


Antes de mais nada, não tentemos enquadrar o artista na mol
dura de uma determinada corrente artística do século XX. Sua 
obra, a rigor, passa ao largo dos movimentos revolucionários 
do início do século, que provocaram terremotos e, ainda hoje, 
os provocam. Não se descobrem, na obra de Scheffel, subver
sões, bizarrices e escândalos vanguardistas. Talvez a parte mais 
polêmica e contestadora de sua produção sejam suas telas e 
desenhos eróticos, que propõem uma leitura marginal, porém 
estimulante, de determinados aspectos da sexualidade contem
porânea. Afora isso, podemos dizer que Scheffel, sem minimi
zar a dimensão subversiva da Arte Contemporânea, procura se 
manter em águas extraterritoriais.

A obra de Scheffel se enraiza na arte do passado, em especial 
na Arte Renascentista, e, em grande parte, nas expressões que 
floresceram a partir da segunda metade do século XIX. É tribu
tária, em especial, das correntes do Realismo, do Simbolismo e 
do Romantismo. Scheffel bebeu de todas as fontes, também das 
contemporâneas. Mas tudo isso é filtrado por um temperamen
to que não quer abandonar o próprio caminho, pouco importa 
para onde este o conduza. Por nossa parte, destacamos alguns 
aspectos interessantes da contribuição do artista.

Sua opção pelo figurativismo, sempre acompanhado por 
meticulosidade técnica que constitui um dos trunfos de 

sua afirmação pessoal. Cabe aqui uma pergunta: estará a figura 
exaurida? Terá ela dado o último suspiro? Cremos que não. Um 
artista contemporâneo chegou até a declarar: “A figura é a Terra 
Prometida”. Sob esse ângulo, permanecer fiel à figura significa, 
para Scheffel, tomar partido pela História, e pelas dimensões 
psicológicas e sociológicas da imagem.
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Por outro lado, numa conjuntura em que o descartável se 
torna avassalador, como não impressionar-se com o cuidado 
que o artista põe na elaboração de suas composições? Em nossa 
opinião, convém valorizar as aquarelas e as criações gráficas de 
Scheffel. Pode ser que aí se encontre, senão a expressão maior de 
sua arte. ao menos uma contribuição de indiscutível atualidade.

É preciso, igualmente, levar em consideração a parte 
documental da obra de Scheffel Temos aí um artista cujas raízes 
étnicas estão vivas, cujas ressonâncias psicossociológicas têm 
tudo a ver com a terra natal, inclusive com o gosto dessa terra. 
Sabemos que qualquer artista pode chegar à universalidade 
através de seus trabalhos, mas, antes de atingi-la, necessita fazer 
um ato de juramento à sua própria terra-como diria Chesterton. 
Van Cogh será menos universal por ser holandês? Admitamos: os 
girassóis de Van Cogh não são, a rigor, holandeses. São girassóis 
de qualquer parte do mundo., Mas mas não podemos duvidar 
de que a mão que os pintou nasceu e aprimorou-se sob os céus 
de Rembrandt... É essa qualidade invisível que os torna imortais. 
De igual forma, a obra pictórica, gráfica e escultórica de Scheffel 
é a de um descendente de alemães que amou a terra de seus 
ancestrais, a despeito de sua vida, em grande parte, longe dela. 
É uma obra complexa, instigante, provocadora, com clareiras 
estéticas surpreendentes, que possui, entre outros méritos, o de 
repropor uma reflexão permanente e fértil sobre o que a cultura 
precisa para não se esquecer de si mesma.
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