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Artigo

Arte PoPulAr BrAsileirA:
A influênciA do mAteriAl no Processo criAtivo
Liliane Alfonso Pereira de Carvalho

No decorrer do tempo a Arte Popular Brasileira passou por modificações em suas composições. Este 
fato deu-se por diversas influências: ambientais, sociais, culturais, políticas e pela disponibilidade 
de novos materiais para a criação artística. Esta pesquisa consiste em apresentar, como a arte 
popular modificou-se ao longo do tempo e encontrou caminhos para sua adaptação, demonstrando 
a importância da Arte Popular Brasileira na contemporaneidade através das diversas fontes de 
material. Por diversas vezes a história pessoal de artista popular e o meio que o circula influenciam 
na escolha pelo material que servirá de base para a criação das mais diversas obras. 

Introdução

No decorrer das décadas, com o avanço da tecno-
logia, a Arte Popular brasileira sofreu influências 
em seu contexto diante dos acontecimentos coti-
dianos, incluindo as novas mídias e a cultura de 
massa, fatores impactantes em sua construção 
material e expressão artística atual. Entretanto, 
esta pesquisa não tem como objetivo discutir 
valores estéticos, até mesmo se a Arte Popular 
é produzida por artistas ou artesãos. Mas sim, 
destacar seu valor artístico e cultural dentro da 
produção brasileira, direcionando-a para a con-
temporaneidade.

Apresentando as mudanças, influências e con-
sequências na arte popular brasileira no uso de 
novos materiais durante o caminhar para a con-
temporaneidade. Contribuindo para a compre-
ensão das modificações no processo de criação 
sobre a nossa arte popular e, estimular a cons-
trução de um pensamento crescente sobre o de-
senvolvimento artístico cultural popular. 

Sabemos que, perante a riqueza cultural e artísti-
ca do Brasil, existem inúmeros artistas populares 
reconhecidos e obras com autores anônimos que 

poderiam ser citados. Foi necessário construir 
um recorte com o objetivo de apresentar a traje-
tória da arte popular brasileira.

Ao longo do tempo, por intrínseca relação com a 
vida, ocorreram transformações na construção e 
função da arte popular. As mudanças são inevitá-
veis e as influências podem ocorrer por diversos 
fatores: ambiente, variedade de materiais dispo-
níveis, acontecimentos sociais e políticos.

A arte popular sempre foi alvo de questionamen-
tos e buscas por uma definição, talvez porque 
de algum modo ainda procuramos respostas no 
“outro” e não em nossa própria história de cria-
ção artística. Referente à dificuldade de encon-
trar uma definição, Francisco Alambert escreve 
em Sobre a Arte Brasileira (2015), que a diferen-
ça cultural e artística brasileira nos persegue, 
que por um lado sabemos que somos parte deste 
mundo moderno e ocidental, mas por outro lado, 
sabemos que não somos exatamente:

Justamente quando acreditávamos que 
éramos sujeitos de uma conquista históri-
ca – a de ser parte ativa da arte do mun-
do–, este nos responde com uma ambigui-
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dade cortante. Não somos parte do mundo 
“ocidental”. Mas também não somos parte 
do mundo dos outros, do mundo “oriental” 
(seja lá o que isso signifique). Do ponto 
de vista desses especialistas, que é aceito 
como o ponto de vista do “mundo”, nós, 
mesmo aqueles de nós que podem ser vis-
tos como os melhores, somos um não lu-
gar, um entrelugar ou simplesmente uma 
ideia fora do lugar. (ALAMBERT, 2015, p. 
08).

Origens, Influências e Recriações

 A maior parte da arte popular que encontramos 
em nosso país tem origem nos povos que parti-
ciparam da formação do Brasil: europeus, afri-
canos e dos primeiros habitantes, os indígenas, 
que iniciaram a nossa história. Estas três etnias 
fundiram-se e contribuíram com características e 
influências distintas. 

Em cada região, apesar de fusão dos povos, é 
possível identificar a predominância de deter-
minadas características étnicas. O contato entre 
os povos gerou, independentemente de ter sido 
de forma brusca ou natural, a troca de costumes, 
conhecimentos, pensamentos e utilização de ma-
teriais. Atualmente é possível identificar outras 
influências culturais, fruto da crescente imigra-
ção, que se iniciou na época da colonização com a 
vinda dos portugueses e italianos, posteriormen-
te espanhóis, alemães, japoneses, entre outros.
 
Ressaltando que a arte popular vinda de outros 
países também sofreu transformações ao chegar 
no Brasil, o fato interage pelo contato com novos 
materiais, questões ambientais e culturais.

Não possuímos registros exatos para saber como 
começou a ser desenvolvida a arte popular no 

Brasil, compreendida como arte, pois desde os 
tempos mais antigos já existia a produção de ob-
jetos com variadas funções. Dentre essas peças 
confeccionadas podemos encontrar: objetos uti-
litários com o objetivo de facilitar ações diárias, 
que não foram concebidas como arte (imagem 
nº 01), objetos decorativos e peças para práticas 
religiosas.

Em alguns casos, a influência regional apresen-
ta seja nos materiais utilizados ou nos traços de 
criação, características que são de fácil visuali-
zação onde o artista ao confeccionar insere com 
frequência detalhes típicos de sua região. 

Quando ouvimos falar sobre a arte popular, é co-
mum pensarmos de imediato em algo do passa-
do, que parou no tempo. Porém, a arte popular 
brasileira do mesmo modo que qualquer outra 

Fig. 1: Objetos utilitários indígenas. Acervo Marque, Museu de 
Arqueologia e Etnologia/UFSC, Florianópolis/SC.
 Foto: Liliane Alfonso, 2013.
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manifestação artística, passou e continuou pas-
sando por transformações. 

A arte que é passada entre gerações não possui 
uma garantia de sobrevivência estática. Confor-
me surgem as necessidades de quem a produz, 
mesmo que vagarosamente, a arte popular mo-
difica-se. 

Certamente também uma parte desta arte que 
ainda resiste ao tempo. Como por exemplo, as 
cerâmicas de Mestre Vitalino (1909 – 1963), que 
continuam a tradição após sua morte através 
das mãos cuidadosas de seus filhos e netos. Par-
te de seus descendentes, exemplo Vitalino Filho 
(1940), busca manter os mesmos traços na mo-
delagem criados por Mestre Vitalino (imagem nº 
02), outros buscam produzir suas próprias cria-
ções.

Vitalino Pereira dos Santos (Mestre Vitalino), foi 
um homem simples que apesar de ter sido o pri-
meiro ceramista popular brasileiro a sair do ano-
nimato, nasceu e morreu pobre, iniciando seu 
trabalho ainda criança brincando de fazer figuras 
de barro, aproveitando as sobras das cerâmicas 
utilitárias confeccionadas por sua mãe para se-
rem vendidas nas feiras.

Com habilidade retratou o sofrimento e as ale-
grias de seu povo. Sem medo de dividir conhe-
cimento, teve discípulos, que juntos desenvolve-

Fig. 2: Cerâmicas produzidas por Mestre Vitalino e Vitalino Filho. 
Acervo Museu Afro Brasil, São Paulo/SP. 
Foto: Liliane Alfonso, 2015.

ram novas técnicas e uso de materiais, citando 
alguns: 

• Zé Caboclo (1921 – 1973), inovou nas técnicas 
usando o arame para melhorar a sustentabilida-
des das peças e o carimbo como forma de assina-
tura nas obras (imagem nº 04). 

• Manuel Eudócio (1931 – 2016), foi o primeiro 
aprendiz e desenvolveu trabalhos com caracterís-
ticas festivas e voltados ao humor (imagem nº 
05).

• Zé Rodrigues (1914 – 1977), conhecido também 
como Zé Santeiro por ser um dos poucos cera-
mistas do Alto do Moura a produzir santos. 

• Manoel Galdino (1924 – 1996), desenvolveu pe-
ças surrealistas e para cada trabalho escreveu um 
poema (imagem nº 06).

Podemos compreender a questão das recriações 
na arte passada entre gerações observando o tra-
balho dos Figureiros de Taubaté, ceramistas do 
interior do Estado de São Paulo (região do Vale 
do Paraíba). As cerâmicas produzidas em Tauba-
té diferenciam-se por predominar a secagem 
natural, sendo figuras de pequeno porte, deco-
rativas e pintadas à mão. Entre as peças mais 
confeccionadas estão as com ligação religiosa e o 
pavão azul, que tornou-se símbolo do artesanato 
paulista (imagens nº 03). 

Por muito tempo o trabalho de cerâmica em 
Taubaté foi criado somente por mulheres, no en-
tanto, atualmente com a introdução de homens 
na produção das peças, houve a modificação de 
Figureiras para Figureiros. São produzidas peças 
padronizadas com o objetivo de suprir as neces-
sidades financeiras, de consumo turístico e enco-
mendas previamente estabelecidas. Entretanto, 
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não deixam de criar peças exclusivas, exercitan-
do a necessidade criativa.

A arte popular que gera renda e encontramos 
com maior frequência é a construída em fun-
ção do âmbito turístico. Porém, frequentemente 
deixa de ter características próprias para cum-
prir exigências de comércio perdendo detalhes 
importantes da cultura local que passa a girar 
apenas em função de trabalhos em série, aproxi-
mando-se manualmente das escalas repetitivas, 
que neste gesto assemelha-se a produção industrial.

A repetição manual por vezes, pode ser conside-
rada como perda do espaço criativo, mas é im-
portante lembrar que a arte popular geralmente 
tem um custo de venda baixo comparado a ou-
tras artes, e a necessidade de sobrevivência faz 
com que o artista popular se adapte a oferta de 
procura do mercado de consumo, ou seja, a peça 
que é mais vendida é a mais produzida. Gerando 
a problematização de ser vista por muitos como 
uma “arte menor”, decorrente de questionamen-
tos que induzem a uma generalização de repeti-
ções e copias na arte popular, sendo desvalori-
zada dentro do seu contexto histórico, cultural, 
social e em casos mais intolerantes considerada 

Fig. 3: Figureiros de Taubaté, cerâmica pintada. Casa do Figurei-
ro, Taubaté/SP. 
Foto: Liliane Alfonso, 2013.

algo que não possui valor estético. Deste modo 
podemos refletir sobre esta problematização nos 
apropriando das palavras do historiador de arte 
Ernst Gombrich:

Nada existe realmente a que se possa dar o 
nome Arte. Existem somente artistas. Ou-
trora, eram homens que apanhavam um 
punhado de terra colorida e com ela mode-
lavam toscamente as formas de um bisão 
na parede de alguma caverna; hoje, alguns 
compram suas tintas e desenham cartazes 
para tapumes [...] Não prejudica ninguém 
dar nome de arte a todas essas ativida-
des, desde que se conserve em mente que 
tal palavra pode significar coisas muito 
diversas, e tempos e lugares diferentes, e 
que Arte com A maiúsculo não existe. Na 
verdade, Arte com A maiúsculo passou a 
ser algo como um bicho-papão, como um 
fetiche [...] (GOMBRICH, 2011, p. 15).

Os trabalhos que são produzidos em todo o país, 
como a cerâmica que possui uma rica varieda-
de de obras, não excluem marcas regionais, seja 
através de texturas, formato ou função. As regi-
ões brasileiras desenvolvem estilos e caracterís-

Fig. 4: Noemisa Batista dos Santos, cerâmica pintada, Vale do 
Jequitinhonha/MG. Acervo Museu Afro Brasil, São Paulo/SP.
Foto: Liliane Alfonso, 2015.
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ticas próprias, como os ceramistas do Vale do 
Jequitinhonha em Minas Gerais, entre os mais 
conhecidos: Noemisa Batista dos Santos (1947) e 
suas mulheres comportadas, respeitosas e seus 
homens em poses viris (imagem nº 04), Isabel 
Mendes da Cunha (1924 – 2014), Ulisses Pereira 
Chaves (1924 – 2006). 

Outro destaque é a Cerâmica Marajoara (Ilha de 
Marajó/PA, região norte do Brasil) que possuí 
uma longa história dividida por períodos de cria-
ção, cada fase comporta uma variação de técnicas 
na modelagem, cor, textura, desenhos e relevos. 
A beleza estética gera uma sofisticação aos ob-
jetos para rituais, urnas funerárias, peças utili-
tárias, decorativas e estatuetas que demonstram 
mesmo com o passar do tempo, características 
místicas, (imagem nº 05).

Fig. 5: Cerâmica Marajoara, Homenzinho. Origem Ilha de 
Marajó/PA.
Fonte: www.pueblosoriginarios.com, acesso em: 25 fev. 2015.

Determinadas peças são produzidas ao mesmo 
tempo em diferentes regiões, não sendo algo ex-
clusivo na ideia de criação, mas distinguindo-se e 
tornando-se restritos em questão ao uso de ma-
teriais e função. 

Além da cerâmica, o Brasil é um país com abun-
dância na disponibilidade de materiais; Minas 
Gerais, com as esculturas feitas de pedra sabão 
e a palha de milho para a criação de adereços 
decorativos e utilitários; ao redor do Rio São 
Francisco as carrancas esculpidas em madeira 
e inseridas aos barcos como forma de proteção, 
para espantar os maus espíritos (imagem nº 
06), tendo como seu maior representante Mes-
tre Guarany – Francisco Biquida dy Lafuente 
Guarany (1884 – 1987). Em Goiás, as cestarias 
e tecelagem.  No sul é frequente a produção em 
metalurgia, aproveitamento de porongos1 para 
cuias de chimarrão e trançados de couro. As ren-
deiras de bilro no Rio Grande do Norte em Natal 
e região e Santa Catarina em Florianópolis. O po-
pular caipira com o aproveitamento do chifre de 
gado para armazenar água e pinga, também as 
famosas paulistinhas oriundas do Estado de São 
Paulo, referindo-se a pequenas imagens medindo 
entre 15 a 20 centímetros de altura, geralmente 
feitas de barro ou madeira. O artista Dito Pituba 
(1848 – 1923) foi um de seus maiores criadores 
de paulistinhas.

Fig. 6: : Mestre Guarany, madeira policromada, Bahia/BA. Cole-
ção Vilma Eid, exposta em: Pinacoteca, São Paulo/SP.
Foto: Liliane Alfonso, 2015.
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Outra produção artística popular a ser citada são 
os adereços confeccionados manualmente para 
as comemorações festivas, onde cada detalhe 
possui um significado e a comunidade se une na 
organização e construção. Quanto a isso, Cattani 
(2006) diz que no instante em que homens, mu-
lheres e crianças deixam seus afazeres para revi-
ver seus personagens e contar histórias, a alma e 
a devoção do povo se engrandece, destacando a 
importância da criatividade expressiva nas raízes 
brasileiras. 

Os adereços possuem uma infinidade de cores, 
formas e funções, entre alguns citamos, cha-
péus, máscaras, coroas, bandeiras, vestimentas 
e bonecos para outra infinidade de festas, como: 
carnaval (imagem nº 07), comemorações da Se-
mana Santa, festas de Nossa Senhora, festa do 
Divino, festa de São Benedito, Círio de Nazaré, 
folia de reis, cerimônias indígenas, cerimônias 
afro-brasileiras, cavalhada, festas Juninas, pro-
cissões, bumba-meu-boi, festa de São Jorge, festa 
de Iemanjá, congada, festa de Parintins, carimbo 
e festas gaúchas.

 Fig. 7: Boneco homem da meia noite, personagem de bloco 
carnavalesco. Madeira e papel machê pintado. Coleção particu-
lar, exposto no Museu Afro Brasil, São Paulo/SP. Foto: Liliane 
Alfonso, 2015.

A folia de reis é um bom exemplo que ilustra a 
importância inerente em cada detalhe na cons-
trução dos adornos, suas bandeiras consideradas 
sagradas onde a cada graça alcançada acrescen-
ta-se uma fita. As fitas também podem ser inclu-
ídas a bandeira durante visitas às casas, demons-
trando agradecimento e carinho. E a festa criada 
em torno da lenda sobre a morte e ressureição 
de um boi destaca a variedade de características 
regionais, que em cada parte do Brasil recebe 
adereços e nomes diferentes; Santa Catarina e 
Paraná: boi-de-mamão, Maranhão, Rio Grande 
do Norte, Alagoas e Piauí: bumba meu boi, São 
Paulo: boi de jacá, Amazonas, Pará e Rondônia:  
boi-bumbá, Pernambuco: boi-calemba, Bahia: 
boi-janeiro, Ceará: boi-surubim, Minas Gerais e 
Rio de Janeiro: folguedo-do-boi, Espírito Santo: 
boi de reis, Rio Grande do Sul: bumba.

Pensando ainda dentro da questão sobre a im-
portância dos detalhes encontramos os bordados 
vibrantes de Madalena dos Santos Reinbolt (1919 
– 1977), usando agulhas e linhas coloridas teceu 
fio por fio sobre trama de estopa2. Construindo 
jardins floridos, animais e cenas cotidianas com 
incontáveis pontos em relevo feitos à mão. As 
obras desenvolvidas por Madalena são conside-
radas as primeiras tapeçarias propriamente bra-
sileiras (imagem nº 08). 

Fig. 8: Madalena dos Santos Reinbolt, sem título, lã acrílica em 
trama de saco de estopa. Acervo Museu Afro Brasil, São Paulo/SP. 
Foto: Liliane Alfonso, 2015.



R E V I S T A  D A  G R A D U A Ç Ã O  D A  E S C O L A  D E  B E L A S  A R T E S  -  U F R J

87

Ano 1  | n. 1 | novembro 2016

Entre muitos artistas escultores temos Maurino 
Araújo (1943), autodidata passou pela cerâmica, 
desenho até chegar à madeira, material no qual 
encontrou destaque (imagem nº 09). Acrescen-
tando obras criadas por Agnaldo Manuel dos 
Santos (1926 – 1962), esculturas do imaginário 
e sobrenaturais de influências afro, Louco Filho 
(Boaventura da Silva Filho, 1932 – 1992) escultu-
ras que transitam entre o catolicismo, influências 
afro-brasileiras e o imaginário popular, G.T.O 
(Geraldo Teles de Oliveira, 1913 – 1990) suas fi-
guras humanas amontoadas e com frequência 
inseridas as formas geométricas, Lafaiete Rocha 
(1934 – 2003), suas obras mais conhecidas são 
uma mistura de humano e bicho.

Compreender a arte popular torna-se mais fácil 
quando a vida do povo está diretamente repre-
sentada nas características inseridas as obras 
produzidas, relatando o cotidiano e o sistema em 
que vive. Recebendo em sua construção sentidos 
e pensamentos do lugar de onde pertence, des-

Fig. 9: Maurino Araújo, São Francisco, madeira policromada. 
Coleção particular, exposto em Museu Afro Brasil, São Paulo/SP.
Foto: Liliane Alfonso, 2015.

tacando fatos da realidade em que se encontram 
imersos. Demonstrando uma estrutura própria, 
com grande parte de suas práticas profissionais 
sendo realizadas por familiares, passadas entre 
gerações.

No entanto é preciso levar em consideração que 
o fato da arte popular ter uma forte ligação com 
a produção passada entre gerações, não exclui a 
existência de artistas que engajam em criações 
autorais sem estarem fixados nos afazeres da co-
munidade, ação crescente na contemporaneidade. 

No enfoque social, criam-se elementos materiais 
e não materiais: pensamentos, costumes e tradi-
ções. É importante que a arte popular não seja 
estudada apenas como uma peça exposta em 
museus, o ambiente deve ser abarcado no enten-
dimento como parte de um conjunto estrutural. 
Quanto a isso os autores afirmam:

As práticas culturais populares, na verda-
de, se modificam, justamente com o con-
texto social em que estão inseridas, sem 
que isso implique necessariamente sua 
extinção. Apesar disso, muitos estudio-
sos, até hoje, continuam acreditando em 
seu iminente desaparecimento. (AYALA, 
AYALA, 2006, p.20).    

Marcos e Maria Inez Ayala em Cultura Popular no 
Brasil (2006, p. 61), sugerem que não cabe mais 
analisar as práticas culturais populares como so-
brevivência do passado no presente, pois, inde-
pendentemente de suas origens, mais remotas 
ou mais recentes, mais próximas ou mais distan-
tes geograficamente, elas se reproduzem e atuam 
como parte de um processo histórico e social que 
lhes dá sentido no presente e que as transforma-
ções fazem com que ganhem novos significados.
Observando a arte popular de modo mais amplo, 
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nota-se a necessidade de acompanhar os acon-
tecimentos atuais, abandonando a ideia de ser 
uma simples sobrevivência do passado. Durante 
o processo de transformação, é inevitável que ao 
longo das décadas percam-se aspectos e ao mes-
mo tempo, passem a reagir em função de novas 
condições e reelaborações. Surgem novos artis-
tas, novas obras e novos conceitos. 

A Contemporaneidade através da Materialidade

No decorrer da história, a arte popular sofreu 
transformações estéticas e culturais. A indus-
trialização no Brasil, que começou tardiamente 
comparado com outros países e se desenvolveu 
significativamente apenas no século XIX, trouxe 
consigo consequências irreversíveis para a cultu-
ra popular brasileira.

Com o avanço da tecnologia a arte popular re-
cebeu influências mais profundas da cultura de 
massa e das novas mídias, o que causa consequ-
ências na construção material e criação artística. 
As temáticas do fazer artístico popular vão de 
encontro com o processo de expansão industrial 
e tecnológica, onde o conteúdo disseminado pe-
los veículos de comunicação, das mídias ocupam 
cada vez mais o espaço na elaboração da arte po-
pular atual.

 Esse processo de modernização provocou modi-
ficações nas cidades, onde o acesso a novos pro-
dutos e materiais era de fácil alcance à população. 
Lina Bo Bardi3 (1914 – 1992) comenta em Tem-
pos de Grossura (1994, p.12), que bem ou mal 
o país se industrializou, confirma que o passado 
não volta, mas que o importante é a continuidade 
e o perfeito conhecimento de sua história.

Com o passar do tempo uma nova realidade apa-
receu, a arte popular já não era mais elaborada 

apenas de produtos extraídos da natureza, surgi-
ram novos materiais disponíveis como o plástico 
e o metal. Os autores do livro, Cultura Popular no 
Brasil (2006, p. 18) Marcos e Maria Inez Ayala, 
destacam que a modernização no Brasil intensi-
ficou-se a partir dos anos 30, sobretudo nos anos 
50, fazendo com que causasse um temor nos pes-
quisadores da cultura popular brasileira, perante 
a possibilidade de desaparecimento das tradições 
populares.

Registre antes que acabe – Outro aspecto 
salientado por esses autores é que a cultu-
ra popular é mais presente no meio rural e 
em cidades do interior. Esta questão está 
associada à noção de que a cultura popular 
é rude, rústica, ingênua, enfim, algo que se 
opõe aquilo que está relacionado como o 
progresso: a civilização. (AYALA, AYALA, 
2006, p. 14).

Ampliaram-se as possibilidades, a utilização de 
produtos com outra função inicial e o reaprovei-
tamento para a construção de algo com um novo 
propósito, não necessariamente utilitária, mas 
podendo ser decorativa ou função artística.

O avanço da industrialização não causou apenas 
opções novas, mas também uma diferenciação 
na criação da arte popular brasileira que adqui-
riu uma característica até então inovadora em 
sua construção: peças manufaturadas utilizando 
produtos industrializados, a união do tradicional 
e o moderno no mesmo artefato. Deste modo 
rompendo definitivamente com as manifestações 
puramente rurais. 

As técnicas tradicionais são frequentemente 
substituídas, a arte acompanha a instabilidade do 
tempo, de sua época e a nova realidade precisa 
ser aceita para ser estudada. Ainda é frequente 
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pessoas perceberem as manifestações de cultura 
popular como sobrevivência do passado no pre-
sente, como práticas isoladas, cristalizadas, imu-
táveis. É necessário compreender que as condi-
ções de cada período proporcionam mudanças, 
este contexto torna possível sua existência e ao se 
modificar, faz com que também aquelas práticas 
culturais se transformem. 

Entre vários pesquisadores que resgatam a valori-
zação da arte popular, destacamos a arquiteta Lina 
Bo Bardi que incentivou o processo de reavaliação 
da arte popular brasileira, apostando na possibili-
dade da resistência cultural, buscando livrar-se da 
separação entre a arte popular e arte erudita.  

Aguilar (2000, p.30-31) cita que perante a situa-
ção pré-industrial o que interessa para a designer 
Lina Bo Bardi é o potencial da peça cumprir seu 
valor de uso, esquivando-se dos bens de consu-
mos. Compara o reaproveitamento de materiais 
a uma transformação mágica, dando o exemplo: 
“a lamparina de parede ou de mesa provém de 
uma lâmpada queimada, cuja ampola funciona 
como depósito de querosene”. 

Com o passar do tempo é cada vez mais fre-
quente o reaproveitamento de materiais que se 
realinham dentro de uma nova configuração; os 
retalhos das fábricas têxteis que se transformam 
em colchas e roupas de bonecas ou a lata que dei-
xa de armazenar o alimento e se transforma em 
brinquedo (imagem nº 10). 

Fig. 10: Brinquedos construídos com o reaproveitamento de 
latas. Exposição Território do Brincar, SESC Santo André/SP. 
Foto: Liliane Alfonso, 2013.

Na contemporaneidade a arte popular urbana 
passa a ter maior visibilidade, o que não aconte-
cia frequentemente em décadas passadas, onde o 
enfoque direcionava-se quase que totalmente ao 
rural. Dentre as questões da arte popular urbana 
podemos indicar; a Casa Flor no Rio de Janeiro/
RJ, criada por Gabriel Joaquim dos Santos (1892 
– 1985) a partir do reaproveitamento de vários 
materiais (imagem nº 10), outra casa construí-
da com materiais reciclados é a de Estevão Silva 
da Conceição (1957), intitulada de a Casa de Pe-
dra Enfeitada, em São Paulo/SP (imagem n°11) 
e também citando a Casa dos Cacos em Minas 
Gerais/MG, construção toda revestida com frag-
mentos de louça que formando figuras. 

Fig. 11: Gabriel Joaquim dos Santos, Casa Flor, Rio de Janeiro. 
Casa construída com reaproveitamento de materiais.
Fonte: www.7dasartes.blogspot.com.br/2011/02/casa-da-flor-
de-seu-gabriel-joaquim-dos.html, acesso em: 25 fev. 2016.

Fig. 12: Estevão Silva da Conceição, Casa de Pedra Enfeitada, São 
Paulo. Casa construída com reaproveitamento de materiais.
Fonte: https://insider.pro/pt/article/34396/, acesso em: 25 fev. 
2016.
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Outro artista que podemos citar que recorre ao 
uso de materiais industrializados como base para 
suas criações é: Helenildo Domingos da Silva, co-
nhecido por Zé Pretinho (1952). Sua arte urbana 
contém características de uma produção popular 
que acompanha o desenvolvimento artístico con-
temporâneo, criando de forma espontânea obras 
a partir de diferentes objetos e materiais reciclá-
veis, destacando a utilização de brinquedos, pre-
dominando as bonecas.

O objeto quando retirado do seu contexto inicial 
é reclassificado de modo a servir como um indi-
cador da evolução e declaração de identidade de 
uma sociedade. O deslocamento de objetos que 
carregam uma função inicial para o ambiente 
artístico, é um questionamento que originou-se 
com Marcel Duchamp (1887 – 1968), surgindo a 
reflexão sobre o que realmente vemos, a questão 
persiste até hoje com os artistas contemporâneos 
apropriando-se de objetos cotidianos e estabele-
cendo um debate entre a arte e o conceito. Quan-
to a isto, o curador da exposição Ciclos (2014) no 
Centro Cultural Banco do Brasil de São Paulo, 
Marcelo Dantas, diz:

Zé Pretinho, arte urbana popular, parte do muro construído pelo artista em Diadema/SP.

Fonte: www.zepretinho.com, acesso em: 2 maio 2015.

Cem anos atrás Marcel Duchamp revo-
lucionou a arte ao deslocar uma roda de 
bicicleta para o contexto de uma exposi-
ção. Nasceu nesse momento o conceito de  
ready-made4 [...] um novo olhar sobre ob-
jetos comuns pode modificar a experiência 
do cotidiano, evidenciando que é possível 
pensar diferente sobre aquilo que parece ser 
sempre o mesmo. (DANTAS, 2014, s/p.).

Parte da arte popular passou por um processo de 
degeneração, mas ao mesmo tempo novas obras 
estão surgindo. Um novo olhar surge para quem 
vê positivamente as mudanças, quem não con-
clui apressadamente sobre o desaparecimento 
das manifestações populares, sendo visto apenas 
como uma renovação natural e necessária. 

Considerações Finais

A partir do momento em que o artista se apro-
pria de materiais que foram descartados pela so-
ciedade, ocorre uma forma de reciclagem, onde 
o objeto ganha uma nova função e valor estético. 
Existe uma profunda relação entre o artista po-
pular e o ambiente a sua volta, que nutre a ne-
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cessidade de expressão, relatando o sistema em 
que vive. Ernst Fischer explica em A Necessidade 
da Arte (2010, p. 13), que o homem busca absor-
ver o mundo circundante integrando-o a si e an-
seia por estender o seu “Eu” curioso e faminto 
de mundo, unindo-se a arte e tornar-se social 
dentro de sua individualidade. Para o popular, 
a arte é vivida todos os dias, todos os assuntos 
são temas que inspiram a produção, tornando-se 
em determinados momentos uma coisa só, extin-
guindo a distância entre a arte e a vida.

Por meio da arte popular é possível compreen-
der toda uma sociedade, pois traduz com riqueza 
de detalhes as características de mostras festivas, 
rituais religiosos, histórias reais e estórias inven-
tadas, bem como acontecimentos comuns do dia
-a-dia vividas pelos povos de diferentes regiões, 
criando sua poética no processo de construção 
cultural.

São nessas características inerentes à arte po-
pular que se percebe o forte valor cultural e as 
significações produzidas pelo homem e que nos 
permite compreender a vida e a arte do povo.

Liliane Alfonso Pereira de Carvalho é Mestre 
em Educação, Arte e História da Cultura pelo 
Programa de Pós-Graduação da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie. Especialista em 
História da Arte: Teoria e Crítica pelo Centro 
Universitário de Belas Artes de São Paulo e 
Graduada em Educação Artística: Habilitação 
em Artes Plásticas pela Universidade Estadual 
Paulista (UNESP).

notAs

1 Porongo: Planta cujos os frutos são utilizados 
para a confecção de cuias entre outras peças 
utilitária, também conhecido como cabaça.
2 Trama de estopa: tecido rústico.
3 Achillina Bo Bardi (Itália, 1914 – São Paulo, 
1992): arquiteta, designer, pesquisadora e cole-
cionadora de arte brasileira. Criou um diálogo 
entre o moderno e o popular. Assumiu a direção 
do Museu de Arte Moderna da Bahia, transfor-
mando-o em Museus de Arte Popular (1959-
1964). Entre seus principais trabalhos, projetou 
o Museu de Arte de São Paulo (MASP) e o SESC 
Pompéia em São Paulo.
4 Ready-made:  É o conceito criado por Marcel 
Duchamp, onde um objeto qualquer pode ser 
considerado obra de arte. O valor do objeto 
como arte é definido pelo autor/artista.

referênciAs

AGUILAR, Nelson (Org.). Arte Popular: Mos-
tra do Redescobrimento. São Paulo: Fundação 
Bienal de São Paulo: Associação Brasil 500 Anos 
Artes Visuais, 2000.

ALAMBERT, Francisco. Para uma História (So-
cial) da Arte Brasileira. In: BARCINSKI, Fabiana 
Werneck (Org.). Sobre a Arte Brasileira. São 
Paulo: Martins Fontes, 2015. p. 06-20.

AYALA, Marcos, AYALA, Maria Ignez Novais. 
Cultura Popular no Brasil. São Paulo: Ática, 
2006.

BARDI, Lina Bo. Tempos de Grossura: o design 
no impasse. São Paulo: Instituto Lina Bo e Pietro 
Maria Bardi, 1994.

CATTANI, Luciana; BOIERAS, Gabriel; SÁ, Mar-
co Antônio. Maravilhas do Brasil: festas popula-
res. São Paulo: Escrituras, 2006.

DANTAS, Marcelo. Exposição Ciclos, Centro Cul-



R E V I S T A  D A  G R A D U A Ç Ã O  D A  E S C O L A  D E  B E L A S  A R T E S  -  U F R J

92

Ano 1  | n. 1 | novembro 2016

tural Banco do Brasil - CCBB. São Paulo, 2014.

DANTAS, Marta. Arthur Bispo do Rosário: A Po-
ética do Delírio. São Paulo: Editora Unesp, 2009.

FISCHER, Ernst. A Necessidade da Arte. Rio de 
Janeiro: Editora LTC, 2010.

FROTA, Lélia Coelho. Pequeno Dicionário da Arte 
do povo Brasileiro: século XX. Rio de Janeiro: 
Aeroplano, 2005.

GOMBRICH, E.H. A História da Arte. Rio de 
Janeiro: Editora LTC, 2011.

LIMA, Ricardo Gomes. Arte Popular. In: BAR-
CINSKI, Fabiana Werneck (Org.). Sobre a Arte 
Brasileira. São Paulo: Martins Fontes, 2015. p. 
324-345.

RIBEIRO, Darcy. O Povo brasileiro. São Paulo: 
Companhia de Bolso, 2012.


