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Resumo 
 
O presente artigo trata de uma possível aproximação entre as pesquisas desenvolvidas por 
Nise da Silveira em seus estudos das imagens do inconsciente, as pesquisas de simbologia 
de Mircea Eleade e os trabalhos pictóricos realizados por Francisco (Chico) da Silva e Beth 
Queiroz, ambos artistas representados no acervo imagético do Centro de Artes da 
Universidade Regional do Cariri – URCA (Juazeiro do Norte, CE). 
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Abstract 
 
This article is about a possible reapprochement between the research developed by Nise da 
Silveira in her study of images of unconscious, the research of symbology by Mircea Eliade 
and pictorial works made by Francisco (Chico) da Silva and Beth Queiroz, both artists 
represented in the collection of the Center of Arts of Regional University of Cariri - URCA 
(Juazeiro do Norte, CE, Brazil). 
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O Centro de Artes Violeta Arraes de Alencar Gervaiseau da Universidade Regional 

do Cariri - URCA (CE) recebeu um acervo imagético dos parentes da colecionadora 

Almeiry Cordeiro Lima, após seu falecimento, em 2009. O acervo é composto pelos 

trabalhos com técnicas diferenciadas e aspectos que, em sua maioria, remetem ao 

modernismo brasileiro. 

Ao desenvolver a pesquisa do acervo, identificamos como autores vários artistas 

cearenses e, entre eles, aqueles que fizeram parte da luta pela formação da 

Sociedade de Artes Plásticas, a SCAP, no Ceará: Estrigas (Nilo de Brito Firmeza), 

Roberto Galvão e Nice (Maria do Carmo Firmeza, companheira de Estrigas). Outros 

artistas que conseguimos identificar são Afonso Lopez, Antonio Buca, Alberon, 
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Newton, Michel Oka, Canabrava, Bivar, Giffone, Canttidio, Cícero, André Luiz, 

Raimundo Felix, Matheus, J. Fernandes, Joani, Chico Ribeiro, Paula Soares, Cairo, 

Joaquim, Jesuíno, Francisco (Chico) da Silva e Beth Queiroz. 

Neste artigo pretendemos nos deter sobre a produção de dois artistas 

representados no acervo que possuem traços bastante originais e se diferem do 

restante da coleção. Ao recebermos o acervo, iniciamos o trabalho de sua 

catalogação, restauro e análise, procedendo com a leitura de imagens e nos 

deparando com a dificuldade de interpretar os quadros assinados por Francisco 

(Chico) da Silva e Beth Queiroz, ambos artistas autodidatas. Esta dificuldade 

resultou em abordagem destas produções através de estudos empreendidos, 

inicialmente, por Nise da Silveira, destacada psiquiatra e arte terapeuta brasileira, 

das imagens do inconsciente1. Por outro lado, tentamos relacionar o imaginário de 

Francisco da Silva e Beth Queiroz com a análise de imagens e símbolos de Mircea 

Eliade2. 

Os bichos mitológicos (e nem tanto) de Francisco da Silva 

Traduzir uma imagem na sua terminologia concreta, reduzindo-a a um único de seus 

planos referenciais, é pior que mutilá-la, é aniquilá-la, anulá-la como instrumento de 

conhecimento. 

Mircea Eliade (2002:8) 

O pensamento simbólico não é uma área exclusiva da criança, do poeta ou do 

desequilibrado: ela é consubstancial ao ser humano; precede a linguagem e a razão 

discursiva. 

Mircea Eliade (ELIADE 2002:8) 

Quatro quadros do acervo portam a assinatura de Chico da Silva, porém não 

podemos proceder com a atribuição individual, já que o percurso artístico deste 

autor é marcado pela produção coletiva e conjunta com seus discípulos, 

consolidando, desta maneira, a Escola do Pirambu. 
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Francisco (Chico) da Silva nasceu na região amazônica e, ainda criança, mudou-se 

com os parentes para o Ceará. Exerceu diversas atividades, entre as quais a de 

sapateiro e de ajudante de marinheiro. Nos momentos livres de trabalho, Chico 

costumava desenhar nos muros das casas do bairro periférico da capital cearense, 

Pirambu. Jean Pierre Chabloz, artista suíço que estava a trabalho no Brasil, 

deparou-se com estes desenhos e passou a incentivar o artista a produzir imagens 

em tela, oferecendo-lhe materiais necessários. Chabloz também exercia a crítica da 

arte e, muito insatisfeito com o modernismo brasileiro, no qual detectava influência 

demasiada da produção artística europeia, se encantou com a linguagem do Chico 

da Silva, vangloriando-o como autêntico artista latino-americano e promovendo seus 

trabalhos tanto no Brasil, quanto na Europa. Posteriormente, devido aos esforços de 

Chabloz, os quadros do Chico receberam a Menção Honrosa da XXXIII Bienal de 

Veneza, em 1966. 

Em seguida, Francisco da Silva formou a Escola do Pirambu, cujos integrantes 

passaram a produzir em larga escala e de forma coletiva as pinturas, e o nome 

Chico da Silva tornou-se uma marca, devido a maior facilidade de sua 

comercialização. Os trabalhos dos discípulos do Chico são caracterizados por uma 

linguagem comum; os temas e a técnica também pouco se diferem, tendo grande 

influência de seu mestre. 

Após a morte de sua esposa, Chico se transformou em alcoólatra, aumentando 

ainda mais a fama de louco que o acompanhava desde a época em que desenhava 

nos muros. Pedro Eimar, atual diretor do Museu de Arte Contemporânea da 

Universidade Federal do Ceará (MAUC-UFC), relata que Chico imaginava as 

viagens para o exterior e a um país fantástico que ele chamava de Juberlânio. De 

sua imaginação surgiam imagens que foram misturadas às imagens criadas pelos 

alunos do Pirambu, de forma que já não era possível distinguir quem criou o quê. 

Por fim, debilitado fisicamente pela bebida, Chico já não participava da produção 

dos quadros e somente os assinava com o polegar, marca registrada do artista. 

De acordo com o relato de Roberto Galvão (1985:62, 63): 
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4. Noventa por cento de tudo que se divulgou, que está nas paredes e que 
se conhece com a assinatura de Chico da Silva é proveniente da Escola, 
posto que quando esse tipo de trabalho popularizou-se, a equipe inicial de 
Chico já estava formada. 

5. Todo esse produto cultural artístico que existe e que é denominado de 
Chico da Silva, pode ser compreendido em duas fases: uma inicial e 
individual, e a outra a Escola do Pirambu, englobando o trabalho coletivo 
dos atelies, o trabalho dos discípulos e do próprio Chico, que por vezes 
adaptou-se às „maneiras‟ da Escola. Em resumo, pode-se definir a primeira 
fase como sendo produto do talento individual, e a outra, como sendo 
produto do talento coletivo, apesar da existência das características próprias 
individuais em cada artista. 

6. O trabalho individual de Chico tem raízes na cultura de base e o seu teor 
poético transcende as recordações do Alto Tejo, as fabulações amazônicas 
e as próprias fantasias do artista. É um amálgama de mitologias, sonhos e 
recordações de uma Amazônia distante, signos, cores e códigos de um 
Nordeste difícil e presente. 

É por essa perspectiva que observamos os quatro quadros que temos no acervo e 

assinados como sendo de sua autoria, e vislumbramos uma possível relação entre o 

mundo das imagens de Francisco da Silva e as pesquisas de Nise da Silveira sobre 

as imagens do inconsciente. 

Os trabalhos de Chico da Silva trazem representações de seres marinhos, galos e 

lagartos. As imagens, que Chabloz identificou como sendo lembranças da Amazônia 

e que foram chamadas de imaginárias pelo autor, sofreram acréscimos de outras 

pessoas, alterando o padrão representativo inicial. Os seres pintados por Chico e 

por seus discípulos possuem elementos que podem ser entendidos como 

construções individuais e coletivas, ao mesmo tempo. As representações de galos, 

sozinhos ou em “briga”, como é o caso de um dos quadros de nosso acervo, são 

construções coletivas com marcas distintas deixadas pelos autores. 
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Inventário 91. Francisco da Silva. 48,5 x 67,5. 

Esta imagem pode ser identificada como a representação do princípio masculino, 

como um símbolo desse universo, o que torna a pintura de Chico universalmente 

acessível e portadora de signos culturais, comuns a um grupo social. Podemos 

considerar esses signos como arquétipos de sua cultura mesclada pela infância na 

região amazônica, pela cultura cearense e sua própria experiência de vida3.  

Muitos dos elementos desta produção coletiva foram construídos durante o 

processo de criação e inseridos nos quadros pelos artistas que formavam a Escola 

do Pirambu, inclusive crianças e adolescentes, - as mandalas pintadas por “Babá” 

(Sebastião Lima da Silva); as rosas e as borboletas de Francisca (Chica) da Silva, 

filha de Chico; os seres alados, parecidos com os dragões, de Ivan de Assis; as 

cobras de José Garcia de Santos Gomes; a figura de Cristo de Claudionor (José 

Cláudio Nogueira). Interessante que a comunidade de moradores do Pirambu 

também participava das criações solicitando a representação de algumas cenas ou 

figuras, como é o caso de “briga de galos” (CATÁLOGO 2006). 
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O quadro “Briga de galos” representa dois galos, um de frente para o outro, como se 

costuma encontrar em rinhas pelo interior. Foi um tema repetido várias vezes em 

trabalhos pictóricos da Escola do Pirambu. A tela de nosso acervo, assim como 

outros trabalhos com este tema, se destaca pelas cores fortes e, no entanto, não 

demonstra a agressividade brutal dessa prática. Observando de longe, podemos 

identificar uma grande figura em forma de coração que circunda os galos. A 

pigmentação por cima das figuras chapadas lembra os enfeites indígenas. 

Outras duas telas do acervo representam peixes. Um deles apenas desenhado com 

preto, o que sugere um trabalho inacabado, uma vez que, nos trabalhos produzidos 

pela Escola do Pirambu, as figuras eram desenhadas e depois pintadas com as 

cores chapadas e, por último, era realizada a decoração com os pontos de tinta de 

diversas cores, tão característica dessa produção. 

Inventário 92. Francisco da Siva. 42,2 x 64 cm. 

A imagem representa um grande peixe com aspecto agressivo e monstruoso, 

rodeado por outros menores. Noutro quadro podemos observar um peixe menor que 
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está sendo devorado enquanto que no primeiro são vários peixes menores sendo 

submetidos ao maior. 

Inventário 93. Francisco da Silva. 47 x 66,5 cm. 

O que essas composições poderiam representar numa sociedade marcada pela 

figura paterna de chefe e senhor; de caciques e de pajés sempre homens; de 

agressividade como sinal de masculinidade? Podemos até mesmo retornar neste 

ponto às figuras de galos: representação da disputa pela superioridade, da 

autoafirmação numa sociedade que devora o “menor”, o “mais fraco”.    

Outro quadro traz a imagem de dois animais que lembram lagartixas ou “calangos”, 

como são popularmente conhecidos, e demonstra a observação da natureza. Os 

calangos também podem nos remeter à questão de briga e agressividade, se 

lembrarmos da disputa por território e pela fêmea por parte desses animais. 
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Inventário 105. Francisco da Silva. 38 x 53 cm. 

Em sua análise de produção artística de Chico da Silva, Chabloz interpretou a 

presença de seres do mundo animal representados com tanta vivacidade e por meio 

de cores vibrantes, como sendo vestígios de sua infância amazônica e seu 

conhecimento de repertório simbológico das sociedades indígenas. Os bichos 

ocupam quase toda a extensão da tela, a dominando e não permitindo a 

interferência de outras figuras, podendo se comparar, assim, às representações de 

animais totêmicos, cultuados e reverenciados entre os povos nativos. Por outro 

lado, como já especificamos anteriormente, os bichos são representados no meio 

de ações, eles não estão estagnados, imóveis e eternos, também pertencem à 

contemporaneidade e agem, conflitam, brigam, trazendo marcos das relações e 

tensões sociais, nos quais os artistas viviam inseridos. 

 

A simbologia da alienação feminina em telas de Beth Queiroz 
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A sabedoria popular muitas vezes exprimiu a importância da imaginação para a 

própria saúde do indivíduo, para o equilíbrio e a riqueza de sua vida interior. 

Mircea Eliade (ELIADE 2002:16) 

Nos dois trabalhos de Beth Queiroz que fazem parte do acervo em estudo, 

encontramos figuras com características arquetípicas. As figuras humanas 

aparecem sempre escondendo o rosto, as mãos e os pés. A paisagem também é 

sumária: céu de um tom azul, sem mistura; montanhas; as casas, uma acima da 

outra, sobre um lago e como que sustentadas por plantas. Em um dos quadros 

podemos encontrar a representação da duplicidade, tão comum em produção 

artística de alguns pintores renomados, como, por exemplo, Paul Gauguin.  

Inventário 102. Beth Queiroz. 40 x 50 cm. 

As imagens de um dos quadros são apresentadas em duplo: duas casas, duas 

árvores, duas crianças - duas figuras: uma masculina e outra feminina, com as duas 
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cores representativas do masculino e feminino. Esses duplos parecem sugerir dois 

universos, que estão divididos, separados e em conflito. Apenas uma figura parece 

representar o centro: a bola colocada no meio das crianças e no centro do quadro, 

que pode ser interpretada como a representação simbólica do tempo, devido a seu 

aspecto circular. Segundo Eliade (2002: 37,43), a imagem central é o lugar que 

representa o “centro do mundo”, e segundo Nise da Silveira (1992: 53) é o “símbolo 

do núcleo central e ordenador da psique (self)”. No quadro de Beth, esse centro é 

imaginado como um brinquedo largamente identificado como sendo objeto 

masculino, e é sugerido o encontro das mãos das crianças, talvez uma aliança? 

Observamos também uma cerca paralela às flores que circundam as casas que está 

do lado da menina, seria a representação de uma prisão? 

Conhecemos muito pouco sobre a história pessoal de Beth Queiroz. Segundo 

Ronaldo Cordeiro, irmão da colecionadora Almeiry, a artista foi assassinada pelo 

marido, que em seguida se suicidou. Isso nos leva a sugerir que as imagens 

poderiam ser as representações da vida matrimonial da artista. Ainda seguindo os 

estudos de Nise da Silveira, agora sobre a simbologia da árvore (1992: 50,52), as 

árvores que embora estejam juntas no quadro de Beth, crescem uma para a direita 

e a outra para esquerda, e uma é bem maior que a outra. Tudo nesse quadro nos 

remete a situação que essa artista deveria estar vivendo, entre sonho e realidade (a 

realidade é camuflada pelo estilo infantil que transparece nos seus trabalhos), entre 

masculino e feminino, sendo que no “centro” se destaca o masculino. 

No segundo quadro, a representação de duplicidade praticamente desaparece, com 

exceção das casas; desaparecem também a cerca e as flores que circundavam as 

casas. A paisagem sugere uma divisão entre o lado direito e o esquerdo. 
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Inventário 75. Beth Queiroz. 38,3 x 48 cm. 

À direita, vemos a imagem de uma jovem solitária com as flores nas mãos. O rosto, 

as mãos e os pés desta figura continuam escondidos. À esquerda, observamos as 

casas no lago e apenas uma árvore ereta com aspiração para o alto, transmitindo a 

sensação de crescimento, embora a imagem seja estática. Não há um centro que 

possa ser identificado por alguma imagem, mas parece haver alguma comunicação 

entre a figura humana e a árvore que agora possuem cores mais quentes (o vestido 

da jovem é vermelho e a árvore verde bandeira). De acordo com Nise da Silveira 

(1992: 82): 

A imagem não é a simples cópia psíquica de objetos externos, mas uma 
representação imediata, produto da função imaginativa do inconsciente, que 
se manifesta de maneira súbita, mas sem possuir necessariamente caráter 
patológico, desde que o indivíduo a distingue do real sensorial, percebendo-
a como imagens internas. Na qualidade de experiência psíquica, a imagem 
interna será mesmo, em muitos casos, mais importante que as imagens das 
coisas externas. Acentuemos que a imagem interna não é um simples 
conglomerado de conteúdos do inconsciente. Constitui uma unidade e 
contém um sentido particular: expressão da situação do consciente e do 
inconsciente, constelados por experiências vividas pelo indivíduo. 
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Dos estratos mais profundos da psique podem também emergir imagens 
configuradas em disposições herdadas da psique, imagens arquetípicas, 
ricas em arcaísmos e motivos mitológicos reativados pela situação presente 
daquele que as visualiza ou as sonha. 

Concluímos, após este breve relato, que tanto Chico da Silva e a Escola do 

Pirambu, como Beth Queiroz podem ter suas produções estudadas através dos 

procedimentos como leitura de imagem, detecção de influências de vários 

movimentos artísticos, estudo de simbologias arquetípicas; e também dentro das 

pesquisas da psicologia profunda e da psiquiatria, que exploram o mundo 

intrapsíquico. 

Ambos os artistas se destacam no cenário da produção artística contemporânea 

devido a suas linguagens pictóricas singulares. Como podemos os entender, os 

contextualizar, os decifrar, afinal? Algo de Henri Rousseau talvez possa ecoar nas 

imagens “congeladas” e “arcaicas” de Beth, ou de discípulos autodidatas de pintor 

russo Venetsianov, que conseguiam transpor para as telas a eternidade de um 

momento singular representativo de toda a situação contemplada4. As imagens de 

Beth, tão propositalmente “infantis”, levam a pensar na importância dada pela autora  

à representação de seu universo por meio de uma linguagem “universal”, acessível a 

todas as idades e, por que não, a todas as regiões do mundo. Sua própria história 

da vida tornando-se emblemática de uma realidade social compartilhada por tantas e 

tantos seres humanos. 

Quanto ao Chico, após deliciarmo-nos com a sensação de alegria que seus quadros 

nos transmitem (e este sentimento foi compartilhado por muitos visitantes de sua 

sala no MAUC), voltamos os olhos para o mundo “real” que nos cerca e a pergunta 

surge: cadê estas cores, onde estão os animais dançantes, por qual razão nos se 

fizeram invisíveis? Qual foi nossa “falta”, nossa “negligência” que fez os seres 

mágicos se afugentarem? O que está errado conosco, no final das contas, já que 

não nos é mais acessível este mundo povoado pelos habitantes dos mitos e das 

lendas? As perguntas surgem, pois a nitidez das figuras “imaginárias”, seu 

detalhamento, nos confunde e nos faz acreditar na presença “real” destes seres – 

bichos no mundo de Chico.  
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Não sabemos se Borges, por exemplo, teve acesso ou conhecimento destas 

produções da Escola de Pirambu, mas se soubesse, não duvidamos que 

reconheceria as pinturas como ilustrações legítimas de seu Bestiário, o que nos leva 

a pensar numa camada de representações mitológicas universalmente comuns a 

toda a humanidade. Entre o “leigo”, o “popular”, o “inculto” e o mais erudito possível 

existe um campo de magnetismo e auto reconhecimento: o oceano do imaginário 

coletivo, uma fonte comum e compartilhada.    

                                                           
1 O trabalho de Nise da Silveira sobre as imagens do inconsciente resultou em grande volume de publicações 

e em pesquisas de outros autores. Optamos por privilegiar os textos da Silveira, sem nos referenciar a outras 
pesquisas produzidas dentro deste campo de conhecimento, por considerá-los suficientemente 
esclarecedores sobre as questões abordadas no artigo. Nossa pesquisa foi iniciada recentemente, e usamos 
a abordagem da Silveira de alguns fenômenos artísticos como um dos exemplos de possíveis aproximações 
à interpretação das figuras contidas nos quadros. 

2 A descrição de alguns aspectos da produção artística de Francisco (Chico) da Silva e Beth Queiroz faz parte 
de projeto de pesquisa Construção da história das artes visuais do Ceará a partir do acervo imagético do 
Centro de Artes Violeta Arraes Gervaiseau da Universidade Regional do Cariri. O objetivo principal deste 
projeto de pesquisa é o registro de universo artístico cearense e, também, a expansão do acervo e sua 
exposição. Além disso, pretendemos, ao nos deter sobre a história da arte cearense, repensar e, na medida 
do possível, reformular o vocabulário teórico desta área de conhecimento, que dificulta a compreensão de 
alguns fenômenos artísticos contemporâneos, muitas vezes os delimitando com termos ambíguos, tais como 
“artesanato” ou “pintura naïf/ingênua” ou, ainda, “arte popular”.  

3   Esses fatores também podem ter favorecido e facilitado o surgimento da Escola do Pirambu. 
4 Aleksei Venetsianov, artista russo do século XIX, fundou uma pequena escola de pintura em sua fazenda no 

interior do país, formando vários discípulos que se destacaram no cenário artístico devido a sua maneira 
altamente peculiar de representação das paisagens e das cenas do cotidiano.  
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