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Resumo

Breve histórico do modernismo no Brasil. Fundação e os primeiros anos de atividade do Museu de 

Arte Moderna do Rio de Janeiro. Contexto brasileiro anos 1960-1970. A passagem de Frederico 

Morais pelo museu como crítico, professor de história da arte e coordenador de cursos.  As 

propostas Do corpo à terra & Objeto e participação, Arte no Aterro e a série dos Domingos da 

Criação. Estímulo, improviso e criação.
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Introdução

   Esta pequena pesquisa monográfica nasce de uma admiração profunda. Instigado pela experiência 

dos Domingos da Criação (1971) de Frederico Morais, então coordenador de cursos do Museu de 

Arte Moderna do Rio de Janeiro, que ainda ecoam na história da arte brasileira como um evento 

paradigmático, resolvi levar adiante algumas perguntas visto a iminência da conclusão do curso de 

graduação em sociologia. Que condições históricas foram justapostas para sua realização? No que 

se escoram os pilares de sustentação de uma ação como os “Domingos” e o fazem ecoar para além 

de seu tempo? Quais as forças sociopolíticas atuantes em seu contexto?  Qual era o lugar do 

público? Que público e que museu eram esses? 

   Para tanto, estas e outras perguntas permearão o texto dividido em três capítulos e uma conclusão. 

No primeiro capítulo farei uma tentativa de recapitular os antecedentes que engendram e 

possibilitam o pensamento modernista no Brasil, em seus pólos mais efervescentes, São Paulo e Rio 

de Janeiro, até os primeiros anos do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, 1948-1963, e seu 

projeto educativo para criação de um público. Elenco  de maneira resumida os acontecimentos 

sociopolíticos e artísticos determinantes para a consolidação do pensamento modernista, tanto no 

âmbito das políticas públicas de desenvolvimento e expansão de infraestrutura quanto em seus 

desdobramentos plástico-estéticos. O segundo capítulo enfatiza a passagem de Frederico Morais, 

professor de história da arte e crítico, pelo MAM-RJ (1966-1973) especialmente no que 

convencionaremos chamar de ações-críticas, experiências práticas abertas ao público, como o Arte 

no Aterro, Do corpo à terra, e o Curso Popular de Arte, este último, um seminário gratuito, dos 

quais faziam parte da programação os Domingos da Criação. Morais começa em 1966 a dar aulas 

de história da arte no Bloco Escola do museu para depois acumular a função de coordenador de 

cursos entre os anos de 1969 e 1973. Sua gestão ficaria marcada pelas tentativas de diminuir a 

distância entre o público e a instituição, procurando aproximá-lo das obras de arte e dos artistas 

através de uma programação variada. Utilizarei como base para esse capítulo três longas entrevistas 

realizadas com Frederico por Renata Wilner (1996), e outras duas entrevistas mais recentes  

disponibilizadas na Revista da UFMG (Ribeiro, 2013) e na revista do PPGAV da EBA-UFRJ 

(Interlenghi, 2014), ambas ricas de conteúdo informativo do percurso proposto para análise. 

Tentarei entender a forma do museu, através de Frederico Morais, não só de encarar mas de propor 

um novo lugar para o público a partir de pesquisas artísticas em andamento. Se algo mudou com a 

entrada de Morais na coordenação de cursos do museu, o que foi? E que espaço museológico era 
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esse? Seriam as proposições de Frederico Morais uma tomada de posição em relação às vanguardas 

atuantes no país? 

   Já o terceiro e último capítulo busca analisar os Domingos da Criação à luz da experiência e do 

discurso públicos proferidos no contexto do início dos anos 1970. Para isso utilizo a noção de um 

público, do crítico literário americano Michael Warner, entre outros cruzamentos. Ver até que ponto 

podemos pensar nos Domingos como uma prática ritual propiciada por uma condição de 

liminaridade (Turner, 2013) culminando numa antiestrutura, ou desvio, da concentração de forças 

em voga. 
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Capítulo 1 

O Modernismo no Brasil e o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro

   Perceber o espaço como o acúmulo desigual de tempos (Santos, 1999) sugere um presente em 

constante construção e diálogo com outras épocas. Ao pinçar na história um fato ou uma data 

determinados, um olhar zeloso pode interrogar se o que vê na superfície do contato inicial parte de 

uma experiência que há tempos se acumulava lentamente nos gestos, nos modos de fala, nas 

relações sociais ou nas descobertas científicas de um período. Combinados, esse conjunto de fatores 

permite a formação do que chamamos de visão de mundo ou ideologia. Entendemos ideologia  por 

“as maneiras como o sentido [fenômenos simbólicos] serve para estabelecer e sustentar relações de 

dominação” (Thompson, 2000). Semelhante à dinâmica contida nas relações humanas, sempre em 

curso, as visões de mundo lutam por legitimidade num meio social em constante ebulição. São elas 

que, quando friccionadas, são capazes de abrir espaço para mudanças não apenas no campo material 

das relações tangíveis como também no campo sensível das subjetividades. Por isso, espero neste 

capítulo me debruçar sobre os acontecimentos marcantes da primeira metade do século XX no 

Brasil que contribuíram para criar a atmosfera para que o modernismo se instalasse, ganhasse 

adeptos e tomasse rumos próprios. Entendo que é sobre esta base que se assentam e tomam sentido 

as experiências artísticas voltadas a participação do público e levadas a cabo por Frederico Morais 

dentro e fora do MAM-RJ no início dos anos 1970. 

   A Semana de 22 ou Semana de Arte Moderna cimentou-se no decorrer da história como o evento 

que marcou o início da consolidação do modernismo no Brasil e a inevitável ruptura com os 

movimentos tradicionais neoclássicos. O evento que teve como sede o Teatro Municipal de São 

Paulo durante a semana de 11 a 18 de fevereiro de 1922, capitaneado por uma elite econômica, 

principalmente por famílias tradicionais ligadas às oligarquias cafeicultoras, conhecidas como 

“quatrocentonas”, aconteceu sob forte influência europeia. Um de seus representantes notórios e 

mecenas da Semana de 22, Paulo Prado, fazendeiro do interior de São Paulo dedicado à pesquisa 

histórica de forma autônoma e que somente aos 50 anos de idade começou a escrever ensaios a 

respeito da sociedade brasileira (Prado, 2012), foi o responsável por fazer o elo entre a geração de 

jovens modernistas e os ideais conservadores da República Velha. Oswald de Andrade e Anita 

Malfatti, consensualmente dois dos principais nomes da semana de 1922, vinham de temporadas 

recentes na Europa onde tiveram a oportunidade de entrar em contato com as inovações artísticas 
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locais. Com a propensão a comparações advinda dos que saem do conforto de seu lar, não deixaram 

de trazer na bagagem uma série de considerações ao cenário artístico nacional. 

Transcorridos 7 meses no continente europeu, Oswald, ao retornar para o Brasil em 1912 

entusiasmado com as descobertas, dentre elas o futurismo de Marinetti, opta por abandonar o 

beletrismo e a linguagem preciosa (Boaventura, 1995). Por outro lado, ostensivo aos 

desdobramentos da pintura brasileira, Monteiro Lobato, colunista e crítico de arte do jornal O 

Estado de São Paulo, publica uma crítica dura à exposição de Anita Malfatti em 1917. Após ver as 

pinturas expressionistas e cubistas, distingue em seu artigo a arte pura daquela que representa a 

natureza de maneira anormal, “inspirada por teorias efêmeras”. Lobato fulmina: 

   Sejamos sinceros: futurismo, cubismo, impressionismo e “tutti quanti” não passam de outros ramos da 

arte caricatural.  É a extensão da caricatura a regiões onde não havia até agora penetrado. Caricatura da 
cor, caricatura da forma – caricatura que não visa, como a primitiva, ressaltar uma ideia cômica, mas sim 

desnortear, aparvalhar o espectador (Lobato, 1917).

   No rastro do choque intelectual apontado por figuras proeminentes no cenário nacional da época 

como Monteiro Lobato, podia-se esperar, portanto, que as reações da imprensa não fossem das mais 

receptivas quando confrontadas com as propostas modernistas. E assim se deu, áspera, uma forte 

reação conservadora por conta dos novos rumos estéticos que a pintura apontava, seguida num 

ritmo à parte, posteriormente, pela escultura de Victor Brecheret e a literatura de Mario de Andrade 

e Oswald de Andrade (Pedrosa, 2015: 217-235). Entretanto, naquele momento seria criado, senão 

fortalecido, um grupo de artistas responsável por pensamentos originais. O alcance da Semana de 

Arte Moderna, na época, foi considerado baixo e provocou pouca repercussão nos meios de 

comunicação (Cruz de Souza, 2006). Encerrado em um círculo intelectual restrito, as ideias 

discutidas pelos jovens artistas modernistas tiveram dificuldades para romper a barreira elitista que 

impedia sua circulação em camadas sociais mais populares.

   Oswald de Andrade,  já tendo publicado o Manifesto da Poesia Pau-Brasil em 1924 (ano em que 

André Breton publica o Manifesto Surrealista), seis anos depois da Semana de 22, lê na casa de 

Mario de Andrade, para amigos, o seu Manifesto Antropofágico, texto base para a antropofagia 

(Andrade, 1995). A proposta era direta: deglutir o legado cultural europeu para digeri-lo e dar 

origem a uma arte de fato brasileira. Abstendo-se de negar a cultura alheia, repreendia sua imitação.         

   Sem pretender analisar as correntes modernistas uma por uma, suas dissidências e possíveis 

equivalências, nos ateremos aos desdobramentos decorrentes em solo brasileiro, em especial na 
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cidade de São Paulo, pós-Semana de 22, até a fase de construção da sede definitiva do Museu de 

Arte Moderna do Rio de Janeiro, na capital fluminense, entre os anos de 1956 e 1963. Um paralelo 

entre as duas cidades será impreterível conforme os grupos vão se formando e sinalizando, 

mediante escolhas exclusivas, um distanciamento entre si. 

   Contrário às concepções prévias de museus como guardiões do passado, os museus de arte 

moderna incorporavam a missão de olhar para o futuro, de construir uma ponte ante os devires 

possíveis e imaginados de uma sociedade que testemunhava mudanças paradigmáticas em sua 

estrutura (Sant’Anna, 2011: 34-38). 

    Laboratório para construção de uma nova sociedade, os museus de arte moderna, fundamentavam 

em novas demandas sua vocação para a reflexão ativa, propositiva, amparados pela promessa de um  

futuro promissor. O espírito desenvolvimentista característico do pós-II guerra daria estímulos 

otimistas à consumação de um mundo mais racional e menos precário (Furtado, 1986). Não 

obstante, os primeiros movimentos modernistas com a cara do Brasil, no sentido antropofágico 

proclamado por Oswald de Andrade, tiveram contatos determinantes com as vanguardas 

construtivas europeias (Brito, 1999). O concretismo, ponderado como um segundo momento do 

modernismo brasileiro, se explicita na tentativa de romper com a visualidade vigente, de tema 

nacional-figurativo. Esta descontinuidade pode ter como marco simbólico a proposta de Waldemar 

Cordeiro, no âmbito da exposição concretista no MAM de São Paulo, por conta do lançamento do 

Manifesto Ruptura (1952), no qual anunciava que “o fim da construção renascentista do espaço: 

“naturalismo científico da renascença - o método pra representar o mundo exterior (três dimensões) 

sobre um plano (duas dimensões) - esgotou a sua tarefa histórica”. As possibilidades de pesquisa e 

inovações artísticas desencadeadas nesta segunda etapa do modernismo podem ser interpretadas 

como a gênese de discussões atinentes ao campo contemporâneo da arte (Villas Bôas, 2014). Os 

concretistas compartilhavam, em comum, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, o desejo 

ambíguo de ascender ao mundo desenvolvido para dele posteriormente se emancipar. Ronaldo Brito 

diz que “qualquer projeto de vanguarda é sempre um esforço para compreender e evoluir com uma 

situação”. As vanguardas construtivas brasileiras, isentas de qualquer compromisso com a realidade 

direta ou a figuração, encontraram nas abstrações geométricas as formas universalistas do 

comprometimento social para educar e integrar a sociedade (Brito, 1999). 

  Isso, contudo, não impedia que artistas como Portinari, ligado a uma pintura figurativa de temática 

nacionalista, apresentasse suas restrições ao que as vanguardas construtivas no Brasil estavam 

elaborando nas diferentes versões (Reinheimer, 2013).
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     É neste contexto que os movimentos modernistas dilatam o sentido dos museus na modernidade. 

Este sentido, ao resgatar um passado histórico por um lado e os mitos coletivos de origem por outro, 

constitui um novo patrimônio. Para Sabrina Parracho Sant’Anna, “tratava-se de conceder espaço 

aos portadores de um sentido de civilização brasileira, apresentando em tempo cronológico uma 

história nacional.” No atrito entre o passado e o presente instituía-se a busca pela origem da 

brasilidade, pelos elementos inequívocos que concediam autenticidade ao povo brasileiro 

(Sant’Anna, 2011). Era indispensável que o imaginário coletivo nacional fosse povoado por mitos 

civilizatórios para que o próximo passo, dentro da estratégia adotada de consolidação do projeto 

modernista, pudesse ser conduzido rumo ao desenvolvimento idealizado no tocante a uma nação 

madura e independente culturalmente. Mario Pedrosa denunciava o passado e o exótico contido nas 

representações da natureza enquanto via no concretismo uma possibilidade de encadear uma nova 

sensibilidade.      

    A arquitetura de Affonso Reidy, Lúcio Costa e Oscar Niemeyer se enquadrava nessa tentativa de 

construir uma nova paisagem para o país. Formas novas para edificar novas paisagens. À medida 

que a velocidade da modernidade coloca o homem em situações inéditas, seja alterando relações 

sociais tradicionais ou encurtando distâncias físicas (Berman, 1987), a paisagem construída assume 

como dever responder a essas necessidades inéditas de organização social do espaço, colocando, 

concomitantemente, o Brasil na vanguarda da discussão modernista. Brasília seria o ápice deste 

novo país utópico onde os Brasis arcaicos se encontrariam para formar um Brasil moderno 

(Oliveira, 2008: 6-8).

  O debate modernista circulava com fluência nas metrópoles ocidentais e não por acaso muito 

próximo às elites econômicas que não apenas investiam tempo e capital mas promoviam seu 

discurso de modernidade e do que seria esta modernidade inexorável, expandida, polêmica, porém 

inevitável. Entre 1928 e 1959, sucederam-se 11 encontros do Congresso Internacional de 

Arquitetura Moderna (CIAM), cada um numa cidade europeia diferente, reunindo arquitetos e 

intelectuais de várias partes do mundo que pensavam a arquitetura como uma arte social. Os 

encontros tinham o propósito de debater os rumos tomados e a seguir do que era classificado, por 

eles, como um international style (Oliveira, 2008: 37-51).

 

    Num país continental, o êxodo rural em massa tomava uma dimensão até então sem precedentes 

na história; para se ter uma ideia, 69% da população brasileira vivia no campo nos anos de 1940 

(IBGE). A taxa de urbanização do Sudeste passou de 39,42% para 57% em apenas duas décadas 

(1940-1960), sendo a primeira região do país a registrar um número superior de habitantes urbanos 
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em relação à população rural (IBGE). O Brasil testemunhava um surto de industrialização recente 

retroativo à década de 1930, ainda que tímido, de pequenas indústrias, em especial nos estados de 

São Paulo e Rio de Janeiro. Junto a mão de obra necessária para atender a demanda gerada pelos 

meios de produção modernos, criaram-se as condições para novas formas de associação política e 

sindical. Getúlio Vargas sanciona, durante o Estado Novo (1937-1945), a Consolidação das Leis 

Trabalhistas (1943) visando o momento desenvolvimentista que o país se encontrava para 

regulamentar as relações individuais e coletivas de trabalho. Investia-se em escolas técnicas e 

normais para capacitar os trabalhadores. 

  Reconhecido pela oposição como sucessor político de Vargas, Juscelino Kubitschek, eleito 

democraticamente, anuncia o Plano de Metas nacional-desenvolvimentista “50 anos de progresso 

em 5” (1956), alavancando ainda mais o processo de industrialização e expansão da infraestrutura 

(Fausto, 1995). O setor automobilístico, dos mais incentivados, tornava-se, pela primeira vez, 

fabricante de fato das peças que compunham os carros que singravam a volúvel paisagem brasileira. 

  Neste estado particular da história a arte moderna ganhava urgência como uma das etapas 

fundamentais à superação da condição emergente a qual o Brasil mostrava-se aparentemente com 

dificuldade de abandonar e por conseguinte fadado a ocupar. Murilo Mendes, poeta modernista, ao 

publicar uma crítica no Diário Carioca sobre a I Bienal Internacional de São Paulo, ocorrida em 

1951 no Museu de Arte Moderna de São Paulo, faz transparecer essa desconfiança:

   O homem que pôs de pé a Bienal merece o vivo aplauso e o respeito de todos nós. Repito agora o que 
lhe afirmei pessoalmente na hora da inauguração: a Bienal é obra de doidos. Doidos especialíssimos que 

precisam ser seguidos e imitados, Ciccillo Matarazzo e seus colaboradores diretos restituem-nos a 
confiança na capacidade de realização dos brasileiros. Para quem conhece um pouco este país, tendo em 

vista o atraso da nossa cultura,  as dificuldades e complicações de toda ordem, inclusive as derivadas da 
situação internacional, é positivamente uma loucura, um prodígio organizar em poucos meses um 

conjunto cultural desta importância e envergadura – conto de fadas transposto para a realidade palpável e 
concreta, à avenida Paulista n. 1540 [Venâncio Filho, 2013].

   Murilo Mendes não era o único a duvidar da capacidade de superação brasileira. Eminentes 

pensadores sociais como Oliveira Vianna e Sérgio Buarque de Holanda viam no passado de relações 

coloniais o impeditivo da modernidade desejada, firmando consigo toda uma tradição intelectual 

construída sob o estigma do subdesenvolvimento. Enquanto Vianna criticava uma sociedade sem 

um quadro social completo (Vianna, 1938), portanto sem atividades sociais diversificadas, vitais 

para o desenvolvimento de uma nação, Buarque de Holanda friccionava a noção de público e 
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privado numa síntese complexa que teria sido herdada dos colonizadores portugueses, 

argumentando que ao misturar interesses pessoais aos interesses públicos, o Estado, orientado para 

questões privadas, dificultaria qualquer iniciativa de avanço em torno de políticas públicas que 

fossem contra suas inclinações (Buarque de Hollanda, 2013).

    Ainda que a tensão entre um passado presente e o universalismo do futuro em potencial, racional, 

sinalizado pelo modernismo e seu horizonte estético-filosófico, desse origem a conflitos de 

interesses, ela também foi capaz de gerar com o passar do tempo novos agentes determinados a 

serem protagonistas de suas histórias, utilizando, a título de exemplo, os experimentos visuais 

praticados pelo Cinema Novo, o Concretismo e o Neoconcretismo, para nos atermos somente ao 

campo artístico. 

   De forma sucinta, o modernismo brasileiro dispõe de uma rede intrincada de políticas estatais, 

iniciativas privadas e capital externo como antecedentes que, combinados, permitirão que o 

desenvolvimento econômico e suas consequências materiais aconteçam de forma particular, embora 

em diálogo constante com seus correlativos estrangeiros.

  Considerando o envolvimento da elite brasileira desde os primeiros passos do modernismo 

nacional (Miceli, 2003), a fundação do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (1948) se dá 

numa lógica parecida e acontece por intermédio de um esforço conjunto de colecionadores, 

empresários, diplomatas, funcionários do Estado, críticos de arte, artistas, poetas e arquitetos 

(Sant’Anna, 2011). Precursor do MAM carioca, o Museu de Arte Moderna de Nova York, aberto ao 

público em 1929, também contou com a elite local em seu quadro de formação para ser o primeiro 

museu de grande porte americano a se dedicar integralmente à arte moderna. De acordo com a 

página oficial do MoMA1, seus patronos “influentes e progressistas, perceberam a necessidade de 

desafiar as políticas conservadoras dos museus tradicionais e estabelecer uma instituição 

exclusivamente devotada à arte moderna”. Podemos notar o esforço considerável, e por um razoável 

período de tempo, de parte da elite que se propunha a propagar o discurso civilizatório modernista. 

Aos museus de arte moderna, como vimos, já não cabia mais a noção de empreendimento 

cristalizado no tempo, fundados a priori como portadores de uma memória nacional, ou melhor, 

como depositários do passado de um povo ou de uma época. A universalidade intencionada não é 

totalmente conhecida ou dominada de antemão, é antes um projeto que se constrói aos poucos, 

pautado nas disputas inerentes ao campo social. Hoje, com o recuo histórico que favorece um olhar 

mais confortável, temos a possibilidade de juntar as peças do quebra-cabeças e ver, oxalá, a imagem 

com menos ruídos. 
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   Mário Barata, crítico de arte e jornalista, escreve um artigo aclarador em 1952 na ocasião da 

inauguração da segunda sede provisória do MAM-RJ, no pilotis do Palácio Gustavo Capanema, que 

traz à tona as novas disposições do museu. Ele discorre:

A ideia de um museu recolher coisas feitas quase no ano em que se vive parece, à primeira vista, estranha. 
É preciso levar em conta, todavia, a imensa transformação do conceito de museu a que nossa época vem 

assistindo. O museu ficou extremamente móvel, adaptando-se à sua função educativa, às necessidades do 
público e à rapidez de transformação destes poucos decênios que viram a época da luz da lamparina, 

viaturas de tração animal e individualismo exagerado ser superada pela rádio, eletricidade, aviação e 
sentimentos de comunidade e interesse público primando sobre egoísmos individuais.

   O ritmo de mudança de nossa sociedade é tal que chega a passar despercebido, e a surpreender-nos 
quando nos rendemos contas de novas situações ou instituições criadas [Sant’Anna apud Barata, 1952: 

94].

   É interessante notar em sua escrita uma argumentação muito orientada ao presente e ao coletivo. 

Pela primeira vez na história existiam possibilidades reais de um incremento significativo nas 

condições de vida de um grande número de pessoas. Sem embargo, o individualismo exagerado 

mencionado por Barata, fonte de egoísmos, pode ser pensado à luz de um contexto mais laborioso, 

onde as necessidades mais básicas são supridas com uma intensa carga de trabalho e os meios 

materiais para superá-las se encontram dispersos e escassos. As novas descobertas deixariam o ser 

humano mais livre para expandir o intelecto do mesmo modo que, numa reflexão comparada,  a 

fotografia havia libertado a pintura de um comprometimento com a realidade.  O diálogo com obras 

de arte recentes traria mobilidade conceitual para outros campos, outros tempos; é a paisagem em 

construção, aqui, o exercício ideal de futuro. A arte moderna termina por apontar caminhos que 

demandavam um público minimamente cultivado para percorrê-los. Mais do que trazê-lo para perto 

das exposições, era importante criá-lo, educá-lo. Descortinariam-se em pouco tempo alternativas 

para uma arte participativa não mais pautada somente na contemplação, embaladas, talvez, nos 

sentimentos de comunidade que eram acentuados, segundo Mário Barata, pela percepção de 

proximidade que o aumento da velocidade permitia. 

   Foram precisos seis anos de espera entre a segunda sede provisória e a inauguração da primeira 

parte da sede definitiva, no parque do Aterro do Flamengo, que já estava com o projeto aprovado 

desde 1952. O atraso no trâmite da doação do terreno para o Museu de Arte Moderna por parte da 

prefeitura ocorreu por conta da decisão de Getúlio Vargas de ceder o espaço disputado 

provisoriamente para a Igreja (Sant’Anna, 2011: 101). 
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   Não por acaso é inaugurado em 1958 o Bloco Escola, a primeira parte construída do MAM-RJ, 

antes mesmo do pavilhão de exposições. Dando continuidade à programação educativa que o museu 

oferecia desde 1952, o Bloco Escola afirmava a “vocação didática do museu, indicando a relação 

que desejava estabelecer com o público” (Sant’Anna, 2011: 103). Reidy adotara uma solução aberta 

para o que procurou pensar como um “espaço livre” (Sant’Anna apud Reidy, 2011: 102), em que 

seus usos fossem determinados pelos usuários. Abaixo do pavilhão de exposições sem divisórias, 

feito de concreto aparente e grandes janelas envidraçadas, estava o vão livre, uns dos ambientes 

responsáveis por intermediar o encontro da paisagem construída com os jardins de Burle Marx.
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Capítulo 2

Frederico Morais e o público: ação-crítica no museu

Na expectativa das camadas histórico-sociais de criação do MAM-RJ estarem minimamente 

assentadas para darmos o próximo passo em nossa pesquisa, faremos uma tentativa, nestas linhas, 

de articular o pensamento crítico de Frederico Morais em relação à arte e o público no momento de 

sua passagem pela instituição. Contratado para fazer parte do projeto educativo do museu recém-

formado em 1966, Morais começa a dar aulas de história da arte e depois acumula, a partir de 1969, 

a função de coordenador de cursos até 1973, quando deixa o museu. As frentes abertas por 

Frederico Morais enquanto coordenador de cursos serão analisadas à luz dos desdobramentos e 

fricções com a competência artística da época. Competência esta que se pauta na “aptidão do 

espectador em conformar-se às normas convencionais que regem a relação com a obra de arte em 

dada situação histórica e social” (Bourdieu, 2013). A hipótese que levantamos parte da premissa de 

que Frederico não buscou apenas iniciar e inserir novos atores sociais no campo artístico, mediante 

sua atuação como crítico e professor de história da arte, como também questionou as convenções da 

época em relação ao próprio fazer artístico, incluindo-se, ademais, reflexões acerca da divulgação, 

circulação e recepção da arte contidos nas noções de instituição e público. 

   Na impossibilidade de entrevistar FM, mas contando com entrevistas que abrangem a formulação 

de seu pensamento crítico, utilizaremos três delas como fonte primária de informação. Foram 

consultadas as entrevistas feitas por Renata Wilner em 1997, parte do acervo particular de Frederico 

Morais, encontrada no Centro de Documentação do MAM-RJ, Marília Andrés Ribeiro para a 

Revista UFMG em 2013, Luiza Interlenghi, com a participação de Fernanda Lopes, Maria Luisa 

Tavora, Marília Palmeira e Natália Quinderé para o PPGAV-EBA-UFRJ em 2014, estando as duas 

últimas disponíveis online (com os links disponibilizados na bibliografia).

   

   Frederico Morais trabalhava como titular da coluna de artes plásticas do jornal Diário de Notícias 

(1966-1973) no momento em que foi convidado para dar aulas de história da arte no MAM-RJ. 

Pôde realizar ainda, no ano de sua mudança para o Rio de Janeiro e de entrada definitiva no circuito 

artístico brasileiro, a mostra “Vanguarda Brasileira” - a primeira de sua carreira - em sua cidade 

natal, Belo Horizonte. Foram efervescentes os anos 1960 no Brasil e no MAM-RJ. Antes que 

Frederico Morais assumisse a coordenação de cursos e pensasse em propor os programas educativos 

gratuitos que culminaram nas experiências públicas dos “Domingos da Criação” o pavilhão de 

exposições havia abrigado exposições importantes, a saber: “Opinião 65”, “Opinião 66” e a “Nova 
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Objetividade Brasileira” (onde Hélio Oiticica mostra pela primeira vez o penetrável “Tropicália”). 

Temos na última mostra, a “Nova Objetividade Brasileira”, um desdobramento das discussões 

voltadas para as vanguardas nacionais - o concretismo, o neoconcretismo e a nova figuração (Nova, 

2017). No Brasil dos anos 60, “a arte de vanguarda formou-se basicamente na junção entre uma 

postura experimental e uma preocupação ideológica” (Freitas, 2007). O país vivia a ascensão de 

uma ditadura civil-militar (Hagemeyer, 2016) cujo regime pouco a pouco encurralava os direitos 

civis caros ao Estado democrático de direito.

   Com o Golpe de 64 consumado, o país enfrenta uma crise ética, política e social que contribui 

para desestabilizar as vanguardas construtivas ao passo que faz emergir, sucedendo-as, um 

embaralhamento de movimentos internacionais como a nova figuração, a pop, a antiarte, 

culminando com o conceitualismo que acompanha todo o processo de repressão política nos anos 

finais de 1960 e a década seguinte de 1970 (Mari, 2012). Mergulhado na luta dos discursos sobre o 

significado de vanguarda, Frederico Morais define da seguinte forma o termo:

Vanguarda não é atualização de materiais,  não é arte tecnológica e coisas tais.  É um comportamento, um 
modo de encarar as coisas, os homens e os materiais, é uma atitude definida diante do mundo. É a 

transformação permanente. É o precário como norma, a luta como processo de vida.  Não estamos 
preocupados em concluir, terminar, em dar exemplos. Em fazer história – ismos. A vanguarda pode ser 

retaguarda – depende dos objetivos a serem alcançados. (Morais in Ribeiro, 2013: 350)

   Há na definição de vanguarda de FM um deslocamento conceitual do material objetificador, duro 

por assim dizer, para um campo relacional em que as atitudes definidas diante do mundo, 

externadas pelo comportamento, transformam-se constante e permanentemente. Sem as condições 

sociais necessárias para mudança nos modos de produção e nos modos de percepção artísticos esta 

afirmação se perderia no espaço. “O precário como norma” e a “luta como processo de vida” 

constituem este novo fazer artístico, disposto, no limite, a não fazer história. A intuição do crítico, 

geralmente atento às práticas de seu meio e não apartado de suas afinidades eletivas (Weber, 1991), 

o leva a trabalhar próximo de artistas como Hélio Oiticica, Cildo Meireles e Artur Barrio.        

   Numa ação vinculada a sua função de colunista de artes plásticas do Diário de Notícias, Morais 

propõe uma ocupação artística do Aterro do Flamengo entre os dias 6 e 28 de julho de 1968 

encabeçada por artistas propositores que convocaram a população a comparecer. “A arte é do povo 

e para o povo. É o povo que julga a arte” lê-se nas duas primeiras frases do folheto de anúncio do 

evento. Chamado de “Arte no Aterro”, os encontros de atividades gratuitas e abertas, contavam com 
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aulas peripatéticas de história da arte, conduzidas pelo próprio Morais, um grupo de artistas 

dispostos a ensinar técnicas aos sábado e domingos, exposições semanais ao ar livre e no espaço 

conhecido como “Pavilhão Japonês”, além de manifestações de vanguarda como as de Roberto 

Moriconi e Hélio Oiticica. HO apresentou “Apocalipopótese”, uma manifestação do desejo do 

artista de intervir na esfera pública mediante a criação de uma comunidade que possa responder e 

alargar o horizonte de emancipação proposto. Para isso convidou outros artistas que deveriam 

propor ações participativas que, ao fim, seriam interligadas por sua vocação coletiva numa grande 

manifestação heterogênea. 

   Esta vontade de colocar o público no centro da obra, deslocando seu lugar de atuação, está 

presente nas criações de Hélio pelo menos desde 1960, com os Penetráveis, e de maneira mais 

intensa a partir de 1964, quando começa a desenvolver os Parangolés. Parte do programa ambiental 

proposto pelo artista, grosso modo, os Parangolés - misto de bandeiras, estandartes, tendas e capas 

de vestir presas em camadas de panos coloridos para uso do público, propunham o artista como 

cocriador, não como criador de objetos para contemplação passiva (Favaretto, 2000). O programa 

ambiental, para Hélio, só existia com a participação do público. A respeito desta intenção 

polissensorial, Mário Pedrosa afirma:

Arte Ambiental é como Oiticica chamou a sua arte. Não é, com efeito, outra coisa. Nela nada é isolado. 
Não há uma obra que se aprecie em si mesma, como um quadro. O conjunto sensorial domina. Nesse 

conjunto, criou o artista uma 'hierarquia de ordens' - Relevos, Núcleos,  Bólides (caixas) e capas, 
estandartes, tendas (Parangolés) - todas dirigidas para a criação de um mundo ambiental. (Pedrosa, 1986)

Enquanto Hélio experimentava e acionava o público diretamente, chamando-o inclusive de coautor, 

Cildo Meireles e Artur Barrio, dois dos artistas selecionados que ampliaram a visibilidade de seus 

trabalhos no cenário nacional a partir da participação no Salão da Bússola (1969), onde Frederico 

Morais atuou como jurado, interpelam o público de maneiras distintas. Entendendo que os artistas 

não estão desconectados de sua realidade social, assim como sua produção e seu público, sinto que 

é importante frisar o momento de forte repressão que parte da sociedade brasileira vivia no fim dos 

anos 1960. Com a promulgação do AI-5 em dezembro de 1968, marco inicial do período mais 

brutal do regime militar em voga, as tensões se multiplicaram no ar. Valores tradicionais e 

conservadores eram estimulados em detrimento de ações questionadoras ou desviadas de um fim 

percebido como ideal pelas autoridades. Como exemplo das perseguições implacáveis, sob o 

pretexto de subversão por conteúdo erótico e de protesto, os militares fecham abruptamente a 

mostra da pré-Bienal de Paris que acontecia no MAM-RJ antes de sua abertura ao público, em 
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1969, gerando uma onda de queixas internacionais que culminaram no boicote de vários artistas à 

Bienal de São Paulo. Bancado pela agência de publicidade Aroldo Araújo que usava a bússola como 

símbolo, daí o nome, o Salão da Bússola acontece no mesmo MAM-RJ invadido e censurado há 

poucos meses pelo exército. Ofertando estágios na agência e viagens como prêmios, o salão, como 

afirma Frederico Morais, “estava calcado em um regulamento absolutamente convencional. Mas, 

por uma dessas ironias de nossa história artística, transformou-se em “um dos marcos inaugurais de 

uma nova vanguarda brasileira” (Ribeiro, 2013). 

   No ano seguinte de 1970, Morais é convidado para organizar a exposição inaugural do Palácio das 

Artes em Belo Horizonte. Dividida em duas partes, como dois eventos simultâneos e interligados, 

acontecia a mostra Objeto e Participação no Palácio das Artes, e a manifestação Do Corpo à Terra, 

desenvolvida no interior do Parque Municipal, ambos na capital mineira. À semelhança dos 

Domingos da Criação, sediados nos arredores do MAM-RJ, no Aterro do Flamengo, Do corpo à 

Terra e Objeto e Participação, lembra Morais, tinham uma disposição parecida, “duas instituições 

culturais localizadas em dois grandes parques públicos, estimulando-se mutuamente’. Optando por 

utilizar uma definição abrangente para enquadrar trabalhos de arte palpáveis, categorizados como 

Objeto, Morais seleciona artistas para ocuparem o espaço tradicional do Palácio das Artes com 

trabalhos que vão desde as esculturas vazadas de Franz Weissmann até as Caixas Olfativas de José 

Ronaldo Lima. De viés mais inovador, Do Corpo à Terra, quase uma teoria da “guerrilha 

artística” (Ribeiro, 2013), ocorre por meio de trabalhos executados diretamente no local. A 

radicalidade da mostra se dá pela precariedade do material aliada ao improviso e a velocidade das 

ações, gerando, por sua vez, uma série de perguntas que diz respeito a recepção do público. Tendo a 

brevidade como ponto de partida, os trabalhos apresentados no Parque Municipal esgotaram-se no 

tempo de sua realização. Cildo Meireles apresentou Tiradentes: Monumento-Totem ao Preso 

Político, ação literalmente incendiária que consistia em pôr fogo em galinhas vivas encharcadas de 

gasolina. Aproveitando a proximidade com o feriado de Tiradentes - a mostra abrira dia 17 de abril - 

espécie de herói nacional cooptado pela ditadura como exemplo de patriotismo a ser seguido, Cildo 

eleva a tensão entre os presentes, segundo relato de época, ao queimar as galinhas ao vivo num ato 

percebido ao mesmo tempo como provocador e de mau gosto. Já circulavam inúmeros relatos nas 

metrópoles brasileiras de pessoas desaparecidas, torturadas, perseguidas e mortas pelo regime 

militar. Realizado no lado de fora do Palácio das Artes, de modo que o público o visse apenas de 

dentro do museu, Cildo inverte a relação do espectador com a obra. Os espectadores assistiam sem 

nada poder fazer de dentro do museu, estarrecidos, a violenta ação se consumir como obra de arte 

no lado externo do aparato expositivo convencional. Uma metáfora brutal, podemos supor, em face 
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do regime ditatorial. Tão radical quanto Tiradentes: Monumento-Totem ao Preso Político foi a 

Situação T/T1 de Artur Barrio. Dividida em três partes, Barrio confeccionou na primeira delas 14 

trouxas de pano branco com pedaços de carne em estágios variados de decomposição, ossos, barro e 

sangue animal em seu interior para que manchasse o tecido propositalmente (fig. 1). Em seguida, as 

dispôs às margens do Ribeirão das Arrudas, rio que corre por dentro do Parque Municipal e ficou 

ali, à espreita observando o público (fig. 2).  A terceira e última parte consistia em desenrolar rolos 

de papel higiênico na beira do ribeirão. Não demorou para que os bombeiros e a Polícia Militar 

fossem chamados para averiguar a ocorrência malcheirosa. Pensava-se que as trouxas tinham sido 

desovadas pelo Esquadrão da Morte, grupo paramilitar que tinha a permissão silenciosa do governo 

para aniquilar adversários políticos. Sobre o aspecto de “guerrilha artística” contido em Do Corpo à 

Terra, evidente nesta ação de Barrio, Morais desenvolve:

O artista, hoje,  é uma espécie de guerrilheiro. A arte uma forma de emboscada. Atuando imprevistamente, 
onde e quando é menos esperado, de maneira inusitada (pois tudo pode transformar-se, hoje, em arma ou 

instrumento de guerra ou de arte) o artista cria um estado permanente de tensão, uma expectativa 
constante. Tudo pode transformar- se em arte, mesmo o mais banal evento cotidiano. Vítima constante da 

guerrilha artística,  o espectador vê-se obrigado a aguçar e ativar seus sentidos (o olho,  o ouvido, o tato,  o 
olfato, agora também mobilizados pelos artistas plásticos), sobretudo, necessita tomar iniciativas. A tarefa 

do artista-guerrilheiro é criar para o espectador (que pode ser qualquer um e não apenas aquele que 
frequenta exposições) situações nebulosas,  incomuns, indefinidas,  provocando nele,  mais que o 

estranhamento ou a repulsa, o medo. E só diante do medo, quando todos os sentidos são mobilizados, há 
iniciativa, isto é, criação. (Morais, 1970: 49)

Neste fragmento acima Frederico Morais chama atenção para a crescente importância do papel 

ativo do espectador. Diz “que pode ser qualquer um e não apenas aquele que frequenta exposições”. 

Mas, quem eram essas pessoas? Como identificá-las como público? Para quem a obra de arte se 

referia? De que forma? E quem, por outro lado, não era espectador? Estas e outras questões são 

pertinentes quando notamos um “chamamento” cada vez maior por parte do artista, através de suas 

manifestações ou proposições, para “seu público”. Se antes o artista produzia objetos para 

contemplação passiva, encerrado nas pesquisas de seu ateliê, agora, neste momento de resistência, 

havia uma forte correnteza projetando suas obras e discursos para outros caminhos, outras margens 

e possibilidades de diálogo. Diferenciando, a princípio, um público e o público, Michael Warner, 

crítico literário americano, estudioso das relações de recepção de discursos públicos,    
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figura 1 e 2 

Artur Barrio 
Situação T/T1 - Trouxas Ensanguentadas (1970)

Fotografias César Carneiro
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defende que o público é um tipo de totalidade social. São as pessoas em geral. Estão organizados 

em países, cidades, e podem ser até mesmo bastante generalizantes, arregimentados em categorias 

amplas tais como cristãos ou muçulmanos. Enquanto isso, um público consistiria numa audiência 

concreta, em pessoas testemunhando um evento num espaço visível. Esse público, entretanto, 

também possui um senso de totalidade, visto que é delineado pelo evento ou pelo compartilhamento 

do espaço físico (Warner, 2005: 66). Partindo desta segunda chave para sua compreensão, 

pensaremos neste público no entorno das proposições artísticas. Assim, desde os bombeiros e 

policiais militares, passando pelos iniciados na arte, até os frequentadores desavisados do parque 

que travaram contato com as Trouxas Ensanguentadas de Barrio faziam parte de um público. O 

discurso da obra é o que organiza o espaço de um público. Mesmo sem saber do que se trata os 

transeuntes se aproximam e interpretam o (discurso contido no) objeto manchado de sangue cada 

um à sua maneira. Unidos pela estranheza, medo ou curiosidade pelo elemento suspeito, um 

público, na prática, aparece como o público (Warner, 2005: 68). Seu poder reside em sua auto-

criação e auto-organização já que se organiza independentemente das leis, instituições ou 

nacionalidades. 

   Apesar de Do Corpo à Terra não ter tido um catálogo, Frederico Morais elaborou um texto que 

foi distribuído entre os artistas participantes e jornalistas e posteriormente reproduzido na íntegra no 

jornal Estado de Minas. O texto Quinze Lições Sobre a História da Arte: Homenagens e Equações, 

redigido em tom de manifesto (Ribeiro, 2013: 350), é considerado por Morais seu primeiro trabalho 

de arte, não como curador ou crítico, mas artista. FM  tinha por hábito, iniciado em suas aulas de 

história da arte no MAM-RJ, de levar os alunos para supermercados, praias ou áreas industriais, 

próximas à Avenida Brasil, para confrontá-los com características encontradas em movimentos 

artísticos da época como a pop, a minimal e a earth art. Queria trazer a história da arte para o 

cotidiano, para a rua, tipo de sala de aula expandida, com o objetivo de passar do texto à imagem 

(Ribeiro, 2013: 351). Usando esta experiência prévia como base de sua proposição, decide usar 

fotografias de determinadas áreas ou elementos do Parque Municipal montadas sobre placas de 

madeira fixadas bem à frente da área ou objeto fotografado (fig. 3). Cada imagem recebeu uma 

legenda que pretendia relacionar seu conteúdo diretamente com a fotografia ou vinculá-la com a 

obra de um artista ou movimento artístico escolhido. 

   As placas espalhadas pelo Parque Municipal se dirigem a quem? Como um público diverso, unido 

pelo espaço do discurso, como vimos na análise do trabalho de Artur Barrio, pode ainda ser 

considerado um público? Acontece que, sendo um público auto-organizável através do discurso, ele 
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é orientado para estranhos (Warner, 2005: 74). Um público é uma relação entre estranhos que 

delimita suas fronteiras mediante seu próprio discurso mais do que por iniciativas externas a ele.

A experiência do anonimato nas cidades - discutida em profundidade por Charles Beaudelaire no 

século XIX e por Robert Walser no início do XX - , uma das consequências da industrialização, é 

relativamente nova. Em povoados e reinos antigos, era improvável não ser notado logo chegado. 

Quando aparecia, o estranho era, antes, um ser alienígena, deslocado, um sem lugar na estrutura 

social local. Todavia, isto já não é mais possível durante a modernidade porque a ausência absoluta 

de estranhos não faz sentido no imaginário social moderno (Warner, 2005: 75-76). O ser estranho 

não é uma pessoa que ainda não conhecemos, mas um ambiente de estranheza integrado ao nosso 

jeito de ser.  Assim, Frederico Morais ao incorporar o estranho e o estranhamento em suas práticas 

expositivas (o termo curador/curadoria não era usado no Brasil) estende as possibilidades de 

público rompendo com as barreiras do espaço institucional comprometido com um público “bem 

definido” ou “público-alvo”. O espaço fora do museu também é um espaço político disputado como 

podemos ver. Sua proximidade com a instituição, por outro lado, fornece a legitimidade necessária 

para a realização do evento em um parque público e a divulgação na mídia impressa local. 

Legitimidade esta que ajuda a fortalecer a percepção formada em torno das ações artísticas externas 

à área expositiva tradicional como ações “infiltradas”, ou “arte de guerrilha”, como consta nos 

depoimentos. Disputava-se, agora, de dentro, o público fora dos museus.
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Capítulo 3  

Os Domingos da Criação

   Parte do programa do “Curso Popular de Arte” sediado no MAM-RJ, que já era oferecido 

publicamente de graça aos domingos desde 1969, os “Domingos da Criação” (1971) foram o 

coroamento das experiências artísticas iniciadas em meados dos anos 1960 por Frederico Morais. 

Muito ativo e frequentado por artistas na época, pelo museu passaram nomes como “Anna Bella 

Geiger, Lygia Pape, Ivan Serpa, Válter Marques, João Carlos Goldberg, Joaquim Mariano Bellez, 

Carlos Vergara, Ascânio MMM, Paulo Roberto Leal, Cildo Meireles, Teresa Simões, Luiz 

Alphonsus, Ricardo Moderno Moreno, entre outros professores, alunos ou pesquisadores da 

Unidade Experimental” (Wilner, 1996). Naquele período dirigido pelo arquiteto Maurício Roberto, 

foi na posição de coordenador de cursos do museu que Frederico Morais conseguiu abrir espaço 

para a realização de um dos eventos paradigmáticos da história recente da arte brasileira. Inspirado  

em parte pelas ideias inovadoras de Hélio Oiticica, FM tomará emprestado o conceito de “crelazer” 

e incentivará o uso de materiais precários para produção de obras de arte coletivas.

   Os eventos aconteceram em intervalos irregulares entre os meses de janeiro e agosto de 1971, 

sempre num domingo, das nove da manhã às sete da noite, nas áreas externas do museu (pilotis, 

marquise, pátio, jardins, rampas e terraços). Determinava-se, a cada encontro, um tipo de material a 

ser trabalhado, levando-se em consideração que “todo e qualquer material, inclusive o lixo 

industrial e os resíduos do consumo, podem ser trabalhados esteticamente” (Ribeiro, 2013). 

Fazendo uso de sua credencial de coordenador de cursos do museu como plataforma para aquisição 

de materiais, Frederico Morais atuava junto às indústrias e ao comércio local para conseguir a 

doação do que seria disponibilizado ao público. A liberdade criativa, pedra basilar da ação proposta, 

era incentivada a tal ponto que os indivíduos lidassem com o processo criativo de maneira 

autônoma, importando menos o resultado final em si que a processualidade e a experimentação do 

fazer. Morais defendia o museu de arte como “um programador de atividades que se podem 

estender por toda cidade” e, embora os eventos contassem com a adesão de artistas praticantes do 

meio que atuavam como disparadores, acreditava em um ensino de arte não mais fundamentado “no 

aprendizado de técnicas específicas que envelhecem rapidamente” (Ribeiro, 2013). Os títulos dos 

domingos desdobravam-se metaforicamente para aspectos que sugeriam direções para além do 

material escolhido, tentando se conectar, através das ideias, o mais próximo da vida. 
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   Antes de descrever os Domingos de maneira enxuta destaco a opção tomada por mim de não 

incluir o Domingo da Caixa de Fósforo, o sétimo e último na linha cronológica (19/12/1971), em 

virtude de inconsonâncias conceituais mencionadas por Frederico nas entrevistas. Ele afirma não 

inclui-lo na sequência de realizações por que teria sido pressionado por seus superiores a repetir as 

experiências anteriores, deixando-se de lado o comprometimento poético prévio com o material, já 

que uma empresa teria bancado a empreitada com o intuito supostamente velado de fazer 

publicidade. Esclarecido esse ponto, foram os Domingos, em ordem de acontecimento: 

Um Domingo de Papel 24/01/1971 (fig. 4, 7 e 8) 

   Cerca de 300 pessoas tiveram a disposição para uso livre duas toneladas de papel doados por 

empresas como Diário de Notícias, Jornal do Brasil, Jornal O Globo, Bloch Editores, Klabin, 

Mecano Pack, Contigráfica e Casas Sendas (Wilner, 1997: 7). Lygia Pape propôs um “lago de 

papel” no lago seco da área externa, rapidamente adotado pelas crianças. Os diversos tipos de 

papeis foram usados para criar roupas, esculturas, colagens nas paredes e colunas do museu. Quase 

toda a área externa foi ocupada. Carlos Vergara filmou a manifestação. Todos os trabalhos foram 

queimados à noite numa grande fogueira. 

O Domingo por um Fio 07/03/1971 (fig. 9)

   Houve um aumento significativo de participantes em relação ao primeiro Domingo. Dessa vez o 

público ultrapassou duas mil pessoas. O evento deveria ter acontecido no dia 28 de fevereiro, mas 

foi adiado para o domingo seguinte, 7 de março, por conta de fortes chuvas. Fios dos mais diversos 

materiais foram disponibilizados ao público: plástico, nylon, papel, poliestireno, cobre, aço, ferro, 

algodão, borracha, zinco, alumínio, elástico, lã, seda e sisal (Wilner, 1997: 8) Frederico Morais 

pediu aos participantes, através de sua coluna no Diário de Notícias, para levarem alicates, tesouras 

e outras ferramentas úteis para o corte. Filmes e slides produzidos por Carlos Vergara e José Carlos 

Avellar durante o primeiro encontro,  Um Domingo de Papel, foram exibidos na Cinemateca às seis 

horas da tarde.  Carlos Vergara registrou, mais uma vez, o evento em Super-8. O público enrolou a 

carrocinha do pipoqueiro e improvisou uma forca, casas e árvores de barbante e arame, além de 

confeccionar outras obras de caráter abstrato, balanços e enfeites de cabeça. Os carreteis dos cabos 

de aço viraram velocípedes (Wilner, 1997: 8).
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O Tecido do Domingo 28/03/1971 (fig. 5)

   Quilômetros de tecido, nos mais variados tamanhos e materiais, tais como lã, seda, jérsei, 

poliéster, plástico, morim, brim, cetim, casimira, feltro, veludo, rendas, lonas, algodão e aniagem 

estiveram a disposição do público (Wilner, 1997: 8). O lago seco da área externa voltou a “se 

encher”, mas com retalhos. Houve muitas interações que partiram para o vestuário como forma de 

manifestação artística, dentre elas algumas múmias que circularam pelos pátios do museu (Wilner, 

1997: 9). Um cabo de guerra entre dois grupos foi interrompido com um corte. Escutou-se músicas 

de Jimi Hendrix. O grupo experimental de teatro “A Comunidade” dirigido por Amir Haddad 

também participou com improvisos. Filmes e slides do Domingo anterior, O Domingo por um Fio, 

puderam ser vistos na Cinemateca às seis horas da tarde, um em 16mm preto e branco de José 

Carlos Avelar e outro a cores em super-8 realizado por Carlos Vergara (Jornal do Brasil, 28 de 

março de 1971). 

Domingo Terra-a-Terra 25/04/1971 (fig. 10)

   Considerada a proposta mais arrojada por FM devido ao volume do material e a logística 

envolvidos, o Domingo Terra-a-Terra contou com terra, areia, cal, cimento, gesso, cascalho, saibro, 

argila e brita trazidos diretamente ao museu por empresas parceiras que doaram o material e o 

transporte. Outro desafio reportado foi a arrumação e limpeza posterior da área externa do museu. O 

evento remetia a earth art, ou land art, como também tangenciava a arte conceitual e a arte povera 

atuantes na época. Apesar da chuva que caiu o público não arredou o pé da área externa e continuou 

trabalhando a terra com as mãos e instrumentos trazidos de casa como baldes, bacias, pás, formas e 

peneiras (Wilner, 1997: 9). Alguns participantes, utilizando o padrão quadriculado de parte do piso 

da área externa, jogaram xadrez em escala humana. Máscaras, bonecos, totens e sereias desenhados 

na areia podiam ser vistos na extensão do espaço. Frederico Morais gravou entrevistas com muitos 

participantes (a transcrição das conversas encontra-se no Centro de Documentação do MAM-RJ). 

Um participante colocou a palavra paz dentro de um baú e enterrou para que alguém achasse 

posteriormente. Público menor que o Domingo anterior, sendo a chuva um dos motivos 

relacionados.

O Som do Domingo 30/05/1971 (fig. 6)

   De viés agregador, o som pôde reunir diversos tipos de linguagem e manifestações artísticas no 

mesmo dia. FM menciona uma ruptura considerável, comparando com os outros domingos, das 

fronteiras que separam as artes plásticas, música, teatro e a dança (Wilner, 1997: 10). Desejava-se 
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experimentar o som da forma mais aberta possível, e isso significava não enquadrá-lo na linguagem 

musical estabelecida. Foi pedido aos participantes que levassem seus instrumentos e objetos 

musicais. Usaram violões, guitarras elétricas e harpas, outros menos tradicionais, como caixas de 

fósforos, latinhas de cerveja, folhas de flandres, tambores de gasolina, apitos de caça, tamancos, 

pedras etc (Wilner, 1997: 10).  Formou-se um grupo grande que se autodenominou “A Tribo”, 

tirando muitos sons enquanto percorria os gramados do Aterro. Um participante acoplou um rádio 

de pilha em seu berimbau e acompanhou as músicas da programação. 

O Corpo-a-Corpo do Domingo 29/08/1971

Realizado após quase três meses desde o Som do Domingo, o Corpo-a-corpo do Domingo 

aconteceu com o objetivo de pensar o corpo como fonte de expressão e autoconhecimento (Wilner, 

1997: 11) para questionar a noção hegemônica na cultura ocidental, cuja tradição separa o intelecto 

do físico, valorizando mais o primeiro em detrimento do segundo. Em entrevista para o Jornal 

Correio da Manhã impresso no dia do encontro, Morais declara:

Tôda pessoa é um criador inato e deve ter seus espírito e corpo exercitados,  para que a motivação abra 
novas perspectivas à sua capacidade de concretizar o potencial criativo. Uma vez colocada a motivação, 

eu não vou me interessar diretamente no espetáculo,  mas sim, no efeito que possa surgir do espectador-
artista. (Correio da Manhã, 29 de agosto de 1971)

  Cabe lembrar que pesquisas artísticas com o corpo estavam sendo expandidas naquele momento 

por artistas como HO, Lygia Clark e Lygia Pape, expoentes dessa polissensorialidade. No Corpo-a-

corpo do Domingo bastava “se levar” para o museu. Houve “teatro de marionetes, exercícios de 

expressão facial dramática, projeção de sombras na grama e em uma tela montada para as 

crianças” (Wilner, 1997, 11). Compareceram praticantes de ioga e se apresentou um grupo de 

mímica que lançou um concurso para escolher a pessoa “cafona do domingo”. Estiveram presentes 

cerca de duas mil pessoas ao longo do dia. 

____________________

Nota: Foram previstos ainda, mais dois eventos deste núcleo central referido por Morais, mas que não chegaram a 
acontecer, são eles: É de lei: Domingo da madeira (setembro) e Texto e Contexto do Domingo (outubro). Na lacuna de 

fontes referenciais que concentrem informações extensas sobre os eventos,  está em andamento, e previsto para sair no 
final do ano (2017), uma publicação abrangente sobre os Domingos coordenada pelo Instituto Mesa em colaboração 

com Frederico Morais.
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figura 4
Um Domingo de Papel

Fotografia Raul Filho 
(Arquivo Frederico Morais)

figura 5
O Tecido do Domingo

Fotografia Raul Filho 
(Arquivo Frederico Morais)
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figura 6
O Som do Domingo

Autor desconhecido 
(CEDOC-MAM/RJ)

figura 7
Um Domingo de Papel

Autor desconhecido 
(CEDOC-MAM/RJ)
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figura 8
Um Domingo de Papel

Autor desconhecido 
(CEDOC-MAM/RJ)
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figura 9
O Domingo por um Fio

Autor desconhecido 
(CEDOC-MAM/RJ)

figura 10
Domingo Terra-a-Terra

Autor desconhecido 
(CEDOC-MAM/RJ)



 Em coluna no Diário de Notícias, do qual era colaborador em Artes Plásticas, Frederico Morais 

enuncia a filosofia básica por trás dos “Domingos da Criação”:

a) todo e qualquer material, mesmo os mais prosaicos e pobres,  inclusive a sucata e/ou lixo,  pode servir à 
realização de trabalhos artísticos - e o uso de materiais precários ou de sobras ganha sentido sobretudo 

em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, como o nosso;

b) toda pessoa é inatamente criadora,  independentemente de formação cultural ou artística, podendo 
exercitar seu espírito criador em qualquer momento ou situação e principalmente se for motivada para 

isso - hoje, mais do que nunca, pode-se fazer arte sem ter passado pelas escolas de belas artes;

c) a arte, hoje, em suas manifestações mais radicais,  tende a substituir o objeto artístico (arte-coisa) pela 
ação criadora (arte-atividade) e como tal, é cada vez menor a distância entre o artista e o espectador;

d) o museu de hoje não pode limitar-se mais à guarda e conserva de obras originais, vistas por um 

público restrito,  mas, paralelamente, deve criar espaços (é a nova arquitetura museológica) para o 
desenvolvimento de propostas abertas, de participação coletiva. E mais, o museu, simultaneamente à 

divulgação da arte-coisa, das obras consagradas, deve trazer ao grande público o próprio ato criador, 
semeando condições para que todos possam exercitar livremente sua criatividade. (Diário de Notícias, 

28 de março de 1971)

   O uso de sua coluna crítica como espaço de experimentação, indo além do papel judicativo que 

lhe era esperado, permitiu que FM ampliasse o alcance de seu discurso ao passo que construía seu 

pensamento sobre suas proposições. Como suas propostas eram recebidas pelos leitores do Diário 

de Notícias? A abrangência de circulação do jornal pode nos levar a presumir que dificilmente todos 

liam com a mesma atenção e empenho suas propostas assinaladas, em menor quantidade estariam 

os que entendiam de fato o contexto e as circunstâncias em que os eventos aconteciam no Rio de 

Janeiro.  No entanto, o que os caracteriza como um público não é o grau de compreensão da 

proposta ou sua relação prévia com as artes visuais, mas a atenção que dirigiam ao que é lido, 

noticiado (Warner, 2005: 88).  Isto posto, uma vez que suas palavras são publicizadas, impressas no 

jornal, o endereçamento de seu discurso passa a ter duas direções - nós, seus leitores, e os outros, os 

estranhos. Michael Warner arrazoa que o endereçamento de um discurso público tem como 

característica básica ser pessoal e impessoal. Isto porque esta prática forneceria, beneficamente, 

relevância social comum ao pensamento e vida privados (Warner, 2005: 77). O discurso público, 

por exemplo, segundo sua teoria, distingue-se dos sermões e declamações via construção de um 

endereçamento que é constantemente enunciado, que se faz enquanto circula, não sendo, portanto, 

apreendido de maneira íntima, ou restrito ao foro privado da individualidade.  O apelo a estranhos 
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presente nas formas de circulação do endereçamento público também nos ajuda a diferenciar os 

discursos públicos daqueles que são endereçados a particulares em sua singularidade (Warner, 2005: 

85) Desta feita, sua coluna refletia suas proposições experimentais e suas intenções estéticas ao usar 

seu espaço enunciador - de discurso público - para convocar pessoal e impessoalmente, um público 

para ação. A existência de um público é baseada em sua atenção por livre, voluntária e ativa 

associação (Warner, 2005: 89). Tão logo ela cesse de existir as pessoas reunidas em torno de um 

público se dissiparão.

   A localização privilegiada do museu na paisagem da cidade, cravejado numa grande área de lazer, 

o Aterro, assim como a facilidade de acesso, central pela convergência de diversas linhas de ônibus 

que o conectava a outras regiões, aliado à divulgação espontânea em páginas de destaque de outros 

jornais de grande circulação, como O Globo e Jornal do Brasil, constituem alguns dos fatores de 

influência consideráveis para o engajamento do público nos Domingos da Criação. Estimulado pelo 

conceito de crelazer de Hélio Oiticica, Frederico Morais apostou suas fichas nos domingos para 

pensar um lazer que fosse criativo e menos burocrático que o habitual por acreditar que as forças 

que exploravam o trabalho eram as mesmas que exploravam o lazer (Wilner, 1997: 62). O que era 

um domingo na vida de uma pessoa? Qual a diferença entre o meio e o fim de semana? Discutir o 

lazer no domingo era, segundo FM, uma forma de discutir a própria ideia de domingo. Os 

Domingos da Criação, argumenta Morais, são considerados happenings porque são obras de 

estrutura aberta e dependem da participação de um público para que exista. As múltiplas 

experiências e interações possíveis, baseadas no exercício experimental da liberdade - conceito de 

Mário Pedrosa, tornam um happening uma experiência plural. Artistas proeminentes como Hélio 

Oiticica e Lygia Clark questionavam a ideia de autoria exclusiva do artista e buscavam incluir o 

espectador como co-criador em seus trabalhos, ampliando o espectro artístico para um fazer 

processual, infindável enquanto ideia. Desejava-se um espectador ativo, menos hierarquizado em 

termos de fruição estética, por conseguinte, não mais pautado por uma atitude contemplativa diante 

de uma obra de arte. Essa horizontalidade almejada, contraponto à relação vertical 

institucionalizada, era acompanhada pela disposição espacial do vizinho Aterro e a própria 

edificação do museu, construído em planos sucessivos paralelos à superfície. Contíguo à ideia de 

participação trazida por Morais e outros artistas deste núcleo “ativo”, está um sujeito em trânsito. 

Em que momento ele deixa de ser espectador, um público, e se torna co-autor? Estamos, pois bem, 

diante de um novo espaço. A liminaridade é, para Victor Turner, esta condição transitória onde os 

sujeitos encontram-se destituídos de suas posições sociais anteriores, ocupando um entre-lugar 

indefinido que não é afeito a classificações. As práticas ritualísticas estudadas pelo antropólogo, e 
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comparadas às proposições aqui evocadas, permitem tecer paralelos no que diz respeito a sua 

dimensão coletiva. Alimentado pelas práticas rituais, o movimento dialético envolvendo estrutura 

social e communitas mobiliza a vida social (Turner, 2013). Teorizada pelo autor como uma forma de 

antiestrutura gerada pela condição de liminaridade, a communitas é constituída por vínculos ou 

grupos sociais que compartilham uma condição liminar em momentos notadamente ritualizados. 

Diferente da noção de comunidade, por vezes atrelada a uma ideia de território específico ocupado, 

a communitas existe em termos de relações sociais. Em vista disso, “Os Domingos da Criação” 

podem ser, também, considerados espaços sociais, extrapolando o espaço físico do museu e seu 

entorno, por conta de um público que é criado pela circulação contínua e reflexiva do discurso 

(Warner, 2005) e por desafiarem, como communitas (antiestrutura), a estrutura social vigente como 

única forma de organização social possível (Turner, 2013). 

   Para fazer circular seu discurso de forma contínua, além do uso de sua coluna para divulgação e 

reflexões gerais acerca dos happenings , Morais dá pistas numa entrevista à Renata Wilner de como 

conectava um domingo ao outro, tecendo uma espécie de continuidade e legibilidade em seu 

discurso público. A seguir, ao ponderar sobre o alcance popular dos “Domingos” termina por 

esclarecer sua estratégia de encadeamento discursivo:

“Eu avalio pela repercussão na mídia, que foi espontânea, não solicitada. E você pode avaliar 
quantitativamente. No último* Domingo, que foi o do som, parece que tinham dez mil pessoas ao longo 

do dia. Eu tinha um sistema de controle, mais ou menos, da frequência, porque a cada Domingo eu 
mostrava um material do Domingo anterior, através de slides que eram projetados. E pela catraca, você 

tinha uma idéia das pessoas que entravam. E depois isso gerou muita fotografia, as pessoas iam para lá 
fotografar,  porque ficavam excitados com as imagens, e aí a gente montou exposições que circulavam 

pelas bibliotecas. Eu sinto também pela reprodução da idéia em outros lugares,  pelos convites que eu 
recebia para fazer coisas assim.” (Wilner, 1997: 76) *Nota do autor: o último foi o Corpo-a-corpo do 

Domingo, não O Som do Domingo referido por Morais, penúltimo evento. 

  

   Rememorar o passado entre um Domingo e outro, ainda que apenas dias compusessem o intervalo 

temporal, ajudava o futuro a se assentar no presente. Atualizar o presente é uma forma de criar o 

futuro. Desse modo, a recepção da mensagem contida nesses encontros prévios às propostas 

seguintes deve ser encarada como um processo ativo de produção de significado (De Certeau, 

1995). Em referência à discussão feita por Lígia Dabul (2008) sobre o público de centros culturais 

gratuitos ou de baixo custo no Rio de Janeiro e em Fortaleza, notórios por suas programações 

culturais diversificadas, vale destacar a importância que a experiência como um todo, para um 
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grupo, passa a ter mais relevância do que a “produção” ou “recepção” de significados. Liberdade 

experimental que acaba por construir novos sentidos para a arte ao expandir as possibilidades de 

decodificação questionando por fim, em última instância, a necessidade de fazê-lo. Situações 

inconclusivas como padrão, finalidades muitas vezes sem fim, e que também podem ser observadas 

no ambiente lúdico-poético dos Domingos, desviantes em relação à estrutura hegemônica:

Seja como for, esse retorno à produção atribui à expressão sua função de trabalhar na formação ou na 
renovação de um grupo. Um concerto pop, uma representação teatral, uma manifestação tem como 

objetivo menos manifestar a verdade imemorial oculta em uma obra do que permitir que uma coletividade 
se constitua momentaneamente no gesto de se representar. Esse gesto é um desvio em relação às práticas 

anteriores. É também um ato produtor e,  quando coloca em jogo funções diversificadas, não mais 
obedece à lei que separa os atores dos espectadores. (Dabul apud De Certeau, 1995: 243, grifo do autor)

A “coletividade constituída momentaneamente no gesto de se representar” é compreendida por 

Morais como manifestação de uma forma de arte pública no sentido político, “um tipo de arte 

popular com uma dimensão política” (Wilner, 1997: 74). Decidido a usar o corpo como material  

primário para as experiências do Domingo Corpo-a-Corpo, Frederico Morais desloca para o 

indivíduo, sutilmente, o contexto político vivido por aquele público e dá exemplos de suas 

percepções:

Agora, já no Domingo Corpo-a-Corpo não se levou nada. Simplesmente a idéia era de que as pessoas 
fossem para lá. Que criassem a partir do seu corpo. O Amir Haddad foi, a Maria Pompeu foi, o Klauss 

[Vianna], que era muito amigo meu, e a Angel, um pessoal de ginástica, pessoal de boxe. Então ali as 
pessoas simplesmente levaram seu corpo. Mas aí improvisaram brincadeiras, por exemplo, “pula-toco”, 

essa coisa de saltar um sobre o outro, certas situações circenses. Ou então descobriam uns caixotes e 
começavam a fazer discursos, ganhou até uma dimensão política. Tem umas imagens mostrando as 

pessoas fazendo discurso ou polemizando,  um de um lado,  um de outro. Quer dizer, as pessoas 
começaram a perceber que o próprio corpo sozinho, sem mais nada, era um campo expressivo muito 

grande, tinha um potencial muito grande.  Ele não redundou em coisas mais objetivas como o papel trouxe  
certas torres, com revistas...  Mas teve esse lado das pessoas começarem a perceber o corpo como um 

potencial teatral, como um potencial de dança, a expressividade.[...] (Wilner, 1997: 70, grifo meu)

   O caráter de improviso, vez ou outra mencionado, é uma característica muito presente nos 

Domingos. E não obstante bem-vinda. É, com efeito, por meio da improvisação que a 

processualidade toma sua forma mais evidente. Cria-se um público no somatório das experiências 

individuais que, quando compartilhadas, interligadas e atualizadas renovam os sentidos possíveis do 
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fazer artístico. Para longe dos efeitos “terapêuticos” que a prática coletiva possa proporcionar, 

Morais desenvolve uma saída viável para pensar a experiência pública da arte como prática política 

num ambiente atravessado por correntes conservadoras. 

34



Conclusão

   Considerando este um estudo preliminar onde muitas questões foram levantadas, ainda que 

algumas tenham sido rapidamente aprofundadas, há espaço para muitos outros estudos. A intenção 

com esta monografia foi dar um passo a mais na tentativa de compreender um pouco melhor a 

dinâmica nomeada como um público em determinado contexto e período histórico-social. Para isso, 

contando com os alicerces teóricos elaborados sobre a recepção de textos e discursos públicos 

contidos no ensaio Publics and Counterpublics do crítico literário Michael Warner busquei 

inspiração teórica para pensar o papel que a crítica escrita, tendo a atuação de Frederico Morais 

como exemplo, pode ter tido para que os Domingos, numa época sem mídias sociais e internet, 

criasse e disseminasse seu discurso. De um lado respaldado por agitações profundas nas estruturas 

sociais que questionavam os poderes tradicionais constituídos mundo afora, usando de exemplo 

Maio de 1968, o movimento hippie, os movimentos de mulheres e negros que lutavam por 

igualdade e direitos civis e, por outro, sofrendo na pele um regime ditatorial em seu país, Frederico 

Morais parece encontrar um caminho criativo para a crise instaurada sobretudo na consciência das 

pessoas. Falar o que pensa ou ficar calado? Num contexto de repressão política, como o vivido 

pelos brasileiros no início dos anos 1970 a discordância podia acabar em tortura, se não custasse 

vidas. A communitas propiciada pelo estado de liminaridade (Turner, 2013) pode ser vista como um 

grupo desviante que cria, a cada encontro, novas estratégias de sobrevivência coletiva pautadas em 

novas formas de imaginar o porvir. Neste ponto me parece residir sua força enquanto evento 

paradigmático para a arte brasileira. A diversidade dos Domingos, contida tanto em seus materiais 

empregados quanto nas manifestações individuais e coletivas de seus participantes indica uma fonte 

de vitalidade artística única que merece ser analisada em maiores detalhes. Como lidar com uma 

educação castradora e repressiva? Frederico Morais nos dá pistas, ao mesmo tempo que expõe os 

problemas que uma sociedade insensível pode estimular, para imaginar o diferente, conviver com o 

outro enquanto experimenta seu ponto de vista. Isso não significa evitar o conflito mas, como 

Morais demonstra em suas proposições, manter-se aberto para o diálogo. Mais do que construir um 

público novo tentou-se encorpar o já existente assumindo toda e qualquer precariedade como uma 

potência possível amparada no desconhecido. Frederico Morais externa uma vontade sistemática 

em questionar o status quo do cenário artístico nacional dos anos 1960 e 1970. Seja opinando nos 

debates sobre as vanguardas ou levando seus alunos para fora da sala de aula, seja nas proposições 

ao ar livre, públicas e gratuitas que funcionaram como uma espécie de laboratório vivencial para 

suas ideias, é possível observar, em ambos, uma tessitura em comum que liga sua prática ao seu 

pensamento. 
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