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SEMINÁRIO 

O SELVAGEM E O CIVILIZADO 
NAS ARTES, FOTOGRAFIA E LITERATURA DO BRASIL 

 
 

4 de maio de 2009, das 14 às 18:30h 
 
 

Auditório 2, prédio da Graduação 
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da 
Universidade Estadual de Campinas, Brasil 

 
 

Inscrições gratuitas para obtenção de certificado: 
enviar mensagem para rhaaunicamp@gmail.com 

informando nome completo 
 
 

14:00h 
Abertura do Seminário 
 
Prof. Dr. José Alves de Freitas Neto / IFCH Unicamp 
 
 
1ª mesa: 
 
14:15h     A representação do índio e da natureza na 
obra de Félix Émile Taunay 
 
Prof. Dra. Claudia Valladão de Mattos 
IA-IFCH Unicamp 
 

A partir de uma obra desaparecida do artista paisagista Félix 
Émile Taunay, representando uma cena do livro O Último dos 
Moicanos de James Cooper, o presente texto proporá algumas 
reflexões sobre a posição do artista, que foi durante mais de 
uma década diretor da Academia Imperial de Belas Artes, com 
relação à questão da preservação da natureza e à questão indí-
gena. 

 
14:45h     Imagens da floresta: Auguste de Saint-Hilaire 
e José de Alencar 
 
Prof. Dr. Eduardo Vieira Martins 
FFLCH USP 
 

A comunicação pretende discutir algumas técnicas descriti-
vas empregadas por Auguste de Saint-Hilaire (Viagem pelas 
províncias de Rio de Janeiro e Minas Gerais) e José de Alencar (O 
guarani) na construção de imagens da floresta brasileira. 
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2ª mesa: 
 
15:45h     Paris sob o olho selvagem: Quelques Visages 
de Paris, de Vicente do Rego Monteiro 
 
Prof. Dra. Leticia Squeff / IA Unicamp 
 

Na multifacetada obra do artista Vicente do Rego Monteiro 
(1899-1970), o livro Quelques Visages de Paris (1925) ocupa um 
espaço curioso. Narrativa de viagem ficcional, espaço para que 
o artista gráfico e o poeta se aliem num mesmo empreendi-
mento, a obra chama a atenção pelas inversões que opera. 
Paris, um dos berços do iluminismo e da racionalidade erudita, 
torna-se foco de apreensões simbólicas e grafismos mágicos. 
Visto através dos olhos de um índio, o espaço urbano conhe-
cido e festejado ganha ares exóticos. E o “primitivo” é transfe-
rido para dentro da própria cultura européia, num jogo em que 
os pólos de binômios como civilização-barbárie, popular-
erudito, moderno-antigo se invertem. 

No jogo entre texto e imagem, entre a linha de tração art déco 
e uma pretensa representação naïf, a obra expressa os impasses 
que enfrentariam alguns dos principais representantes do mo-
dernismo brasileiro naquele momento. Ao discutir Quelques 
Visages de Paris, tenho duas intenções: a primeira é analisar suas 
relações com a tradição da literatura de viagem. A segunda é 
discutir o lugar do selvagem nas imagens criadas por Rego 
Monteiro em sua dupla ressonância: a francesa e a brasileira. 
 
 

 
 
16:15h     O índio no Romantismo brasileiro: Antônio 
Gonçalves Dias e José de Alencar 
 
Prof. Dr. Paulo Franchetti / IEL Unicamp 
 

Comentários sobre a representação do índio e seu papel na 
formação da nacionalidade e da literatura brasileira na obra de 
Gonçalves Dias e Alencar. 

 
 
 

 
3ª mesa: 
 
17:15h     O índio na fotografia brasileira: incursões 
sobre a imagem e o meio 
 
Prof. Dr. Fernando de Tacca / IA Unicamp 
 

Pretende-se explorar contradições e confluências entre o 
meio (o fotográfico) e a imagem do índio brasileiro dentro de 
uma perspectiva da história da fotografia brasileira. A imagem 
do índio na fotografia brasileira manifesta-se em três momen-
tos distintos: na fase inicial no lugar do exótico, contraditório 
ao sentido moderno da fotografia durante o Segundo Império; 
na segunda fase se torna fonte etnográfica e documental na 
produção oficial da Nova República e do Estado Novo (Co-
missão Rondon e Seção de Estudos do SPI), e do fotojorna-
lismo moderno no Brasil (revista O Cruzeiro); e no terceiro 
momento, como lugar de manifestação do mágico nas obras 
artísticas, quando meio e imagem se confluem em obras no 
espaço da arte, principalmente nas Bienais de São Paulo. 
 
 

 
17:45h     Epistemologia do selvagem e do civilizado: 
dois modos de fazer ciência 
 
Prof. Dr. Etienne Samain / IA Unicamp 
 

Tratar-se-á de reacender uma discussão epistemológica nas-
cida nos primórdios da fundação da Antropologia, na Europa, 
quando Lévy-Bruhl levantava a questão da "mentalidade primi-
tiva" com relação ao nosso pensamento "dito lógico". Levados 
pelas reflexões sempre valiosas que Claude Lévi-Strauss ofere-
ceu no seu Pensamento Selvagem, partiremos de exemplos concre-
tos para tentarmos evidenciar o fato de que tanto os "selva-
gens" como os "civilizados" são capazes de fazer ciência. 

 
 
 
 
 
 
 

Apoio: 
Secretaria de Eventos 
Coordenação de Graduação em História IFCH Unicamp 
 
Promoção: 
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Universidade Estadual de Campinas - DH-IFCH-Unicamp 
Centro de História da Arte e Arqueologia - CHAA 
 
Organização: 
Alex Miyoshi / Revista de História da Arte e Arqueologia 

 
 
 
 

Ilust. p. 1 
Intervenção gráfica sobre detalhe de Estudo de mulher,  de 

Rodolpho Amoêdo, 1884, óleo sobre tela, 150,5 x 200 cm, 
Museu Nacional de Belas Artes, RJ. 

 
Ilust. p. 2 

Detalhe de fotografia da Comissão Rondon: índia datilografando 
em frente à tela A Morte de Gonçalves Dias, de Eduardo de Sá. 


