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A ARTE NEGRA

Observações sobre o método

Não existe nenhuma arte que o europeu trate com tanta descon-
fiança quanto a arte africana. À primeira vista, ele até mesmo 
nega que ela tenha qualquer caráter artístico. Para marcar a 
distância que separa essas obras do ponto de vista europeu, 
muitos utilizam-se do desprezo e de uma terminologia nega-
tiva. Esta distância e os preconceitos resultantes dela tornam 
difícil, ou mesmo impossível, toda apreciação estética, pois 
qualquer crítica pressupõe uma aproximação. Nesses casos, o 
negro é de saída considerado uma espécie inferior que deve 
ser explorada inescrupulosamente e cujas obras são, a priori, 
consideradas insuficientes. Hipóteses superficiais sobre a teo-
ria evolutiva foram aplicadas ao seu respeito. Alguns tiraram 
conclusões sobre o negro de suas falsas teorias do primitivo, 
outros, numa fraseologia falsamente persuasiva, o apresenta-
ram a nós, sem consultá-lo, como um ser incapaz de sair do 
estado pré-histórico. Acreditava-se alcançar, por intermédio 
do negro, qualquer coisa de original que era mantida em seu 
puro estado primitivo. Esses preconceitos, que facilitaram a 
tarefa do teórico, formam comumente a opinião europeia sobre 
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o continente africano. O europeu julga o negro do alto de sua 
superioridade absoluta e verdadeiramente fantasiosa. Na ver-
dade, nosso desprezo pelos negros é uma consequência da 
nossa ignorância e lhes causa graves ofensas. Suas obras não 
são as de um ser não evoluído. Precisamos reconhecer que uma 
importante cultura civilizatória africana existiu, embora tenha 
desaparecido. O negro de hoje talvez corresponda a um tipo de 
negro “antigo”, talvez como o fellah para os antigos egípcios.

Alguns problemas colocados pela arte contemporânea nos 
levaram a um aprofundamento no campo da arte africana. 
Aqui, como em outros lugares, esse fenômeno provocou uma 
revisão histórica da qual a arte dos povos africanos se tornou 
um tema central. O que parecia não ter nenhum significado 
foi levado em consideração nas pesquisas dos artistas plásti-
cos mais modernos. Compreendeu-se que certos problemas 
espaciais dificilmente tinham encontrado noutro lugar uma 
realização tão distinta e autêntica. Concluiu-se que as avalia-
ções formuladas até agora sobre o negro e sua arte dizem mais 
a respeito dos críticos do que a respeito do seu objeto. Desta 
aproximação resultou uma paixão: a arte negra foi entusiastica-
mente colecionada como arte; esta atividade louvável fez com 
que estes materiais antigos recebessem novas interpretações.

O conhecimento que temos da arte africana é pobre e impre-
ciso. Com a exceção de algumas obras do Benin, não sabemos 
nada sobre em que período ela foi produzida. Diversos tipos 
de obras são determinadas de acordo com o local onde foram 
encontradas, contudo, não acho que essas indicações sejam as 
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melhores. No continente africano, as tribos estavam em cons-
tante deslocamento.

Além disso, deve-se admitir que também ali, como noutros 
lugares, as tribos lutaram por seus fetiches e que o vencedor 
se apropriou dos deuses dos vencidos, a fim de se beneficiar 
de sua força e proteção. Portanto, estilos extremamente dife-
rentes muitas vezes têm a mesma origem. Consequentemente, 
várias explicações sobre a sua origem são levantadas, mas não 
é possível avaliar qual é a melhor. Por exemplo, se tratamos de 
dois estilos determinados, ou ambos vêm de épocas diferen-
tes, ou eles coexistiram ao longo do tempo, ou um deles é de 
importação estrangeira. Nem os conhecimentos históricos nem 
os dados geográficos permitem ainda a menor precisão sobre 
essa arte. Seria um erro acreditar que um estudo crítico dos 
estilos tornaria possível reconstruir uma evolução histórica, 
passando das obras simples às mais complexas. Além disso, 
não é possível admitir a existência de uma identidade entre 
as formas simples e as formas primitivas. Mas é muito fácil 
se empolgar com a hipótese sorrateira de que o pensamento 
e a razão comandam qualquer origem e determinam o curso 
de um acontecimento, embora todo começo (entendido aqui 
como um início relativo e individual, o único tipo de começo 
que, na minha opinião, pode ser constatado) seja, ao contrário, 
muito complexo, pois o homem tem a tendência de expressar 
muitas coisas, e até mesmo de maneira bastante detalhada, em 
cada objeto que constrói.

Com isso, parece inútil tentar fazer qualquer declaração 
sobre a escultura africana, ainda mais porque a maioria não foi 
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convencida de que ela é de fato uma arte. Portanto, é preciso 
não cair na mera descrição de fatos particulares: um método 
que nos levaria apenas a conclusões tautológicas, incapaz de 
atribuir uma noção de conjunto a qualquer objeto.

No entanto, o método de estudo da arte africana deve partir 
de um fato, não de um sucedâneo. Mais certo do que todos os 
conhecimentos etnográficos e do que outros conhecimentos, 
este fato existe: a escultura africana! Trata-se de analisá-la como 
escultura, independentemente do ambiente e de qualquer outra 
associação; trata-se de estudar o estilo das esculturas a fim 
de deduzir uma concepção geral das formas. Somente a visão 
nos guiará, com suas leis específicas. Em nenhum momento 
nosso próprio raciocínio deve substituir a visão ou o elemento 
criativo que ela nos mostrou. Não devemos evocar teorias 
evolucionistas confortáveis ou subjugar a criação artística ao 
processo racional. Também não podemos sempre supor que 
os pensamentos podem ser enganados pela visão do objeto e 
que a reflexão sobre a arte é incompatível com o fazer artís-
tico. Pensar na arte é um processo específico e diverso que 
ultrapassa a forma e o mundo das formas para ligar a obra de 
arte às manifestações que estão além da sua utilidade prática 
no cotidiano. A descrição das esculturas como realizações de 
estilo promete resultados infinitamente mais interessantes do 
que um inventário descritivo dos objetos; esse tipo de inven-
tário vai além do próprio objeto e o utiliza para explicar um 
mundo de coisas que estão além do seu valor escultórico. A 
análise das formas, por outro lado, não extrapola os dados 



8

imediatos; ela considera apenas um conjunto de formas, mas 
esse conjunto é mais explicativo do que os próprios objetos, já 
que as formas revelam uma maneira de ver e determinam as 
leis para uma concepção geral, além de fornecer informações 
que não ultrapassam a esfera dos dados imediatos.

Uma análise capaz de apreender certa unidade de criação 
do espaço e da visão tem como fundamento o valor artístico 
das esculturas africanas e o toma como um fato estabelecido. 
Pode-se contestar que uma tendência à generalização aliada 
a uma intenção preconcebida tenha ditado secretamente esta 
conclusão. Isso seria errado, pois a forma particular contém em 
si todos os elementos válidos da visão, que só podem ser reali-
zados por ela; além disso, a visão e a idealização são instâncias 
diferentes do pensamento e constroem entre si um dualismo 
constante. É precisamente a conformidade essencial entre a 
visão de conjunto e a realização individual que constitui a obra 
de arte. Consideremos também isto: que a criação artística é 
tão “arbitrária” quanto a tendência que conduz as formas indi-
viduais da visão ao conjunto das leis gerais, pois em ambos os 
casos existe a pesquisa e a realização de um sistema organizado.

O pictórico

A incompreensão mostrada habitualmente pelo europeu em 
relação à arte africana é proporcional à potência estilística 
desta arte, que constitui um caso importante de visão plástica. 
Pode-se dizer que a arte plástica do continente está fortemente 
tecida por sucedâneos pictóricos. Em Problema da forma, 
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Hildebrand oferece um equilíbrio ideal entre as concepções 
pictóricas e plásticas; até Rodin, a arte plástica francesa, tão 
marcante, parece caminhar para a dissolução do efeito plás-
tico. A frontalidade, que geralmente passa por uma decantação 
severa e “primitiva” da forma, deve ser considerada como uma 
concepção pictórica do mundo cúbico; pois resume a tridi-
mensionalidade por meio de alguns planos que suprimem a 
visão cúbica; no entanto, as partes apresentadas ao espectador 
são enfatizadas e ordenadas em planos; os planos posteriores 
são reduzidos a modulações secundárias ao primeiro plano, 
que perde assim sua força dinâmica. Os objetos em primeiro 
plano são acentuados. Em outros casos, o elemento cúbico era 
substituído pelo movimento correspondente de um objeto, 
ou então o elemento decisivo, a expressão direta da terceira 
dimensão, era escamoteada por algum ritmo desenhado ou 
modelado. Mesmo as tentativas de perspectiva foram nocivas 
à visão plástica. Portanto, é fácil conceber que, desde a Renas-
cença, os limites necessários entre escultura livre e relevo têm 
caído cada vez mais e que a emoção pictórica, que nasce em 
torno de um material cúbico (a massa), suplanta toda a estru-
turação tridimensional da forma. No fim das contas, foram os 
pintores e não os escultores que reabriram o importante debate 
sobre a tridimensionalidade.

É óbvio que esta orientação da arte levou a uma absoluta 
confusão entre as visões plásticas e pictóricas (o estilo bar-
roco); esse processo resultou na completa derrota da escultura, 
que, para preservar o estado emotivo do autor e transmiti-lo 
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ao espectador, precisou voltar-se inteiramente para meios 
impressionistas e pictóricos. A tridimensionalidade esvaiu-se 
na emoção; a escritura individual prevaleceu. Esta história 
da forma envolvia necessariamente a emoção. Toda conven-
ção plástica passou por um paradoxo; a convenção artística 
ditava que a exaltação criativa deveria encontrar no espectador 
uma sensibilidade exaltada; a dinâmica individual prevalecia; 
somente ela importava e insistia-se nela acima de tudo. O que 
se encontrava antes ou depois da obra era o decisivo; a obra 
em si foi cada vez mais reduzida à transmissão de emoções psi-
cológicas; o fluxo individual, a causa e o efeito, foram fixados. 
Estas esculturas expressavam mais a gênese de uma emoção 
do que a realização de formas objetivas; eram antes o contato 
relampejante entre dois indivíduos; o caráter dramático do 
julgamento muitas vezes importava mais do que a obra em 
si. A consequência lógica foi a dissolução dos cânones que 
governam a forma e a visão.

Tendia-se para uma implementação plástica cada vez mais 
difundida, uma multiplicação dos meios, daí a supressão do 
caráter plástico contra a qual nada prevaleceu. Esta atitude abo-
liu a distância que separa o homem das coisas e não valorizou 
nelas mais do que a sua função utilitária. Esta arte representa 
a saturação dos efeitos funcionais. Vimos até mesmo expe-
riências recentes em que este elemento potencial, quer dizer, o 
espectador, é virtualmente e até visivelmente indicado. Poucos 
estilos europeus escaparam desse fenômeno, em particular o 
estilo romano-bizantino, por conta de sua origem oriental; 
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além disso, é conhecida a sua rápida evolução para a mobili-
dade (o gótico).

O espectador, inserido na escultura, tornou-se uma função 
inerente a ela (veja-se, por exemplo, a escultura baseada na 
perspectiva), ligando-se principalmente às intempéries psi-
cológicas da pessoa do criador, quando não a contrariava em 
seus julgamentos. A escultura era um lugar de diálogo entre 
duas pessoas. Um escultor desta escola devia, acima de tudo, 
determinar de antemão o efeito e o espectador; para antecipar 
e testar este efeito, ele próprio se transformou em espectador 
(esculturas futuristas); a escultura deveria ser considerada uma 
perífrase do efeito. O elemento afetivo e temporal suplantou 
inteiramente a determinação espacial. Para atingir este objetivo 
(muitas vezes inconscientemente) o autor se identificou com 
o espectador, única maneira de atingir a plenitude do efeito. 
Guiando-se pelos estados de alma da maioria, o escultor tor-
nou-se um espectador. Ele modelava seu efeito, conservando 
durante seu trabalho uma distância que seria a do espectador; 
colocava todo o interesse na função contemplativa do especta-
dor e modelava por toques, a fim de deixar unicamente para o 
espectador a tarefa de determinar as formas propriamente ditas. 
A construção espacial foi sacrificada como um meio secundá-
rio e até mesmo estranho ao domínio da matéria; o ponto de 
partida de toda escultura, o espaço cúbico, foi esquecido.

Há alguns anos, a França passou por uma crise da qual 
surgiu uma nova orientação. Através de um esforço sem pre-
cedentes de reflexão, reconheceu-se o que o procedimento 
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tinha de subjetivamente duvidoso. Alguns pintores tiveram 
força para se libertar do trabalho maquinal e rotineiro; libertos 
dos meios habituais, eles analisaram os elementos da visão 
espacial, suas causas e leis. Os resultados desta pesquisa são 
suficientemente conhecidos. Ao mesmo tempo, descobriu-se a 
escultura africana e foi reconhecido que, em seu isolamento, ela 
tinha cultivado as formas plásticas em toda a sua autenticidade. 
Os esforços desses pintores costumam ser chamados de abstra-
ção, embora não se possa negar que apenas uma crítica aguda 
às descrições equivocadas permitiria uma concepção espacial 
imediata, o que é um dado fundamental e distingue claramente 
a arte negra de uma arte que se inspira nela e se apropria da sua 
consciência; o que nesta arte parece abstração, na arte negra é 
natureza imediata.
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SOBRE A ARTE NEGRA

O exotismo é frequentemente um romantismo improdutivo ou 
uma forma de alexandrinismo geográfico. Muitas vezes tenta-se 
enegrecer uma obra com a ilusão de torná-la uma obra peculiar. 
Contudo, o valor da arte africana não é diminuído pela inca-
pacidade de pessoas medíocres. Não considero a arte africana 
do ponto de vista da indústria artística atual; também não a 
considero como uma incitação a novas formas de arte, mas 
sim com o desejo de iniciar pesquisas históricas no domínio 
plástico e pictórico africano. Ao estabelecer a complexidade 
geral das pesquisas, a etnografia cumpriu sua primeira tarefa. 
Agora ela está mudando seu método para que questões deta-
lhadas possam ser discutidas. Por conta da diferenciação da 
etnologia, o historiador da arte também recebe novas tarefas.

Quando observamos a arte africana, sentimos falta de uma 
história precisa, de um tempo determinado. A história afri-
cana surge coberta de tradições fragmentadas transmitidas 
pelas famílias ou por sucessivas gerações tribais. Muitas coi-
sas reveladas sobre a África parecem uma bela narrativa sem 
nenhuma base... O tempo e o espaço perduram na sonolência 
indecisa da mitologia. O que subsiste denota tanta corrupção, 
tanta degenerescência, que julgar a antiguidade africana pelo 
seu presente é diminui-la excessivamente. As forças culturais 
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produtivas da África estão consideravelmente enfraquecidas. 
Sob a colonização, muitos dos objetos que nos foram passa-
dos desmoronam; e obras importadas foram misturadas com 
trabalhos autênticos.

Na mentalidade africana, este acoplamento de objetos de 
arte tão distintos resultou numa inconstância interna e numa 
ludicidade quase pueril. Muito provavelmente o incerto e o 
duvidoso no domínio da imaginação tenham aqui seu ponto 
final histórico. A história da África deve ser reconstruída com 
cautela, pois é fácil cair na idealização e na imaginação român-
tica muito em voga.

O clima africano faz com que as evidências do passado 
durem pouco tempo. Além disso, o deslocamento constante 
dos povos do continente africano ao longo dos séculos não 
favoreceu as formações culturais e estatais. Parecia que a habi-
lidade artística africana encontrava-se em perfeita decadência. 
Muitas vezes os nativos nem mesmo conhecem o valor de sua 
arte antiga, e muitas vezes também o sentimento angustiante 
de veneração artística se transforma em uma incompreensão 
apática de sua própria história.

Os territórios do Oeste e os territórios centro-africanos, 
que deixaram uma importante herança artística, não existem 
mais. Basta pensar no reino de Benin, no império de Luanda, 
de Kazembe e outros estados.

Admito francamente as grandes dificuldades para explicar a 
arte africana. Às vezes, queremos atribuir muito rapidamente 
a esta arte as intenções e problemas que atormentam o artista 
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de nossa época. Não ignoro que os escultores africanos tenham 
resolvido problemas da forma que são muito discutidos hoje 
em dia. No entanto, esta observação não é uma explicação 
satisfatória da arte africana.

Do ponto de vista do estilo, ela também pode ser persua-
siva, até mesmo convincente. Mas deve-se admitir que não há 
nenhuma lei que regule o curso do estilo. O conceito de arte 
primitiva pode designar tanto o despertar quanto a decadên-
cia de uma arte. A perfeição técnica, assim como a perfeição 
formal, não depende apenas de uma época, mas também do 
talento pessoal. Não podemos circunscrever a produção afri-
cana com o ponto de vista do expressionismo enfadonho, e 
muito menos aproveitar essas concepções, perífrases e cacoetes 
da moda com os quais as revistas são preenchidas hoje em dia.

Felizmente a arte africana é mais forte do que a moda afri-
cana. Não ganhamos nada com sentimentos impostores e novas 
ideologias estereotipadas, desesperadamente semelhantes a 
uma fantasia. Antes de tudo, não podemos pensar as artes 
africanas como arte primitiva. Um número considerável de 
esculturas africanas pode ser tudo o que vocês quiserem, menos 
arte primitiva, nem construtiva em todos os aspectos. Por não 
podermos analisar a forma, fomos direcionados a uma busca 
psicológica, embora não possamos assimilar completamente 
o conteúdo espiritual objetivo desses trabalhos. Contamos 
levianamente as sensações que teríamos experimentado com 
essas obras e, aturdidamente, inventamos coisas mal com-
preendidas. O estudo da arte africana deve estar livre tanto 
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dessa fase puramente romântica quanto da etnológica. Nesse 
caso, precisamos de uma cooperação entre historiadores da 
arte e etnólogos.

Mas a tentativa de agrupar as obras de arte africanas não 
vai passar sem algumas dificuldades sérias e sem nos fazer 
sentir duramente a nossa ignorância sobre a África. A divi-
são geográfica da arte africana, a princípio tão conclusiva, 
logo se mostra insuficiente. Na mesma região, muitas vezes 
encontramos concepções contraditórias, que surgem de for-
mas variadas. É fácil traçar um quadro preciso da arte de uma 
região quando rejeitamos impiedosamente qualquer contradi-
ção. Vamos pegar, por exemplo, uma obra da bacia do Congo: 
muitas vezes é impossível dizer algo sobre a origem desta obra, 
porque notamos um constante vai e vem da população nesta 
região. Aí, as tribos não estão apenas geograficamente próximas 
umas das outras, mas também se cruzam na mesma medida. 
Como pode a tribo ser delimitada com precisão, já que após 
o desaparecimento dos antigos impérios a população voltou à 
unidade da vida familiar? Quando os impérios existiam, certas 
tribos eram absorvidas, e as famílias dos chefes eram incluí-
das no complexo político dos impérios. As tribos significam 
menos uma separação étnica bem definida do que uma origem, 
um parentesco com as famílias dos chefes, uma sagrada liga-
ção sanguínea. Como resultado desse estado de coisas, somos 
facilmente induzidos a realçar o estilo desta ou daquela tribo, 
mesmo sem qualquer razão plausível, e a arrancá-lo da inte-
gridade que forma toda a produção regional. Assim aconteceu 
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com a arte de Benin e com a pintura dos bosquímanos. Gra-
ças à técnica que elas irradiam, apesar do emaranhamento, 
reconhece-se o estilo comum. Os bronzes de Benin perdem 
seu caráter de anormalidade técnica, especialmente quando 
comparados com a arte iorubá e com o seu desenvolvimento 
no Cameroun.

No entanto, devemos receber qualquer explicação com 
reservas, porque em toda parte na África percebemos que os 
problemas permanecem insolúveis, e onde parece se ter encon-
trado a chave do enigma, uma multidão de questões surge por 
todos os lados. O problema da arte iorubá é tão pouco eluci-
dado quanto o dos bronzes de Benin ou das esculturas do Zim-
bábue. A questão da origem da arte africana e de sua migração 
emerge constantemente. Gostaríamos de recorrer à explicações 
mitológicas, para ter fixado ao menos o significado do que a 
obra representa. Mas, na maioria das vezes, os mitos e as escul-
turas pertencem a diferentes povos. Novas tribos substituem 
suas predecessoras, trazendo uma mitologia integralmente 
diferenciada, à qual, a propósito, o trabalho encontrado é asso-
ciado. A degenerescência desses mitos também ocorre por meio 
do cristianismo, e o sentido inicial da obra desaparece. Sobre o 
tema dos objetos da antiguidade africana, respondemos como 
muitos nativos respondem: não sabemos. O continente afri-
cano, onde povos se extinguem e se restituem, sai ileso diante 
da ganância europeia por conhecimento.

Comumente as estátuas africanas são chamadas de fetiches, 
mas isto não significa nada; pelo contrário, esta palavra oculta 



18

o sentido das esculturas africanas na mesma medida em que 
revela a nossa ignorância. Sob o peso deste vocábulo, o signi-
ficado preciso do objeto é dissipado e acaba se tornando ambí-
guo. Não é diferente com as chamadas concepções espirituais 
de hoje, que são definidas à vontade. Para nós, tudo é forma, 
espírito etc. O filósofo define bem sua concepção de forma, 
mas não o teor completo da ideia, nem o instável complexo 
dos sentidos predominantes numa época. O que se consegue é 
apenas um viés, um acento. Estes objetos permanecem teorica-
mente incapturáveis, pois foram concebidos e experimentados 
em inumeráveis variantes. A abstração permanece distante do 
objeto e nenhum comentário pode mudar este fato. Já tive a 
oportunidade de mostrar o quanto é perigoso querer explicar 
o estado de espírito de uma obra exótica. Corremos o risco de 
cometer erros graves. Uma expressão facial que nos pareceria 
alegre pode inspirar terror ao africano e um rosto que para nós 
é apático pode significar muito aos seus olhos, contribuindo 
enormemente para a elucidação da existência de uma estátua. 
Tanto a empatia psicológica quanto a consideração formal pos-
suem um valor epistêmico relativo e podem gerar confusões 
caso sejam implementadas de maneira unilateral.

Entretanto, uma coisa nos convence mais do que qualquer 
suposição: a unidade estilística da arte africana. Podemos con-
tinuar o estudo da afinidade formal na arte escultórica africana 
fora dos problemas etnológicos, o que ainda é um consolo 
modesto. Como as possibilidades de desenvolvimento da forma 
são limitadas, é necessária uma forte dose de ingenuidade para 
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dar um rótulo formal específico a qualquer obra de acordo 
com sua tribo ou território. Nossos conhecimentos até agora 
não são suficientes, mesmo com o auxílio da estilística com-
parativa. Em várias épocas, diferentes territórios produziram 
obras formalmente análogas. Veja-se a afinidade da chamada 
arte primitiva, a pintura rupestre, ou a propensão de alguns à 
imitação de arcaísmos primitivos.

Já notamos num mesmo artista diferenças na expressão 
estilística da técnica. Só reconhecemos a conformidade des-
sas produções contrastantes por conhecermos mais ou menos 
casualmente a sua origem comum. O grande artista entrega-
-se voluntariamente a estes problemas contraditórios. Pode-
mos falar da dialética criativa de Poussin, Dürer ou Cézanne 
Quando conhecemos o fato trivial e sem importância de que 
objetos tão diversos têm a mesma origem, então ousamos nos 
entregar a efusões estéticas ou psicológicas. No caso da arte 
africana isto é impossível, pois não conhecemos os artistas afri-
canos. As hipóteses se transformam em belos contos de fadas. 
Uma declaração formal pode nos parecer cativante, mas quem 
poderia provar que nossas observações estejam de acordo 
com o ponto de vista africano? Certamente a arte responde 
a algumas leis, ou é no que acreditam alguns dos nossos con-
temporâneos, porque são dogmáticos. Mas a arte nem sempre 
permanece nas estruturas desta ordem fixa. Não estou falando 
aqui do caráter pobre e estúpido dos romances de segunda 
categoria, mas sim da intenção do artista, que muitas vezes 
toma um caminho diferente da interpretação do comentador 
profissional mal remunerado. No fim das contas, ouso manter 
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as opiniões do meu primeiro livro: a escultura africana nos 
mostra soluções tridimensionais muito claras e consistentes. 
Ela persegue os problemas de ligação e concentração espaciais; 
desta forma, ela se aproxima bastante da escultura egípcia. 
Ao contrário da arte africana, a da Oceania busca, em seu 
conjunto, os problemas ornamentais e utiliza com perfeição 
recursos de descontinuidade espacial, das incansáveis variações 
de intervalos espaciais.

Com o surgimento do cubismo, estudamos obras africanas 
e encontramos exemplos de cubismo realizado. Deste ponto de 
vista, as obras de arte altamente estimadas do Benin e da nação 
iorubá, apesar de sua técnica bastante refinada, não definem 
integralmente a arte africana. Para a formação da inteligência 
crítica, não basta confiar na técnica ou na chamada impressão 
de vitalidade. Entretanto, os artistas dessas regiões nos ensinam 
que nunca devemos julgar uma obra de arte africana com base 
em fórmulas fixas. Muitas vezes falamos sobre a diferencia-
ção da cultura ou da arte continental. Não há menos camadas 
na epistemologia da arte africana. Não devemos nos deixar 
enganar pelo clichê da arte primitiva dos povos autóctones. O 
próprio fato de existir uma arte africana diferenciada pressupõe 
um longo processo de conformação, e, até então, não conhece-
mos sua origem e as condições do seu desenvolvimento.

Apesar de a arte africana também ter sido influenciada por 
estrangeiros, uma coisa é certa: existe um repertório particular 
e extraordinário de formas que pertencem indiscutivelmente ao 
território africano. A arte africana possui qualidades plásticas, 
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ornamentais e pictóricas que justificam a sua posição ao lado 
de qualquer outra arte. Mesmo que a sua significação e a sua 
determinação histórica permaneçam incertas por enquanto, 
a arte africana, assim como as artes da Oceania e da América, 
deve ser incorporada inteiramente ao campo da pesquisa de arte.



22

POSFÁCIO

C a r l  E i n s t e i n  n a  r e v i s t a  A c t i o n

Em fevereiro de 1920, dois ex-combatentes da Primeira Guerra 
Mundial usaram suas pensões de desmobilização das tropas 
militares para fundar uma revista de arte e pensamento. Ela 
foi chamada de Action: cahiers individualists de philosophie et 
d’art. Seus fundadores e diretores foram o jornalista e escri-
tor Marcel Sauvage (1898–1988) e Florent Fels (1891–1977), 
também jornalista e escritor, além de crítico de arte. Publicada 
regularmente entre fevereiro de 1920 e março de 1922, a revista 
recebeu contribuições de artistas e teóricos que participaram 
ativamente do cenário artístico configurado pelas vanguardas 
do século XX. A lista de nomes é enorme e seria uma tarefa 
ingrata citar apenas alguns. Mas vale citar a atividade frequente 
de ao menos duas mulheres: Céline Arnauld, pseudônimo de 
Carolina Goldstein (1885–1952), escritora ligada ao grupo 
dadaísta, que assinava uma coluna sobre cinema e outras artes; 
e Roch Grey, pseudônimo de Hélène Oettingen (1887–1950), 
que publicou na Action, e em outras revistas, como a Nord–
Sud, contos e ensaios sobre artes plásticas. As publicações da 
revista abarcavam praticamente todos os tipos de produção 

D A N IL O  M A TA V E L I
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artística e literária. Isto a tornava uma vitrine impressa de cará-
ter excepcional e também um terreno fértil para debates, temas 
e tendências que mobilizavam as manifestações no campo da 
arte e do pensamento crítico da época. Um desses temas era 
o interesse recente dos artistas europeus pela arte africana, 
um objeto até então praticamente desconhecido, que também 
chamava a atenção de boa parte do público amador, e, princi-
palmente, dos colecionadores de arte.

Já no terceiro número da Action, publicado em abril de 1920, 
o debate foi contemplado com uma seção chamada “Opiniões 
sobre a arte negra”, da qual participaram Guillaume Apollinaire, 
Jean Cocteau, Paul Dermée, Juan Gris, Paul Guillaume, Vic-
tor Goloubew, Jean Pellerin, Jacques Lipchitz, Picasso, André 
Salmon e Maurice Vlaminck. Na mesma edição, há reprodu-
ções de “esculturas negras” que dividem o mesmo espaço com 
reproduções de quadros de Braque, Matisse, Robert Mortier 
e Vlaminck. As fotografias de esculturas africanas ilustram 
“Os homens da morte”, um conto de aventura ambientado no 
Congo e assinado por Jean Marville. Ao final da edição, no 
espaço destinado aos anúncios dos patrocinadores da revista, 
uma página inteira foi dedicada à divulgação da Galeria Paul 
Guillaume, em Paris. O anúncio apresenta a “pintura moderna" 
de inúmeros artistas. Os nomes estão dispostos ao redor da 
reprodução de uma máscara africana. Logo abaixo, lemos a 
denominação genérica “Esculturas negras”, em destaque, numa 
fonte em tamanho maior. Daí nota-se a importância que a 
arte africana vinha ganhando com a sua inclusão no circuito 
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da arte moderna europeia e com a apreciação do seu valor 
de arte no mercado. Ao mesmo tempo, o anúncio escancara 
o conflito entre essa arte anônima, vista em muitos casos de 
forma genérica e superficial, e as obras dos artistas europeus, 
devidamente identificados.

Em seu comentário na seção “Opiniões sobre a arte negra”, 
Apollinaire destaca as dificuldades para se estabelecer as datas 
e origens do que ele chama “escultura fetichista dos negros”, 
bem como a impossibilidade de atribuição de um sentido exato 
a esse tipo de obra. E ainda diz que: “o mistério do seu ano-
nimato permanece e ainda durante muito tempo teremos de 
nos contentar em experimentar apenas sensações estéticas e 
evocativas diante dos ídolos negros.”1 Juan Gris, em seu turno, 
faz uma afirmação contundente: “As esculturas negras nos dão 
uma prova flagrante da possibilidade de uma arte anti-idealista. 
[...] Ela é o contrário da arte grega que se baseava no indivíduo 
para tentar sugerir um tipo ideal.”2 Sem dúvida. O comentário 
de Picasso foi o mais irreverente: “Arte negra? Nunca ouvi 
falar!”3

A declaração sucinta está carregada de ironia e galhofa. Ela 
representa o europeu ignorante, autocentrado, e, ao mesmo 
tempo, ironiza o seu próprio trabalho, bastante influenciado 
pela arte africana. Ele próprio conta, numa carta, que a visita 
a uma exposição de “arte primitiva” teria desencadeado a 

1 . Apollinaire, Guillaume, 1920, p. 23.

2 . Gris, Juan, ibidem, p. 24.

3 . Picasso, Pablo, ibidem, p. 25.
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composição de uma das suas obras mais significativas para o 
desenvolvimento da pintura cubista: “Eu compreendi porque 
era um pintor. Totalmente sozinho naquele estranho museu, 
as máscaras, as bonecas vermelhas dos índios, os manequins 
cheios de pó. Les demoiselles d’Avignon devem-me ter surgido 
naquele dia, mas não por causa das formas, mas porque foi a 
minha primeira tela de exorcismo, sim absolutamente!”4

Nessa altura, Carl Einstein (1885–1940) já era um histo-
riador da arte, teórico e militante anarquista reconhecido em 
boa parte da Europa, sobretudo por seu trabalho de inter-
câmbio entre artistas da Alemanha e França. Einstein já tinha 
publicado Negerplastik [Escultura negra] (1915), seu primeiro 
livro sobre escultura africana e um dos mais importantes. Foi 
o seu empenho em estudar a arte africana com as mesmas 
ferramentas teóricas utilizadas em seus estudos sobre as artes 
de vanguarda o que fez com que o grupo em torno da Action 
o elegesse posteriormente um personagem fundamental para 
a teorização do tema em suas publicações. Contudo, as pri-
meiras aparições de Einstein na revista não privilegiaram o 
seu trabalho crítico; privilegiaram o seu trabalho de criador.

Einstein apareceu pela primeira vez no número 5 da revista, 
publicado em outubro de 1920. Na ocasião, os editores trou-
xeram uma “antologia de escritores alemães contemporâneos”. 
Seu trabalho selecionado para a antologia foi o experimental 
Bebuquin, primeiro e único romance do autor, publicado em 
1912. Claro, o romance inteiro não cabia na revista, então 

4 . Picasso, Pablo, 2015, p. 212.
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apenas os capítulos 1 e 2 apareceram no número 5 da Action, 
traduzidos por Ivan Goll. Alguns meses depois, em maio de 
1921, Carl Einstein e seu romance reapareceram, com uma 
sequência dos capítulos anteriores publicada no número 7 
da revista. Ivan Goll também assinou a tradução. No fim do 
excerto, a indicação “continua” marcava o caráter serial das 
publicações, retomando uma antiga prática dos folhetins, 
mas, dessa vez, aplicada a uma obra inteiramente distinta 
dos romances folhetinescos e já publicada em volume. Mas 
a sequência da tradução de Bebuquin nunca veio. Na edição 
seguinte, de agosto de 1921, a presença de Carl Einstein cum-
priu-se por meio da tradução — mais uma vez de Ivan Goll 
— de uma pequena série de três “canções negras, recolhidas 
por Carl Einstein”, denominadas “Canções para dançar”. No 
mesmo número, foi publicada uma tradução da peça dramática 
Le mauvais message, de autoria de Carl Einstein. A reunião de 
“canções negras” foi a primeira inclusão do trabalho de pes-
quisa do teórico alemão no campo da arte africana na revista.

No número 9, publicado em outubro de 1921, outro traba-
lho de Einstein sobre arte africana foi publicado. Trata-se do 
ensaio “A arte negra”, que corresponde a uma tradução para o 
françês — não assinada, mas provavelmente de Ivan Goll — 
do primeiro e segundo capítulos de Negerplastik. No mesmo 
número, há uma crônica escrita por Carl Einstein, na qual ele 
analisa a situação artística e política na Alemanha. É quase o 
trabalho de um jornalista correspondente. Sua visão na crônica 
é pessimista. Einstein mostra-se preocupado com o cenário 
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político em seu país, onde as pessoas teriam o “espírito can-
sado”. “Uma guerra perdida — ele diz —, e depois, o que é 
pior, uma revolução interrompida tornaram-nos céticos.”5 Sua 
visão sobre o cenário artístico também não é das melhores: ele 
estaria enfraquecido, o expressionismo não parecia mais tão 
pujante e o dadaísmo ainda não mostrava toda a sua potência 
revolucionária.

Em 1921, Einstein publicou, na Alemanha, seu segundo 
grande livro sobre a escultura africana: Afrikanische Plastik. A 
edição de maio–abril de 1922 da Action traz uma tradução do 
primeiro capítulo da obra, que corresponde a uma introdução 
teórica para as análises de trabalhos individuais que Einstein 
realiza a seguir. Também nessa ocasião a tradução não foi assi-
nada. Essa publicação consolidou o lugar de destaque que Eins-
tein passou a ocupar na revista como uma autoridade sobre 
o tema da arte africana, o que parecia ser uma preocupação 
editorial, se notamos a frequência com que ele era convocado.

A pesquisa de Carl Einstein sobre a arte negra não era ape-
nas uma observação de gabinete, mas também uma prática 
relacional. Durante os processos de escrita e publicação de 
Negerplastik e Afrikanische Plastik, ele esteve próximo de cole-
cionadores e comerciantes de arte africana; fez trabalhos de 
corretagem dessas obras e ele próprio as colecionou por um 
tempo. Seu interesse em desvencilhar a arte africana do caráter 
exótico e fetichista que lhe atribuíam — emancipá-la do seu 
valor de culto para reivindicar o seu valor de arte, diria Walter 

5 . Einstein, Carl, 1921, p. 44.
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Benjamin —,6 era também uma tentativa de estabelecê-la eco-
nomicamente. Isso não exclui o fato de que o seu pensamento 
foi inovador na forma de abordagem da escultura produzida 
no continente africano, sobretudo se consideramos um aspecto 
político: o discurso colonialista do primitivo que precisa ser 
civilizado. As análises de Carl Einstein criticam categorica-
mente esse pensamento.

Na sua opinião, considerar a arte africana uma “arte pri-
mitiva” era uma prova da ignorância e da ambição europeia. 
Essa arte precisava ser incluída nos estudos da história da arte 
e a sua forma devia ser observada, além da maneira como ela 
resolvia questões estéticas, como a exploração das categorias 
de espaço, volume e tridimensionalidade, tão urgentes para 
os artistas que construíam o futurismo e o cubismo. A apro-
ximação teórica das artes africanas com a arte moderna euro-
peia é sem dúvida a prática dum anacronismo. Num primeiro 
momento, ele tenta atualizar a arte produzida no continente 
africano, colocando-a em diálogo com questões do presente. 
Por outro, a aproximação gera um problema dos mais interes-
santes: a análise moderna das obras africanas coloca as artes 
modernas produzidas na Europa em um lugar extremamente 
desconfortável do ponto de vista da teoria da evolução de 
técnicas e concepções artísticas. Diante de certos problemas 
estéticos, que na opinião de Einstein a escultura africana já 
teria resolvido da sua maneira, a arte moderna não parecia 
tão avançada quanto a pretensa superioridade europeia queria 

6 . Benjamin, Walter, 1987, p. 165–196.
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acreditar. Em outras palavras, não era tão inovadora quanto 
pretendia, a não ser no Ocidente. No prefácio que escreveu 
para o livro Carl Einstein e a arte da África, o antropólogo 
congolês Kabengele Munanga diz que: “a ideia de que a arte é 
uma linguagem universal capaz de franquear as fronteiras geo-
gráfico-culturais, criando uma emoção estética a partir apenas 
da maneira como sua forma nos afeta, está em filigrana em 
toda a obra de Carl Einstein. Nesse sentido, ele livrou a arte 
africana da categoria preconceituosa de ‘arte primitiva’ para 
inclui-la na história universal da arte com os atributos que lhe 
foram negados”.7

É o que observamos nos textos reunidos nesta edição e tal-
vez o que os organizadores da revista Action tenham tentado 
mostrar a seus leitores. As traduções publicadas na revista 
têm características particulares: os textos foram editados para 
funcionar como trabalhos independentes. Não há nenhuma 
referência aos livros de 1915 e 1921. Quem quer que os tenha 
traduzido e editado não pareceu preocupado com a “fideli-
dade” ao original. Uma comparação superficial com os textos 
originais ou com as traduções para o português, feitas por Inês 
de Araújo e Elena O’Neill, diretamente do alemão, mostra as 
diferenças substanciais entre traduções acadêmicas, como a 
delas, e traduções que podemos chamar de circunstanciais, 
realizadas em condições de produção diferentes das condições 
de pesquisa aprofundada, o que desencadeia preocupações, 
critérios e métodos distintos. Ocasionalmente, as traduções da 

7 . Munanga, Kabengele, 2015, p. 9.



30

revista Action geram confusões desnecessárias, mas são tradu-
ções feitas para uma revista periódica, com prazos, assinantes e 
a urgência de alimentar um debate. Nesse sentido, cumpriram 
muito bem seu papel, além de serem fragmentos de obras que 
adquiriram a sua independência nas páginas da revista. Para 
nós, elas são documentos importantíssimos de uma época. 
Tivemos algumas dificuldades por causa das circunstâncias 
em que foram produzidas e das circunstâncias em que as tra-
duzimos e editamos. A maior parte delas porque havia sempre 
uma suspeita de que o tradutor para o francês pudesse ter se 
enganado e que o raciocínio de Einstein não era bem aquele. 
As traduções de Inês de Araújo e de Elena O’Neill foram fun-
damentais nesses casos e mostraram que em alguns deles a 
suspeita se confirmava. Esta edição, bem como todo o aprendi-
zado que ela nos proporcionou, deve muito ao trabalho dessas 
pesquisadoras. Elas certamente são as fontes mais adequadas 
para aqueles que quiserem se aprofundar nos estudos da obra 
de Carl Einstein de maneira mais criteriosa. Nosso objetivo 
foi replicar o gesto da revista Action, documentá-lo e inserir 
mais uma palavra na longa conversa que são as nossas leituras.

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2020.
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