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O objeto da pesquisa é o mural “Momento Antropofágico com Oswald de Andrade,“ de Antônio
Peticov, em homenagem a Oswald. Ele está na estação República do metrô de São Paulo.
O mural articula um discurso metalinguistico das relações estéticas, sociais e textuais, através
de dois momentos diferentes no tempo, mas coincidentes no olhar estético da arte brasileira.
O primeiro acontece depois de 1920 , quando a arte brasileira e latino-americana viveram um
período de renovações estéticas a partir dos movimentos modernistas como o da Semana de Arte Moderna de 1922 no Brasil. É um marco para a aquisição de uma consciência latino-americana. Um
outro marco foi o movimento Antropofágico criado por Oswald de Andrade em 1928. Este contrapõese ao canibalismo e propõe uma “antropofagia da transformação do tabu em totem ”. Não é só um
discurso modernista, mas um estado de espírito.
No segundo, a obra de Peticov resgata e atualiza o discurso modernista através das figuras
que constituem os paradigmas dos enunciados .Não perde sua localização espaço-temporal. Propõe
nova leitura perceptiva de seu texto visual que reaparece metaforicamente incorporado por uma linguagem contemporânea da arte.
Os dois discursos se cruzam e o enunciatário ao colocar sua atençãosobre o texto visual, pode
ou não descobrir os conteúdos e as significaçõeshistóricos atemporais. O diálogo estabelecido entre o
texto visual de Peticov e o enunciatário resgata e atualiza figuras vindas de outros discursos e percursos
temporais, para tudo se tornar uma poética visual visível na invisibilidade do olhar do enunciatário.
__________
____________.
“ Os olhos não vêem coisas mas figuras de
coisas que significam outras coisas...”
CALVINO 1995: 17
Os caminhos que os passantes das cidades percorrem estão cheios de memórias e identidades
próprias. Na contemporâniedade os passantes das cidades tem tantos caminhos a percorrer de tantas
maneiras difentes que muitos acabam não conseguindo estabelecer um diálogo com o seu percurso,
o seu espaço. ” O lugar se completa pela fala, a troca alusiva de algumas senhas , na conivência e na
intimidade cúmplice dos locutores “.( AUGÉ 1994:73)
Um lugar pode ser definido como um hipertexto, onde o passante se “linka” de um caminho a
outro formando hipertextos, topográficos, espaciais e sub-topográficos, que suporta um esquema de
representação e conhecimento, um tipo de rede semântica , podendo intercambiar o texto urbano e
as relações de percepção.
Estas ligações são determinadas e atualizadas a cada percurso, formando uma espécie de nó
que liga o percurso a rede urbana física e imaginária, modificando-se de acordo com o trajeto utilizado.
Este nó representa os caminhos visíveis e invisíveis da cidade como argumenta Italo Calvino em “As
Cidades Invisíveis”. As cidades podem ser “ aquelas que continuam ao longo dos anos e das mutações
a dar forma aos desejos e aquelas em que os desejos conseguem cancelar a cidade ou são por esta
cancelados ” . (CALVINO ,1995 :37)
Dentro deste hipertexto topogáfico a cidade constitui um cruzamento de forças visuais motrizes
que interligam o sujeito com o predicado tornando-se um lugar de vários lugares. Nesta relação estrutura-percurso como nas palavras cruzadas, a cada passo, se preenche um campo de visão ou conhecimento. Quando se fecha todo um percurso o passante pode codificar e interpretar aquele espaço

visual que percorreu, mas , esta codificação pode ser fragmentária ou não, dependendo se ele percorre todo o percurso ou se o abandona-o num determinado momento.
Este praticar o espaço, torná-lo um relato está intimamente ligado a relação de convivência e a
interação do passante com a enunciação do lugar . As aglomerações e a aceleração das grandes ciidades muitas vezes não permite ao passante praticar o seu espaço, isto codificá-lo. Um exemplo disto
pode ser observado nos espaços subterrâneos do metrô de São Paulo ,onde se localizam obras de
arte.
O projeto de levar arte no metrô teve início em 1978, com a inauguração da Estação Sé , onde
foram instaladas obras de artistas plásticos como Marcelo Nitsche, Renina Katz, Mário Gruber, Cláudio
Tozzi, ao total são 16 esculturas de artistas de diversas tendências contemporâneas . A partir de 1986
nasceu um projeto chamado Ação Cultural cujo objetivo era promover , exposições de fotografias ,
artes plásticas, shows de musicas e outras atividades culturais, então constatou-se através de uma
pesquisa que a população não só aprovava o projeto como gostaria de ter mais contato com obras de
arte.
A partir de 1988 se criou o projeto Arte no Metrô. A primeira estação a receber obras foi a estação
Liberdade em 1989. Foram instaladas 11 telas de diferentes artistas nipo-brasileiros referente à presença de japoneses no Brasil . Estas obrasfizeram parte da comemoração dos 80 anos da imigração
japonesa , a partir daí outras obras começaram a ser colocadas nas estações do metrô como em 1990
em ,Santa Cecília , Barra -Funda , República e outras.
O projeto Arte no Metrô instalou de forma definitiva um conjunto de obras de arte , como painéis,
murais e esculturas. Atenção especial foi dada aos seguintes aspectos: A estética das obras em relação
ao usuário e a colocação destas no espaço de circulação.
Este espaço de circulação serviu como mais um espaço cultural em São Paulo , uma galeria ,
fazendo com que o usuário possa conviver com obras de arte , principalmente para aqueles que por
diversos motivos nunca entraram em um espaço cultural, e também o espaço serve como difusor do
artista tornando-o mais próximo do público.
O usuário do metrô paulistano pode encontrar hoje, mais de 70 obras de arte contemporânea
de 42 artistas plásticos distribuídas em 18 das 44 estações , que estão espalhadas pelas 3 linhas do
Metrô Leste/Oeste , Norte /Sul , Clínicas/ Ana Rosa II.
O conceito de arte no metrô não é uma novidade . No inicio do século o exterior das estações
eram decorados em estilo Art Nouveau como em Paris , na década de 30 em Moscou. Em 1950 encontramos o conceito de arte moderna inserido nas estações iniciando por Estocolmo, Capital da Suécia, Bruxelas , México e outros metrôs do mundo.
Ao observar os objetos artísticos reunidos no trajeto do metrô o usuário organiza e demarca lugares. São os percursos de espaços nas estruturras narrativas no caminho do usuário. Compondo uma
sintaxe visual de passagem que leva o usuário de um lugar a outro.
De acordo com Marc Augé os transportes,ou os lugares que dizem respeito diretamente a seu
fim são formas de não-lugares , pois não coexistem ,não coabitam como agentes de enunciação. A
proposta de transformar o espaço de circulação das estações de metrô significa transformá-lo em um
lugar onde o usuário desacelera seu tempo, obtendo assim uma dupla temporalidade , uma da percepção do relato do texto visual apreendido, e outra de um tempo de reconhecimento do lugar.
AMéRICA LATINA
“Na análise da arte latino-americana torna-se fundamental restabelecer a presença da obra de
arte dentro da realidade cultural , resgatar a importância cultural da arte reconhecer as construções
significativas e a lógica da articulação para afirmar a imagem identitária , sua originalidade “ (REBOLLO
1994: 73).

No decorrer dos anos 20 , a arte latino-americana procurou uma modernização ao mesmo
tempo que procurava voltar a suas raízes. É um momento especial entre o particular e o plural ,entre
o regional e o universal. Os movimentos modernizantes se projetam a luz de uma nova dialética imposta
pela história.
O muralismo e a arte do realismo social tiveram nos anos 20 e 30 no México um intenso movimento, em artistas como, Riveira, Siqueiros ,Rufino Tamayo. No Peru podemos citar José Carlos Mariátegui que concebe uma revista na concepção modernizante de comunicação . A revista propunha
estudar uma renovação artística, cultural, filosófica, política .
No Brasil , podemos citar a semana de Arte Moderna em 1922, idealizada por Di Cavalcanti
tendo, como conferencistas Graça Aranha e Menotti del Picchia , e artistas como Anita Malfati, Victor
Brecheret , Antônio Moya e outros, em 1923 dentro do pensamento modernista temos a publicação da
revista Klaxon , mais do que uma experimentação de diagramação e literária era uma nova observação
estética e em 1924 o Manifesto da Poesia Pau Brasil , publicado no Correio da Manhã e em 1928 o
Movimento Antropofágico publicado no primeiro numero da Revista de Antropofagia onde começa
dizendo : “Só a Antropofagia nos une. Socialmente. Economicamente. Filosoficamente”. E termina
:”Em Piratininga, Ano 374 da Deglutição do Bispo Sardinha ”.
Esta enunciação Antropofagia é o sujeito no qual o artista plástico Antônio Peticov determinar as metamorfoses do enunciado, articulando um discurso metalinguistico.
MOMENTO ANTROPOfÁGICO - A obra Antônio Peticov realizou, em 1990, no mezanino da estação República do metrô de São Paulo
o mural “ Momento Antropofágico com Oswald de Andrade ” em homenagem ao centenário do escritor
Oswald de Andrade.
O projeto de Peticov articula na contemporaneidade a razão reflexiva e a razão comunicativa, a
pesquisa de linguagem e a autonomia critica, na mediação que estabelece entre o olhar e a pecepção
da obra pelo usuário, e remete-o a um reconhecer-se e um reconhecimento da história. Uma história
que aparentemente silenciosa, nada diz, mas ao mesmo tempo diz tudo.
Dentro desta elaboração estética Peticov trabalhou habilidosamente com a noção de completude
: uma forma elíptica do enunciado canônico ao paradigmático. O mural foi confeccionado em cerâmica
e azulejos vitrificados medindo 16,40 m de comprimento por 3,10 m de altura e 65 cm de profundidade.
O mural tem como eixo dominante a horizontalidade. A visibilidade é aparentemente em parte
bloqueado pelo eixo central, mas, na realidade, este eixo central é o ponto de convergência da visibilidade, de um olhar sistêmico .Ele significa, para o usuário, que o seu olhar caminha pelas forças de
tensão entre a meta da visiblilidade e da invisibilidade.
As duas figuras que estão dispostas simetricamente nos dois campos visuais, direito e equerdo,
funcionam como pontos convergentes de tensão para o eixo central da dinâmica espacial, trabalhando
sempre as oposições : positivo e negativo, direita e esquerda, horizontalidade e verticalidade,dinâmico
e estático. A relação dinâmico e estático é a estrutura profunda do texto visual.
O jogo lúdico entre o positivo e o negativo,criado pela oposição figura e fundo, organizado em
positivo e negativo, ilude a visibilidade do usuário. São forças perceptivas que, se o usuário estiver
em posição frontal com ela, não verá mais do que formas ondulantes que estão comprimidas por duas
molduras. Num ângulo de visão de 45 graus em relação ao campo visual do mural, a visão do usuário
concentra o ponto de fuga e transforma as formas ondulantes em uma configuração, um rosto. A visão do usuário permite fundir a perspectiva transformando-a numa totalidade visível. Isto é um jogo
da perspectiva anamórfica.
Este caminhar distanciado do campo visual permite outras visões, se o usuário se colocar em
uma linha horizontal paralela ao campo visual, as configurações ondulantes positiva e negativa desaparecem, o mural assume o papel de um espelho, através da luz que é emitida pela caixa de back-light

que está fixa no teto, e tem como desenho ondas positivas e negativas, que refletem por todo o mural
criando uma ilusão especular, causando umasensação de rotação contínua. A configuração gira em
torno do seu eixo central, o cilindro de aço, e ao girar é como se acompanhasse os usuários em seu
trajeto. “ speculum (espelho) é parente de spetaculum (a festa pública) que se oferece ao
spectador (o que vê, espectador), que não se vê apenas no espelho e vê o espetáculo, mas ainda é
capaz de voltar-se para o speculandus (a especular, a investigar, a examinar, a vigiar, a espiar) e de
ficar em speculatio (sentinela, vigia, estar de observação, explorar, espreitar, pensar vendo) .”(CHAUI
1988: 36).
A metáfora é circular. Usuário e o campo planar se vêem, se exploram, se observam. A composição espacial desta metáfora é composta pela relação espelho/oque vê (speculum/spetaculum), e
investigar /explorar (speculandus/speculatio). Refletem o espaço imagético do metrô com o usuário e
seu percurso.
Esta simbiose de reconhecimentos coloca o andar do usuário como a primeira prática do espaço. Nesta prática de percepção e ocupação do espaço visual e topográfico o usuário pratica um
jogo lúdico com o seu imaginário. Um jogo coletivo / individual, onde cada usuário é um jogador no
seu próprio jogo.
No back-light que está acima do objeto planar, o mural, o usuário vê uma forma luminosa que
paira no ar. Esta forma reflete logo abaixo no cilindro de aço. E dá a significação a um rosto - Oswald
de Andrade -. Este rosto tem um peso visual que sustenta a composição. Este peso é dado pela massa
de sua configuração e pelo ação cinética espacial que assume. Pois, conforme o usuário mantém uma
atitude de aproximação ou distanciamento deste eixo central, o cilindro, o rosto se desloca e se desfoca.
Através desta ação cinética o usuário aprende e apreende a espacialidade dos sentidos. Homem e
tecnologia estão incorporados.
O semicírculo do teto que emana a luz torna o passado visível no presente. Dá luz às trevas da
história. Torna visível o invisível. Na base inferior do cilindro de aço vemos um tronco de pau-brasil encravado em um outro cilindro de concreto.
Portanto a metáfora pictórica se apresenta na articulação dos conteúdos:
Rosto
Aço/concreto/madeira
Este discurso, do texto visual, nos remete a um jogo de articulações icônicas propiciadas pelas
relações que a estrutura profunda,dinâmica e estático permite. O homem é o centro das relações, ao
mesmo tempo em que está introjetado no cilindro, ele o extrapola .Este cililindro é composto dos elementos aço, concreto e madeira, sendo que a madeira está na base do cilindro e tem sua significação
básica na natureza. Pode-se, assim, traçar um percurso do primitivo a contemporaneidade. Para este
percurso existir é necessário a presença do homem e ele está representado na figura de um representante do movimento modernista cultural que buscava a modernização, ao mesmo tempo que procurava resgatar as suas raízes. É um momento especial entre o particular e o plural, entre o regional e o
universal. Os movimentos modernizantes se projetam à luz de uma nova dialética imposta pela história.
“Contra o mundo reversível e as idéias objetivadas . Caraverizantes . O stop do
pensamento que é dinâmico. O indivíduo vítima do sistema. Fonte das injustiças
clássicas. Das injustiças românticas. E o esquecimento das conquistas
interiores”(ANDRADE 1928: 2).
O movimento antropofágico é um movimento de inquietude e de dominação, não passividade
diante da realidade social e principalmente filosófica do país. Seu grito de guerra “Tupy or not Tupy,
that is the question ” transforma o discurso antropofágico não só num discurso modernista, mas em

um estado de espírito .
O objeto planar contém seu eixo de ação na horizontalidade e este é tencionado por duas
“molduras”, uma na base inferior e outra na superior. Na base inferior existe a iconização de um pássaro, diagramado em seis eixos horizontais com intervalos de início entre si, formando uma espécie
de degrau visual. O ícone pássaro é reproduzido pelo artista, no mural, através de uma das possibilidades de preenchimento regular da superfície empregado por Escher.
O padrão pássaro transfere-se por translação. Isto significa que se deslocarmos a figura pássaro
duplicada, sobre triângulos de lados iguais e seus vértices coincidem exatamente com este movimento
que chamamos de translação. Além disso a figura duplicada sofreu um movimento de rotação de 180
graus. Assim a figura pássaro sofreu os movimentos de translação e rotação. Este jogo perceptivo que
se constrói entre a enunciação e o enunciado estabelece um jogo de metáforas que leva o olhar do
usuário a múltiplas codificações da forma. O enunciado se traduz em novas significações, criando,
assim, uma dinâmica na estabilidade, um jogo num sistema aparentemente definido, uma metamorfose.
Este enunciado está ligado diretamente ao elemento natureza.
Forma e espaço são ícones da percepção, onde a dinâmica exterior invade os limites do objeto
artístico e se apodera de suas significações . Daí o sistema de representação funciona como reconhecimento do sentimento de realidade .
A base superior também exerce a mesma sensação de compressão visual. Esta moldura é organizada a partir de formas triangulares que, combinadas, formam figuras hexagonais. Dentro destes
triângulos existe uma forma alongada , que na composição hexagonal remete o imaginário do usuário
a uma flor em rotação. na realidade, a figura no interior do triângulo é o quadro de Tarsila do Amaral
Abaporu. O quadro foi um presente de Tarsila a Oswald em seu aniversário em 11 de janeiro de 1928.
Oswald deu ao quadro o nome de Abaporu. Aba: homem , poru: que come, retirado de um dicionário
tupi-guarani.
Nessa obra Tarsila realiza uma estilização do desenho, numa economia de cores e forma. O
elemento mítico é integrador nas relações mãe/ terra/ natureza, interagindo uma na outra. Este quadro
foi inspirador de um movimento que daria nascimento à revista Antropofagia em maio de 1928, no qual
Oswald publica o Manifesto Antropofágico.
Este padrão da figura do Abaporu que se repete em todos os triângulos igualmente, tansformase numa metamorfose de figura. Abaporu a figura-geométrica . Neste processo os eixos de simetria
são encontrados. Se prolongarmos as linhas dos vértices internos do triângulo encontraremos o seu
ponto de encontro exatamente na linha divisória da perna. A linha curva externa da parte frontal da
perna está paralela à linha externa do cacto, criando entre estas duas linhas um intervalo onde a tensão
da vista cria um ritmo ascendente. Estas linhas obrigam o olho a orientar-se e explorar a superfície de
forma diferente, originando a variedade da sensação espacial.
O campo visual do mural está organizado de maneira que podemos percebê-lo através das
combinações simbólicas entre o sujeito e o objeto. Todas as formas estão demarcadas pelas tensões
espaciais e tendem a ser vistas em contínuo movimento configurado pela reflexão da figura.
Uma figura é o reflexo da outra. Ao mesmo tempo que se olham se veêm. Ela revela uma imagem, um estar-no-mundo, numa iconização carregada de significações, o que causa na visão do
usuário uma sensação de circularidade contínua, mas ao mesmo tempo remete a uma estaticidade
sugerida pela estrutura hexagonal que é determinada pela composição. O ponto de encontro entre os
vértices dos triângulos formam pontos de tensão espacial. Os triângulos dispostos um ao lado do outro,
formando um hexágono. Estes desdobramentos pertencem ao jogo da metáfora.
A cor carregada de um forte simbolismo amarelo/azul/verde contribui junto com a simplificação
da forma a perceber o desenho como uma forma geométrica, uma flor, não o Abaporu. A metamorfose criada pela reflexão da figura assume um outro papel de significações sincréticas.
As metáforas da percepção revelam mais que sua própria imagem. A imagem revela-se e assume a identidade da percepção. Assim, o olhar fundante ultrapassa os limites dos campos visuais,
quebra a linha da temporalidade e joga um jogo livre das sensações.

O usuário, ao fugir das visões totalizantes, aprende a coabitar no espaço em que transita,
avançando entre o limite do visível e os códigos invisíveis que estão a margem nas práticas do espaço
topográfico e das construções visuais, perceptivas, metafóricas e outras.
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