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/^omercindo da Silva Pacheco, GUMA, como ele assina seus trabalhos de escultura enta- 
lhados em madeira, nasceu no Município de Tapes em 1924, filho de humildes e 

modestos pais agricultores.

Em 1944 ingressou como servente no antigo Instituto de Belas Artes. Foi destacado 
para cuidar da limpeza das Salas de Escultura e Modelagem. Era carpinteiro, aliás, mau 
carpinteiro, e os trabalhos a ele encomendados para a escola, como certos armários, por 
exemplo, sairam bons ao ser dirigido com desenhos em escala que ele desconhecia. Du
rante dias e mais dias do ano, Guma amassava barro ou fazia limpeza, ouvindo cons
tantemente as palavras do professor de escultura e os conselhos que transmitia aos seus 
alunos. Se a aula era prática e a técnica tratava de como entalhar a madeira dura, Guma 
parava para olhar, e sua curiosidade o acercava dos alunos, observando o corte e trata
mento da madeira com as goivas. Guma, de inteligência nativa sem cultivo, foi acumulando 
em seu íntimo, sonhos que lhe pareciam possíveis de realizar em sua condição de humil
dade. Sem saber desenhar, sem saber ver as coisas como são, sem nenhuma cultura, Guma 
era um intuitivo, e um dia de coragem, mostrou com receio e muito medo ao exigente 
professor, uma carranca grotesca mal entalhada numa tábua qualquer. O professor notou 
que aquele trabalho tosco dava uma vaga idéia de sonhos ocultos da infância sofrida 
de seu servente Gomercindo.

Passados agora quase dez anos, aí está Guma, o antigo servente, o homem da 
rua, o mau carpinteiro trabalhador infatigável e observador inteligente, a entalhar em 
madeira de lei o sonho que era de olhos abertos ao sentir em sua humildade de servir, 
ao conviver entre os alunos do Curso Superior de Escultura, que o sol nasce para todos.

Nesta singela apresentação gostaria de fazer entender que a escultura de Go
mercindo da Silva Pacheco, GUMA, como ele assina, é arte ingênua de saber primitivo 
e autentico, lembrando totens, sem simbolismo folclórico e muito menos com pretensões 
eruditas. Seu valor é positivo e me aventuro a dizer que Guma é o nosso maior escultor 
popular. O que ele faz nasce de seu nativismo tosco, mítico também, e por favor, não 
o confundam nem o comparem com escultores de formação tradicional em escolas ou não, 
porém, com estudos clássicos ou modernos.
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SÉRIE "UNIVERSAL"

1 — Mostra de Arte Polonesa
2 — Exposição dos Jogos Olímpicos
3 — Exposição de José Sarmento
4 — Exposição sobre Franz Kafka
5 — 1,° Salão Internacional de Arte

Infanto-Juvenil
6 — Exposição de "Sacramento Sampler I"

SÉRIE "NACIONAL"

1 — Exposição Histórica do Sesquicentenário
2 — Exposição da Escolinha de Arte do

Departamento de Assuntos Culturais da SEC
3 — Exposição de Antônio Vargas
4 — Exposição de Aldo Locatelli
5 — Exposição de Astrid Hermann
6 — Exposição de Ma. Inês Kliemann
7 — Exposição de GUMA

Fernando Corona

ITINERANTES DO ACERVO

1 — Em Pelotas
2 — Em Ijuí

MARGS EM P. A.: ACERVO

1 — 1 ,a etapa — março
2 — 2° etapa — julho
3 — 3.a etapa — setembro



GOMERCINDO DA SILVA PACHECO, nascido 
aos 23 dias do mês de janeiro do ano de 1924, no 
município de Tapes, Estado do Rio Grande do Sul. 
Reside em Porto Alegre, desde 1942. Em 1944 in
gressa no Instituto de Belas Artes do Rio Grande do 
Sul como Servente.

ATIVIDADE ARTÍSTICA

1965 — Realiza a primeira mostra na Galeria Papoula.
1966 — Participa da I Feira de Artes Plásticas em Porto Alegre.
1967 — Participa da II Feira de Artes Plásticas em Porto Alegre. 

— Participa do III Salão da Cidade de Porto Alegre.
— Realiza mostra na Galeria Pancetti, juntamente com o 

artista Joel Furtado.
1969 — Participa do IV Salão da Cidade de Porto Alegre.
1970 — Participa do I Salão de Artes Visuais da UFRGS,

recebendo um prêmio de aquisição.
1971 — Recebe no Rio de Janeiro, no Programa do “Chacrinha”

um troféu de Honra ao Mérito.
— Realiza uma exposição na MONTMATRE — Galeria de 

Arte da Guanabara.
— Participa do V Salão da Cidade de Porto Alegre e obtem 

o l.° lugar em escultura.
— Realiza mostra individual na Galeria Pancetti.

1972 — Participa da mostra de Arte da III Olimpíada do Exército,
recebendo uma Medalha de Bronze.

1972 — Participa da Pré-Bienal Plástica em São Paulo 72.
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BREJERANO

ESTE CATÁLOGO FOI IMPRESSO GRATUITAMENTE PELA LIV. DO GLOBO S. A., 
a quem agradecemos profundamente.



1 — JOÃO CARRERA

2 — BREJERANO

3 _ ROSALINA

4 _ ANACLETO

5 — ZÉ MARIA

6 — CLEMENCIANO

7 _ BERTULINA

8 — QUIDOCA

9 _ JOVENTINO

10 — DAMAZIO

1 1 — ZUMBI

12 — BENTA

13 _ JOÃO MACHADO

14 — CANDINHO

15 _ FLAVIANO

16 — TERÊNCIO

17 — CAMACHO

18 — MARTULINO ZUMBÍ

19 _ BULÉ

20 — ATALIBA

21 — SABINO

22 — PILÃO

23 — MARCELINO BERTULINA



DIFÍCIL
CORRIDA 

PARA O FUTURO, 

SEU FILHO 

VAI CHEGAR 

EM QUE LUGAR?

-

A torcida geral (sua, nossa, do Brasil) é a de que chegue entre os 
primeiros, com distinção e bem preparado para a vida. Essencial
mente, isso depende do esforço dele, mas nós lhe devemos muito: 
Você, o máximo de estímulo e apoio material; nós, os livros ade
quados ao longo aprendizado. Somos uma editora que, há bastante 
tempo, vem trabalhando na produção de grandes obras para a 
juventude que estuda. Nossa última contribuição: ENCICLOPÉDIA 
GLOBO PARA OS CURSOS FUNDAMENTAL E MÉDIO, em doze 
volumes. Ideal para quem quer estar no pelotão da frente. Seu 
filho já tem a dele?

rEnciclopédia Globo para os Cursos Fundamental e Médio

EDITORA GLOBO
Porto Alegre


