


EDITORIAL
O mês de agosto reserva ao MARGS um 
acontecimento que, certamente, ficará 
registrado na história cultural do Estado. 
A Carta de Pero Vaz de Caminha será 
exibida de 21 de agosto a 22 de setembro 
nas Pinacotecas, acompanhada por 22 
releituras de artistas brasileiros e 
portugueses. Ela vem após uma 
itinerância por seis capitais brasileiras que 
começou no ano passado, em São Paulo, 
na Mostra Brasil + 500 Anos. Porto 
Alegre será a última cidade onde o 
documento do colonizador poderá ser 
visto antes de retornar ao Arquivo 
Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa. 
Promovendo a vinda da Carta de 
Caminha, a Secretaria de Estado da 
Cultura abre caminhos para o

intercâmbio cultural a partir do resgate 
reflexivo de nossa história.
Além da oportunidade ímpar de apreciar 
a "certidão” que descreve as origens da 
Terra Brasilis, o visitante do MARGS 
também terá a possibilidade de conhecer 
o trabalho do fotógrafo Evgen Bavcar. 
Nascido na Eslovênia, Bavcar ficou cego 
entre os 10 e 12 anos. Viver na escuridão, 
porém, não o fez perder a sensibilidade e a 
capacidade de reproduzir, através das 
lentes fotográficas, o instigante 
entrelaçamento de luz e sombra.
Dentro da proposta de descentralização 
cultural do Governo do Estado, a 
exposição de Leopoldo Gotuzzo segue em 
itinerância por quatro cidades do interior. 
Os quadros do artista pelotense, exibidos

nas Pinacotecas por 38 dias, circularão 
por Bagé, Santa Maria, Caxias do Sul e 
Pelotas. Essa é mais uma iniciativa para a 
população do Estado entrar em contato 
com a obra de um dos artistas de maior 
destaque nas artes plásticas no século 
passado.
Nessa edição, especialmente preparada 
para a exposição da Carta de Pero Vaz de 
Caminha, o leitor encontrará diversas 
abordagens sobre a mesma. Notáveis 
articulistas foram convidados para 
escrever sobre o assunto, desvelando 
perspectivas artísticas, históricas, 
antropológicas, literárias e do imaginário 
estrangeiro.

Fábio Luiz Borgatti Coutinho 
Diretor do MARGS

FOTOGRAFIA

Para mim, os cegos representam o único grupo que ousa olhar o sol diretamente nos olhos. Como as antigas vítimas 
propiciatórias, imoladas aos cultos solares, eles aceitam o sacrifício, a fim de que um outro sol se levante. Esses Narcisos 
sem espelho e esses pintores privados de imagens jamais constituíram, para mim, uma categoria à parte, na qual a 
história ocidental teria querido dispô-los, mas são humanos integralmente. E encontro freqüentemente arquétipos da 
cegueira, quando erro em minhas galerias interiores, onde às vezes convidados insólitos me fazem companhia em 
olhares para o invisível. Essas silhuetas não me dão mais medo como outrora, quando a decisão de outrem, bem mais que 
minha própria experiência, fazia de mim um cego.

meus

Evgen Bavcar

Num cotidiano saturado de imagens e 
ruídos incessantes, uma pausa para a deli
cadeza e para o silêncio. Um momento, 
ainda que efêmero, para pensar sobre a sen- Quintana, provocante pela arqueologia do 
sibilidade perceptiva de cada olhar. Olhar olhar, pelos paradoxos da luz e da sombra, 
e ver, ...verdade? O artista esloveno Evgen 
Bavcar carrega na sua circunstância bio
gráfica uma longa reflexão sobre a banali
dade dos olhares, sobre a cegueira, sobre a 
capacidade infinita das linguagens 
transmutarem-se em códigos, sentidos e 
criação. Bavcar é cego e é fotógrafo. Eu ten
to fazer surgir objetos, imagens, a partir de 
um berço de trevas.

De Paris, onde vive, ele chega a Porto 
Alegre em agosto. Por sorte, o MARGS o 
receberá em uma de suas salas. Ali, sob o 
título sugestivo de A noite, minha cúmpli
ce, Bavcar mostrará imagens inéditas reali
zadas em Minas Gerais. O público já teve

a possibilidade de conhecer um pouco do 
seu trabalho, em julho passado, numa ex
posição na Casa de Cultura Mario

refém da luz, novas percepções abriram- 
se no seu cotidiano: o ruído do riscar de 
um fósforo, a pintura contida no ritmo 
da bossa-nova. Na produção de suas fo
tos, sente a textura dos objetos e conta, 
geralmente, com a ajuda de alguém, in
formando sobre a direção da câmera, so
bre alguma iluminação específica. O re
flexo acompanha esse escritor da luz (para 
ele, fotografia é uma escritura feita com 
a luz), que leva sempre um espelho na 
lapela. Para Elida Tessler, é uma possibi
lidade do interlocutor encontrar o retor
no do seu olhar. Olhe-me, olha-te. Ati
tude inquietante, que atravessa nossos 
olhares acostumados, que não se dão con
ta do quanto vêem pouco, às vezes até 
menos do que o cotidiano visível.
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pela constatação de que a imagem não é 
apenas alguma coisa da ordem do visual.

Naturalizado francês desde 1981, es
tudou Filosofia e Estética. Sua tese deA noite, minha cúmplice

Exposição de fotografias de 
Evgen Bavcar no MARGS 

De 23 de agosto a 30 de setembro

doutoramento refletiu sobre a arte e so
ciedade nas estéticas francesas contem
porâneas. Perdeu a visão em dois aciden
tes, entre os 10 e 12 anos. Conta Edson 
Souza, um dos responsáveis por sua vin
da a Porto Alegre que, nesse período, foi 
se despedindo da luz ao recolher deta
lhes infinitos: a forma dos objetos, as 
imagens dos livros, as cores do mundo, 
o céu.

Colóquio As imagens possíveis
Dias 24 e 25 de agosto Auditório da 

Fundação Católica de Medicina 
Conferências de Evgen Bavcar, 

e mesas-redonda com 
João Frayze-Pereira,

Adauto Novaes, Edson Souza, 
Benjamin Foulkes, Rubens Machado 

Júnior e Élida Tessler.

Cida Colin 
JornalistaNa medida em que deixou de ser um
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CURADORIA

Narrações possíveis
Oito meses antes de morrer, o escrivão 

da frota de Pedro Álvares Cabral foi 
narrador entusiasmado escrevendo para seu 
Rei, o Venturoso. Não embarcou nas visões 
fantásticas que povoam parte dos relatos de 
viagem dos espanhóis, sugerindo monstros 
em cenários desconhecidos. Sem “alindar 
nem afear” (garantiu), Caminha imprimiu 
realismo na descrição da terra de águas cla
ras, temperatura amena e dos corpos par
dos e nus. A capacidade narrativa, traduzida 
no poder visionário das imagens, também 
loi o norte do curador Nelson Aguilar quan
do escolheu quem responderia ao texto (oito 
mil palavras de 1500) ou à textura da Car
ta. Ao todo, são 11 artistas brasileiros e 11 
portugueses, estes últimos reunidos por José 
Augusto França. Na Bienal Brasil + 500 
Anos, foram as únicas obras inéditas entre 
as cerca de 15 mil peças em exposição no 
Ibirapuera em 2000.

Na perspectiva de Aguilar, o grupo de 
Portugual retoma, na contcmporaneidade, 
a consciência do desterro, a saudade, a me
lancolia do imaginário português que re
sultou em obras-primas como Mensagem de 
Fernando Pessoa. Os brasileiros, por sua vez, 
oferecem um contraponto. Iluminam o aqui 
e o agora, a crítica da celebração. Revelam 
uma profunda desconfiança quanto à in
terpretação oficial da história, traduzindo o 
sentimento de nacionalidade numa “inqui
etação abissal”.

A Carta, na descrição do curador geral, 
assumiu um sentido irônico na Bienal Bra
sil. Para ele, não ocupou mais o lugar 
fundante típico da cultura ocidental, 
avalizando, pelo escrito, o ingresso do ho
mem na Flistória. A escavação em busca da 
origem, o resgate de pré-escritos, concreti
zado nos segmentos da Arqueologia e ou

tros, mudam a rota da missiva dos coloni
zadores, transformando-a num objeto mui
to mais polifônico para o olhar contempo
râneo.

um

No Ibirapuera, visitado por mais de 
dois milhões de pessoas durante a mos
tra, o segmento Carta de Pero Vaz de 
Caminha ficou situado junto aos 
módulos de Arte Popular e Negro 
de Corpo e Alma. Nas 
itinerâncias, inclusive em Porto 
Alegre, a mostra original sofreu 
modificações. O contexto da 
arte portuguesa seiscentista, 
presente na exibição em São 
Paulo, não acompanha mais o 
documento nem as releituras.
Aguilar confessa que esse ambi
ente ilustrativo dispersa a aten
ção do público. Ao fazer um 
balanço da Bienal Brasil, define a 
“odisséia” como um exemplo da exi
gência do público para a arte brasi
leira. Trata-se de um alerta para as ins
tituições sobre a necessidade de escava
ção da nossa arte, da nossa história, em 
que cada parte exibida precisa ser 
problematizada através de outras abor
dagens, outras narrativas.

Ao itinerar pelo mundo (já passou 
por Lisboa, Santiago e Buenos Aires), a 
Bienal Brasil se desconstrói, recriando-se 
pelo olhar estrangeiro ao entregar a respon
sabilidade curatorial para cada território. 
Pelo menos até 2004, cumpre roteiros pela 
França, Inglaterra, Estados Unidos, Alema
nha, Rússia (São Petersburgo) e Estocolmo, 
carregando na bagagem uma pergunta im
plícita: qual o Brasil que interessa mais a você?

Luiz Zerbini. Abraço.
pó de mármore e resina, 2000

C/da Golin
Jornalista

Carta de Caminha - MARGS 21 de agosto a 22 de setembro nas Pinacotecas

Esta é a última oportunidade dos brasileiros apreciaram um bifólio (duas páginas) da Carta. Em função das itinerâncias e por motivos de -Br* 
conservação, o documento não pode ser exibido de forma integral. Ele saiu pela primeira vez de Portugal no segundo semestre de 2000 para 
exposto na Bienal Brasil + 500 Anos. em São Paulo. Nem mesmo nessa ocasião, pôde ser visto integral mente, com seus 12 bifólios. Depois 
disso, alguns fragmentos da Carta percorreram capitais como Rio de Janeiro. Brasília. Maranhão. Recife e Salvador. Após a parada em Porto 
Alegre, as páginas devem voltar para o Arquivo Nacional da Torre do Tombo. x

Vinte e dois artistas produziram obras a partir do documento. São óleos e acrílicos sobre tela. vídeo-instalações, esculturas, montagens em utyiJz? 
técnica mistas. As obras têm assinatura dos brasileiros Karin Lambrecht. Glauco Rodrigues. Emmanuel Nassar. Luiz Zerbini. João Câmara. Paulo ?
Pasta. Antônio Hélio Cabral, Siron Franco, José Roberto Aguilar, Rosângela Rennó e Flávio Emanuel. Os artistas portugueses, com curadoria de 7^"
José Augusto França, são Ana Vidigal. Graça Morais. João Vieira. Álvaro Lapa, José de Guimarães, Costa Pinheiro. Júlio Resende. Fernando Lemos. C 
Nikias Skapinakis. Júlio Pomar e Noronha da Costa. y*

ser t/t.
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Desenhos utópicos de uma carta
Antes de ter existência histórica própria, 
começamos por ser uma idéia européia

Octávio Paz

vê, Caminha também revela cm sua escri
tura os ideais que animavam os coloniza
dores: o valor dos objetos, o poder da reli
gião, o sentido da natureza. Não é de sur
preender vermos, em toda a história desta 
nação, o quanto ainda se repetem certos 
discursos sobre o que somos, principalmente 
lembrando uma dimensão do exótico. Desta 
forma, esquecemos que foi com este dis
curso que fomos fundados. Já na Carta po
demos ver inúmeros traçados da fantasia que 
nos constituiu. Caminha fala em sua Carta 
de uma “ancoragem limpa” que contrasta 
não só com as turbulências de todas violên
cias e intolerâncias que se produziram nes
tas terras como também com as impurezas 
que nos cegam quando esquecemos a his
tória de nossas origens.

Reler esta Carta pode, portanto, funci
onar como um despertar para podermos es
cutar o que ainda não foi possível ouvir. É 
curioso que em determinado momento 
Caminha descreva a impossibilidade de es
cutar os índios pelo barulho do mar: “Nes
sa ocasião não se pôde haver deles fala nem 
entendimento que servisse, pelo grande es-

do cada época no limite em que o pensa
mento e a sensibilidade do discurso social 
permitem. Os pontos de origens, portanto, 
estão sempre sofrendo deslocamentos. A 
própria Carta de Caminha é um exemplo, 
pois só foi publicada no Brasil em 1817 por 
Aires de Casal, que aliás expurgou da carta 
as passagens referentes a sexualidade. Como 
lembra Jorge Coli “Só então a Carta de 
Caminha entra como documento primor
dial na história do Brasil - e, sobretudo, na 
história da história do Brasil”. 1 Os diálo
gos que podemos estabelecer com nossa 
“certidão de nascimento” podem abrir para 
nós sempre novos traçados. Caminha é 
meticuloso nas medições das distâncias, dos 
dias e também dos pensamentos. Enquan
to herdeiros desta história nos cabe 
redimensionar estas distâncias para saber em 
que ponto as intersecções puderam ser fei
tas. Uma verdadeira tradução não pode ri
mar com dogmatismo pois definir o senti
do de algo é, de certa forma, traçar o seu 
destino. Caminha tenta traduzir o que vê,

mas evidentemente impregnado pelo dese
jo do que quer ver. Ao se referir ao signifi
cado de alguns objetos para os índios, ele 
escreve em sua Carta: “Nós assim o tradu
zíamos porque era o nosso maior desejo...”. 
Podemos dizer que se o desejo inevitavel
mente induz uma tradução, esta também 
têm a função de interpelar o desejo. Desta 
forma, “o momento que elegemos 
originário depende certamente da idéia de 
nós mesmos que preferimos, hoje, contem
plar. E vice-versa: a visão de nosso presente 
decide das origens que confessamos (ou até 
inventamos).”2

São muitos os desenhos que a Carta de 
Pero Vaz de Caminha nos legou. Sua cali
grafia ondulada começou a traçar o hori
zonte de um lugar até então somente ima
ginado. A passagem do pensamento ao 
olhar surpreso, e do olhar às palavras que ia 
registrando, dão a dimensão de um encon
tro complexo que ainda hoje precisamos 
compreender. A palavra do colonizador 
trouxe densidade e espessura às formas de 
vida que aqui se encontravam. Recupera, 
portanto, o princípio fundador do verbo 
que inaugura a existência e abre o registro 
de uma história e uma memória. Por outro

como

Edson Luiz André de Sousa 
Psicanalista. Analista membro da APPOA. 

Professor do PPG Psicologia Social 
e PPG Artes Visuais da UFRGS.

1 COLI, Jorge. “Primeira missa e invenção da descober
ta in: NOVAES, Adauto. (Org.) A descoberta do Ho
mem e do Mundo, São Paulo, Companhia das Letras, 
1998, p. 108
2 CALLIGARIS, Contardo “A psicanálise e o sujeito co
lonial in: SOUSA, Edson (Org.) Psicanálise e Coloniza
ção - leituras do sintoma social no 
Artes e Ofícios, 1999, p. 7

lado, a vida que aqui existia dava consistên
cia ao imaginário europeu e formas possí
veis às fantasias de um jardim do Éden per
dido e tão desejado. Este cruzamento inici
al evidencia o quanto as influências tiveram 
reciprocidades, que ainda continuam fazen
do eco na vida de nosso país. Mesmo que 
estas reciprocidades nunca tenham sido 
equivalentes, pois nunca faltou violência por

Brasil, Porto Alegre,

trondo das ondas que quebravam na praia”.parte do colonizador para impor seus ideais
Esta é uma imagem muito eloqüente poise suas formas de ver e estar no mundo, este

acabou levando para a Europa reflexos de aponta o ponto cego do encontro, o que
não se ouviu, o que não se pensou, o quenossos ares tropicais. Apenas para dar um
não se viu. No mapeamento narrativo feitoexemplo contundente, poderiamos lembrar
por Caminha, e depois por tantos outrosa tese que Afonso Arinos demonstra em seu
relatos de viagem que se seguiram,magnífico ensaio O índio brasileiro e a revo- encon-
tramos observações diversas que nos per-lução francesa. Neste livro, ele transita por
mitem continuar sempre reconstruindo asinúmeros textos de pensadores europeus nos
ficções de nossa origem. Não podemos es-três séculos que se seguiram à descoberta
quecer este plano ficcional, poisdo Brasil, apontando o quanto a forma de 

4 viver do índio produziu no pensamento
como nos

indica Sérgio Buarque de Holanda em sua
Visão do Paraíso é difícil separar completa-europeu inquietações revolucionárias e es-
mente experiência e fantasia.perança de novos horizontes. Nunca é de-

A experiência se constitui no momentomais lembrar que a ilha da Utopia, termo
em que pode ser narrada e endereçada a umcunhado por Thomas Morus em 1516, lo-
outro. Sabemos que estas narrações podemcalizava-se muito provavelmente no Brasil.
ser alteradas, dependendo do ponto ondeSomos, portanto, herdeiros de um so
me situo enquanto leitor. Em outras pala-nho europeu e a Carta de Caminha é um

dos primeiros documentos que registra este vras, os textos e as imagens estão constante-
fato. Atento que é aos detalhes do que aqui mente abertos a novos sentidos, interrogan-
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Leituras sobre a Descoberta
Karin Lambrecht, Última Terra: 
manchas de pigmento e terra 
Caraíva (Bahia), recolhido na região 
da Reserva do Monte Pascoal em 
1999; cera de abelha, óleo e 
emulsão acrílica sobre tela de 
algodão; sangue de sacrifício de 
carneiro sobre papel carson em 
caixa de madeira compensada; ouro 
com mel sob vidros; 2000

Neste mesmo dia, à hora de vésperas, avis
tamos terra! Primeiramente um grande mon
te, mui alto e redondo; depois outras serras 
mais baixas, da parte sul em relação ao monte 
e, mais, terra chã. Com grandes arvoredos. Ao 
monte alto o capitão deu o nome de Monte 
Pascoal; e à terra, Terra de Vera Cruz.

Pero Vaz de Caminha 
Era o dia 22 de abril de 1500. Os inte

grantes da maior armada até então enviada 
pelos Reis de Portugal avistam terra no 
Atlântico Meridional.

A Carta de Pero Vaz de Caminha é um 
dos quatorze documentos que restaram da 
expedição cabralina, cujo destino era 
Calicute na índia, e uma das três únicas 
descrições conhecidas de testemunhas 
presenciais do Descobrimento do Brasil, 
descrevendo o período entre os dias 26 de 
abril e Io de maio de 1500. O poético rela
to do escrivão Pero Vaz de Caminha, rico 
em detalhes e em passagens de admiração 
pela "terra boa e fresca”, visava, além de dar 
notícia do achamento da terra a D. Manu
el, à concessão de perdão ao seu genro que 
se encontrava degredado em São Tomé.

Em razão de seu legítimo e elevado ta
lento literário e de sua aguda capacidade de 
observação, Caminha imprimiu à “Carta de

Achamento do Brasil” um caráter mítico de 
“ato fundador” do Brasil. As edições e aná
lises da Carta de Caminha, organizadas 
século 19, foram acompanhadas pela des
coberta e pela leitura atualizada dos textos 
de viajantes do século 16, como Hans 
Staden, André de Thevet e )ean de Lery, 
desencadeando novas leituras e “descobertas" 
letradas do Brasil. Nos dois primeiros sécu
los se multiplicaram os “descobrimentos 
retóricosa Carta, no entanto, será sempre 
percebida como texto fundador. Marlyse 
Meyer observa, em Caminhos do Imaginá
rio no Brasil, que “a tão decantada carta de 
Pero Vaz de Caminha já é um discurso lite
rário”, “uma escrita que, de saída, vai além 
do mero relato ou registro documentário”, 
por tratar-se de um discurso do deslumbra
mento face ao terreal paraíso descoberto.

Ao redigir sua Carta ao rei dom Manu
el, o escrivão não escondeu o deslumbramen
to com a exuberância da natureza ao comu
nicar a Sua Alteza o “achamento desta Vossa 
terra nova”, em relação à qual diria depois, 
que “querendo-a aproveitar, dar-se-á nela 
tudo”. Essa afirmação determinaria não so
mente a construção de uma visão paradisíaca, 
mas também a imagem apologética das 
potencialidades da nova terra, que se traduzia 
na promessa de uma terra de abundância, bem 
aventurada e afortunada.

Marilena Chauí, em Brasil- mito funda
dor e sociedade autoritária, ressalta que os tex
tos dos navegantes do século XVI e XVII 
estão carregados com essas imagens associa
das ao Paraíso, que se traduzem em referên
cias à abundância e à boa qualidade das águas, 
à temperatura e às qualidades da gente, des
crita como bela, altiva, simples e inocente, 
imagens significativas daquilo que Sérgio 
Buarque de Holanda chamaria de “Visão do 
Paraíso”. Para Chauí, essa visão é constitutiva 
da produção da imagem mítica fundadora 
do Brasil encontrada nas obras poéticas 
nativistas e românticas, na letra do Hino 
Nacional e na explicação escolar da bandeira 
brasileira, o auriverde pendão nacional.

Sérgio Buarque de Holanda observa, no 
entanto, com pertinência, que o gosto da 
maravilha e do mistério ocupa espaço sin
gularmente reduzido nos escritos quinhen- 
tistas portugueses sobre o Novo Mundo. 
Este aspecto o levou a inserir Caminha no 
realismo pragmático característico das crô
nicas portuguesas, preocupado, antes de 
tudo, com o potencial econômico do novo 
território. A referência de Caminha às pos
sibilidades agrícolas, anuncia desde o início 
que a admiração manifestada conjuga o 
comercial ao estético.

Leyla Perrone-Moisés, em seu “Vinte 
Luas” (1992), observa que Caminha tem 
sido louvado por seu “realismo” e, embora

não se ocupe dos “aspectos técnico-maríti- 
mos” que envolveram a expedição, busca 
somente descrever e narrar o que foi experi
mentado diretamente por seus sentidos.

Outros historiadores, como Jaime Cor
tesão, ressaltam a objetividade, a exatidão, 
a minúcia diária do testemunho, o que o 
afastaria da “grandiloquência delirante” de 
Colombo ou da “narrativa charlatanesca” de 
Vespúcio.

Não há, na narrativa de Caminha, se
res ou acontecimentos extraordinários, mas 
uma “plausível e cotidiana existência”, o que 
confere ao relato uma impressão de veraci
dade, demonstrada não só pela ausência de 
dados portentosos, como também pelas pre
cauções discursivas que acenavam para a 
possibilidade de engano.

Às criaturas angelicais, à “gente 
sa”, de “tal inocência” e de “boa simplicida
de”, de corpos “tão limpos e tão formosos”, 
retratadas por Caminha é atribuída a au
sência de ordem hierárquica e de religião, 
reforçando, na sua compreensão, a predis
posição e a extrema capacidade dos indíge
nas de assimilarem os padrões cristãos por
tugueses. Esta é a razão para que, ao final 
da Carta, ele afirme que “o melhor fruto 
que dela se pode tirar, me parece que será 
salvar esta gente. E esta deve ser a principal 
semente que Vossa Alteza nela deve lançar”.

A Carta mereceu também estudos que 
desencadearam polêmicas historiográficas, 
contrapondo as teses da casualidade e da 
intencionalidade que ocuparam a atenção 
dos estudiosos por muito tempo, com des
taque para Francisco Varnhagen e 
Capistrano de Abreu.

Ao longo da segunda metade do século 
XIX, a Carta de Pero Vaz de Caminha ser- 
viria de inspiração para que Victor Meirelles 
pintasse o famoso quadro da Primeira Mis
sa no Brasil, apresentado pela primeira vez 
em Paris, no ano de 1861. Por insistência 
de seu mentor, Araújo Porto Alegre, Victor 
Meirelles leu a carta de Pero Vaz de Cami
nha por várias vezes, transformando em 
verdade visual do episódio a cena por ele 
retratada . Em 1937, Humberto Mauro se 
valeria mais uma vez da Carta de Pero Vaz 
de Caminha e da pintura de Meirelles para 
o filme O Descobrimento do Brasil.

no

Pero Vaz de Caminha nasceu no Porto, 
possivelmente em 1450. Pertencia à 
classe média letrada; foi Cavaleiro das 
Casas de D. Afonso V. D. João II e D. 
Manuel. Em 1476, herdou de seu pai. 
Vasco Fernandes de Caminha, a posição de 
Mestre da Balança da Moeda, no Porto.
Em 1497, foi escolhido para redigir os 
Capítulos da Câmara do Porto, a serem 
apresentados às Cortes em Lisboa.
Caminha ocupava posição destacada na 
expedição que rumava para a índia, em 
1500, embora não fosse o escrivão oficial 
da Armada. Caminha teve um destino 
trágico: morreu no massacre que os 
muçulmanos perpetraram a Calicute. entre 
dezembro de 1 500 e janeiro de 1501.

O original da Carta de Pero Vaz de 
Caminha encontra-se no Arquivo Nacional 
da Torre do Tombo, em Lisboa. Perdida 
durante três séculos, a Carta ficou oculta 
até ser parcialmente revelada no século 
XVIII pelo historiador espanhol Juan 
Bautista Munoz. A preservação da Carta, 
segundo estudiosos, se deveu ao fato de 
não tratar da navegação à índia. Escrita 
em forma de Diário, relata o achamento e 
o período de estada no Brasil, sendo rica 
em informações sobre os indígenas 
brasileiros e seus costumes, o que lhe 
conferiu um moderno caráter 
antropológico. Quem pela primeira vez a 
publicou foi Manuel Aires de Casal, em 
1817. em sua Corographia BrasíUca. 
valendo-se de uma cópia encontrada no 
Arquivo Real da Marinha do Rio de 
Janeiro. Esta publicação que expurga da 
Carta as passagens referentes à 
sexualidade, deu início às edições e 
traduções que se multiplicaram ao longo 
do século XIX.

man-

5

Depois da publicação de Aires de Casal, 
encontramos a tradução francesa de 
Ferdinand Denys, de 1821. Em 1822, a 
tradução inglesa do texto foi incluída na 
segunda edição da History of Brazil. de 
Robert Southey. Ainda no século XIX, a 
Carta conhecerá outra edição em francês, 
uma em alemão e outra pela Academia de

As imagens tão marcantes do texto de 
Caminha perpassaram também a produção 
literária do romantismo indianista que vi-
ria reforçar a crença na fusão das raças, tão 
cara ao projeto de construção de um passa
do histórico para o Brasil e levado a efeito 
pelos políticos e pelos intelectuais no sécu
lo XIX.

Ciências de Lisboa. Entre as edições mais
recentes encontramos a edição crítica de 
Jaime Cortesão (Livros de Portugal, 1940). 
a de Leonardo Arroyo (Melhoramentos,
1971) e a de Silvio Castro (L&PM, 1987).

Eliane Cristina Deckmann Fleck 
Doutora em História pela PUCRS 

Professora da Unisinos

Ej José Roberto Aguilar, 
jJl Carta Atemporal (detalhe), 

técnica mista, 2000 M ARGS
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Pero Vaz de Caminha escreve a carta 
para comunicar a El-Rei D. Manuel, legíti
mo possuidor, o achamento da nova terra. 
Pela primeira vez, o português alcança a nova 
terra, mas, desde o princípio, olha a nature
za e o índio como vazios a serem preenchi
dos por seu esforço lusitano. A terra é da 
Alteza, e o escrivão da frota, em um estilo 
simples, porém cheio de minúcias, procura 
tudo mostrar e tudo revelar. O Rei decidirá 
o que fazer com a terra descoberta e com a 
gente nela encontrada. O Capitão da frota 
(Cabral) funciona como um representante 
da corte, ao tomar a si a responsabilidade 
de nomear a nova terra “portuguesa”.

Ao se apropriar do que encontra, “sem 
enfeiar ou embelezar”, Caminha mostra 
como o português toma conta de um lugar 
intocado pela mão do “homem”. Na carta, 
em forma de diário, Caminha conta even
tos significativos da viagem e descreve a ter
ra encontrada: sexta (21/4/1500), sábado, 
domingo de páscoa, até a sexta (1/5/1500),

em relação ao outro, não se pode 
esquecer a autoridade do português.
No discurso de Caminha, não 
aparece dúvida quanto à legitimi
dade da posse da terra nem de sua 
superioridade em relação aos ho
mens pardos. E o Civilizado, vestindo 
pas, tendo bons costumes, tendo religião 
e conhecimento e, até mesmo, vícios. O 
outro (não nomeado na carta, referido 
apenas por essa gente) é colocado em opo
sição, marcado por sua nudez, pela ausên
cia de trabalho ou de religião, puro e ingê
nuo como Adão no Paraíso.

A descrição do índio é negativa. Na 
medida em que eles são comparados aos 
portugueses, Caminha constata, então, o 
que lhes falta, a fim de mostrar como não 
são civilizados e como se justifica o domí
nio do Rei sobre a nova terra. Não tem rou
pa, e a nudez, que tanto fascina Caminha, 
mostra a ligação desses seres com a Nature
za. Não trabalham, alimentam-se de raízes 
e seus corpos, saudáveis, fariam inveja às 
mulheres portuguesas. Não possuem ver
gonha de mostrar suas vergonhas, e uma das 
habitantes da nova terra chega a ser compa
rada a Adão no Paraíso. De certo modo, 
Caminha está indicando que essas criaturas 
vivem fora da civilização e antes da histó
ria, pois não perderam a inocência 
paradisíaca. Não lavram, nem criam; são 
homens que, integrados à natureza como 
os animais montesinhos (diz Caminha), 
dispõem do fruto da terra, sem a necessida
de de trabalhar, de sofrer para sobreviver. 
Enfim, crianças ingênuas, elas devem ser 
integradas à civilização, incorporadas à his
tória e serem catequizadas na religião cristã 
para serem salvos.

Deste modo, além da busca do ouro, 
da riqueza (“nós assim o traduzíamos por
que esse era o nosso maior desejo...”, revela

fé,sem
sem lei, sem Rei). O índio (in

gênuo e sem cultura) deve aprender, ser edu
cado, inserido na história cristã para ser sal
vo. Seus gestos ficam emudecidos, como se 
ele fosse um bem móvel, encontrado na pro
priedade do português, sem liberdade algu
ma, mero objeto das decisões dos europeus. 
Esses determinaram que a terra era sua e 
que os índios deveríam ser catequizados para 
serem salvos e deveríam mudar a fim de au
xiliarem na exploração da terra.

Nunca é demais lembrar que os índios 
possuíam sociedade organizada, forma de 
produção de alimentos,, sistema educacio
nal, crenças e rituais religiosos. Os índios 
tinham sua cultura, negada pela perspecti
va portuguesa. Na carta, as jangadas, os ar
cos e flechas, as pinturas não eram vistos 
como elementos culturais, mas como índi
ce de barbarismo. Desse modo, seguindo a 
leitura de Gordon Brotherstone, podemos 
estabelecer um paralelo com índios perua
nos, que elaboraram na sua linguagem, em 
poesia oral, sua visão da chegada dos espa
nhóis, mostrando como as águas ficaram 
vermelhas de sangue, como tiveram de co
mer grama e lagartixas, e como foram ven
didos como pedras, enfim, de como foram 
violentados, aniquilados pela espada, degra
dados e coisificados. Em oposição à Carta 
de Caminha, como seria o relato feito por 
essa gente? Como seriam descritos esses ho
mens brancos, tendo os corpos cobertos, 
chegados em um grande barco, vindos do 
mar? É exercício ficcional, mas nos ajuda a 
lembrar o silenciamento do índio, a 
monologia de uma carta de fundação 
centrada apenas da perspectiva lusitana.

Antonio Sanseverino 
Doutor em Letras pela PUCRS 

Professor da Ritter dos Reis

A

Caminha), o cho
que, desde o primeiro contato com 

essa “gente”, faz com que o escrivão retorne 
reiteradas vezes à descrição de sua nudez. A 
imensa novidade, para um português, im
põe-se a seus olhos, mas a consciência cristã 
obriga-o a traduzir essa imagem em termos 
morais. O novo é, então, traduzido para 
conceitos já conhecidos, para que seja do
minado. A ausência de nomeação dessa gente, 
nesse primeiro contato, ajuda a entender 
(apesar da linguagem simples e comedida 
da carta) a dificuldade de lidar com 
nova realidade que escapa ao esquema men
tal do português, revelando-o pelo avesso 
em seus limites.

Como se vê, a carta não funda uma lite
ratura, nem cria uma tradição literária, mas 
é um exemplo interessante dos interesses que 
moviam o português no contato com a nova 
terra e com a nova gente. De um lado, há o 
impulso comercial, na busca de mercado
ria valiosa (“plantando tudo dá”), de ouro e 
riqueza que a terra descoberta pode trazer 
para Portugal. De outro, marcada pelos 
nomes dados à terra, aos montes e pela cruz 
deixada no primeiro contato, há uma mis
são religiosa a que os portugueses estão des
tinados na história da salvação. O interesse 
não está em aprender com os índios, mas 
em transformá-los, em torná-los seus iguais, 
cristãos.

O índio não tem voz, nem poderia tê- 
la, considerando o desconhecimento da lín
gua. Mas, desde o primeiro contato, perce
bemos um traço característico da relação do 
português com o outro, na medida em que 
assume o papel de mestre (civilizado), cuja 
missão é ensinar o bárbaro (Sem F, L, R:

rou-

uma

dia da partida. A travessia de Portugal ao 
6 Brasil vai de 8 de março até 21 de abril (che

gada). A estada na terra é de dez dias. Nesse 
breve período, evidenciado por indícios no 
texto, o autor, à medida que redigia, corri
gia trechos já escritos. Caminha diz primei
ro que não havia casas; depois registra a pre
sença de choupanas e, por fim, pelo relato 
dos marinheiros que estiveram na aldeia, 
descreve as grandes casas como uma nau 
sem divisão interna em que essa gente dor
mia em rede.

Caminha registra, então, na carta o que 
viu na nova terra. Sob o ponto de vista por
tuguês, com um olhar atento e meticuloso, 
lançado de cima para baixo, Caminha ob
serva os índios, como um “adulto” vê uma 
“criança”. Ao mesmo tempo, em que se 
pode considerar, como faz Jaime Cortesão, 
o olhar humanista de Caminha, respeitoso

Tajj/jbáx/j xjos oTçjuJhaTTJOs dos
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A descoberta da América e o (des) encontro das diferenças
A chegada dos europeus à América, em 

1492, foi um dos acontecimentos mais ex
traordinários na história do Ocidente. Sig
nificou tanto a conquista de novas terras e 
inúmeras riquezas como, também, a desco
berta de uma diversidade de populações 
ameríndias com visões de mundo e modos 
de vida extremamente diferenciados. Ou 
seja, possibilitou a descoberta do Outro e um 
encontro de alteridades cujas conseqiiências 
vêm sendo sentidas até os dias de hoje.

Deste encontro entre diferentes surgiram 
várias imagens que foram atribuídas aos po
vos indígenas. Estes foram representados tan
to como bons e maus selvagens, conforme o 
imaginário e os interesses que marcaram todo 
o período da conquista do Novo Mundo.

Na carta de Pero Vaz de Caminha, por 
exemplo, os habitantes da terra são descri
tos de forma ufanista. Este letrado 
renascentista não consegue esconder 
surpresa e deslumbramento por estas gen
tes, seu modo de ser e seus ornamentos cor
porais. Caminha, segundo Bettencourt, “os 
descreve sempre em termos altamente posi 
tivos, comparando-os, velada ou abertamen
te, aos habitantes do Jardim do Éden”.

Esta imagem, porém, será transforma
da nos anos seguintes da conquista, pois 
outros olhares e interesses irão definir as re
presentações a respeito destas populações. 
Assim, a partir da metade do século XVI, 
com a chegada da primeira missão religio
sa, chefiada pelo padre Manuel da Nóbrega 
vê-se os povos indígenas transformados 
pagãos, praticantes de costumes nefastos - 
por exemplo, o canibalismo - e que preci
sam ser catequisados e resgatados em sua 
humanidade.

Os primeiros viajantes europeus tam

bém contribuíram para a elaboração de 
imagens sobre estes povos habitantes do 
Novo Mundo. Hans Staden, Jean de Léry, 
Theodore De Bry, cada um a seu modo, 
construíram relatos enfatizando aspectos da 
índole guerreira destes povos, do canibalis
mo por eles praticado e dos detalhes da or
namentação e transformação dos seus cor
pos. A partir dos seus relatos surge a figura 
do nobre e bom selvagem que não será jul
gado pelo seu modo de vida, mas retrata
do e traduzido a partir do contexto inte
lectual da época em que se inserem estes 
viajantes e cronistas.

Independentemente das imagens que 
foram elaboradas sobre es
tes povos, porém, o fato é 
que os mesmos pouco fo
ram (rejconhecidos pelo con
quistador. Nestes cinco sé
culos, ao longo do processo 
histórico de consolidação 
de nosso Estado nacional, 
vários destes simplesmente 
desapareceram, dizimados 
por diferentes causas.

A escravização indíge
na, por exemplo, iniciou 
desde meados do século 
XVI, visando suprir as ne
cessidades de mão-de-obra

dígenas resistentes a estas práticas.
Além da escravização, as epidemias tam

bém contribuíram para flagelar os povos in
dígenas. Embora não tenhamos ainda 
dos demográficos muito detalhados, acredi
ta-se que mais de 90% da população indíge
na desapareceu ao longo destes séculos, viti
mada por estes inimigos invisíveis, trazidos 
pela população branca ao continente ameri
cano.

cer ou, então, serem totalmente assimilados 
pela sociedade nacional. Exemplos dramáti
cos como o dos Iupinambás da costa brasi
leira, que foram totalmente extinguidos, 
primeiros séculos da colonização européia, 
se projetaram até períodos recentes em dife
rentes proporções por todo território brasi
leiro.

estu- nos

Felizmente, porém, parece que o fantas
ma da dizimação e assimilação dos povos 
indígenas está aos poucos sendo afastado de 
nosso cenário. Estes, ao contrário do que se 
esperava, vêm retomando o seu crescimen
to populacional, têm se organizado e lutado 
por seus direitos à auto-determinação 
nutenção dos seus modos de vida. Não que
rem mais ser vistos como povos exóticos 
mas, simplesmente, como diferenciados cul
turalmente e, por esta razão, devendo 
respeitados em suas particularidades. O di
reito à posse, ou à preservação de 
ras, é uma das suas maiores preocupações 
pois é a partir disto que os mesmos garan
tem a manutenção e reprodução de seus 
modos de vida.

Atualmente, no Brasil, existe uma popu
lação indígena em torno de 250 mil pessoas 
que se distribuem em torno de 200 socieda
des diferentes. São os remanescentes de 
população que poderia ter alcançado, antes

uma
e ma-

ser

sua
suas ter-

Longe de serem agentes passivos diante 
da história deste país e da sua própria histó
ria, os povos indígenas vêm se afirmando 
no cenário nacional. Assim, estes cinco sé
culos de conquista da América são, também, 
um tempo de resistência, de luta e de afir
mação da identidade étnica depara a economia açucareira. Siron Franco. Porto Seguro (detalhe). 

O apresamento dos índi- Técnica mista sobre madeira, 2000
uma

multiplicidade de povos indígenas que insis
tiram e que ainda insistem em não permitir 
que o mundo se transforme numa enorme 
monotonia cultural.

os, seja pelas tropas de res
gate oficiais, seja pelas expedições particula- do século XVI, um contingente de 6 milhões 

de pessoas.
Parece assustador quando nos deparamos 

com os números e estatísticas da mortalida
de indígena. Em algumas épocas acreditou- 
se que estes povos poderíam vir a desapare-

em
res que penetravam nos interiores e sertões, 
bem como as expedições punitivas, foram 
levadas a cabo até meados do século XVIII. 
Guerras e dizimação foram, em grande par
te, o que restou para muitos dos gmpos in-

Fabíola Silva 
Doutora em Antropologia/USP

Bibliografia de referência: GRUPIONI, L.D.B. índios No 
Brasil. Brasília, Min. da Educação e do Desporto. 1994.
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MARGS
AAMARGS Quem é amigo do MARGS 
tem uma série de vantagens. Apresentando 
o cartão da Associação, ganha descontos nas 
compras que fizer nos parceiros Arteplantas, 
Arte Nobre, Nieto, Edelweiss, Arte & Cia, 
Casa do Desenho, Galeria Belas Artes, 
Nathan Jóias, Rota Cultural Turismo, 
Cárdio Método. Os hotéis da rede Plaza de 
Porto Alegre também oferecem descontos 
em diárias e restaurante, e a Revista Aplau
so, 20% de abatimento nas assinaturas. Você 
já pode se associar pela Internet. Acesse o 
site www.margs.org.br. A AAMARGS fun
ciona de terças a sextas, das 1 Oh às 11 h30min

e das I4h às 18h.Fone: 3224-4255. E-mail: 
aamargs@terra.com.br 
BISTRÔ Para a chegada da Primavera, a 
dica é curtir o happy hour no novo espaço 
externo do Bistrô, onde os freqüentadores 
podem apreciar a beleza arquitetônica do 
Museu. Para acompanhar o tradicional cho- 
pe, a sugestão é o sanduíche Belas Artes: pão 
preto, lombinho de panela e molho quente. 
Aos momentos de negócios ou comemora
ções, o Bistrô disponibiliza seus ambientes 
para festas e eventos. As reservas podem ser 
feitas pelo telefone 3225-4484. Aberto dia
riamente, das 11 às 21 horas.

LOJA DO MARGS Novas caixas artesanais 
estão à venda com imagens da exposição da 
Carta de Caminha. Durante a mostra, ha
verá camisetas temáticas. Confira na Loja 
do MARGS o CD Poemas de Armindo 
Trevisan. São 27 poesias interpretadas pelo 
ator Pedro de Camargo. Visite a Loja de ter
ças a domingos, das 10 às 19 horas. Telefo
ne 3228-8533.
EXTENSÁO Está aberto o cadastro para no
vos monitores para exposições temporárias 
no MARGS. Serão aceitas inscrições de aca
dêmicos ou graduados em Artes Plásticas, 
História, Arquitetura e cursos afins. Os can

didatos devem comparecer ao Núcleo de Ex
tensão (Pça. da Alfândega, s/n° - térreo) 
nidos de currículo, para preencher a ficha. 
Informações pelo telefone 3227-2320 ramal 
15. E-mail: extensao.margs@terra.com.br 
CAFE O strudel e a torta de ricota com to
mates secos são as especialidades do Café 
do MARGS. Acompanhados por uma ca
neca de chocolate quente, formam 
dápio próprio para o final desse inverno. 
O Café do MARGS está aberto de terças a 
domingos, das 10 às 19 horas. Telefone:
3211-4945.
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•Acori Comunicação
•Arteplantas
•Ativa
• Banco Safra
• Edelweiss

•Fiat 
•Gerdau 
•Gráfica Palotti 
•Converge 
•Happy Man

• Hotel Plaza São Rafael 
•Killing
• Kreybel 
•Lojas Pompéia 
•Lojas Renner

• Martins+Andrade 
•Miolo Vinhos Finos 
•Nort South 
•Ouro e Prata
• Revista Aplauso

•Shopping Iguatemi 
•Start Serviços Gráficos 
•Terra 
•Varig
•Viveiro Floricultura
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A Carta do Achamento é um texto opaco. E possí
vel vê-la, não é possível ver nela. Essa opacidade torna- 
se ainda mais evidente quando a Carta vem acompa
nhada de imagens que, não fazendo parte dela, a ela 
remetem. Ela mesma não tem imagem. No século 21, 
seria impensável uma reportagem, como a Carta, sem 

r /? v-f^ívoA^ /: imagens. Se há um traço que distingue a Carta de qual-
/ l , ví. rp-, cluer outro texto de hoje não é o papel, nem a forma da

t r i escrita mas o fato de não ter imagens. Uma carta de
q/ 4 *7 3- j achamento feita hoje, se houvesse ainda algo por achar,

■bti---- oi *'✓->' ^ seria certamente formada por duas partes, como se vê

*“■ P 1L <W ^ ^ em qoalquer jornal: uma com texto e outra, igual no
tamanho ou maior, para uma foto ou gráfico. Mesmo 

■■ QjCC/^7* : uma certidão de nascimento tem hoje uma imagem que
i*. rt o >£-* n t a acompanha: a impressão do pé da criança. A Carta do 

^ C Achamento não tem nada, é absolutamente opaca. Pa-
ll" (‘ fy* ^ P: ’ ^ rece um desenho, um grafismo abstrato. Como um

^*c l *1 desses textos de caligrafia rebuscada que são a única
v-7 vto-tf Ot4 visualidade permitida pela cultura islâmica e que por
TLz2fi’ff) 'iJ J -H vezes são postos nas paredes, como decoração (mas não

*^v^^só isso). São magníficos, nas formas curvas e na cor 
jfi') elegante. E não deixam de ser, para nós, uma imagem.

11 Y> Mas não a imagem que nos acostumamos a querer, não
tq /v to v/7 a imagem que nos alimenta a vista, o sonho e o delírio. 

-yTN>”* " JjTV ^ dobraduras e prolongamentos daquilo que, na Car-
Ç\ - ta, certamente devem ser letras, funcionam no máximo

como os ideogramas como os islâmicos, embora numa 
Eíitun^ outra chave: diante do texto islâmico, o estrangeiro — 

nós — tem a impressão de que o significado deve ser 
buscado em alguma coisa que transcende os signos vi
suais. Provavelmente, isso é apenas efeito de nossa ig
norância: toda ignorância amplia o sentido da coisa ig
norada, que parece maior e mais profunda do que aquilo 
que nossos sentidos percebem. Fato é que esse texto 
islâmico, para nós, estrangeiros que não o lemos, per
tence ao domínio da expressão pura, como nas obras de 

. ~ arte, enquanto a Carta está imersa — sabemos que é
yr*> —^7 assim — no campo da comunicação: foi feita para di-

’ V zer alguma coisa para alguém. É uma mensagem antes
de ser simples expressão. Nada nos diz, a nós que não 

par) podemos lê-la. Foi feita para dizer mas embora nos diga 
respeito, nada nos diz.

Então, é natural que se procure transformar a Car
ta em imagens. É nosso Hábito Cultural Moderno. Em 
outras épocas se fez o mesmo com textos análogos, tex
tos ilegíveis para a maioria — porque a maioria não 
sabia ler e porque era muito difícil entender o significa
do ali embutido. Não começou ali mas já na Idade 
Média se procurava ilustrar, jogar uma luz sobre textos 
assim, como os textos sacros, por meio das imagens: as 
iluminuras são o resultado magnífico dessa operação. 
Mas, sem falar no aspecto técnico-artístico, ilustrar es- 

tf-r ses textos não era uma empreitada intelectual fácil. 
Como dar figura àquele imaginário místico contido nas 
palavras? O que mostrar? A única coisa que pode ter 
tornado a tarefa um pouco mais cômoda era o fato de 
que no fundo não se fazia necessário passar com as ima
gens uma imagem precisa do que havia ocorrido mas, 
sim, fazer uma sugestão, remeter para alguma coisa 
maior do que a própria imagem, algo além da história

factual, algo transcendental. Quando a tarefa passa a 
ser a ilustração de um documento histórico, como esta 
Carta, que está sendo iluminado muito tempo depois 
de ter sido escrito e que está sendo iluminado para 
pessoas que já conhecem as imagens imediatas às quais 
o documento remete, ou que julgam conhecê-las, em
bora nunca as tenham visto no estado em que o docu
mento as apanhou naquele momento passado, o que as 
imagens podem ou devem mostrar? Essas imagens são 
de mesma natureza daquelas dos textos sagrados e, por
tanto, o artista ilustrador pode assumir o mesmo parti
do? Ou existem apenas para dizer aquilo que está aí? Ou 
sua função é dizer aquilo que esteve aí, naquele momen
to? O que podem nos mostrar, afinal?

Para nós, não muita coisa. Não mais do que nos 
mostram nossos fotos 3x4, nossas fotos de passaporte 
que para nós mesmos dão de nós uma imagem bastan
te opaca. Para a polícia federal, na alfândega, essa foto 
parece ser nossa e nos deixam passar. O11 nos prendem.
Para nós, é opaca. Já nos conhecemos e portanto sabe
mos que nenhuma imagem de nós fornece a imagem 
que de fato é nossa. Daí que as mais bem sucedidas 
transcriações pictóricas da Carta, mostradas a seu lado 
nesta mostra, me parecem ser aquelas que recusaram as 
figuras mais reconhecíveis, os ícones identificáveis, os 
signos mais fáceis ou aquelas que, recorrendo a eles, 
desconstruiram-nos. E que fazendo isso tornaram-se 
deliberadamente tão opacas quanto a Carta ela mesma.
É o caso das telas de Júlio Resende e, do lado brasileiro, 
as peças de Karin Lambrecht, Hélio Cabral, Paulo Pas
ta e Siron Franco (que duplica a opacidade com o texto 
em Braille... que só quem não pode ver pode enten
der...). A exceção, para confirmar esta regra particular, é 
o Abraço de Zerbini: as três figuras combinadas for
mam algo que as supera em muito para, não dizendo 
nada de particular, dizer quase tudo.

Essas imagens então, das quais estamos acostuma
dos a retirar todo o sentido e o único sentido que hoje 
interessa, apenas duplicam a opacidade original da Carta. ' 
Mas, claro, não é “apenas”. Da arte era isso que se 
podia e devia esperar. Vejo alguma coisa que parecem 
páginas de um texto que não me diz nada e olho para 
imagens justapostas a esse texto um pouco para justi
ficar a presença do texto numa exposição de arte; um 
pouco para dramatizar, como é atual, o cenário que é 
da carta; e um pouco para diminuir a opacidade do 
texto e com isso talvez aumentar-lhe a atração, o poder — 
de comunicação. E ocorre, no entanto, que as melhores ^ 
imagens são aquelas que reforçam a opacidade do tex
to... Vejo-as e por meio delas compreendo que essa Carta 
me é de fato opaca. Revelar a opacidade das coisas será 
talvez aquilo que a arte pode fazer de melhor. Desne
cessário lembrar que revelar significa velar, ocultar de 
novo... A encomenda feita a esses dois times de artistas, 
onze de cada lado, pressupunha uma teoria precisa da 
possibilidade de representar algo desse tipo no início 
do século 21. Em alguns dos 22 teoremas que se segui
ram, a demonstração parece perfeita.
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