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e o contexto político do Brasil na década de 1960 n as obras dos Salões Municipais de 

Belas Artes da Prefeitura de Belo Horizonte 
 

Nelyane SANTOS e Rodrigo VIVAS 
Mestranda do Programa de Pós Graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes da 
UFMG e Professor Doutor do Departamento de Artes Visuais da Escola de Belas Artes da 
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nelaysantos@yahoo.com.br e rodvivas@gmail.com 

 
O circuito artístico de Belo Horizonte, a partir da década de 1950, esteve associado aos 

Salões Municipais de Belas Artes da Prefeitura (SMBA-BH). A inexistência de galerias ou de 

um mercado de arte consolidou a concorrência dos Salões como a única possibilidade de 

conferir tanto visibilidade como reconhecimento para os artistas. Na década de 1960 ocorreu 

um fenômeno para as artes plásticas de Belo Horizonte que se repetiu em outros circuitos 

artísticos: a transformação de um salão regional em um espaço de relevância nacional. 

Assistiu-se a participação de artistas reconhecidos nacionalmente, proporcionando um 

momento de reflexão tanto para a arte tradicional mineira como para as novas 

possibilidades que caracterizaram a arte na década de 1960. 

A pesquisa sobre a produção e a crítica de obras nos SMBA-BH entre os anos de 1964 a 

1968 tem como principal intuito, conhecer a diversidade das propostas artísticas da capital 

neste período. Além disso, ao pensar a obra de arte como principal objeto de estudo da 

história da arte, com todas as suas potencialidades visuais e materiais, a pesquisa pretende 

também levantar questões e problemáticas sobre os marcos e definições institucionais 

estabelecidos para a história da arte na cidade.  

Diante da leitura de algumas referências importantes sobre a arte no Brasil deste período, 

muito se encontra sobre o círculo social dos artistas, sobre a atuação da crítica de arte, 

sobre as instituições provedoras dos salões e bienais, mas poucos estudos apresentam 

análises aprofundadas dos aspectos visuais das obras. Em certa medida, esta tendência de 

estudos gerou generalizações no reconhecimento da influência Pop entre os artistas 

brasileiros, desconsiderando suas peculiaridades e suas distinções com a Pop Art e os 

vários movimentos da década de 19601. Neste viés, o temário reconhecido por estes 

estudos dá destaque às questões sócio-políticas, engrossando a tese da militância e 

engajamento de esquerda dos artistas da época2. Desconsidera-se muitas vezes que esta 

realidade social era permeada pela posição crítica do artista ao seu cotidiano mais direto, 

expressando aspectos da vida íntima e dos problemas artísticos enfrentados rotineiramente.  
                                                           
1 Assim como fez Aracy Amaral ao desenvolver textos memorialísticos e de análise sócio-cultural em 
Arte para quê? A preocupação social na arte brasileira: 1930-1970 (1987). 
2 Conceitos comuns às ciências humanas que foram adotados pela estudiosa Marília Andrés Ribeiro 
em sua tese, publicada como livro em “Neovanguardas: Belo Horizonte, anos 60. C/Arte, 1997 
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Na análise das obras de arte dos Salões de 1964 a 1968, foram surgindo questionamentos 

sobre as propostas artísticas que evidenciaram a diversidade de métodos, temas e 

perspectivas da arte, não só da capital como de todo o país. No desenvolvimento de uma 

pesquisa com ferramentas teóricas metodológicas próprias da história da arte, tendo como 

foco a análise da visualidade da obra, esta determinação temática temporal da história da 

arte com a história política do Brasil é questionada, tanto para reavaliar a aplicabilidade de 

conceitos de engajamento, militância e utopia no circuito artístico da época, como também 

para ampliar a percepção de temas e propostas dos artistas, reconhecendo a variedade de 

suas experimentações. Lembrando que, neste período, a arte foi demarcada pela difusão de 

diferentes linguagens e suportes, em esfera internacional.  

O risco de se conduzir a análise da obra de arte por conceitos relativos às dimensões 

simbólicas da ação social está relacionado à interpretação das manifestações artísticas 

como estando condicionadas às situações eminentemente políticas, sem, portanto, dar 

ênfase aos processos de liberdade de criação e de fruição estética que o artista enfrenta em 

seu trabalho, constituindo, com vocabulário e ferramentas próprias, o conhecimento sobre a 

arte. O que devemos evitar nos estudos da história da arte é uma correlação de causa e 

consequência entre obra e cenário social, visto que a produção artística expressa a vivência 

e o cotidiano em suas formas múltiplas.  

Ao que tudo indica, o que a história da arte, institucionalizada pela academia e pelas 

exposições retrospectivas, desejou confirmar é que as artes plásticas no Brasil da década 

de 1960 foram engajadas, contestatórias e neo figurativas3. As obras analisadas no Museu 

de Arte da Pampulha (MAP) que participaram dos Salões da capital demonstram que estas 

generalizações precisam ser revistas, não só pelo combate aos estereótipos, mas, todavia, 

pelo ostracismo e subjugação das propostas e problemas artísticos empreendidos nas 

obras. Desta maneira propõe-se uma visão crítica desta interpretação institucionalizada da 

história da arte, que teve também como característica a concentração de análises voltadas 

para o circuito artístico brasileiro como advindo do eixo Rio-São Paulo, visto como centro 

disseminador das manifestações artísticas internacionais do momento e como delimitador 

de parâmetros produtivos para outros núcleos do país. 

O Brasil da década de 1960 e seus diálogos com as a rtes  

O contexto de regime civil militar no Brasil e a polaridade política do planeta (socialismo x 

capitalismo) são as principais características da historicidade da década de 1960. Neste 

cenário, as artes plásticas refletiram sobre a realidade vigente e propuseram reestruturações 
                                                           
3 Como bem tentou expressar as exposições em Belo Horizonte Neovanguardas, Museu de Arte da 
Pampulha, 2007/2008, e 1911-2011 Arte Brasileira e Depois, na Coleção Itaú, Palácio das Artes, 
2011.  
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que foram marcantes e definidoras de novas posturas da produção, da crítica e da difusão 

da arte. A década de 1960 para as artes marcou a convulsão de manifestações relacionadas 

às novas figurações, ao novo realismo, a arte Pop e a Op Art. Estes movimentos tiveram 

como proposta inicial a crítica ao Expressionismo Abstrato dos anos 50, que demarcava a 

subjetividade na produção artística (ALVARADO, 1999). Resguardadas suas peculiaridades, 

pode-se considerar que estes movimentos apresentavam em comum a comunicabilidade da 

arte, utilizando-se da realidade social como instrumento de diálogo com o público.  

A divulgação dos artistas e intelectuais como sujeitos da resistência à ditatura no Brasil 

normalmente é generalizada, dando enfoque à música e ao teatro, de tal forma que pouco 

se destaca a participação específica das artes plásticas. Um dos estudiosos das artes neste 

período, Artur Freitas apresenta um argumento explicativo para esta distinção entre as 

manifestações artísticas que mais se popularizaram entre a cultura de massa e as artes 

plásticas, que permaneceram relativamente afastadas da popularidade.  

 

As artes plásticas, por seu lado, deram um encaminhamento bastante 
específico a essas questões, um encaminhamento, em geral, diferente 
daqueles realizados pelas outras áreas de expressão artística – e por 
diversas razões. Em primeiro lugar porque o engajamento político explícito 
não era recorrente nas obras dos artistas plásticos, mesmo nos momentos 
mais duros da repressão. O medo do servilismo intelectual num campo 
cultural, àquela altura consideravelmente elitizado e autônomo, e o quase 
irrefreável processo histórico de incompatibilização das produções artístico-
visuais com os aspectos literários da narração, sem dúvida pouco 
estimulavam o engajamento explícito nas artes plásticas. O excesso de 
transparência na informação ideológica da manifestação de arte, portanto, 
soava ou como panfleto, ou como publicidade ou como ilustração, as três 
piores maldições do campo artístico. O rebaixamento da obra em favor da 
clareza de alguma mensagem política ainda podia remeter ao realismo 
socialista – e era falta grave. O radicalismo, naquele período de extrema 

experimentação na arte, não estava no tema, no assunto tratado. E mesmo 
nos casos onde a preocupação social ou política era evidente, a 
manifestação artística deveria se sustentar, sobretudo, pela sua condição 
estética – e não pela sua condição de eventual artefato político –, e ser 
julgada pelos pares. Portanto, se durante aqueles anos o político, num 
sentido amplo, e sob a mirada do ético, atravessava toda a problemática da 
inserção da arte na sociedade brasileira, nem por isso a referência imediata 
aos problemas dessa sociedade se tornou regra ou compôs-se como 
programa poético de grandes parcelas da comunidade artística. (FREITAS, 
2004, p. 71) 

 

Em estudo sobre os movimentos de esquerda no Brasil, Marcelo Ridenti apresentou num 

quadro os “Setores da esquerda brasileira, por ocupação e grupos ocupacionais de 

processados, 1964 – 1974” (RIDENTI, 1993, p. 73). Neste, revela que apenas 0,9 % dos 
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1897 membros de grupos armados urbanos eram artistas, ou seja, um número que não 

ultrapassa 18 pessoas. É claro que devemos considerar que se trata de um levantamento 

numérico com base em processos judiciais, não sabemos, portanto, quais foram os critérios 

e as atividades específicas ligadas às artes para definição deste número de profissionais. 

Mas em certa medida, não deixa de confirmar o que RIDENTI aponta, “vários artistas e 

intelectuais no período tinham uma simpatia difusa pela esquerda armada, sem que seja 

possível dizer que eram propriamente militantes” (RIDENTI, 2000, p. 180). 

Mesmo que os registros documentais, como é o caso dos processos judiciais, apontem 

reduzido número de artistas participantes no combate ao regime ditatorial, as interpretações 

de obras de arte do período tendem a relacioná-las a conceitos de engajamento e de 

militância de esquerda. Aracy Amaral também afirma que entre os artistas plásticos não 

ocorreu o engajamento político comum na área do teatro, cinema e música. “O político 

tocaria o artista plástico ‘de leve’” (AMARAL, 2003, p. 329). Para AMARAL esta “apatia” 

estaria relacionada ao caráter elitista das artes plásticas.  

Além de ser um argumento generalista da condição social dos artistas plásticos e das 

instituições de arte, não contribui para a análise e discussão da materialidade e visualidade 

das obras produzidas no momento. Diante disso, Artur Freitas alerta para os cuidados das 

correlações entre cenário político e artes.  

 

Desse modo, mesmo que aceitemos que nesses tempos, nas diversas 
produções dos artistas plásticos, grosso modo, tenha havido uma certa 
abertura aos problemas políticos e sociais brasileiros, é imprescindível ter 
em mente que essa porosidade heterônoma só possui sentido se 
compreendida a partir das discussões internas ao meio artístico, o que faz 
indispensável uma incursão nas condições de possibilidade que se 
apresentavam – em termos de linguagem e de história das formas – aos 
artistas dos maiores centros brasileiros. (FREITAS, 2004, p. 72) 

 

Os textos de Aracy Amaral são referenciados em diversos estudos das artes no Brasil da 

década de 1960, muito até pelo tom memorialista da autora que presenciou e acompanhou 

vários eventos na época. Mas podemos perceber que a autora desenvolve seu texto como 

se estivesse à procura de um tipo ideal de artista militante político. Cita alguns artistas e 

suas obras como se enquadrassem-se no sentido semântico de rebeldia contra o regime 

vigente e de crítica contra o status quo. Porém, o fechamento de cada uma dessas 

passagens é carregado de um ar de frustração por não encontrar entre os artistas um 

genuíno guerrilheiro, revolucionário de esquerda, engajado politicamente contra a ditadura.  

 



394 

 

Anais eletrônicos do seminário 1964-2014: um olhar crítico, para não esquecer 

UFMG, Belo Horizonte – 18 a 20 de março de 2014 

 

 

                                                                                                                                         ISBN: 978-85-62707-55-1 

É evidente que a década de 60, fervilhante em sua múltipla agitação em 
nível mundial como nacional e latino-americano (e aqui a revolução cubana 
e suas consequências gozariam de repercussão considerável) fez com que 
vários artistas se interessassem pelos eventos internacionais e nacionais de 
maneira excepcional: seja na inspiração das viagens à Lua por astronautas, 
realidade latino-americana, morte de Che Guevara, situação do povo 
brasileiro, autoritarismo militar no Brasil, guerra no Vietnã, fenômenos de 
massa nos meios urbanos – carnaval, futebol, publicidade, estórias em 
quadrinhos, música popular brasileira, evidentemente estimuladas 
vivamente pela irradiação do pop norte-americano. Essas temáticas são 
bem visíveis nas obras, dessa década, de Cláudio Tozzi, Antônio Manuel, 
Antônio Henrique Amaral, Antônio Dias, Vergara, Rubem Gerchman, 
Geraldo de Barros, Maurício Nogueira Lima, Oiticica, Szpiegel, Carmela 
Grosz, Marcelo Nitsch, Nelson Leirner, entre outros, a partir de meados da 
década. É inegável, igualmente, que a expressão criativa a partir dessas 
temáticas é liberada a partir do acesso a novas técnicas e novas formas 
expressivas, inexistentes anteriormente, a partir dos novos materiais 
exibidos nas obras pop americanas”. (AMARAL, 2003, p.329) 

 

A importância que a história da arte oferece aos artistas que rompem com a tradição e 

postulam novas ideias e manifestos vinculados aos questionamentos acerca dos cânones 

artísticos e à institucionalização das artes, muito criticada neste período, parece estar 

subjugada para a autora a uma participação política literal. O olhar que lançamos a algumas 

obras do período, revelam sim, que muitos dos artistas foram militantes e revolucionários, 

lutando contra as situações de opressão estabelecidas, atuando dentro do seu próprio 

campo de conhecimento e produção, as artes plásticas, sem ser prioritariamente neo-

figurativo ou performático, reencenando torturas, símbolos militares ou coisas do tipo. A 

própria materialidade, a efemeridade, a repetição da forma e do gesto, símbolos e sinais do 

meio urbano, enfim, são vários sentidos impressos em obras que nos demonstram que as 

propostas artísticas perpassaram a realidade brasileira em suas várias esferas sociais. O 

que é preciso pensar é a obra enquanto vestígio, fonte e testemunho e não como ilustração 

de uma narrativa institucionalizada pela voz dos vencedores da pós-ditadura. 

Manifestos e escritos de artistas confirmam o que já podemos ver em obras da época: uma 

influência do ideário neo-figurativo internacional, expressando na arte as contestações 

sociais. Desta maneira, a contestação pode sim ser uma chave de compreensão dos 

aspectos semânticos de muitas obras do período, mas não pode ser uma regra de 

acessibilidade a todas as propostas artísticas do momento. Entre os anos de 1964 a 1969, o 

país assistiu uma produção cultural de oposição, sendo consumida e disseminada com 

relativa eficácia nas manifestações de cultura de massa. Sobre isso, Artur Freitas 

argumenta:  

Dentro desses limites, todavia, e em decorrência tanto de um sentimento 
generalizado de derrota das esquerdas quanto de uma opressão 
significativa imposta pelo novo regime, intensificam-se as discussões sobre 
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o lugar da arte e do artista na sociedade brasileira, bem como as 
discussões a respeito de quais seriam as novas formas artísticas 
condizentes com os novos tempos. (FREITAS, 2004, p. 70) 

 

Estas discussões sobre a arte estiveram presentes em eventos que entraram para a história 

da arte brasileira como definidores de uma nova postura do artista, mais socialmente 

engajado e crítico às institucionalizações da arte. Entre 1964 e 1968, a liberdade de 

expressão não estava inteiramente cerceada, o que ocorreu mais efetivamente após o Ato 

Institucional Nº 5, de 13 dezembro de 1968, que aparelhou e institucionalizou a máquina de 

repressão e tortura. Ocorreram neste período Opinião 65 e 66, Proposta 65 e 66, Vanguarda 

Nacional Brasileira, Nova objetividade brasileira4. O intuito de Opinião 65 foi instigar a 

manifestação política entre os artistas e a posição perante a situação social da arte, além 

disso, teria sido importante para inserir no espaço museológico novas linguagens da arte. Já 

Proposta 65, apresentou a discussão sobre o Novo Realismo, comunicação e cultura de 

massa na arte (ALVARADO, 1999). Opinião 66, Proposta 66 e Nova Objetividade Brasileira, 

reforçaram o discurso de combate às categorias de arte. Vários artistas participaram 

ativamente destes eventos estabelecendo discussões estéticas e ideológicas incorporando a 

crítica à violência, ao capitalismo, à cultura de massa e defendendo a liberdade de 

expressão, principalmente pelo uso de novos e diversificados materiais e suportes.  

Por toda esta extensa narrativa, caracterizada pelo diálogo crítico das artes com o cenário 

social vigente, a história da arte da década de 1960 foi institucionalizada com vários marcos 

estabelecidos entre eventos de arte e momentos político e econômicos do país. Mas resta-

nos questionar: em que medida estes marcos representam as obras produzidas no período? 

Entre os vários eventos, os salões estaduais e municipais concentram importantes 

referências dos momentos da história da arte no Brasil, pois eram propagadores de valores, 

movimentos e tendências impressos em obras compondo o acervo de vários museus 

brasileiros por meio dos prêmios e aquisições. Desta maneira, buscar analisar as obras que 

circularam nos SMBA-BH contribui para a releitura da história da arte no Brasil e para um 

questionamento crítico acerca das correlações causais entre arte e cenário sócio-político.  

 

Revendo obras na história da arte  

Os Salões eram promovidos pela Prefeitura de Belo Horizonte desde 1937, sendo 

realizados, desde 1957, no Museu de Arte da Pampulha. Este evento era o principal 

                                                           
4 Ocorridos no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro em 1965 e 1966; Fundação Armando 

Álvares Penteado, em São Paulo, em 1965 e 1966; na Reitoria da UFMG em Belo Horizonte, em 
1966; e no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, em 1967; respectivamente.  
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definidor do circuito artístico do estado de Minas Gerais, fazendo parte também, desde a 

década de 1960, do círculo de eventos nacionais por contar com a participação de críticos 

de renome nacional no júri, como Mário Pedrosa, Frederico Morais, Walter Zanini e também, 

pelo fato de contar com a participação de artistas reconhecidos nacionalmente. O período 

que abrange os Salões de 1964 ao de 1968 demarca a transição da arte moderna para a 

arte contemporânea, assistindo a emergência de novas referências visuais e de variadas 

proposições artísticas que influenciaram a formação de um ideário de arte nacional. Neste 

período o SMBA-BH passou por reestruturações que refletem as mudanças nas artes e no 

cenário político social da cidade. 

O ano de 1964 foi marcante, pois divulgou no XIX SMBA-BH, o rompimento com o estilo 

mineiro de pintar, expressa por um dos artistas participantes do Salão, Jarbas Juarez. A 

obra Composição em Preto nº 1 será aqui analisada focando principalmente seu caráter de 

marco definidor do início da arte contemporânea, tese defendida por Marília Andrés Ribeiro 

(1997), e seu provável aspecto de contestação ao regime ditatorial, recém instaurado 

durante a criação e inserção da obra no Salão, inaugurado em 12 de Dezembro – data 

oficial de abertura dos Salões por fazer parte das comemorações do aniversário da capital 

mineira. Dando um salto para o XXII SMBA-BH, apresenta-se a obra Máquina de Triturar 

Homens, de 1967, do artista mineiro Getúlio Andrade Starling, que demarca as discussões 

entre as divisões tênues entre as categorias de arte, inaugurando as construções 

escultóricas como nova determinação de arte objeto. No XXIII SMBA-BH destaca-se a obra 

de Teresinha Soares, intitulada Guerra é Guerra vamos sambar, que dialoga com os 

formatos de pinturas tridimensionais e com as sequencias narrativas comuns às obras da 

pop art, trazendo um diálogo sútil e ao mesmo tempo insinuante da condição política do país 

e do ufanismo das festas populares.  

O artista, autor de Composição em Preto nº 1, Jarbas Juarez, era até então mais conhecido 

por seus desenhos. A adoção da pintura marcou sua trajetória como sendo questionador, 

combativo, e vanguardista por definir em suas obras posições de ruptura com as tradições 

da arte mineira e por suscitar temas de oposição à situação social vivida no país (RIBEIRO, 

1997). A obra em questão é uma pintura à óleo e tinta esmalte automotiva, com colagens de 

papel corrugado e papel higiênico sobre tela. Foi confeccionada na vertical com a 

composição em dois paralelos. A tela é monocromática em preto, aparentando distinção de 

tons e brilhos pela aplicação de duas tintas diferentes e de texturas com materiais diversos. 
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Jarbas Juarez. Composição em preto nº 1, 1964. 

131,5 x 98,5 cm. 

A grande polêmica que se seguiu à divulgação do resultado do XIX SMBA-BH se deu em 

torno do depoimento de Jarbas Juarez sobre seu desejo de eliminar o estilo mineiro de 

pintar, herança do mestre Alberto da Veiga Guignard e seus discípulos. O depoimento 

manifesto desenvolvido sobre a frase célebre “Guignard está morto, descubramos nossos 

próprios caminhos!” 5, foi a tônica de vários artigos de jornais da época. Em depoimento 

posterior, Juarez declarou que esta obra foi inspirada por uma visão que teve do piso de 

asfalto de uma avenida movimentada da cidade num dia de chuva (JUAREZ, 2003). O negro 

áspero do chão em contraposição à viscosidade lisa do óleo escorrido dos carros. A 

percepção do artista, atenta às referências visuais do espaço urbano, conduz à busca de 

materiais para alcançar a visualidade semelhante destes mesmos elementos espaciais.  

A inserção de produtos pouco comuns aos cânones da pintura sobre tela demarca o 

rompimento de Jarbas Juarez com as tradições artísticas. Contudo, por mais que pareça 

novidade no campo da experimentação enunciada pelo artista, e perceptível na análise de 

suas obras na opinião dos críticos da época, é importante ressaltar que tanto a tinta 

automotiva quanto o uso de colagens já estavam presentes em obras pelo menos desde a 

década de 1950, entre os cubistas, inclusive no Brasil. É claro que não podemos 

desconsiderar o rompimento de Jarbas Juarez com a figuração paisagística, estilo comum 

entre os alunos e seguidores de Guignard, mas essa obra ainda mantém características 

tradicionais de pintura se comparada às determinações da arte contemporânea.  

O que chama atenção nas colagens de Juarez não é simplesmente a agregação de papéis e 

sim a diversidade dos mesmos. São utilizados papel higiênico, papel corrugado e papelão, 

tipos de papéis desprezíveis na arte por sua efemeridade e sua função prática associada ao 

cotidiano. Teria sido intencional esta escolha de Jarbas Juarez associando os papéis 

                                                           
5 BENTO. Diário Carioca, Cortes Drásticos do Salão Mineiro. Rio de Janeiro, 11/12/1964.  
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utilizados à sua função ou simplesmente à textura oferecida pelos mesmos? Este 

questionamento leva-nos ao diálogo do artista com outras produções artísticas, 

principalmente as da pop art por referenciar materiais do cotidiano ligados ao consumo de 

massa, e também com as discussões efervescentes na época sobre a efemeridade da arte. 

Sua intenção teria sido a de referenciar o asfalto que o inspirou no primeiro momento, ou o 

luto que o motivou no manifesto contra o estilo mineiro de pintar? O que sua memória 

posterior registra é uma necessidade de expressar seu repúdio ao momento político vivido 

no Brasil. É claro que diante da repressão, Jarbas Juarez não declararia isto na época, sob 

o risco de ser colocado em juízo. Mas, lembremos que o estado de exceção da ditadura 

militar6, havia se iniciado oito meses antes da abertura do XIX SMBA-BH de 1964. Ou seja, 

devemos nos questionar se o engajamento artístico contra a ditatura já tinha se intensificado 

de maneira tão comprometida e se acirrado tão expressivamente em Minas Gerais.  

Do XXII SMBA-BH de 1967 apresenta-se a obra de Getúlio Andrade Starling, artista 

vencedor do 2º prêmio de escultura. Trata-se de uma escultura montada com base de 

madeira, objeto utilitário em metal, bonecos de plástico e um pires. O suporte em madeira é 

um tronco recortado e lixado, com as marcas de madeira aparentes. Na lateral direita a 

madeira foi recortada deixando um vão para fixação de um moedor. Este foi pintado de 

branco em toda sua extensão, de azul nas peças das extremidades e de vermelho no topo 

da entrada do moedor. Nesta entrada encontram-se pequenos bonecos de plástico com 

pequenos escorridos de tinta vermelha. Na saída do moedor encontram-se pernas e braços 

de bonecos também muito pequenos e ligeiramente deformados pelo aquecimento do 

plástico. Logo abaixo da extremidade de saída do moedor encontra-me apoiado sobre o 

suporte de madeira, um prato de porcelana pintado de vermelho. Neste há um emaranhado 

de pedaços de bonecos pequenos com os corpos ligeiramente deformados. Pernas, braços 

e pés destes bonecos estão concentrados numa área do prato, também com aspecto de 

deformação pelo aquecimento. No centro do prato, há dois bonecos pintados de preto. 

Algumas pinceladas em vermelho nos bonecos dão o aspecto de carnificina na imagem. 

                                                           
6 Apesar de o Brasil já viver sob suas reminiscências desde o fim da 2º Guerra Mundial, num estado 
democrático de direito que vivia sob suspeições e vigílias da polícia política diante da polaridade entre 
capitalismo e socialismo vivido na Guerra Fria.  
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Getúlio de Andrade Starling. Máquina de triturar 

homens, 1967. 34 x 42,5 28 cm. 

A obra pode representar a crítica ao consumismo, à cultura de massa, mas também ao 

diálogo com as críticas de institucionalização da arte no período, que se deparava com a 

pop art utilizando objetos de consumo como expressão artística e ao mesmo tempo, estando 

as instituições de arte consumindo maciçamente as referências mais consagradas da arte 

moderna e contemporânea. Na obra Getúlio Starling dialoga com as discussões 

contemporâneas sobre a abolição das categorias da arte e as considerações acerca da 

construção de objetos que partiam de outros objetos produzidos em escala industrial 

ganhando o status de arte. O aspecto de carnificina e morte ao ser humano, moendo corpos 

e massificando vidas, pode também estar vinculado à repressão do regime militar no Brasil, 

mas antes de tudo o artista estabeleceu naquele momento um diálogo entre sua produção e 

as principais discussões do estatuto da arte contemporânea, questionando o objeto artístico. 

No ano de 1968 o Brasil assistiu um acirramento da repressão do regime militar, culminando 

com o Ato Institucional nº 5, o que repercutiu nas artes, desencadeando processos de 

censura e privações de liberdade. Nesta medida, a análise das obras premiadas neste salão 

é interessante para tentar perceber as relações entre a produção artística e a realidade 

social vivenciada pelos artistas. O XXIII SMBA-BH foi o último com esta nomenclatura, já 

que no ano seguinte o formato do Salão modificou-se em vários aspectos. O encerramento 

de um ciclo de salões com esta titulação demonstra o esgotamento do modelo de seleção e 

premiação de obras por categorias de arte. Além disso, aponta para as possibilidades de 

construção de outro discurso, o de implementação da Arte Contemporânea na capital, já que 

no ano seguinte foi lançado com o título de I Salão Nacional de Arte Contemporânea da 

Prefeitura de Belo Horizonte. 
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Teresinha Correa Soares. Guerra é Guerra – 

Vamos Sambar, 1968. 117 x150 x 4,5 cm. 

A obra da artista Teresinha Soares, Guerra é Guerra – Vamos Sambar, foi selecionada 

como 2º prêmio de pintura. Trata-se de um quadro montado com partes de compensado de 

madeira colados e encaixados, estilo tela-caixa. A volumetria desta montagem e as cores 

vibrantes chamam a atenção do espectador que a princípio aproxima-se envolvido por um 

torpor de agitação e da combinação exultante de cores. Mas logo ao se deter na imagem à 

sua esquerda percebe que a montagem em formato de filme fotográfico em preto e branco 

demonstra uma cena dramática: uma figura humana carregando uma maca com uma 

pessoa desfalecida. Os quadros do filme fotográfico são cortados e enquadrados numa 

sequencia de ângulos que demonstram movimento.  

À direita os quadros coloridos (nas cores da bandeira nacional) são uma sequencia narrativa 

na vertical, demonstrando cenas de festa e rostos mascarados. Uma alusão às festas 

carnavalescas tipicamente brasileiras. A temática da brasilidade, ufanismo e demarcação de 

emblemas da cultura nacional rivalizam com a denúncia da violência e a escuridão do 

regime militar que esconde a repressão e impõe medidas compensatórias de incentivo à 

cultura carnavalesca.  

Nas obras de Teresinha Soares o diálogo preponderante era de crítica ao machismo 

instituído na sociedade brasileira, à submissão sexual da mulher e as violências que elas 

sofriam. Por esta razão, era sempre vinculada ao erotismo nas colunas de jornais. O que 

devemos ressaltar é que o trabalho da artista não se limitava aos conflitos de gêneros. Esta 

obra demonstra que Terezinha Soares questionou o estatuto da violência e da sociedade de 

consumo. Além disso, no campo das artes é importante ressaltar o quanto sua obra foi 

marcante ao propor a ressignificação do uso e montagem de materiais. 

Novas perspectivas e desafios para o diálogo entre arte e contexto histórico 

A necessidade de uma revisão metodológica da história da arte em Belo Horizonte e 

também no Brasil da década de 1960 revela que a arte, enquanto campo de conhecimento 

autônomo, deve ser analisada com suas próprias ferramentas de pesquisa e com seu 
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próprio arsenal teórico metodológico. Desta maneira, acreditamos que a valorização da 

diversidade das propostas artísticas e os diálogos dos artistas com o campo artístico possa 

contribuir para a construção de uma história da arte no Brasil que ultrapasse modelos 

generalistas.  

Ao questionarmos o sentido de engajamento e militância expressos em obras, não estamos 

colocando em xeque a memória contestatória e de lutas cotidianas dos artistas. Estamos 

sim revendo suas obras para valorizá-las enquanto fontes de pesquisa da história da arte. 

Ao tentarmos elencar a diversidade das propostas artísticas e seus diálogos no circuito das 

artes nos aproximamos um pouco mais da compreensão das relações de ambivalência entre 

ser e estar no regime ditatorial, reconhecendo a complexidade das diversas resistências 

culturais vividas pelos artistas. 
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