curadora aproxima-se dessas pessoas e dos seus ambientes de trabalho, muitas 

vezes coincidentes com suas residências, e é convidada a adentrar histórias e vidas. 

Desse modo, os textos curatoriais abrem espaço para relatos de encontros cordiais 

com os artistas e seus trabalhos, evocando o fascínio e o respeito com a produção 

naïf. O encanto, a tradição e a pluralidade, portanto, são aspectos destacados na 

percepção da Arte Naïf desta edição, conforme poderá ser observado a seguir.  

 

3.1 Sobre a 14ª edição 

 

A 14ª edição da Bienal Naïfs do Brasil, de Piracicaba, intitulada Daquilo que 

escapa (2018), teve curadoria conjunta de Ricardo Resende, Armando Queiroz e 

Juliana Okuda Campaneli para a exposição, com educativo sob curadoria de 

Alexandre Araújo Bispo. Optou-se por voltar a atenção da referida bienal ao processo 

de criação do artista naïf (BIENAL, 2018), a fim de, a partir da observação de suas 

práticas de trabalho, alcançar um entendimento mais amplo da Arte Naïf no cenário 

nacional.  

Tal proposta curatorial se alicerça “na construção de caminhos e 

possibilidades” (BIENAL, 2018), ou seja, debruça-se sobre os ateliês e as conversas 

com os artistas, para então tecer uma compreensão do que é a Arte Naïf e, 

consequentemente, de quem são aqueles que a constroem a cada dia. Dessa forma, 
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os curadores realizaram uma série de visitas aos artistas selecionados e 

compartilharam um pouco disso em seus textos curatoriais explorados mais à frente.  

As visitas presenciais, realizadas previamente ao cenário pandêmico atual, 

evocam uma relação de proximidade entre artista e curador, uma vez que não se trata 

mais de um agente de arte em busca de uma nova descoberta (ou, ainda, mercadoria), 

conforme discutido na Capítulo 1, mas sim de um encontro amistoso para compartilhar 

lições de vida. Essa estratégia dá esqueleto à exposição, que busca entender a Arte 

Naïf a partir de seus artistas, seres de carne e osso, com histórias e experiências 

próprias.  

Trata-se de perceber que a Arte Naïf vista “de cima”, como uma vitrine de belos 

quadros, falha em entender os seus reais motivos e contextos. Nesse caso, os artistas 

naïf pincelam um grande mosaico a representar o verdadeiro Brasil, e tratam de 

colocar a expressão como prioridade, criando sobre o que viveram e vivem. As obras 

falam por si, mas os artistas também. A exposição conta com “mais de 200 obras 

produzidas por 121 artistas, 107 selecionados e 14 convidados, advindos de 21 

estados brasileiros” (BIENAL, 2018). 

 

3.2 Tessituras e definições da Arte Naïf por meio do discurso curatorial 

 

O curador Ricardo Resende9 registra em seu texto algumas das visitas 

realizadas para o desenvolvimento da exposição, dentre elas as de Raquel Trindade, 

Dona Carmela e do coletivo Mãos de Barro. Suas impressões ratificam a qualidade 

humana da Arte Naïf, incorporada nos encontros ao vivo com os artistas. Resende 

(2018, p.14) diz: 

 
A arte pura, como linguagem, é o modo de realização estética que dá forma 
expressiva para narrativas pintadas, esculpidas e moldadas que retratam o 
cotidiano de muitos artistas que se identificam e querem ser “naïfs”. Puros em 
outra palavra. Diria ainda, ser um modo político de viver, de agir e de observar 
o mundo através da arte sem formulação de conceitos, por isso livre e 
primordial, para ser pura. 
 

 
9 Ricardo Resende (Guaranésia [MG]) é curador atuante no circuito de arte contemporânea. “Foi diretor 
do Museu de Arte Contemporânea do Centro Cultural Dragão do Mar de Arte e Cultura, em Fortaleza, 
do Centro de Artes Visuais Funarte, do Centro Cultural São Paulo e, desde 2014, é curador chefe do 
Museu Bispo do Rosário no Rio de Janeiro.” (COBOGÓ, s.d.). 
COBOGÓ. Ricardo Resende. In: Cobogó, s.d. Disponível em: <https://www.cobogo.com.br/ricardo-
resende>. Acesso em: 10 mai. 2022. 
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Resende evoca a pureza da Arte Naïf em sua sinceridade, discutida 

previamente no capítulo 2, e é tal clareza que evoca o magnetismo dessa arte. “São 

pinturas compreensíveis. Se querem compreender, é só olhar. São infiltradas na 

sociedade.” (RESENDE, 2018, p. 14). É preciso estar aberto não só para o 

desconhecido, mas também para aquilo que nos rodeia todos os dias, 

constantemente, e passa despercebido pela invisibilidade da banalização das coisas. 

É sobre o que sempre esteve ali, sobre o que está diante dos seus olhos, porém não 

se olha a fundo.  

O artista naïf é aquele que, por vezes, faz esse percurso em direção ao que é 

subestimado, e, com uma simplicidade astuta, tira dali sua matéria-prima, como quem 

vê o invisível. Não mira nos ideais estrangeiros de um Brasil-Europa. Por isso mesmo, 

suas obras são povoadas pelos brasileiros das ruas, das roças, dos morros, dos 

terreiros, das igrejas e das vilas.  

Nesse sentido, como diz o ditado popular, enquanto os outros artistas 

brasileiros vinham com o fubá, os naïf estavam com o angu pronto. A questão da 

representatividade era e é natural em suas obras, uma vez que tais artistas 

contemplavam e viviam o Brasil que pintavam. Ou seja, não se trata da figura de um 

“caipira” distante, imaginado e romantizado na tela; não se trata de uma baiana 

desconhecida e exoticizada; são seus vizinhos, amigos, familiares e eles mesmos. 

 
A temática também é o povo negro, o povo simples, o povo indígena, as suas 
festas, suas religiões e suas crenças. São pessoas que vivem à margem do 
sistema da arte elitista dos grandes centros urbanos. Vivem no coletivo. 
Trabalham no coletivo. Mostram no coletivo. A vida não é dada de mão 
beijada para elas (RESENDE, 2018, p. 15). 
 

É uma arte sobre a cultura e para a cultura, não no sentido massificado e 

acrítico, mas sob a perspectiva do povo, do popular, daquilo que é da gente, que “a 

história da humanidade traz na sua esteira, nos contando oral e visualmente através 

das imagens, das formas e da música” (RESENDE, 2018, p.14). 

Armando Queiroz10 traz em seu texto a poesia da Arte Naïf ao salientar artistas 

como Valdeck de Garanhuns, Dona Nina Abreu, Shoku Suzuki, Izabel do Vale do 

 
10 Armando Queiroz (Belém [PA]) é artista e curador. Possui trabalhos em diversas linguagens e expõe 
desde 1993 (PRÊMIO PIPA, s.d.). “Em 2012, foi diretor do Museu da Imagem e do Som do Pará – MIS-
PA. De 2013 a 2015 foi Diretor do Espaço Cultural Casa das Onze Janelas.” (PRÊMIO PIPA, 
s.d.).Atualmente “é professor substituto da Faculdade de Artes Visuais do Instituto de Linguística e 
Letras e Artes - ILLA, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará - Unifesspa em Marabá (PA).” 
(ESCAVADOR, s.d.). 
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Jequitinhonha, Hélio Melo, Pituku Waiãpi, entre outros. Nos trabalhos desses artistas, 

Queiroz aborda a beleza do fazer arte enquanto mecanismo de busca e descoberta 

de mistérios. Pois, em cada obra se entende uma porção de um outro mundo, às 

vezes, distante de nós e, ao mesmo tempo, tão familiar ao artista. Por isso, Queiroz 

(2018, p. 20, grifo nosso) fala sobre uma “poesia que nos faz questionar o lugar 

naturalizado de poder das coisas impostas pelo mundo e a incapacidade de falar pela 

boca do outro. [...] Se não podemos falar pela boca do outro, podemos ouvir por outras 

vozes e sentimentos”.  

A distância em relação aos artistas naïf, imposta pelo sistema das artes, cria 

lacunas profundas na História da Arte brasileira, que acaba por se desconhecer nas 

suas ramificações interiores. Um retrato incompleto. Uma narrativa contada, de fato, 

pela voz do outro. É preciso ouvir para resgatar o que foi perdido, porém, para isso, é 

necessário reconhecer a perda. É imprescindível olhar tais trajetórias pouco 

reconhecidas e questionar: por que estão na penumbra da história de um país quando 

são eles seus protagonistas? 

Queiroz (2018, p. 22) assim encerra sua reflexão: “Que todos se vejam 

espelhados e se reconheçam em suas matrizes mais profundas. Cientes de que nada 

se perde que não possa ser encontrado novamente em integridade e inteireza. Mesmo 

aquilo que acreditamos não termos perdido”. 

Juliana Okuda Campaneli11 (2018) busca analisar a categoria naïf em Arte e o 

convívio entre diferentes formas de existência a partir da concepção de uma linha 

temporal da arte brasileira, que abriga diferentes práticas em um mesmo período, 

apesar dos diferentes status concebidos a esses saberes. Acerca do tema, constata 

 
PRÊMIO PIPA. Armando Queiroz. In: Prêmio Pipa, 2019. Disponível em: 
<https://www.premiopipa.com/pag/artistas/armando-queiroz/>. Acesso em: 10 mai. 2022. 
ESCAVADOR. Armando Queiroz. In: Escavador, 2022. Disponível em: 
<https://www.escavador.com/sobre/6364462/armando-de-queiroz-santos-junior>. Acesso em: 10 mai. 
2022. 
 
11 Juliana Okuda Campaneli é curadora e arte-educadora. Possui experiência nas áreas de gestão 
cultural e nas Artes Visuais, com destaque para atuação de longa data no Sesc de São Paulo. 
Atualmente trabalha como assistente técnica da Gerência de Artes Visuais e Tecnologia do Sesc São 
Paulo (SESC SP, 2019) e realiza doutorado na área de Cultura e História da Arte na Universidade de 
Lisboa (LINKEDIN, s.d.). 
SESC SP. Mostra de Arte da Juventude anuncia selecionados para sua 29ª edição. In: SESC São 
Paulo, 2019. Disponível em: <https://www.sescsp.org.br/mostra-de-arte-da-juventude-anuncia-
selecionados-para-sua-29a-edicao/>. Acesso em: 10 mai. 2022. 
LINKEDIN. Juliana Okuda Campaneli. In: Linkedin, s.d. Disponível em: 
<https://br.linkedin.com/in/juokuda?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F>. 
Acesso em: 10 mai. 2022. 
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que “[...] há saberes que sobrevivem ao tempo e resistem à dominância de outras 

formas de conhecimento, estabelecendo relações de coexistência” (CAMPANELI, 

2018, p. 25). 

Retorna-se, portanto, à ideia de resgate do que foi perdido, ou seja, dos 

conhecimentos sobrepujados pelo que é colocado enquanto “alta arte”, seja ela a arte 

francesa introduzida no país na época do Império, seja a arte modernista que buscava 

uma voz nacional, mas vinha de famílias da elite e era, majoritariamente, influenciada 

pelas academias francesas. Campaneli (2018, p. 25) reflete sobre esses 

desencontros: 

 
[...] pensava sobre como as práticas, as formas de ensino-aprendizado e as 
posições sociais do artista no período do barroco brasileiro poderiam ter sido 
preservadas ao longo do tempo, de forma simultânea às práticas dos artistas 
acadêmicos participantes dos salões de pintura histórica do século XIX, dos 
artistas do modernismo brasileiro da Semana de 1922 e dos artistas 
contemporâneos, entre outros. 
 

 Com relação à Arte Naïf, compreende que há uma concepção clara por parte 

daqueles que constituem essa comunidade: a necessidade de se preservar e dar 

espaço a uma arte livre de amarras e o reconhecimento de que “há nessa conduta um 

caráter de utopia, ligado à ideia de liberdade e de inovação criadora e expressiva” 

(CAMPANELI, 2018, p. 26).  

 A dita liberdade que permeia o naïf também coincide com a diversidade de 

concepções sobre sua própria natureza. Dentre as convergências, se estabelecem as 

divergências que exemplificam a complexidade de se tratar a Arte Popular, descrita 

por Campaneli (2018, p. 26) como “um problema duplo”. Devido aos conflitos entre a 

arte erudita e a arte popular, para alguns o naïf se coloca enquanto uma ferramenta 

de expressão liberta das expectativas hegemônicas, que abraça os saberes da vida e 

da espontaneidade. Para outros, apresenta-se como uma ingenuidade deslocada, 

insuficiente para descrever seus feitos. Destaca-se entre os relatos dos curadores, a 

fala de Nilson Pimenta (apud CAMPANELI, 2018, p. 26) em sua ficha de inscrição, na 

qual diz “Popular sim, ingênuo jamais”. 

 O que é certo, para Campaneli (2018), é o desejo que todos têm de ocupar os 

espaços de arte, posto que seus trabalhos e sua estética não são comumente 

contemplados no circuito das artes. Aqui, está uma questão a ser levada em 

consideração, a rejeição à estética naïf. A pintura, dentro da História das Artes, ocupa 

um espaço onipresente muito ligado ao modelo clássico e de belas artes, tendo seu 
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status desafiado, por exemplo, a partir dos anos 1960 com as performances, site 

specific, land art e outras linguagens expandidas.  

 Todavia, é essencial compreender a diversidade existente dentro da categoria 

“pintura” e como o mercado da arte, amparado pelos dispositivos capitalistas de 

consumo, soube, e sabe, trazer à elite a arte que já foi marginalizada. Em outras 

palavras, uma obra de Basquiat é adquirida na casa dos milhões, enquanto um 

pequeno quadro realizado por um artista ribeirinho é vendido em uma praça por um 

valor simplório e, provavelmente, nunca verá as paredes brancas de uma galeria ou 

museu. Tudo isso acontece em um mesmo sistema, e, por isso, é tão importante 

reconhecer as disparidades e contradições que circundam as artes. É uma questão 

muito mais complexa do que entender a pintura enquanto “alta arte” e um grafite 

enquanto uma expressão urbana desprestigiada, por exemplo.  

 

3.3 Expografia  

 

O projeto expográfico de qualquer exposição, idealmente, está intimamente 

entrelaçado com as intenções curatoriais, pois é na expografia que a fisicalidade da 

curadoria toma forma.       

 
Em geral, o arquiteto ou outro profissional responsável pela expografia 
trabalha em conjunto com o curador para “espacializar” os conceitos 
curatoriais. Para Lisbeth Rebollo Gonçalves [2004, p. 37], professora da ECA-
USP e ex-diretora do MAC-USP, a expografia “demarca a localização cultural 
da produção artística mostrada por múltiplos recursos; além dos 
documentais, destacam-se o desenho do espaço, o uso da luz e da cor e 
muitas vezes, também, recursos sonoros e outras tecnologias” (CARVALHO, 
2014, p. 110). 
 

 A partir da organização do espaço expográfico, é pensado um corpo para o 

projeto curatorial, no qual se incluem núcleos, percursos, estruturas para display das 

obras, entre outros. Busca-se transmitir os desejos da curadoria para o público através 

de experiências sensoriais, em outras palavras: 

 
[...] os criadores da exposição precisam traçar inúmeras estratégias para 
tornar o conteúdo exibido atraente e verdadeiro aos olhos do público. A 
cenografia é, portanto, uma das estratégias utilizadas para dar veracidade ao 
tema e facilitar a compreensão do público sobre o assunto da exposição 
(FIGUEIREDO, 2011, P. 32). 
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Figura 21 - Vista da entrada da exposição com texto curatorial. 

 

Fonte: Afonso (2018). 
 

O projeto expográfico da 14ª edição da Bienal Naïfs do Brasil de Piracicaba 

ficou por conta da arquiteta Claudia Afonso, em colaboração com Marcus Vinicius 

Santos e assistência de Clara Kanazawa. Afonso (2018) propôs a expansão do 

espaço expositivo para dentro da varanda do prédio do Sesc, criando uma locomoção 

mais livre dentro da mostra, além de contribuir para maior ventilação do local.  

 
Figura 22 - Vista de parte da exposição. 

 

Fonte: Afonso (2018). 
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Figura 23 - Vista de parte da exposição. 

 

Fonte: Afonso (2018). 
 

Os painéis a sustentar as obras tinham bases discretas no piso do prédio, 

criando uma ambiência de leveza para as estruturas. O mobiliário da exposição 

também foi desenvolvido por Claudia Afonso e emanava a mesma natureza leve e 

simples das demais estruturas. Em contrapartida, o espaço do Sesc foi imerso na cor 

azul a partir da coloração do piso em contraste com os painéis brancos.  

 
Figura 24 - Display dos painéis. 

 

Fonte: Afonso (2018). 
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Figura 25 - Mobiliário do educativo. 

 

Fonte: Afonso (2018). 
 
3.4 Curadoria educativa 

 

 O arte-educador Alexandre de Araújo Bispo é o responsável pelo educativo da 

Bienal Naïfs do Brasil 2018. No texto Que a cultura jamais escape à educação e vice-

versa, Bispo (2018) compartilha um pouco de seu percurso enquanto educador nos 

espaços expositivos, nos quais a cultura sempre emoldura as propostas curatoriais. 

Sobre sua postura enquanto educador, declara que “[...] a arte educação e a mediação 

cultural não reduzem obras e artistas, ao contrário as distribuem para um maior 

número de pessoas e constroem no diálogo sentidos insuspeitos” (BISPO, 2018, p. 

31). 

 Ainda no que diz respeito às suas práticas, Bispo pontua acerca do uso e da 

definição da curadoria educativa, termo adotado por ele em relação às nomenclaturas 

de projeto educativo ou coordenação educativa: 

 
Curadoria educativa implica, pois, que a noção de educação esteja nos 
processos e no horizonte decisório do que será a exposição o quanto antes 
e, na medida do possível, que o curador educativo participe ativamente como 
parceiro do curador geral, que tenha contato com museólogos, arquitetos e 
equipe gestora da instituição que receberá a exposição. Mais ainda, o curador 
educativo deve estar em mesas de debates ajudando a desenhar a política 
cultural da instituição, as prioridades orçamentárias e a relação com o 
território vizinho ao museu ou instituição cultural (BISPO, 2018, p. 33). 
 

 É possível, portanto, relacionar as horizontalidades da Arte Naïf (entre seus 

artistas e não em relação à sociedade) com a curadoria da aludida Bienal que, no 
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relato de Bispo, demonstra ter sido construída a partir de processos colaborativos e 

de constante comunicação e troca entre curadores e arte-educador. Dessa forma, foi 

possível construir um plano de exposição com conexões diversas e desdobramentos 

como curso de formação de educadores e formação interdisciplinar de professores. 

O projeto educativo da exposição se alicerça nas obras de Paulo Freire e Ana 

Mae Barbosa, tomando como referencial a análise, produção e contextualização de 

obras a partir da bagagem social e cultural dos discentes e docentes. É proposto um 

percurso pontuado por imagens disparadoras, sendo elas obras selecionadas para 

discutir temáticas comuns, e conceitos disparadores, ou seja, os panos de fundo para 

as leituras e contextualizações educativas. 

 Alexandre de Araújo Bispo suscita diferentes pontos convergentes às obras da 

Bienal, a exemplo do humor, do fantástico e da religiosidade afro-brasileira, 

relacionando-os a disciplinas escolares e apresentando possibilidades para projetos 

transdisciplinares nos espaços educativos.  

 Foram selecionados conceitos disparadores a partir das bienais anteriores e da 

edição desta Bienal, entre eles “ativismo”, “sagrado”, “onírico”, “cultura nacional” e 

“resistência cultural”. Tais conceitos foram dispostos para serem destacados e 

guardados em um bolso disponível na contracapa do material educativo, abrindo 

espaço para a criação de atividades diversas. É possível pensar, por exemplo, em 

sorteio de temas para a produção de obras, no estabelecimento de relações entre 

obras e assuntos destacados ou até na proposição de projeto curatorial a partir dos 

temas. Ainda no que concerne ao caráter participativo da publicação, há duas páginas 

em branco para serem preenchidas pelo leitor com suas próprias produções pessoais. 

No caso de uma turma escolar, é sugerido que todos os estudantes realizem sua 

produção, cabendo ao professor, finalmente, realizar uma curadoria acompanhada de 

discussão e leitura dos trabalhos. 

 Ao final da publicação do educativo, é apresentada a sessão 14ª Bienal em 

Números, em que dados quantitativos são fornecidos acerca da exposição e de seus 

participantes. Sobre a participação por estados, São Paulo supera intensamente o 

número de artistas das demais localidades. Evidencia-se essa disparidade ao 

comparar, por exemplo, sua representatividade de 37 (trinta e sete) selecionados, com 

Mato Grosso, segundo estado a possuir maior número de inscritos, totalizando apenas 

8 (oito) representantes. O mesmo ocorre com o Sudeste, cuja presença na Bienal 

diverge imensamente da participação da região norte, ilustrando, respectivamente, 
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54% (cinquenta e quatro por cento) e 6% (seis por cento). Os dados com relação à 

representatividade de gênero mostram maior protagonismo dos artistas homens, que 

compõem 68% dos artistas expostos, em comparação com a participação feminina de 

32% (BISPO, 2018).  

 

3.5 Obras 

 

A seguir, serão discutidas algumas das obras presentes na 14ª Bienal Naïfs do 

Brasil, a partir de observação e leitura das imagens para maior elucidação da Arte 

Naïf, em suas convergências e diversidades. 

 
Figura 26 - Alex dos Santos, A febre amarela, 2018, acrílica sobre tela, 70 x 100 cm. 

 

Fonte: Sesc (2018). 
 

 O artista Alex dos Santos traz em seus trabalhos um sentimento forte de 

denúncia e registro histórico, estampando suas telas com textos literais e visuais. Em 

A febre amarela (2018) (Figura 26), a situação do surto de casos da doença viral é 

ilustrada de forma quase cíclica, sem começo ou fim exatos, de forma a convidar os 

olhos do observador a vagar pelas diferentes cenas. A organização imagética 

proposta por Santos reforça a narrativa caótica do acontecimento, em que 

desinformações acerca da contaminação por parte de macacos causaram uma onda 

de hostilidade por parte da população com esses animais.  
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Figura 27 - Alex dos Santos, Violência contra mulher, 2018, acrílica sobre tela, 70 x 100 cm. 

 

Fonte: Sesc (2018). 
 

 Compartilhando da mesma energia caótica, também foi exposta a obra 

Violência contra mulher (2018) (Figura 27), na qual Santos constrói cenas banalizadas 

pelos jornais de crimes sensacionalistas. O excesso de informações da pintura evoca 

um desespero por parte de quem a contempla, pois, o sentimento que se instaura é 

aquele de quem testemunha uma história trágica de forma passiva e apática. O terrível 

fim já está escrito e decidido. A obra nos questiona: resta observar?  

Algo nas pinceladas rudes e nos rostos ora contemplativos ora maquiavélicos 

dessas obras fazem lembrar os olhares vazios das telas de Emil Nolde ou as 

expressividades angustiantes de Edvard Munch.  

A característica do registro cotidiano, neste caso, carrega as denúncias das 

disparidades sociais econômicas e de gênero a partir de narrativas imagéticas com 

múltiplos pontos focais.  
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Figura 28 - Arivanio Alves, O casamento do artista – autorretrato, 2017, óleo sobre tela, 44 x 33 cm. 

 

Fonte: Sesc (2018). 
 

Ainda sobre os registros de eventos sociais importantes, O casamento do 

artista - autorretrato (2017) (Figura 28) de Arivanio Alves, retrata seu casamento em 

uma ambiência de sonho. Mergulhado em um azul profundo, o casal se posiciona para 

o retrato de casório. A paisagem se confunde entre realidade e fantasia e, ao fundo, 

uma casa é acolhida por uma nuvem que paira sobre os recém-casados. A figura de 

Arivanio de um lado abraça sua esposa e, de outro, segura firmemente sua paleta e 

pincéis. Ali se faz claro: o artista casa com sua amada e com o seu ofício. Vida e arte 

andam de mãos dadas, assim como o mundo real e os devaneios azuis.  

 

Figura 29 - Carmela Pereira, Saudades, 1994, técnica mista sobre madeira, 29 x 49 cm. 

 

Fonte: Sesc (2018). 
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O azul também protagoniza Saudades (1994) de Carmela Pereira (Figura 29). 

Na tela, um corpo feminino adormecido é acolhido por flores que o dão suporte e 

proteção. Sobre sua cabeça, uma grande mão se estende dos galhos de uma árvore 

seca. Essa mão parece regar as flores e o corpo, provendo uma espécie de proteção 

metafísica. Águas que limpam e purificam como as de um choro doído, daqueles de 

quem sente falta de algo que já foi ou de alguém que já esteve aqui.  

 
Figura 30 - Renata Matusceviko, Era feliz e não sabia, 2017, acrílica sobre tela, 40 x 60 cm. 

 

Fonte: Sesc (2018). 
 

Em Era feliz e não sabia (2017), Renata Matusceviko (Figura 30) constrói uma 

memória nostálgica de tempos mais simples, ilustrada pelo quarto de uma pequena 

casa familiar. A cena parece se passar em uma noite chuvosa, na qual duas crianças 

dormem pacificamente em um beliche, enquanto uma figura feminina mais velha pilota 

a máquina de costura do cômodo. Uma terceira criança faz sua oração antes de 

dormir. As duas camas de solteiro são cobertas por colchas de retalhos coloridas. Os 

leitos são intercalados por pares de sapatos e pequenos itens que trazem 

pessoalidade ao lugar.  

A artista utiliza uma composição de azul e rosa bem específicos, presentes na 

produção das irmãs Maria Auxiliadora e E. Rosaria Silva. Similar a tais artistas, 

Matusceviko também escolhe uma perspectiva que privilegia o maior campo de visão 

possível da cena, todavia, não faz uso dos contornos delimitantes (brancos, no caso 

de Maria Auxiliadora, e pretos, em E. Rosaria Silva).  
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Figura 31 - Dulce Martins, O ninho das serpentes, 2017, óleo sobre tela, 50 x 70 cm. 

 

Fonte: Sesc (2018). 
 

A escolha de perspectiva é destaque na obra O ninho das serpentes (2017) de 

Dulce Martins (Figura 31). Ao retratar a Câmara dos Deputados, a artista coloca o 

formato circular do prédio de forma bidimensional, tencionando, assim, os pontos de 

vista presentes na imagem. É possível observar, por exemplo, à esquerda, um grupo 

de pessoas que se posiciona acima da linha do horizonte, sugerindo uma forma 

circular contínua, quase como uma mandala. A estrutura é cortada pelas linhas 

verticais do fundo da câmara que descem em direção às figuras humanas da pintura, 

representando momentos de votação de pautas, como a reforma trabalhista e a 

reforma da previdência. É possível ler a cena a partir dos cartazes de protesto, como 

“Se você não lutar, a aposentadoria vai acabar” ou “Não à reforma trabalhista”.  

O que se pode compreender enquanto valor comum da Arte Naïf é a 

sinceridade, uma vez que se trata de uma arte que busca a expressão acima de tudo 

e que se expressa de forma clara e concisa, sem jogos ou simulacros. Quem quer 

entendê-la será capaz disso, nas palavras de Carmela Pereira (apud QUEIROZ, 2018, 

p. 19), “Sou o que quero ser… e você também será… e poderá entrar no meu mundo 

e fazer parte dele”. Ou seja, esses artistas criam almejando a livre expressão por 

parâmetros pessoais. Sobre sua produção, Raquel Trindade (apud RESENDE, 2018, 

p. 15) diz: “Eu tenho uma arte que me faz feliz”. 

A “falta” de um contexto acadêmico ou de educação formal na Arte Naïf não 

deve apontar para falhas ou carências, pois o aprendizado desse artista está no seu 

ofício, exercido de forma constante e dedicada. Ele próprio desenvolve seus estudos 
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e técnicas a partir do aprimoramento de suas práticas através dos anos, como um 

cauteloso artesão. Sendo artista, como se enxerga Arieh (2018), ou artífice, como 

aduz Vera Lucchini (2018), todos se encontram enquanto criadores.  

 No próximo capítulo, será apresentada a edição seguinte da Bienal Naïfs do 

Brasil a fim de sugerir outra face da discussão acerca dos artistas naif e suas 

respectivas produções.  
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4 Bienal Naïfs do Brasil (2020) – Ideias para adiar o fim da arte 

 

 O presente capítulo busca retratar a 15ª edição da Bienal Naïfs do Brasil, 

intitulada Ideias para adiar o fim da arte. Assim como no capítulo anterior, serão aqui 

observadas a proposta curatorial, a curadoria educativa, o projeto expográfico e 

algumas das obras presentes na exposição.  

 Esta edição, em especial, foi um dos principais incentivos para a escolha do 

tema do presente trabalho de graduação. Alicerçada na postura decolonial para com 

a arte, a curadoria da mostra evidencia tensionamentos nos circuitos das artes no que 

diz respeito a compreensão da Arte Naïf e do consequente reconhecimento de seus 

artistas. Por conseguinte, levantam-se questões que melhor localizam a Arte Naïf 

diante o circuito de Arte Contemporânea e as práticas curatoriais decoloniais. Tal 

edição, desse modo, enfatiza a visibilização respeitosa de outras formas de se fazer 

e compreender a arte, trazendo para o cerne da discussão os artistas naïf. 

 

4.1 Sobre a 15ª edição  

 

 Nomeada enquanto Ideias para adiar o fim da arte, a 15ª edição da Bienal Naïfs 

buscou uma análise contemporânea e plural da arte naïf a partir do olhar curatorial de 

Ana Avelar e Renata Felinto. Inicialmente programada para ter sua abertura em agosto 

de 2020, esta Bienal deparou-se com o cenário incerto da pandemia da Covid-19 e foi 

inaugurada alguns meses depois, em novembro do mesmo ano (SESC SP, 2020).  

 A edição contou com “125 artistas de 21 estados do país, além do Distrito 

Federal [...]” e “212 obras em suportes diversos” (SESC SP, 2020). As influências para 

o embasamento discursivo e curatorial da mostra são Lélia Coelho Frota e Ana Mae 

Barbosa (como será apresentado mais adiante), que contribuem com diálogos para 

com as obras expostas e selecionadas por edital. A convite de Felinto e Avelar, tal 

exposição recebeu ainda a adição de trabalhos das artistas Carmela Pereira, Leda 

Catunda, Raquel Trindade e Sonia Gomes (SESC SP, 2020).  

 Sobre a seleção de obras e artistas, Avelar e Felinto (2020) destacam a forma 

pela qual esse processo foi realizado, neste caso, por submissões virtuais. Ao 

contrário das edições anteriores da Bienal, nas quais os artistas encaminharam suas 

obras de forma física, a 15ª Bienal, diretamente atravessada pelo cenário pandêmico, 

recebeu os trabalhos via internet. Felinto (2020) vê de forma positiva tal dinâmica, que 
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diz ter possibilitado uma inscrição maior e geograficamente mais variada, reunindo, 

portanto, trabalhos de grande parte do território nacional.  

 Ademais, ressalta-se o cuidado e a atenção voltados aos critérios de escolha 

das obras a fim de se desenvolver uma curadoria efetivamente condizente com seu 

discurso teórico. Em outras palavras, uma vez abordada a perspectiva de um mundo 

da arte plural e atento aos grupos comumente marginalizados no discurso curatorial 

da 15ª Bienal, é imprescindível que as práticas curatoriais do projeto acompanhem 

essa construção discursiva de forma honesta.  

 Renata Felinto (2020) aponta, por exemplo, a preocupação com o equilíbrio 

entre homens e mulheres selecionados, assim como a predileção por artistas de maior 

idade, compreendendo que os jovens possuem muitas oportunidades pela frente, 

enquanto os mais maduros, principalmente no que concerne à Arte Naïf, possuem ou 

possuíram poucas chances de exibir seus trabalhos e consolidar carreiras dentro dos 

espaços expositivos do circuito das artes formalizado.  

 

4.2 Olhares para o naïf a partir dos discursos curatoriais 

 

 Abrindo os textos curatoriais do catálogo, Renata Felinto12 debruça sobre o 

título escolhido para a 15ª edição da Bienal Naïfs do Brasil para desenvolver sua 

perspectiva acerca da arte naïf. Ideias para adiar o fim da arte parte de uma mescla 

entre premissas dos autores Ailton Krenak e Arthur Danto. Krenak discute o 

esgotamento e a exaustão da civilização ocidental contemporânea segundo a 

concepção de ideias para adiar o fim do mundo que, como Felinto explora, faz suscitar 

sentimentos de imediatismo e passividade intrínsecos a essa sociedade abordada 

(FELINTO, 2020). 

 Tais ideias, todavia, não são respostas e soluções rápidas, mas caminhos para 

possibilidades mais viáveis e plurais em saberes. Ou seja, trata-se de uma questão 

 
12 Renata Felinto (São Paulo [SP]) é artista, curadora e educadora. Professora adjunta do setor de 
Teoria da Arte no Curso de Licenciatura em Artes Visuais, na Universidade Regional do Cariri (CE), 
coordena o grupo de pesquisa NZINGA – Novos Ziriguiduns (Inter)Nacionais Gerados na Arte e os 
projetos de pesquisa e extensão YABARTE, “visando ampliar o escopo de propagação e de 
atendimento das pesquisas que têm discutido as ausências de segmentos humanos marginalizados no 
que se refere aos registros e narrativas da história e crítica das artes visuais” (FELINTO, s.d.). Seus 
trabalhos artísticos permeiam interesses afins e tratam de temáticas relacionadas a “a questão da 
identidade negra feminina, deslocamentos e conexões como a globalização em diálogo com a história 
ancestral” (FELINTO, s.d.). 
FELINTO, Renata. Bio. In: Renata Felinto Wordpress. S.d. Disponível 
em:<https://renatafelinto.wordpress.com/bio/>. Acesso em: 20 mai. 2022. 
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de aprender a ver as coisas através dos olhos daqueles que estão aqui há séculos, 

quiçá milênios, e que possuem tanto a compartilhar, apesar de seu sufocamento 

cultural, simbólico e físico.  

 Dessa forma, a partir dessa perspectiva, é preciso reconhecer as outras 

maneiras de se fazer arte que, por questões diversas e já discutidas, são suprimidas 

enquanto pouco lucrativas, não refinadas ou banais. Só através desse 

reconhecimento sincero é possível traçar compreensões mais amplas e ricas da 

História da Arte e da Arte Contemporânea.  

 Quanto à Arthur Danto, Felinto (2020), destaca-se sua contribuição com a ideia 

do fim da arte, a partir da contemporaneidade, na qual ela não é mais compreendida 

com base nos mesmos parâmetros que outrora a davam forma e valor. É o alcance 

do ponto de saturação, no qual uma forma de se fazer algo se mostra insuficiente.  

 Ideias para adiar o fim da arte, portanto, fala de posturas e olhares mais atentos 

e panorâmicos, com perspectivas aguçadas para o passado, presente e futuro, de 

forma a entender o que foi feito e saber o que precisa ser implementado daqui em 

diante para alcançar novos e interessantes lugares.  

 Essa atenção ao naïf impulsiona, justamente, essa “capacidade de criar novas 

ideias” (FELINTO, 2020, p. 19) a partir da imersão em referências e sabedorias pouco 

privilegiadas por aqueles que constroem não só a História da Arte, mas também outros 

campos de conhecimento. Entra em discussão, portanto, a arte naïf enquanto 

estratégia decolonial. Nas palavras da curadora:  

 
Projetamos a ressignificação do termo naïf conforme os usos já feitos pela 
comunidade de artistas que estão sob ele. De escola da ingenuidade o naïf 
se converte, por agora, nessa estratégia decolonial artística de 
enfrentamento, livre para experimentações que rompem com estruturas 
hegemônicas da estética, da linguagem, da técnica, da representação, do ser 
pessoa artista, de como as ideias são gestadas e vivem na arte, para além 
da arte, no mundo, adiando o próprio fim e o nosso (FELINTO, 2020, p. 35). 
 

 Em seu texto, Ana Avelar13 discorre sobre o sistema da Arte Contemporânea, 

que demanda uso de determinados códigos e práticas por parte de seus artistas 

 
13 “Ana Avelar é professora de Teoria, Crítica e História da Arte, na Universidade de Brasília (UnB). Lá 
desenvolveu projetos curatoriais para a Casa Niemeyer entre 2017 e 2021, sendo curadora responsável 
pelo Programa de Residência Artística Internacional OCA. Realizou exposições no Museu de Arte 
Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC/USP) e Centro Cultural Banco do Brasil de Belo 
Horizonte (CCBB-BH), entre outros. Participa de júris de prêmios nacionais, como o Marcantonio Vilaça 
– do qual foi finalista em 2017 –, Pipa e Rumos Itaú Cultural, além do Jabuti em 2019. No mesmo ano, 
foi ganhadora do programa Intercâmbio de Curadores, promovido pela Associação Brasileira de Arte 
Contemporânea – ABACT em parceria com o Getty Research Institute.” (PRÊMIO PIPA, 2022) 
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integrantes, que, inevitavelmente, criam também suas próprias hierarquias. Em 

contraposição, aduz sobre o sistema de Arte Naïf e popular14, o qual, dentro de suas 

próprias dinâmicas, apresenta diferenças em relação à Arte Contemporânea, sendo 

elas: a identificação (ou não) de seus artistas enquanto constituintes do sistema, a 

utilização diversa do ateliê em seus mais variados formatos e uma atividade social 

independente e não necessariamente voltada à mercantilização (AVELAR, 2020).  

 Outra reflexão suscitada, em referência à artista Arissana Pataxó, é a ponte 

entre os sistemas de Arte Contemporânea e da Arte Indígena Contemporânea. Pataxó 

analisa que ambos circuitos e práticas são discutidos a partir do processo da obra de 

arte, e por isso a comunicação é mais que possível entre eles. De fato, o que a 

curadoria desta Bienal traz consigo é o desejo de construir espaços mais complexos, 

nos quais a contemporaneidade se faz pela intensificação das pluralidades e 

diferenças. Trata-se de reconhecer tais sistemas, como a Arte Indígena ou a Arte Naïf, 

enquanto partes do amplo universo que é a Arte, e não como exceções de algo 

(AVELAR, 2020). 

 Em diálogo com Lélia Coelho Frota, Avelar (2020, p. 41-43) comenta sobre uma 

leitura mais horizontal e complexa para com a arte, na qual é possível ver a Arte Naïf 

a partir de diversos espectros:  

 
Há abertura para dialogar com debates em curso da história da arte, da arte 
contemporânea e da realidade atual, mas também é possível conversar com 
as várias tradições, tanto populares como eruditas. [...] Difícil estabelecer 
todas as possibilidades das artes populares e dos/das artistas que compõem 
esse entremeado mundo de costuras heterogêneas.  
 

 Posto isso, a curadoria da 15ª Bienal busca estreitar as relações já existentes 

entre Arte Popular e Arte Contemporânea. Como observado por Frota, as 

possibilidades de tensionamentos são múltiplas e, sob essa perspectiva, Avelar e 

Felinto trazem à mostra artistas convidadas, de diferentes contextos, com o objetivo 

de salientar tais interações. Nos casos de Sônia Gomes e Leda Catunda, integrantes 

dos circuitos artísticos contemporâneos, há um processo de desestabilização em suas 

obras, que habitam o espaço do têxtil e daquilo que bebe das águas da artesania, 

tantas vezes inferiorizada nas hierarquias das artes (AVELAR, 2020). Sendo assim, 

Avelar provoca novas percepções acerca das categorias de arte e apresenta um 

 
PRÊMIO PIPA. Ana Avelar. In: Prêmio Pipa, 2022. Disponível em: 
<https://www.premiopipa.com/pag/ana-candida-de-avelar/>. Acesso em: 20 mai. 2022. 
14 Ana Avelar utiliza esses termos enquanto sinônimos e o mesmo é feito durante a presente análise 
desse texto.  



67 
 

cenário contemporâneo no qual diferentes circuitos, constantemente, se atravessam 

e trocam influências.  

4.3 Expografia 

 

 O projeto expográfico da 15ª edição da Bienal Naïfs do Brasil ficou à cargo da 

arquiteta e cenógrafa Carmela Rocha e da arquiteta Beatrice Perracini. As 

regionalidades arquitetônicas foram o ponto de partida para observar padrões 

recorrentes entre as diferentes culturas representadas pelos artistas da exposição, 

dentre elas “cestaria e pintura indígenas, passando pelas casas ribeirinhas” (ROCHA, 

2020).  

 Desenvolveu-se, assim, painéis de tramas de madeira para a construção do 

espaço da mostra. Esses padrões cruzados permitiam intervalos ou vazios que 

traziam certa transparência ao espaço do Sesc, emanando assim “transparência e 

permeabilidade visual, colocando sempre uma área em relação à outra” (ROCHA, 

2020).  

 
Figura 32 - Vista do painel de entrada da Bienal. 

 

Fonte: Rocha (2020). 
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Figura 33 - Vista do interior da exposição. 

 

Fonte: Rocha (2020). 
 

Figura 34 - Vista do interior da exposição. 

 

Fonte: Rocha (2020). 
 

 Foram criados, também, espaços para as artistas homenageadas, sendo três 

deles ateliês construídos no espaço da varanda do Sesc, nos casos de Carmela 

Pereira, Raquel Trindade e Sanipã, caracterizados por fios verdes a referenciar as 

fitas de festividades brasileiras, e dois na entrada da mostra para Lêda Catunda e 

Sônia Gomes. 
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Figura 35 - Planta da expografia. 

 

Fonte: Rocha (2020). 
 

4.4 Curadoria educativa 

 

Para o educativo, Renata Felinto e Maria Macêdo propõem, primeiramente, 

recortes temáticos comuns entre determinadas obras, como mulheres e o feminino, 

meio ambiente, política, entre outros também presentes no catálogo. Nessas seções, 

as educadoras analisam obras convergentes aos dados temas e sugerem atividades 

afins ao leitor. O material também é constantemente pontuado por páginas em branco 

direcionadas a interações artísticas relacionadas ao capítulo discutido anteriormente. 

Por exemplo, ao fim da sessão Mulheres e o feminino é proposto que se inspecione 

revistas e jornais em busca de imagens de mulheres para a realização de uma 

colagem, procedida pela criação de desenhos que representem tipos de mulheres que 

não foram encontradas nesses recortes (FELINTO; MACÊDO, 2020).  

A proposta educativa é fundamentada, dentre outras referências, na 

Abordagem Triangular de Ana Mae Barbosa. Assim, além da prática e da observação 

das qualidades plásticas e discursivas da obra, há também o diálogo com a 

contextualização teórica acerca dos artistas naïf.  

O processo na abordagem de Barbosa se dá sem hierarquizações entre os três 

pontos do percurso de compreensão dos trabalhos artísticos: “o fazer, a leitura e a 

contextualização” (BARBOSA, 1998, p. 37). Isso significa que tais ações ocorrem de 

maneira fluida, podendo uma contextualização histórica ser o ponto de partida para a 

criação de uma obra, ou o contrário, por exemplo. Ao negar a nomenclatura de 

“metodologia” para sua Proposta Triangular, Ana Mae Barbosa (1998, p. 33) disse 
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estar “convencida de que metodologia é construção de cada professor em sua sala 

de aula”. Dessa forma, em conversa com a obra de Barbosa, a proposta abre espaço 

para os educadores explorarem suas utilizações do material. 

Ainda quanto ao material educativo, questiona-se o ímpeto da produção 

criativa, ou seja, do ato de se propor criar arte sem expectativas exteriores, mas como 

uma experiência de aprendizagem e incorporação de novos saberes, com propósitos 

em si mesma. Ademais, discute-se o que seria o local de criação, contendo no material 

uma breve reflexão sobre a natureza simbólica do ateliê.  

 Tal simbolismo se traduz nos lugares de produção que, no caso de muitos 

artistas naïf, existem nos mais variados formatos. Eles exercem seu ofício como 

podem, seja no tempo livre, nos cantos improvisados da casa ou nos breves intervalos 

de uma rotina dividida entre trabalho, filhos e tarefas domésticas. Para essa conversa, 

é possível referenciar Gloria Anzaldúa (1980, p. 233) em seu texto Falando em 

línguas: uma carta para as mulheres escritoras do terceiro mundo, no qual ela elucida: 

 
Esqueça o quarto só para si — escreva na cozinha, tranque-se no banheiro. 
Escreva no ônibus ou na fila da previdência social, no trabalho ou durante as 
refeições, entre o dormir e o acordar. Eu escrevo sentada no vaso. Não se 
demore na máquina de escrever, exceto se você for saudável ou tiver um 
patrocinador — você pode mesmo nem possuir uma máquina de escrever.  
 

 Ou seja, o ateliê é onde se cria, e o material educativo usa dessa realidade 

entre os naïf para aproximar o público do fazer arte enquanto verbo vivo e 

independente de condições estritamente materiais. 

 Como na edição anterior, a publicação também fornece dados quantitativos 

sobre os artistas expositores, abarcando as categorias de regionalidade, cor/etnia e 

gênero. Em relação à questão geográfica, a região sudeste apresenta o maior número 

de artistas, totalizando 42% (quarenta e dois por cento) da seleção da Bienal. Em 

seguida, o nordeste aponta para 34% (trinta e quatro por cento) da representatividade, 

à frente das regiões do centro-oeste, norte e sul, com porcentagens de, 

respectivamente, 12% (doze por cento), 6% (seis por cento) e 6% (seis por cento) 

(FELINTO; MACÊDO, 2020).  

 Quanto ao recorte racial, os dados apontam uma predominância de artistas 

brancos (38%) e pardos (36%) em comparação aos artistas pretos (16%), indígenas 

(8%) e amarelos (2%). Nas estatísticas de gênero, artistas homens constituem 58% 

(cinquenta e oito por cento) da edição e artistas mulheres, 42% (quarenta e dois por 

cento) (FELINTO; MACÊDO, 2020).  
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4.5 Obras 

 
Figura 36 - Andrea Mendes, Igrejas, 2018, pintura e desenho sobre papel, 45 x 39 cm. 

 

Fonte: Sesc (2020). 
  

As telas Igrejas (2018) (Figura 36) e Festa no Interior (2018) (Figura 37) de 

Andrea Mendes ambientam cenários etéreos, nos quais os seres e as coisas parecem 

flutuar indefinidamente, sem início ou fim. Algumas formas se constituem por massas 

de cor, mas, de repente, viram figuras puramente lineares. É como se Andrea Mendes 

brincasse com a natureza de seu trabalho, que não se faz nem abstrato, nem 

figurativo. Escolhe beber de ambas as águas e encontra suas qualidades nesse local 

do híbrido, do nem aqui e nem lá.  
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Figura 37 - Andrea Mendes, Festa no Interior, 2018, pintura e desenho sobre papel, 44 x 36 cm. 

 

Fonte: Sesc (2020). 
  

As luminosidades criadas pela aquarela (Figuras 36 e 37), na qual todos os 

componentes das imagens são mergulhados, propagam um mistério elétrico, 

composto por finas ramificações brilhantes que abraçam a tela. Esses elementos 

fazem recordar os tentáculos de águas vivas ou ainda a textura dos corais, fazendo 

dos trabalhos de Mendes imensos mares “kandinskyanos” de criaturas fluidas e 

multicoloridas.  

 
Figura 38 - Carmézia, Damurida, 2019, óleo sobre tela, 50 x 70 cm. 

 

Fonte: Sesc (2020). 
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Figura 39 - Carmézia, Dia do Índio, 2019, óleo sobre tela, 50 x 70 cm. 

 

Fonte: Sesc (2020). 
 

Em Damurida (2019) (Figura 38) e Dia do Índio (2019) (Figura 39), Carmézia 

cria composições que ocupam a tela intensamente, de forma a criar espécies de 

estampas. As cenas retratam o cotidiano da cultura Macuxi de forma clara e dinâmica, 

através de figuras graficamente minimalistas e, ao mesmo tempo, astutas em seu uso. 

Ou seja, a artista descreve memórias e registros de sua comunidade, como quem 

conta uma história ou escreve um relato. Nas palavras da própria Carmézia: “Tudo 

que eu passei, eu passo pra tela” (EMILIANO, 2021). 

Em Damurida (figura 38), por exemplo, é possível passear o olhar pelos cantos 

da obra e assimilar a atividade coletiva de uma refeição na aldeia, repleta de biju, açaí 

e peixes. Todos possuem tigelas em mãos, alguns comem sozinhos, mães alimentam 

suas crianças, e um rapaz ainda oferece um pouco da comida a um dos cães que 

rodeiam o banquete. A artista utiliza uma quantidade de cores reduzida e, para 

potencializar seu uso, escolhe o contraste como estratégia visual. Os destaques 

brancos (em alguns objetos das cenas e no contorno de figuras) afiam a composição 

da tela e trazem uma harmonia visual aos quadros, nos quais todas as figuras 

parecem se ligar umas às outras.  
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Figura 40 - Edgard di Oliveira, Ceia dos naïfs no Museu do Silva, 2019, acrílica sobre tela, 50 x 70 
cm. 

 

Fonte: Sesc (2020). 
 

Edgard di Oliveira constrói com muito humor a tela Ceia dos Naïfs no Museu 

do Silva (2019) (Figura 40) que, como o nome sugere, mostra José Antônio da Silva 

realizando uma ceia para artistas naïf, ocupando o assento de Jesus Cristo. Dessa 

forma, Oliveira exalta a importância da trajetória artística de Silva no meio naïf e, 

também, de seu primeiro mestre15, e apresenta uma cena imaginária na qual o já 

falecido artista reuniria outros colegas de ofício em seu museu, em São José do Rio 

Preto.  

 
Figura 41 - Paixão Fernandes, Paisagem I, acrílica sobre tela, 50 x 73 cm, 2019. 

 

Fonte: Sesc (2020). 
 

15 “Nascido em Estrela D’Oeste, em 5 de setembro de 1949, Edgard Barbosa de Oliveira, que assina 
seus quadros como Edgard di Oliveira, começou a desenhar na escola primária e, aos 18 anos, foi 
descoberto pelo célebre pintor primitivista José Antonio da Silva, radicado em São José do Rio Preto, 
que o considerou seu discípulo.” (D’AMBRÓSIO, [s.d.]). 
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Figura 42 - Paixão Fernandes, Paisagem II, acrílica sobre tela, 75 x 52 cm, 2019. 

 

Fonte: Sesc (2020). 
 

As pinceladas protagonizam as telas Paisagem I (2019) (Figura 41) e Paisagem 

II (2019) (Figura 42) de Paixão Fernandes, possibilitando a visualização da postura do 

pincel nos depósitos de pigmento pela cena. A paleta de Fernandes é reduzida e 

composta de cores suaves e impuras. A mistura das tintas, que, ligeiramente, toca os 

pigmentos cinzentos, causa uma impressão gentil aos olhos, em uma luminosidade 

de um fim de madrugada a caminho de um dia ainda não abraçado pelos raios de sol, 

que, por sua vez, tornariam essas cores vibrantes e puras.  

Tudo nas cenas se debruça em curvas, e nem as cercas ou telhados se fazem 

retos. Isso, todavia, não traz confusão à composição, pelo contrário, apenas contribui 

para uma maciez das formas, que evoca uma gentileza imensa, própria de uma 

paisagem interiorana idílica, daquelas que se guarda nas memórias familiares ou se 

cruza pelas estradas do país. 

Acentua-se, assim, parte da abundância visual presente nesta mostra como 

forma de concluir o presente capítulo e encaminhar a discussão para as 

considerações finais, onde serão tratadas percepções e relações referentes às 

edições da Bienal Naïfs do Brasil aqui expostas.  
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Considerações finais 

 

Os artistas naïf percorrem uma longa trajetória, demarcada por altos e baixos. 

Entre momentos de evidenciação de certas figuras e o anonimato de tantas outras, a 

História da Arte passou por modificações com relação à natureza dessa classificação. 

De ingênuos à primitivos, esses artistas foram e ainda são mal compreendidos ou 

apenas vistos enquanto amadores ou espécies de “quase artistas”. É preciso 

reconhecer que, apesar de não possuírem formação acadêmica, há pesquisa e estudo 

nas suas técnicas, desenvolvidas de maneira autodidata. 

Dessa forma, identifica-se que o ato de aprender atravessa outros espaços que 

não aqueles da educação formal e, no caso das Artes, das academias e 

universidades. A assimilação e o aperfeiçoamento de técnicas provêm da constante 

prática, pontuada por avaliações referentes a erros e acertos para com o que se 

deseja obter como resultado final. Essa dinâmica é observada entre os naïfs, que 

cultivam sua arte com apreço e parâmetros qualitativos, como qualquer outro artista.  

Seus métodos, todavia, não necessariamente lhes são passados por uma 

figura mais experiente, a exemplo de professores, mas são ou deduzidos por 

observação, ou criados a partir de desejos criativos e intuitivos. É necessário 

mencionar que a intuição nessa discussão não deve ser entendida como tática 

intelectualmente inferior ou irracional. As técnicas desenvolvidas pelos artistas 

autodidatas passam por constante processo de experimentação, uma vez que 

testando buscam soluções para as questões que surgem nas suas produções. 

Gostaria de atingir uma textura mais grossa e consistente nas minhas tintas. Isso é 

possível? Quais materiais poderiam ser utilizados para obter tal resultado? Dentre os 

materiais que testei, qual apresentou a textura mais satisfatória? Trata-se de 

investigação, pesquisa. 

 Quanto às convergências ou padrões observados entre diferentes obras da arte 

naïf, aponta-se a pintura enquanto dispositivo para registros, com diversas obras 

retratando cenas corriqueiras da vida doméstica, do espaço urbano e das cerimônias 

religiosas e culturais. Retrata-se, assim, tais conhecimentos a partir de narrativas 

visuais; do uso expansivo de cores vivas, mas não necessariamente puras ou 

primárias; da experimentação com texturas e proporções. Há, porém, espaço para as 

diferenças e individualidades, fazendo com que nem todos os artistas naïf se 
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encaixem nas mencionadas características, o que apenas ressalta a riqueza plástica 

dessa produção.  

 Uma coisa é possível afirmar: a Arte Naïf carrega força nos seus registros 

cotidianos, seja do presente mais concreto e cru, seja dos sonhos e memórias de 

nostalgias reluzentes. Sempre há o desejo de contar algo com sinceridade para quem 

deseja ouvir.  

 Todavia, as histórias devem ser respeitadas e representadas em sua total 

potência, o que significa retratá-las enquanto obras de arte criadas por artistas, e nada 

menos que isso. Tal postura implica diretamente na ética dos agentes das artes, que 

não podem encarar artistas naïf como meras descobertas ou manobras 

mercadológicas em busca do próximo “artista do momento”. É preciso questionar o 

porquê de tantos artistas naïf não alcançarem estabilidade financeira através de sua 

arte, possuírem altos e baixos nas carreiras ou somente adquirirem reconhecimento 

após o falecimento.  

 Certa vez, na UFES, o fotógrafo Alexandre Sequeira compartilhou sobre seu 

trabalho Constelação de Tião (2016), no qual se debruçava sobre a vida e obra do 

retratista mineiro e residente do Rio de Janeiro (RJ) Tião. Após sua morte, o artista 

teve seu trabalho de vida doado ao Museu de Arte do Rio (MAR). A convite do MAR, 

Sequeira analisou o vasto conjunto de fotografias e veio a desenvolver o projeto 

citado. Em sua fala na UFES, Sequeira dizia algo sobre enxergarmos o brilho de 

nossas estrelas apenas quando elas estão mortas, quando, na verdade, é preciso 

apreciá-las em vida.  

O apagamento histórico também é observado durante o processo de pesquisa 

deste trabalho, tendo em vista que se encontra pouquíssima informação online sobre 

os artistas naïf, inclusive daqueles que estão vivos. Com exceção de casos 

reconhecidos e apresentados por fontes aqui utilizadas, como a Galeria Ardies e o 

autor Oscar D’Ambrósio, é comum encontrar dados vagos e desatualizados sobre os 

artistas, assim como é recorrente a dificuldade de acesso a imagens de obras, 

principalmente de suas informações, como técnica utilizada ou dimensões. Destaca-

se o caso de E. Rosaria Silva, cujas obras encontradas não incluíam nem mesmo seus 

títulos. Alguns dos artistas presentes nos catálogos das Bienais, por exemplo, não 

possuem nenhum tipo de menção online, como biografias ou notícias.  

 É importante compreender, sob este viés, que quando se fala em artistas de 

regiões periféricas ou contextos marginalizados, fala-se em pessoas. Não basta 
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somente expor as obras de artistas negros em exposições sobre culturas africanas ou 

negritude, tampouco trazer evidência aos trabalhos de artistas indígenas quando as 

pautas do museu são relativas aos povos originários. É preciso que esses e outros 

tantos artistas sejam incorporados ao sistema da Arte Contemporânea e seus espaços 

expositivos, de forma integral e plena, bem como que todos aqueles que o assim 

desejam possam ter seus trabalhos verdadeiramente evidenciados e suas trajetórias 

integralmente registradas. 

 A criação de exposições é parte integral da escrita da História da Arte 

Contemporânea, pois a partir dela o objeto de arte é desvelado pelo público, o qual 

levará consigo aquela experiência estésica enquanto lembrança e referência. Essa 

obra, por sua vez, é mais facilmente acessada pelos agentes de arte nos museus e 

galerias do que nos ateliês e casas de artistas, que, no caso dos naïf, não 

necessariamente se encontram nos grandes centros urbanos. O registro histórico 

toma forma de catálogos, materiais educativos, vídeos, fotografias, notícias, críticas, 

relatos e outras mídias. Materiais como esses geram desdobramentos múltiplos, como 

a presente pesquisa. Posto isso, é essencial ressaltar o papel da curadoria de 

possibilitar encontros diversos, nos quais as produções artísticas são pontos 

disparadores de diálogos e trocas entre os espaços expositivos e a comunidade.  

Compreender o público, portanto, é imprescindível para que uma curadoria 

alcance voos mais altos, pois faz-se necessário que o circuito da arte fale para fora, e 

não para si mesmo. Afinal, é possível dizer que exposições cumprem o seu papel ao 

serem constantemente visitadas e discutidas pelas mesmas pessoas? Ao serem 

compostas pelos mesmos artistas, obras e expressões artísticas? 

 A Bienal Naïfs do Brasil do Sesc Piracicaba apresenta um histórico de muito 

apreço e dedicação à arte naïf, reservando em sua programação um espaço de 

destaque a ela a fim de notabilizar seus artistas e produção. As curadorias, renovadas 

a cada edição, propõem experimentação de projetos, com diferentes perspectivas em 

relação ao naïf e ao próprio recorte curatorial. As edições recebem trabalhos de todas 

as regiões do país e demonstram um repertório vasto de expressões de diferentes 

origens.  

 A existência de uma mostra dedicada ao recorte da Arte Naïf não salienta 

exclusões. Deve-se compreender a necessidade de mostras especializadas, uma vez 

que essa categoria e, por consequência, seus artistas, ainda sofrem com 

discriminações no circuito da arte. Em outras palavras, ainda se faz necessário que 
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exista um espaço no qual esses artistas possam ser acolhidos e tenham seus 

trabalhos expostos e reconhecidos. Isso ocorre, pois muitos de seus artistas não 

possuem ou possuíram oportunidades de expor suas criações ou de terem sua 

produção notada e discutida por críticos, historiadores, curadores etc.  

 A 14ª edição da Bienal, intitulada Daquilo que escapa, ressaltou a humanidade 

do artista, com encontros entre a equipe curatorial e alguns dos expositores da mostra. 

Nos textos curatoriais, fala-se nas tradições e práticas que se mantiveram vivas e nas 

tantas outras que podem ter se perdido na memória. Os naïfs, porém, encontram-se 

nessas margens da prática acadêmica, experimentando novos métodos e 

resguardando outros. Nas conversas, ouve-se dos artistas suas percepções acerca 

de seus trabalhos e das suas compreensões acerca do que é a Arte Naïf.  

 Entre as conversas compartilhadas, destaca-se a própria percepção dos 

participantes da exposição quanto à diversidade dentro da Arte Naïf, refletida nas 

origens e etnias de seus criadores, assim como nas suas obras. Trata-se de uma arte 

para todos e com espaço para todos.  

 A 15ª Edição da Bienal, Ideias para adiar o fim da arte, traz para debate as 

relações e intersecções entre a Arte Contemporânea e a Arte Naïf, assim como o 

entendimento desta última enquanto estratégia decolonial. Primeiramente, entende-

se que os circuitos de arte contemporânea e naïf possuem suas distinções, mas é 

inevitável perceber os pontos comuns entre ambos. A confusão entre categorias e 

classificações se dá pelas ideias pré-concebidas, e de certa forma estáticas, do que 

seria “a cara” da Arte Contemporânea. É preciso entender: a Arte Contemporânea não 

tem um rosto, mas sim muitos. Sua natureza multifacetada é o que a faz incorporar a 

Arte Naïf como uma de suas tantas expressões.  

 A busca por reconhecer grupos e saberes marginalizados ou ocultados também 

se faz presente no ímpeto decolonial, ressaltado na curadoria dessa edição. Dialoga-

se, assim, com o desejo de fazer ouvir os povos originários e tradicionais na busca de 

novas formas de se pensar não só o mundo, mas a própria História da Arte e seus 

processos excludentes ou esgotantes.  

 O que se nota em ambas as edições é a variedade plástica e temática presente 

nas obras selecionadas. Temas do cotidiano, subjetivos ou ainda políticos estampam 

os trabalhos, perpassando discussões acerca da família, ecologia, representatividade 

negritude, feminismo, crenças, violência policial, entre outros. As características 
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visuais se destacam em sua pluralidade, apresentando, por consequência, trabalhos 

de qualidades artísticas notáveis e tão diferentes entre si.  

 A partir dos projetos curatoriais apresentados, mostra-se também duas facetas 

da Arte Naïf que não, necessariamente, se excluem ou são opostas. A 14ª edição 

oferece uma visão luminosa à vida e ao trabalho dos naïf, mas sem adentrar os 

territórios da romantização barata. As prosas dos textos curatoriais, em certos 

momentos até fantásticas, reforçam a dedicação desses trabalhadores ao seu ofício, 

assim como seu apreço pela criação artística. É essencial entender que, em meio ao 

descaso e à rejeição, é o amor pela arte que faz esses artistas darem continuidade às 

suas produções. Sabe-se, contudo, que o amor não é suficiente, e que a arte é 

trabalho.  

 A 15ª edição, por sua vez, busca solo firme para localizar as práticas da Arte 

Naïf em meio aos equívocos e conflitos da Arte Contemporânea e do modelo de 

sociedade ocidental e capitalista atual. Posto isso, por que tomar apenas um caminho? 

Por que escolher apenas uma arte como A arte? O mesmo se aplica às formas de 

vida desrespeitadas e violadas por suas diferenças, destacadas por Renata Felinto. 

Desconsideram-se visões de mundo e, junto com elas, seus saberes, tecnologias, 

culturas e arte. É possível mensurar perdas das quais não se tem conhecimento? 

 A curadoria educativa de Alexandre de Araújo Bispo para a 14ª Bienal ratifica 

a importância de se pensar projetos curatoriais horizontais, nos quais o âmbito 

educativo se encontre incorporado e não subjugado à exposição em questão. Tal 

entendimento da relação intrínseca da curadoria educativa para com o projeto 

curatorial de uma mostra aponta que “se a produção artística a ser exposta fosse   

dialogada e conversada entre educadores e curadores haveria uma maior coerência 

no discurso apresentado para os maiores interessados no assunto: o público” 

(ROCHA, 2012, p. 103). A aludida postura se alicerça no próprio desejo por trás da 

evidenciação da Arte Naïf, que busca por amplos horizontes de coexistência de 

diferentes conhecimentos. Nas palavras do curador e educador Igor Simões (2021), 

“[...] é importante entender que o educativo não é algo que vem para ilustrar o 

pensamento de um curador”. Ao ser desenvolvida de forma conjunta e colaborativa, 

“a curadoria educativa, [...] pressupõe uma simetria entre as diferentes posições 

curatoriais e reforça o papel do educativo como elemento que constitui uma 

exposição”. Não há espaço, portanto, para concepções de curadoria que busquem 
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hierarquizar saberes ou colocá-los em segundo plano, como acontece no caso das 

curadorias educativas.  

 Na 15ª Bienal, Renata Felinto e Maria Macêdo exploram assuntos comuns ao 

contexto naïf de maneira a aproximá-los do leitor. Isto é feito, principalmente, a partir 

das reflexões desenvolvidas a respeito do fazer arte e do entendimento do que é o 

ateliê. Por conseguinte, Felinto e Macêdo conseguem alcançar aqueles indivíduos 

que, devido a noções equivocadas e generalizadas sobre o que é arte ou o que é ser 

artista, possuem receio de realizar um exercício artístico ou até se sentem intimidados 

com relação ao assunto.   

 Os materiais educativos de ambas as Bienais carregam consigo a estratégia 

de apresentação de temas disparadores a fim de nortear a produção naïf a partir de 

contextos acessíveis à população brasileira como um todo, como festas tradicionais, 

meio ambiente, religiosidade, entre outros assuntos. Dessa forma, aproxima-se o leitor 

da proposta educativa de maneira a fazê-lo relacionar seus próprios conhecimentos 

sociais e culturais com as discussões em pauta.  

 Essa dinâmica amplia o público-alvo dos materiais, pois os assuntos trazidos 

na contemplação das obras não se restringem a idade e, por não escolherem técnicas 

artísticas como condições primárias às atividades, esse material se faz acessível 

àqueles com pouco (ou até nenhum) conhecimento sobre Artes.  

 Constata-se, assim, coerência entre o contexto da Arte Naïf e as curadorias 

educativas elaboradas, posto que há nelas o interesse de alcançar indivíduos das 

mais diversas origens, sejam eles alunos com histórico de aprendizagem em arte, 

sejam eles adultos trabalhadores que nunca tiveram contato com a área. Portanto, 

destaca-se a multiplicidade de propostas possíveis a partir do recorte naïf, de maneira 

a evidenciar a riqueza de temas e debates que incorporam essa classificação. 

Confirma-se, consequentemente, que tal expressão artística pode fluir plenamente 

dentro do contexto artístico contemporâneo e que, no que se diz respeito à 

subestimação e exclusão desses artistas e de suas obras, há diálogo aberto com as 

discussões decoloniais atuais.  

 Isso acontece pois a decolonialidade na arte traz em seu âmago o desejo de 

fazer ser visto aquilo que é propositalmente esquecido, ofuscado ou ainda 

desprezado. Trata-se de reconhecer outras referências e estudá-las a fim de 

notabilizar seus valores e importâncias às Artes. Com efeito, o presente trabalho 

aponta a Arte Naïf como tema a ser tratado pela postura decolonial dentro da 
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curadoria. O curador, enquanto figura que engloba dentre tantas atividades as de 

pesquisa e escrita, possui a exposição como ferramenta para visibilização de obras e 

inscrições na História da Arte.  

 No caso da Arte Naïf, especialmente, fala-se no enriquecimento da História da 

Arte nacional, tendo em vista que o apagamento dos artistas autodidatas e suas obras 

leva embora consigo referências notáveis no que toca, por exemplo, às artes moderna 

e contemporânea brasileiras. Por que apenas estudar as representações do povo 

brasileiro na arte a partir de um único ponto de vista? Por que ao se tratar da 

representatividade do povo negro nas cenas pictóricas se estuda Di Cavalcanti nas 

universidades, mas não Heitor dos Prazeres? A inclusão de tais obras na História da 

Arte, portanto, desenvolve uma narrativa mais abrangente, moldada por identidades 

de diferentes regionalidades, raças, contextos e realidades. 

 Essa discussão desencadeia inúmeras possibilidades de desdobramentos, 

quer na curadoria, quer na educação, e deseja propor ao próprio leitor que reconheça 

o valor de registros para a construção de uma História da Arte, esperançosamente, 

mais justa, rica e plural. Olhe para a sua cidade e estado. Transite pelas 

(i)mediações16. Conheça a produção artística local. Busque saber quem foram os 

artistas desse lugar. Conheça tais artistas. Entreviste-os, fotografe suas obras, 

registre suas respectivas informações. Pense nos artistas mais velhos antes de 

privilegiar os artistas jovens e emergentes. Disponibilize as informações ao público e, 

principalmente, às comunidades às quais esses artistas pertenceram ou pertencem. 

Alimente sua curiosidade com ética e desejos honestos.  

 Cotidianos e imaginários. Nostalgias e traumas. Encantos e temores.  Para os 

naïf, tudo pode ser arte. E que assim continue sendo. 

 

  

 
16 Refere-se aqui à conceitualização de (i)mediação da pesquisadora e professora Julia Rocha (2019, 
p. 43), enquanto “[...] aquilo que está ao redor, correndo em paralelo, marginal”, de forma a 
problematizar “a obliteração de determinada produção durante a documentação da dita história da arte”. 
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