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Resumo 
 
Trata da recepção da proposta artística da Arte Povera italiana pelos artistas e críticos 
brasileiros no final da década de 1960 e a possibilidade de uma aproximação à 
experimentação proposta no Brasil. Através de suas similaridades pode-se obter nova 
compreensão dos dois importantes fenômenos artísticos contemporâneos. 
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Abstract 
 
This article discuss the reception of the Italian art movement Arte Povera by Brazilian artists 
and critics in the late 1960s and the possibility of a approach to the experiments proposed in 
Brazil. Through their similarities we can get new understanding of these two important 
phenomena in contemporary art. 
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Celso Favaretto, ao comentar o programa ambiental de Hélio Oiticica, tenta situá-lo 

em uma interface com as novas tendências internacionais. Tomando a definição de 

“arte ambiental” de Frank Popper, considera: 

O ambiental aparece no arco das tendências objetuais que oscilam entre o 
pólo da “arte povera” e o da “arte conceitual”; entre propostas neodadaístas 
e neoconstrutivistas. Freqüentemente (como em Oiticica) os ambientes 
incluem elementos dos dois pólos. Na medida em que o essencial dos 
ambientes não é a estetização de objetos e espaços, mas a confrontação 
de participantes com situações, o interesse concentra-se nos 
comportamentos: ampliação de consciência, liberação da fantasia, 
renovação da sensibilidade. (FAVARETTO, 2000, p.125). 

A referência da Arte Povera, que é divulgada principalmente pelas exposições 

organizadas por Germano Celant na Itália a partir de 1967, denota-se como 

fundamental para ajudar a entender os desdobramentos da arte ambiental no Brasil 

no final da década de 1960.  

Embora tenha vários aspectos em comum com a produção brasileira, a 

manifestação italiana encontrou uma recepção às vezes desfavorável, e negativa, 

por artistas e críticos locais. Hélio Oiticica, bastante crítico, na ânsia de diferenciar e 

individualizar sua proposta ambiental, comenta o seguinte: 
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[...] a tal arte povera italiana é feita com os meios mais avançados: é a 
sublimação da pobreza, mas de modo anedótico, visual, propositadamente 
pobre, mas na verdade bem rica: é a assimilação dos restos de uma 
civilização opressiva e sua transformação em consumo, a capitalização da 
idéia de pobreza. Para nós, não parece que a economia de elementos está 
diretamente ligada à idéia de estrutura, à formação desde o início, à não-
técnica como disciplina, à liberdade de criação como supra-economia, onde 
o elemento rudimentar já libera estruturas abertas. (OITICICA, 1968, apud 
FAVARETTO, 2000, p.183). 

Oiticica teria uma discordância teórica frente à Arte Povera, pois, para o artista, a 

tendência italiana teria como princípio salvar os materiais da sua dispersão 

cotidiana, qualificando-os como estéticos e operando com princípios de composição, 

da mesma forma que enalteceria o potencial expressivo dos materiais humildes, 

recuperando seus resíduos de iconicidade e produzindo estruturas mediante 

composições visuais, ou seja enquanto “arte objetual”, o que contraria o princípio de 

arte vivencial de Oiticica. Ou seja, o ambiental do artista brasileiro proporia um valor 

maior ao produto relacional entre a obra e o espectador, enquanto a vertente italiana 

se restringiria ao objeto-arte em si. 

Além de Oiticica, um outro artista identificado, em sua produção do final dos anos 

1960, com a Arte Povera, foi Carlos Vergara, que na exposição realizada na Pétite 

Galerie, em 1969, apresenta um empilhamento de caixas de papelão muito 

semelhante à pilha de tubos de cimento amianto ou de pratos de papelão de 

Alighiero Boetti. 
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Carlos Vergara. Sem título, 1969. 

 

Aliguiero Boetto. Catasta, 1969. 

No texto de apresentação da exposição de Vergara, Hélio Oiticica novamente toma 

partido para diferenciar a produção brasileira: 

A opção papelão, mão-de-obra barata, limpeza, rápida de execução, e 
outras instâncias nessas criações, são o todo-opção, definidas por um 
comportamento consciente e importante: qualquer relação que se faça a 
posteriori, disso com produtos internacionais, tais como arte povera, p. ex., 
é falsa e sofismática: essas opções são o oposto de qualquer conceito de 
pobre; são manifestações de uma forma consciente de valor, jamais 
exclusões: arte povera, criada na Itália, nada mais é do que a decadência 
nada povera mas bem rica, de uma arte de consumo fácil: cansada do bem 
acabado (cultivando-o paradoxalmente), da influência do desenho industrial, 
do status elevado, procura-se comercializar o pobre, com requintes bem 
belas-artes – western italiano: digo e repito, que tem isso a ver com opções 
tais como as de Vergara?, onde os conceitos de bom acabamento, material 
pobre, e outras milongas mais, se apresentam destituídos de valor, 
acadêmicos, coisas nas quais todo o pensamento consciente se borra, se 
aliena: o importante é que essas opções de Vergara jamais se alienem: têm 
endereço certo: a construção viva dessa face-Brasil: por isso mesmo, 
exportável: não se trata de exportar símiles disso ou daquilo ao contexto 
internacional, mas de exportar essa face que se faz de um todo-opção, de 
formas conscientes de comportamento, de valor. Nem a arte nem a cultura 
importam aqui: muito mais: o comportamento com uma forma viva das 
opções criativas – viva, atuante, vigilante: uma consciência. (OITICICA, 
1978, p.229). 
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Mas nem todos artistas absorvem de maneira tão defensiva a Arte Povera italiana. 

Rubens Gerchman, por exemplo, acredita que algo possa ser assimilado às 

propostas da arte brasileira. O artista comenta: 

Apesar dessas incursões tecnológicas na arte, propostas como solução 
definitiva, o mais importante dos movimentos surgidos no ano passado é 
essencialmente antitecnológico: a arte povera. „Arte pobre‟ é um nome 
excelente, e seria em última instância uma proposição já de longa data 
muito brasileira. (GERCHMAN, 1973, p.164-5). 

Essa visão positiva da Povera, como uma proposta para a arte brasileira, pode ser 

vista também em textos de Frederico Morais, especialmente “O corpo é o motor da 

obra” (MORAIS, 1970). Seu texto serve de manifesto a um tipo de proposta artística 

que, centrada na instauração de situações, dialoga com as manifestações 

internacionais conhecidas como a “desmaterialização” da arte, segundo o termo 

cunhado por Lucy Lippard em 1967. Mas, mesmo dentro de tais tendências, o texto 

de Morais coloca ainda uma possível tomada de posição, pelos artistas brasileiros, 

contra uma vertente predominantemente tecnológica, voltada aos novos materiais e 

meios de comunicação, e aliada a um despojamento que se ampara no corpo, nas 

matérias orgânicas e efêmeras, nos “detritos da sociedade consumista” e na 

articulação da obra como idéia. Nomeia, explicitamente, a Arte Povera como uma 

referência, traduzindo o termo, diversas vezes, como arte pobre, e citando Lygia 

Clark e Hélio Oiticica como dois pioneiros internacionais, além de incluir no seu 

âmbito outros artistas como Lygia Pape, Antonio Manuel, Cildo Meireles, Barrio e 

Vergara. 

Essa relação da vanguarda brasileira com a italiana, para alguns autores mais 

recentes, estende-se a outras propostas de países da América Latina. Lucilla Saccá, 

por exemplo, compartilha essa idéia: 

Uma pesquisa artística que apresenta muitos pontos de contato, até hoje 
ainda bem questionados, une estes provocadores do nosso século e sugere 
uma reflexão e uma análise mais atenta das vanguardas mais recentes 
desenvolvidas na Itália e no Brasil; materiais pobres e arte não-icônica na 
maioria das vezes, onde o culto da imagem é substituído pela ação de 
pessoas físicas, e que nos países de cultura latina se caracteriza pela busca 
de uma energia viva, freqüentemente orgânica; uma espécie de fluxo vital, 
entendido no seu ser e no seu devir, que põe em ação os pedaços de carne 
de Barrio, a salada de Anselmo observada em seu processo de 
desidratação, os troncos de árvore marcados por Penone, os tubérculos 
deformados do argentino Grippo, e as chamas palpitantes de Kounellis; 
materiais humildes tirados da vida de todos os dias, como convém às 
vanguardas dos anos 60, mas que insiste, diferentemente da produção 
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minimalista, numa busca de uma energia orgânica, assim entendida no seu 
acontecer e liberta de qualquer definição formal.(SACCÁ, 2000, p. 109-110). 

Porém, identifica a singularidade da produção brasileira, particularizando-a: 

No Brasil, a pesquisa assume uma clara autonomia; a problemática artística 
se faz mais violenta, às vezes mais crua, seja pela contingência da situação 
histórica que viu o país oprimido pela ditadura militar, seja devido a uma 
maior liberdade que solta o freio inibidor, no que diz respeito à bagagem 
cultural européia tradicional. (SACCÁ, 2000, p. 110). 

Carlos Basualdo também percebe a questão do precário como uma possível 

identificação de postura dentro do procedimento da época. Para ele, “o resto, o 

recanto, a fotografia, elementos que passarão a ser as coordenadas de uma poética 

do precário e do pobre como alternativa crítica do terceiro Mundo.” (BASUALDO, 

2002, p.237). 

De todo o grupo de artistas que atuou no final da década de 1960, o que mais foi 

identificado à Arte Povera foi Artur Barrio, principalmente pelo tipo de material que 

caracterizou suas obras: o lixo. Sobre seu trabalho, muitos críticos destacaram 

semelhanças e diferenças de sua produção frente à manifestação européia.  

 

Artur Barrio. Situação T/T,1, 1970. 

A recusa de uma postura estética é enfatizada por Lucilla Saccà: 
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A escolha de materiais pobres, mais freqüentemente orgânicos, o que 
Barrio em muitas ocasiões colocou como uma escolha ideológica precisa, 
remete à experimentação desenvolvida por artistas italianos e argentinos 
sobre a matéria e seu devir, mas nele a provocação é mais extremada, 
sublinhada por uma recusa seca e irônica, quase amarga, de qualquer 
preocupação estética.(SACCÀ, 2000, p. 111). 

Relativizando a proximidade da poética de Barrio com os italianos, a postura de 

Adolfo Montejo Navas é um pouco diversa: 

De qualquer forma, pela extrema materialidade da obra em Barrio, assim 
como pela sua escolha e procedência, é especialmente interessante situá-lo 
dentro de uma referência de época, a arte povera, que compartilha uma 
pesquisa próxima sobre o devir da matéria, ainda que a escuta dos 
materiais em Barrio seja muito diferente daquela que realizam os poveri 
italianos: ela passa por uma escuta mais energética e uma maior comunhão 
matérica, além de possuir uma enfática transmutação orgânica. A arte 
povera trabalha uma certa precisão formalista, ainda é limpa, clean, em 
relação aos trabalhos infra-povera de Barrio, que não fecham sua forma 
definitiva nem cristalizam sua essência, porque essa é mais caótica e mais 
escorregadia. De alguma maneira, a corrupção da vida entra mais na obra, 
está aqui mais presente.” (NAVAS, 2002, p.208-9). 

O próprio Barrio, entretanto, faz questão de colocar-se à margem de qualquer 

identificação à produção italiana, explicando que “o uso dos materiais precários / 

momentâneos, em meu trabalho, NÃO é moda, NÃO pode ser enquadrado em uma 

época, NÃO tem nada em comum com Arte Pobre, que é escola, corrente 

esteticista”. (BARRIO, 2000. P.84). 

Sua visão coincide, como é perceptível, com o discurso de Hélio Oiticica, que evita 

qualquer filiação a movimentos internacionais ou da arte vista como categorias e 

escolas artísticas.  

Todavia, para poder-se entender melhor as possibilidades de diálogo entre a arte 

brasileira de fins dos anos 1960 e a tendência italiana, deve-se atentar para as 

propostas originais da Arte Povera, construídas nos textos de catálogos por 

Germano Celant. Quando o crítico apresenta pela primeira vez sua proposta, diz o 

seguinte: 

O que aconteceu é que o lugar comum penetrou na esfera da arte. O 
insignificante começou a existir – de fato ele se impôs. Presença física e 
comportamento se transformaram em arte. [...] Cinema, teatro e as artes 
visuais afirmam sua autoridade como um anti-pretexto, eles aspiram a 
registrar a realidade e o presente de modo unívoco. Eles pretendem quebrar 
cada escola conceitual com sua pura presença. [...] Situações elementares 
humanas se tornam signos. [...] O corpo é elevado ao status de um altar 
ritualístico, como nos trabalhos do Living Theatre. [...] Assim, nas artes 
visuais, as realidades visuais e plásticas são vistas como acontecem ou 
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são. [...] Os fatos concretos e a presença física de um objeto, ou o 
comportamento de um sujeito, é enfatizado. [...] O insignificante visual, a 
linguagem de elementos não simbólicos, assim assaltam o espectador, 
sendo ele especialista ou não, acordando para o horror da realidade 
cultural. [...] Presenças comportamentais e físicas (ou matéricas) são. [...] A 
presença física se dissimula e faz saber sua importância apenas pela sua 
existência. [...] A naturalidade diária, desmascarada, é violada em seu tabu 
de trivialidade. Despida e desnudada, também, é examinada profundamente 
como um paradigma lingüístico. [...] O modo de ser é deixado ao uso, ao 
material. (CELANT,1999, p.220-1). 

Pode-se ver como Celant anuncia sua proposta, priorizando o dado fenomenológico 

do mundo e, assim, opondo-se a uma concepção conceitual. Desprezando o dado 

cultural preconcebido, pretende abrir à percepção a realidade como um fato 

inequívoco e concreto. Nesses termos, caberia uma aproximação à proposta 

minimalista, que também parte de pressupostos fenomenológicos. Entretanto, tal 

afinidade é constantemente negada pelo crítico, frente ao caráter “tecnológico” e 

formalista da vertente norte-americana.  

Esse, aliás, é um ponto em comum com a proposta de Frederico Morais, mas, nesse 

caso, o afastamento é justificado também por um dado econômico: a dificuldade de 

o artista brasileiro ter acesso aos recursos tecnológicos de ponta. Assim, invertendo 

a situação, propõe o uso de materiais precários, mais como fator ideológico que por 

suas características físicas instáveis. 

Não se pode esquecer também que a fenomenologia está na base do “não-objeto” 

de Gullar, cujo comportamento responderia plenamente aos anseios de Celant. 

Em relação ao trabalho serial de Alighiero Boetti, que se assemelha à obra citada de 

Carlos Vergara, pode-se ver o que ele diz: 

Os gestos de Boetti não são mais um acúmulo, um amontoado, uma 
construção, ou uma pilha de signos, mas signos de acumulação, de 
amontoamento, de construção e empilhamento. Aparecem como uma 
apreensão imediata de cada gesto arquetípico e de toda „invenção‟ 
comportamental. As „figuras‟ são os montes de acumulações, a construção 
como construção, o corte como corte, a pilha como pilha, equações 
matemáticas de real = real, ação = ação. Uma linguagem de signos unívoca 
expressa „todos os possíveis processos formativos e organizacionais‟, 
liberados de toda contingência histórica e mundial. (CELANT,1999, p.220-
1).  

Ora, já que se pode diferenciar a questão italiana, talvez o mais importante é que, 

para os brasileiros, o dado cultural é um fato fundamental, que não deve ser 

excluído ou purificado, como na proposta inicial de Celant. O papelão de Vergara 
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possui, certamente, uma relação mais próxima com os barracos de favela do que 

com um procedimento construtivo puro. Assim como a Tropicália de Oiticica é 

incompreensível alheio ao contexto do imaginário construído sobre o Brasil.  

Deve-se atentar, entretanto, para o fato de que, entre os artistas italianos, esse 

também será um dado importante, independente das primeiras idéias do crítico. As 

pilhas de Boetti, como exemplo, remetem inequivocamente às colunas greco-

romanas. Talvez essa primeira tomada de posição tenha sido estratégica para o 

contexto europeu, todavia sem ressonância na produção posterior dos seus artistas, 

que continuamente ampliaram seu caráter significativo. 

 

Alighiero Boetti. Colonne, 1968. 

Pode-se encontrar outros pontos em comum com a proposta de uma arte ambiental, 

como se percebe na conclusão desse texto de Celant: 
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Estar no espaço coincide com o fato do espaço. Sua arte „pobre‟ refigura 
nossa falsa consciência da realidade, em particular facilitando o retorno do 
„homem real‟, que vive e trabalha em um espaço comum como aquele de 
uma sala. E então chegamos ao chão, ao cubo, à borda, tautologias 
habituais para nosso estar com e dentro do espaço, „repetições‟ plásticas do 
real e eventos óbvios. [...] O espaço se torna de uma vez o palco e o 
auditório. Toda atenção é direcionada para o ritmo acústico e óptico. A 
imagem e o elemento sonoro trabalham paralelos à formulação do espaço. 
O controle passa para o todo espacial. [...] A corporeidade do material e do 
gesto, que sempre são reais e palpáveis para outros, são trazidos à relação 
com nossos próprios corpos. E com isso atingimos o real território da Arte 
Povera. (CELANT,1999, p.220-1). 

Não seria exatamente essa a proposta de Oiticica, por exemplo, em Tropicália? 

Desnaturalizar dados culturais “tropicais”, como a arara, a vegetação, a televisão e 

até o próprio samba? E, por outro lado, transformar essas referências em dados 

reais e palpáveis, a serem obtidos pela experiência concreta e experimental dos 

espectadores e do próprio artista?  

Desse modo, o dado visual é retirado de seu pedestal. O retiniano substituído não 

pela pura manipulação sígnica, com referência aos ready-mades de Duchamp, mas 

ao dado fenomenológico da percepção e dos sentidos, de certo modo tentando 

resgatar tal sensorialidade parcialmente perdida ou desconsiderada na cidade 

contemporânea, seja européia ou brasileira. 

Nesse ponto, retorna-se à idéia de Argan (2005) de uma arte urbana que propicie ao 

homem contemporâneo um equilíbrio com a situação de “sublime tecnológico” no 

qual permanece continuamente mergulhado.  

A criação de situações inusitadas e surpreendentes, geradas pelo confronto com os 

mesmos materiais e objetos encontrados cotidianamente, mas em contextos 

diversos, que permitam a vivência e a contradição, será uma questão de base para a 

experiência ambiental da arte brasileira.  
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