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Em outra resenha sobre a Bienal, o crítico Alair O. Gomes destacava a reação 

provocada pela presença do Etsedron: “Outros colegas meus parecem algo atônitos face ao 

Projeto III. Não me recordo de outra expressão em termos plásticos tão pungente e tão 

genuína de aspectos da realidade brasileira” (GOMES, 1975, p. 52). Já para Matilde Matos, o 

grande diferencial do grupo era seu olhar sobre a dimensão social da nossa realidade, cada vez 

mais esquecida nas artes plásticas brasileiras, voltadas a experimentações formais alinhadas a 

correntes estéticas internacionais: “No âmbito das artes plásticas nacionais, quase não está 

presente o contexto social, por mais densa e complexa que a sociedade hoje se apresenta” 

(MATOS, out-nov 1975, p. 60). 

A despeito de seu sucesso nas prestigiadas Bienais paulistanas, pouco comum entre 

os artistas da arte contemporânea baiana, o grupo continuava em grande parte desconhecido 

em sua cidade natal, onde o eco desse sucesso, limitava-se ao universo de leitores do “Jornal 

da Bahia”. No cenário paulistano, o Etsedron seguia com destaque:  

Não há quem visite a Bienal Internacional de São Paulo que não fale de um 
trabalho, o do grupo Etsedron, que mostra a paisagem do Nordeste 
brasileiro, com formas de um artesanato angustiado e angustiante, trabalho 
contundente, dantesco e com uma proposta que machuca, até por sua triste 
beleza (O RETRATO DE UMA TRISTE BELEZA. Diário de São Paulo. 16 
nov 1975).  

Ao se recordar daquela época, o arquiteto e artista plástico Almandrade, ex-

integrante do grupo e, hoje, também professor de História da Arte dos cursos livres do Museu 

de Arte Moderna da Bahia, atribui o descaso baiano ao provincianismo local e a indiferença 

das instituições: 

Não existia receptividade aqui, não se tinha como fazer nada. As instituições 
estavam desaparelhadas. A única que se destacava era o ICBA. E você tinha 
também uma mentalidade provinciana, que ainda existe um pouco, de não 
aceitar nada. O circuito cultural de Salvador não estava ainda receptivo para 
as manifestações de vanguarda ou de arte contemporânea. Não se aceitava 
por essa mentalidade provinciana e por esse esvaziamento das instituições 
(ALMANDRADE, 2004, s. p.) 

Logo após a Bienal, o próprio Almandrade se afasta progressivamente do Etsedron, 

passando a explorar em seu trabalho pessoal uma vertente – concretista - absolutamente 

oposta à proposta do grupo. Essa atitude revela um processo constante no Etsedron, no 

sentido de absorver as mais variadas personalidades para, um pouco mais adiante, ver esse 

contingente ser substituído por uma outra formação. Permaneciam aqueles artistas que tinham 

se tornado o esteio da equipe e outros ainda magnetizados pela personalidade de Edison. 

Almandrade é um dos personagens a serem destacados dentre as gerações de integrantes do 
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Etsedron, devido ao fato de ter desenvolvido uma personalidade artística singular frente ao 

grupo e ao cenário artístico baiano como um todo, a quem tece uma crítica dissonante: 

Desde o começo eu tinha uma crítica ao Etsedron e a sua proposta de fazer 
uma arte genuinamente brasileira ou nordestina. Isso não existe. Na verdade 
o Brasil é um país de muitos povos, de culturas diversificadas. Existem 
questões locais, obviamente, porque é diferente você está produzindo em 
Nova York ou em São Paulo. Mas a arte trabalha com a questão da 
universalidade. Questões conceituais são universais. [...] O Etsedron tinha 
falhas no meu entender, porque ele reproduzia a paisagem ao invés de 
dialogar com ela. Parecia um pouco como um presépio (ALMANDRADE, 
2004, s. p.). 

No território das artes plásticas brasileiras, a Bahia passou por um processo 
de amadurecimento meio lento para absorver as linguagens modernas e 
promover uma renovação capaz de competir com a arte produzida nos 
grandes centros. O que marcava a produção baiana era uma tendência à 
regionalização, a busca de um 'moderno regional' e uma recusa à 
universalidade [...] A provinciana sociedade baiana não aceitava as sugestões 
renovadoras na arte. A adaptação às novidades modernas se deu de forma 
aleatória, dentro de um pacto com a temática local, nordestina. A 
contemporaneidade custou a chegar e acabou sendo diluída sem se assimilar 
ou abordar direito suas questões, como uma moda fácil que dominou a arte 
brasileira. Uma arte contemporânea sem história, instantânea e descartável 
(ALMANDRADE, 2005, p. 17). 

O grupo vai em 1977 para Porto Seguro, no litoral sul do Estado da Bahia, onde, 

contando com um surpreendente apoio oficial da prefeitura da cidade, que arca com sua 

hospedagem e alimentação, se propõe a desenvolver um trabalho de arte-educação junto à 

comunidade. Desdobrando-se agora também em uma vertente teatral, o Etsedron passa a 

incluir os jovens atores e diretores de teatro Márcio Meirelles e Maria Eugenia Millet, que já 

representam o final dessa geração de artistas locais, que, de alguma maneira, tinham 

conhecido um Brasil pré-ditadura: “Eu acho que essa geração de intelectuais, onde o Etsedron 

se inscreve, foi formada por pessoas, pré-ditadura, pré-1968, que conheceram um outro Brasil. 

Que eu conheci pequeno” (MEIRELLES, 2005, s. p.). De fato, se a primeira geração de 

integrantes do Etsedron é ainda caracterizável pelos eflúvios do governo de Juscelino 

Kubitschek e do reitorado de Edgard Santos, as últimas gerações se forjaram nos anos de 

chumbo da ditadura.  

É interessante destacar o significado quase cabalístico adquirido pelo ano de 1968. 

Simultaneamente, e em diferentes partes do mundo, ele assistiu a eclosão de movimentos de 

um forte teor revolucionário, em contextos absolutamente distintos. A China, por exemplo, 

ainda se encontrava em plena ebulição de uma drástica e cruel “revolução cultural” iniciada 

por Mao Tse-Tung alguns anos antes (1966). Na Tchecoslováquia, ainda durante a vigência 
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do comunismo, tropas do Pacto de Varsóvia, invadiram o país para abafar um movimento no 

país de caráter reformista, batizado como a “Primavera de Praga”. Na França irrompeu uma 

revolta estudantil contra a então conservadora instituição universitária francesa que resultou 

em confrontos de rua entre estudantes e a polícia. A revolta dos estudantes franceses acabou 

por impactar e influenciar a classe estudantil de várias partes do mundo, difundindo slogans 

como “é proibido proibir” ou “o poder está nas ruas”, e permanecendo até hoje como um 

modelo e inspiração para o segmento. No Brasil, 1968 será permanentemente associado ao 

decreto do AI-5. Assinado naquele momento, no final do mandato do então presidente em 

exercício, o General Arthur da Costa e Silva, o decreto, que vigorou até 1978, deu carta 

branca ao governo seguinte, presidido pelo General Emílio Garrastazu Médici, para massacrar 

os oponentes do regime, traumatizando o país e transformando 1968 em um “o ano que não 

terminou”49 e que sempre marcará a geração de brasileiros que o vivenciou. Na Bahia, esse 

momento afetará particularmente o circuito estudantil e o ambiente universitário, como 

demonstra o depoimento de Márcio Meirelles: 

Em 1964 eu tinha dez anos, em 1968 eu tinha 14 e era do Maristas. Meu 
sonho de consumo era ir para o Colégio Aplicação, porque era um pessoal 
completamente consciente, completamente vanguardista. Era um colégio 
público, da universidade. Era o colégio onde se aplicavam as teorias de 
educação, geradas na universidade. Eu estudava defronte, nos Maristas, mais 
careta impossível. E a escola que eu queria ficava do outro lado da rua. Eles 
fumavam, ficavam na porta da escola sem farda, era uma coisa. Em 1968, 
todos na passeata, batendo na porta do Maristas pra gente sair e ir com eles. 
Os padres trancando a gente lá dentro. Mas, enfim, era uma geração que 
tinha essa galera, que era uma minoria, uma elite e tinha a outra galera, nós 
todos da classe-média, bundões do Maristas e do Vieira. Então, entrei na 
universidade com 17 anos. Em 1972, quando entrei para a faculdade de 
arquitetura, era uma outra geração, diferente daquela que pegou um Brasil 
pré-ditadura e pré-1968. Ainda assim, nós pegamos um Brasil aonde o 
inimigo era claro, aonde as coisas eram ‘ou lá ou cá’. E você tinha que tomar 
um partido nisso, você não podia ficar no meio, porque se você estava no 
meio você estava do lado de lá, você estava contribuindo. A gente tinha essa 
consciência, de que quem estava no meio, não tinha posição, estava 
ajudando ao lado de lá. Ou você radicalizava e colaborava pro lado de cá ou, 
então, você estava colaborando com o outro lado. O outro lado era o Estado 
e aquele estado de coisas, a repressão e o governo. Em 1972, eu peguei isso. 
Pessoas que desapareceram, que eram casadas ou que tinham relação com 
pessoas que estavam desaparecidas e de viver essa paranóia na universidade. 
Era uma paranóia real, porque acontecia de fato e naturalmente gerava uma 
paranóia. E gerava uma precaução e uma desconfiança da mãe e do pai. 
Então, por exemplo, eu tinha um colega que teve que prestar serviço militar, 
porque fez 18 anos dentro da universidade e teve que fazer, não conseguiu 
escapar. Ele era execrado, ninguém olhava pra ele na Escola de Arquitetura. 
Enfim, todo mundo desconfiava dele. Aí, eu entrei na universidade em 1972, 

                                                 
49 “1968 - o ano que não terminou” é o feliz título do livro homônimo do jornalista Zuenir Ventura, em que ele 
reconstitui os eventos relacionados a este momento crítico na vida do Brasil. 
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que foi o período mais duro mesmo e aí, eu entrei logo para o Diretório. Eu 
sempre era colocado meio de escanteio, porque eu era novo e estava 
chegando e ninguém sabia direito. Então, não participava das decisões da 
cúpula e tal, mas fui chegando perto, cada vez mais. Já participei do Cuca, 
participei de um grupo de teatro, aí comecei a fazer teatro mesmo, foi na 
universidade. Esse teatro universitário. E, também, era uma coisa coletiva, 
não tinha uma direção central, tinham líderes que sempre davam parâmetros, 
mas não tinha um diretor. Era uma coisa meio grupal, coletiva, a gente fazia 
texto, figurino, cenário, tudo junto. Roteiro, direção e atuava. Eu comecei 
teatro também por essa porta, então aí comecei uma coisa de politização, de 
consciência de fato do que estava acontecendo e dessa paranóia, do medo de 
encontros clandestinos. Aqui no Vila Velha tinha encontros pra reestruturar a 
UNE, o DCE. Aí se criou o CUCA, que era o Centro Universitário Cultura 
Arte, que era meio um selo fantasia dessa coisa. Então, isso permitia que se 
tivessem reuniões pra organizar coisas culturais, mas de fato se discutia 
muita política nessas reuniões. José Augusto colaborou muito com isso. 
Então, quer dizer, é uma geração comprometida mesmo com a mudança, 
com o pensamento, com essa vanguarda que mistura raiz com 
contemporaneidade, com o futuro. E que mistura política com estética 
claramente, por uma decisão, por uma opção, porque a política e a estética 
estão juntas inevitavelmente, quer queira ou não. Mas você pode ter 
consciência disso ou não, e aí quando não tem, se ferrou, porque faz o jogo 
ao contrário. Mas enfim, eu sou (eu sinto assim) de uma última fornada 
dessa geração de 60. Eu sou a geração dos 70 (MEIRELLES, 2005, s. p.). 

Em Porto Seguro, uma parte do grupo - Edison da Luz, Joel Estácio e Márcio 

Meirelles - permanece por aproximadamente por 3 meses, contando com a visita regular de 

outros integrantes. Enquanto Edison e Joel, especializados no trato com o cipó fabricavam as 

figuras, transformando a antiga cadeia da cidade em atelier improvisado, Márcio coordenava, 

com a presença eventual de Maria Eugênia, as oficinas de teatro que incluíam pessoas das 

mais diferentes faixas etárias e classes sociais. A intenção inicial, posteriormente descartada, 

era levar todos para a apresentação na Bienal. Essa foi uma experiência na qual, por fim, o 

grupo conseguiu colocar em prática sua proposta de integração entre arte e sociedade, 

apregoada desde o seu início. O trabalho desenvolvido, que agora absorvia a experiência 

teatral, incorporava, e também inventava, personagens lendários da região, como o Jarapiti e o 

Marubatã, alguns deles frutos da imaginação de Edison. 
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Fig. 51 –  Projeto Ambiental III. Fonte: Revista Vida das Artes, Rio de Janeiro, nº 5, ano 1, p. 60, out.-nov. 1975. 

 

 

 
Fig. 52 –  Projeto Ambiental IV. Alunos do curso de teatro promovido pelo Etsedron em Porto Seguro com Edison da Luz e 

Márcio Meirelles sentados ao centro e Joel Estácio na extrema direita. 1977. 
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        No mesmo ano, o grupo50 participa com o PROJETO IV da XIV Bienal 

Internacional de São Paulo. O Etsedron mantém a estrutura básica de suas ambientações, 

compostas por figuras confeccionadas com fibras naturais que interagem com atores ou 

dançarinos. Aliás, uma proposta que atravessa toda a década de 1970 praticamente inalterada.  

O trabalho continuou provocando reações intensas. Para Frederico Morais: “O 

Etsedron, como o próprio nome indica, atua às avessas de qualquer grupo com uma estratégia 

e táticas bem definidas, limitando-se a repetir, como um vídeo-teipe, a sua primeira e 

desastrosa atuação: o folclore da miséria, o exótico regional” (MORAIS, 1979, p. 55). Já 

Olney Kruse permanece fiel na defesa do grupo: “Isto não é literatura. Menos ainda poesia 

trágica. Isso é uma realidade nordestina. E é também, a mais contundente, lúcida e brasileira 

obra de arte exposta na XIV Bienal de São Paulo inaugurada sábado último” (KRUSE, out 

1977, p. 27). O tom apaixonado dos críticos prós e contra, dá uma idéia das polêmicas que 

agitaram esta Bienal que acabou dando o grande prêmio ao grupo argentino “Grupo dos 

Treze” e com isso gerando reações indignadas de protesto. Frans Krajcberg recusou uma 

premiação secundária e tentou transferi-la para o Etsedron, que, por sua vez também não a 

aceitou. 

 
 
 

 
 

Fig. 53 – Projeto Ambiental IV. GRUPO BAIANO FOI CAUSA DO FINAL CONTURBADO DA BIENAL. Jornal da 
Bahia, Salvador, 12 out. 1977. 

 
 
 

                                                 
50 Conforme catálogo: Edison da Luz, Chico Diabo, Antoneto, Milton Sampaio e Luís Tourinho (artes plásticas); 
Márcio Meirelles, Maria Eugenia Millet e Rita Matos (teatro); Djalma da Silva Luz (música); Carlos Sampaio 
(poesia); Eduardo Cheade (cinema); Hamilton Luz, José Olavo de Assis e Claudia Wudmuller (fotografia); 
Durval Benício da Luz e Célia Maria da Luz (medicina tropical); Tiburcio Barreiros e Altamirando Luz (direito); 
Carlos Alberto Parracho e Manuel Ribeiro Carneiro (ciências políticas e sociais); Vera Lúcia de Paula e Felipe 
Benício da Luz (estudos etnográficos); Matilde Matos e Carlos Ramón Sanchez (comunicação) (Catálogo Geral 
da XIV Bienal de São Paulo, 1977, p. 76). 
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Fig. 54 – Projeto Ambiental IV. Proposta apresentada a organização da XIV Bienal de São Paulo. 1977, p.1. 
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Fig. 55 – Projeto Ambiental IV. Proposta apresentada à organização da XIV Bienal de São Paulo. 1977, p.2. 
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           Fig. 56 – Projeto Ambiental IV. A BIENAL DA BAHIA. O Estado de São Paulo, São Paulo, 3 out. 1977. p. 27 

 
 
 
 

 

Fig. 57 –  Projeto Ambiental IV. 1977. Fonte: Arquivo Histórico da Fundação Bienal de São Paulo. 
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A apresentação do grupo na Bienal, em si mesma, já implicava na criação de um 

outro trabalho, em parte porque o Etsedron incluía propositalmente a dimensão da 

performance nas suas Ambientações e em parte porque a improvisação e a estrutura algo 

circense da equipe também davam a tônica do trabalho. Neste momento, misturavam-se 

integrantes que tinham vivências diferenciadas de todo processo, além disso, a criação de 

novas figuras com cipós e a mutação dos ambientes continuavam: 

Chegando na Bienal não tinha um plano careta, no sentido de ter uma planta 
da exposição, tudo pronto e tal. Não, foi chegando, jogando terra, metendo 
barro, metendo as figuras, bota daqui, tira dali. E mudava também, não 
ficava eternamente igual. [...] Sei que, por exemplo, essa integração de 
música com teatro, coreografia com teatro e tal, se deu lá em São Paulo. Na 
própria Bienal. Não lembro se a gente teve uma conversa prévia aqui antes 
de ir. Mas lembro que a gente não tinha nenhuma intimidade com parte das 
pessoas, foi inventar lá alguma coisa. E era isso, era um pouco ficar lá na 
terra, ajudar a montar as coisas. Tinha uma coisa de terra, em toda a 
instalação tinha terra. Era num pátio externo, chovia, e a gente sujou a 
Bienal inteira. Era uma coisa impactante, porque aquela terra, aquela coisa 
bruta ali no meio de São Paulo. São muito lindas as esculturas dele. E essa 
instalação era muito linda, muito forte. E nós quatro, eu, Maria Eugênia, 
Lícia Morais e Jorge Santori, quase nus, vestidos com aquelas coisas de 
cânhamo e de corda e, não sei quê. Aí, de repente a gente saía andando, 
fazíamos rituais, saíamos andando pela Bienal afora, carregando uma 
escultura como se fosse um morto. Aí, já misturou Porto Seguro com 
Nordeste, com retirante, com essa coisa do ciclo da morte, da vida e do 
êxodo também. Era impactante. Mas acho que só fizemos isso na primeira 
semana, no primeiro fim-de-semana. [...] Eram muitas esculturas, e além 
delas Edison ainda ficava fazendo lá na Bienal, fazendo coisas. Era um 
processo. Eu lembro que ele ficava lá com os cipós, cortando, amarrando, 
mostrando o processo também, mesmo fazendo a instalação, a instalação 
também era com cipó, também era tudo amarrado. E ele continuava o 
processo, não parava. Ele ficava lá conversando com as pessoas. E eu acho 
que a performance dele era muito melhor do que a nossa (MEIRELLES, 
2005, s.p.). 
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Fig. 58 –  Projeto Ambiental IV. Etsedron. 1977. 1 fot., p&b. Fonte: Arquivo Histórico da Fundação Bienal de São Paulo. 
 
 
 
 

 
 

Fig. 59 –  Projeto Ambiental IV. Etsedron. 1977. 1 fot., p&b. Fonte: Arquivo Histórico da Fundação Bienal de São Paulo. 
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Fig. 60 –  Projeto Ambiental IV. Etsedron. 1977. 1 fot., p&b. Fonte: Arquivo Histórico da Fundação Bienal de São Paulo. 

 

 

 
 

Fig. 61 –  Projeto Ambiental IV. Etsedron. 1977. 1 fot., p&b. Fonte: Arquivo Histórico da Fundação Bienal de São Paulo. 
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De volta a Salvador, o grupo tentou expor pela primeira vez em sua cidade, sem 

sucesso. A trajetória de polêmicas e de confrontos – inclusive no plano pessoal – do grupo e 

de alguns de seus integrantes, particularmente de Edison da Luz, contribuiu para manter as 

portas fechadas:  

O que mais frustra os nossos artistas, além da desconfiança com que ele é 
olhado, é o boicote insidioso e nunca aberto que ele sofre [...] Caso muito 
típico e não único, [...] é o caso do Projeto Etsedron. As figuras estão desde 
janeiro, em franco estado de deterioração, no Solar do Unhão. Tudo pronto, 
tudo engatilhado para ser mostrado ao público baiano pela primeira vez, 
Edison da Luz e Chico Diabo levaram exatamente 3 meses subindo e 
descendo a ladeira todos os dias, mas a verba que precisavam para a 
montagem, uns míseros 24 cruzeiros, jamais saiu. [...] Mas o jogo-de-
empurra entre diretor da fundação e o diretor do museu continuou até o dia 
em que este declarou “agora é tarde demais, desgastou-se” (MATOS, mai. 
1978).  

Frente a tantos obstáculos externos e, também a sua própria incapacidade interna de 

manter na equipe outros membros criativos que desenvolvessem opções à liderança de 

Edison, o grupo51 foi perdendo suas forças, decidindo promover a queima ritual das peças 

remanescentes em Jauá, no Litoral Norte do Estado, e enviar suas cinzas para a I Bienal 

Latino-Americana em São Paulo, em 1978, sob o título de “A Morte do Mito”, de acordo com 

o tema da Bienal (Mitos e Magia) e agora denominado de Instalação Ambiental (PROJETO 

V). A ausência da ambientação e das figuras orgânicas descaracterizará o trabalho, indicando 

seu declínio. A documentação do ritual da queima, receberá o título de “Metagênese e 

Apocalipse”. Participam52 ainda da retrospectiva da 15ª Bienal Internacional de São Paulo, 

em 1979, que se torna o marco de interrupção de sua trajetória. 

 

 

 

                                                 
51 Segundo o catálogo oficial da I Bienal Latino-Americana, o Etsedron participa composto por: Edison da Luz 
(coordenador); Jonicael Cedraz de Oliveira (cinema); Hamilton Benício da Luz, Jamir Teixeira (fotografia); Paul 
Emile Felloni de Matos, Ivan Matos, Joel Estácio Barbosa, Justino Marinho, César Romero, Maria Bethânia, 
Jorge Cresta Guinle, Helena Valverde, Zu Campos, Milton Sampaio, Chico Diabo, Claúdia Windmuller, 
Valquiria Chiarion  (artes plásticas); Vander Alves Prata (jornalismo e comunicação); Clyde Morgan (dança); 
Eduardo Barude Jayme, Altamirando Luz (advogado), Pita, Didi, Raquel Peixoto dos Santos, Bráulio Ramos de 
Aquino, Djalma da Silva Luz (música); Felipe Benício da Luz (ambientação), Nilza Barude (artes plásticas e 
etnografia); Durval Benício da Luz (medicina rural); Célia Maria da Luz (medicina); Rita de Cássia Matos 
(sonoplastia e iluminação) (catálogo geral da I Bienal Latino-Americana, p. 76, 1978). 
52 O grupo apresenta então sua última formação: Edison da Luz, Luiz Tourinho,  Joel Estácio Barbosa, Eros 
Oggi, Durval Benício da Luz, Johana Maria Neubauer, Palmiro Cruz, Altamirando Luz, Raimundo S. Tição, 
Luiz Pontual de Oliveira, Djalma  Silva da Luz e Rita de Cássia Matos (carta enviada pelo grupo a organização 
da Bienal e incluída nos anexos da dissertação).  
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Fig. 62 – Figuras do Etsedron no MAMB. foto: ÁVILA, Cid. Etsedron. 1978. 1 fot., color. 10 cm X 15 cm. 

 

 

Fig. 63 – Figuras do Etsedron no MAMB. foto: ÁVILA, Cid. Etsedron. 1978. 1 fot., color. 10 cm X 15 cm. 
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Seria difícil estabelecer um diagnóstico definitivo sobre os motivos que levaram o 

Etsedron a esse final melancólico, sem sequer ter se apresentado na Bahia. Permanece, 

entretanto, atualíssimo, um outro diagnóstico, mais geral, e também de alguma maneira, 

ligado ao grupo, traçado por Olney Kruse. Trata-se de uma avaliação sobre as artes visuais 

brasileiras, materializada em um polêmico artigo publicado no catálogo da XIII Bienal 

Internacional de São Paulo, em 1975, que gerou uma chuva de protestos, incluindo um 

abaixo-assinado no qual constavam personagens de destaque do circuito de arte: 

[...] é preciso parar. Parar e pensar. Mudar e construir. Construir 
mergulhando – com sinceridade e sem demagogia ou falso ufanismo – na 
nossa realidade cultural. Nos nossos problemas pessoais, políticos, 
econômicos. No nosso folclore tão odiado; incompreendido, desconhecido e 
mal amado. É preciso esquecer o fascínio. O delírio também. É preciso ter a 
coragem da humildade e ver o que somos. A arte brasileira só será respeitada 
e admirada lá fora e por nós mesmos quando ela for uma extensão natural do 
que somos. Caso contrário, ainda vão continuar sorrindo de nossos trabalhos, 
de nosso número sempre maior de artistas expondo o arremedo (subproduto) 
da arte do mundo (KRÜSE, 1975, p. 56). 

Também permanece atual uma parte da ideologia defendida pelo Etsedron, que pode 

ser sintetizada no depoimento de Edison da Luz:  

Sempre achei que como artista cabia a mim dizer que era brasileiro e 
subdesenvolvido, sem pejo, sem falsas cores para ocultar o que existe. Só daí 
podia partir uma arte para mim verdadeira (CAMPOS, out 1977, p. 1). 
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3.2 POÉTICA ETSEDRON 

 

 
 
Fig. 64 – Ensaio fotográfico em Porto Seguro. Foto: LUZ, Hamilton. Etsedron. 1977. 1 fot., p&b. 10 cm X 15 cm. 

 

A opção do Etsedron pela referência a palavra Nordeste e, portanto, pelo conceito 

implícito em seu uso como nome-manifesto, na forma de um anagrama, no qual ela é escrita 

ao inverso, corresponde metaforicamente à geografia estética da sua poética, a representação 

do Nordeste rural. Teceremos a partir desta constatação, reflexões sobre esta poética que serão 

ilustradas por um ensaio fotográfico feito pelo fotógrafo Hamilton Luz, integrante do grupo, 

onde o ator e diretor teatral Márcio Meirelles interage nas praias de Porto Seguro, em 1977, 

com as figuras em cipó concebidas por Edison da Luz. Estas mesmas figuras comporiam mais 

adiante o PROJETO IV, apresentado pelo Etsedron na XIV Bienal Internacional de São 

Paulo.  

Acreditamos que este ensaio fotográfico se configure como uma síntese feliz da 

proposta estética e ideológica do grupo na medida em que consegue incluir a dimensão 

performática que existia na proposta do trabalho. Ele também traduz a relação de permanente 
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confronto percebida pelo Etsedron entre o artista brasileiro frente à colonização cultural 

estrangeira:  

Edson criou um personagem que era meio que um monstro, que sugava as 
pessoas, que é aquele bicho que tem eu embaixo e que é que está assim na 
minha cabeça, que sugava a energia, o pensamento, o cérebro das pessoas e 
que era um pouco isso do colonizador (MEIRELLES, 2005, s. p.). 

 
 
 

  
 

Fig. 65 – Ensaio fotográfico em Porto Seguro. Foto: LUZ, Hamilton. Etsedron. 1977. 1 fot., p&b. 10 cm X 15 cm. 
 
 
 

 
O Brasil foi desde sempre um objeto inspirador de um repertório pródigo de signos53 

referenciais, próprios a um paraíso tropical, a começar pelas descrições presentes na carta de 

Caminha enviada ao rei de Portugal, quando do descobrimento do Brasil, onde são abundantes 

as descrições das lindas praias, florestas, araras e mulheres nuas, imagens que ainda hoje 

povoam a expectativa de muitos estrangeiros com relação ao país. A zona rural nordestina - os 

sertões -, ao contrário, sempre se apresentaram como uma incógnita, uma região agreste e 

                                                 
53Trabalharemos aqui com o conceito de signo de Lúcia Santaella: “Em uma definição mais detalhada, o signo é 
qualquer coisa de qualquer espécie (uma palavra, um livro, uma biblioteca, um grito, uma pintura, um museu, 
uma pessoa, uma mancha de tinta, um vídeo etc.) que representa uma outra coisa, chamada de objeto do signo, e 
que produz um efeito interpretativo em uma mente real ou potencial, efeito este que é chamado interpretante do 
signo” (SANTAELLA, 2002, p. 8). 
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hostil, cenário de uma vida árdua, onde a natureza antes que amiga e cúmplice hedonista, se 

mostra agressiva, gerando com seu sol escaldante e sua vegetação espinhosa, elementos 

perigosos e desafiantes à ordem estabelecida, como Canudos, jagunços e cangaçeiros.  

 

 

 
Fig. 66 – Ensaio fotográfico em Porto Seguro. Foto: LUZ, Hamilton. Etsedron. 1977. 1 fot., p&b. 10 cm X 15 cm. 

 

 

De Antônio Conselheiro a Glauber Rocha, passando por Lampião, os sertões 

nordestinos, imortalizados por Euclides da Cunha no livro homônimo, sempre foram uma face 

brasileira pouco conveniente para a propaganda oficial. O flagrante abandono por parte do 

Estado e suas ostensivas relações com as oligarquias locais, deixam transparecer as perversões 

sociais existentes no país. Uma realidade que não escapa a olhos mais argutos, como 
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demonstra o artigo escrito por Bruno Zevi a respeito da proibição pelo governo militar em 

1965 da exposição “Nordeste Brasileiro”, organizada por Lina Bo Bardi em Roma: 

O Nordeste brasileiro seco e agreste, habitado por homens escravizados 
numa condição semi-feudal, transformou-se nos últimos anos, por força dos 
movimentos de liberação reunidos nas ligas camponesas, em símbolo do 
país. Sua história tem a força trágica da miséria camponesa. Sua produção 
figurativa é pré-artezanal, mas possui uma dignidade estética que é justo 
reconhecer e valorizar no brusco salto entre uma cultura quase de tradição 
oral e a era industrial. Objetos de uso, afastados do folclore, objetos, mais 
que obras de arte, executados com latas de lubrificantes americanos, 
madeira, palha, refugos, páginas de revistas velhas, retalhos de pano que 
chegam à carradas do sul em velhos caminhões. Deste material são feitos os 
utensílios domésticos, os ex-votos, os brinquedos, as colchas de retalhos, as 
carrancas, cabeças policrômicas de animais fixadas na proa de grandes 
saveiros do Rio São Francisco. São objetos desconcertantes, que também 
podem ser tomados por pop-art, como recentemente aconteceu em Paris. 
Trata-se no entanto justamente o oposto do pop-art: por que nunca são gestos 
de integração, mais ou menos passiva, de uma cultura economicamente 
avançada, e sim esforços de uma sociedade condenada a morte, que denuncia 
a sua existência intolerável” (apud MATSUDA, 1995, p. 58). 

 

 

 
 

Fig. 67 – Ensaio fotográfico em Porto Seguro. Foto: LUZ, Hamilton. Etsedron. 1977. 1 fot., p&b. 10 cm X 15 cm. 
 

 



 120

 
 

Fig. 68 – Ensaio fotográfico em Porto Seguro. Foto: LUZ, Hamilton. Etsedron. 1977. 1 fot., p&b. 10 cm X 15 cm. 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 69 – Ensaio fotográfico em Porto Seguro. Foto: LUZ, Hamilton. Etsedron. 1977. 1 fot., p&b. 10 cm X 15 cm. 
 



 121

Nesse sentido, a iniciativa do grupo em dirigir seu foco ao universo rural nordestino, 

ao interior, aliando-se metaforicamente a sua tradição de revoltas e confrontos era pertinente a 

sua própria proposta, de ruptura artística. Existem, porém, singularidades no Etsedron que o 

diferenciam de outras propostas de uma estética nordestina. A própria inclusão da Bahia no 

contexto nordestino - oficialmente feita pelo IBGE apenas em 1969 –, será sempre 

diferenciada pela existência do enclave afro-brasileiro em que se configura a região do 

Recôncavo Baiano, aliás, local de origem do Etsedron e da grande maioria de seus 

integrantes. Devemos salientar, então, que o Nordeste do Etsedron, decerto, não é exatamente 

o mesmo Nordeste imaginado, por exemplo, pelo Movimento Armorial. 

 

 

  
Fig. 70 – Ensaio fotográfico em Porto Seguro. Foto: LUZ, Hamilton. Etsedron. 1977. 1 fot., p&b. 10 cm X 15 cm. 

 

 

O movimento cultural conhecido como Movimento Armorial surgirá também no 

começo da década de 1970, no estado de Pernambuco, igualmente engajado na resistência à 

invasão cultural norte-americana. Encabeçado por nomes como Ariano Suassuna, Francisco 

Brennand e Gilvan Samico, terá o mesmo objetivo presente no Etsedron, no sentido de criar 

uma arte erudita a partir da pesquisa das raízes populares nordestinas. A palavra armorial é 
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relativa a heráldica e ao estudo dos brasões, revelando a intenção de se resgatar os signos que 

compõem a cultura popular brasileira. 

Existe talvez a diferenciar essas duas abordagens estéticas do Nordeste - Movimento 

Armorial e Etsedron - significativas diferenças. No caso pernambucano, é nítida e assumida, a 

presença de uma sensibilidade mais européia, ainda que plebéia, enquanto no grupo baiano, se 

faz perceptível, uma sensibilidade provavelmente mais africana, ancorada em uma tradição 

capaz de perceber em uma pedra – como acontece no candomblé - a existência de uma 

divindade a ser cultuada. 

 

 

 

 
 

Fig. 71  – Ensaio fotográfico em Porto Seguro. Foto: LUZ, Hamilton. Etsedron. 1977. 1 fot., p&b. 10 cm X 15 cm. 

 

 

Aqui voltamos a chamar a atenção para o fato de estarmos trabalhando nesta 

dissertação com reproduções fotográficas das ambientações e performances do Etsedron, e 

dos prejuízos inevitáveis de tentarmos fruir ou comparar uma poética visual deslocada de seu 

suporte e contextos originais, que, neste caso, mesclava uma linguagem contemporânea das 
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artes visuais com a apropriação de técnicas artesanais do manejo do cipó e de outras fibras 

naturais:  

A característica básica do modo de produção artesanal está na realidade 
matérica das imagens, quer dizer, na proeminência com que a fisicalidade 
dos suportes, substâncias e instrumentos utilizados impõe sua presença 
(SANTAELLA, 1998, p. 163). 

 

 

 
Fig. 72  – Ensaio fotográfico em Porto Seguro. Foto: LUZ, Hamilton. Etsedron. 1977. 1 fot., p&b. 10 cm X 15 cm. 

 

Será, sabemos desde já, uma fruição imperfeita, mas ainda assim necessária, visto 

que as ambientações do Etsedron, pelo próprio material perecível com que foram 

confeccionadas e pelo descaso com que foram tratadas pelas instituições de arte na Bahia, 

desintegraram-se com o tempo. Entretanto, relatos de pessoas que presenciaram os trabalhos 

do grupo atestam o grande impacto que causavam frente ao público, gerando algumas vezes, 

reações catárticas. Percebemos pelas fotos, e pelas informações sensoriais que elas 

disponibilizam, formas sinuosas e retorcidas, linhas a serviço de uma imprevisibilidade 

orgânica. A superfície do cipó deixa aflorar sua aspereza táctil e embora a maioria das 

reproduções das fotos – em preto e branco - não nos permita associarmos cores às figuras, 

percebemos claramente que elas estão de alguma forma pigmentadas. A impressão geral é de 



 124

uma vida bruta e primitiva, uma realidade que se desdobra em um contexto de penúria, alheia 

a uma noção contemporânea de civilização: 

Há na combinação de crueza e atmosfera animista do nordeste rural, 
reverberações que entram numa outra dimensão além da comunicação. [...] 
Assolados por secas constantes ou enchentes esporádicas, a região desperta 
aquele mesmo sentimento que temos diante de pedras soltas, que parecem ter 
uma vida misteriosa a envolve-las. [...] Arquétipos espreitando atrás da vida 
cotidiana do homem pra criar nele um forte impacto psicossomático. [...] O 
Etsedron é um projeto ambiental de integração de artes plásticas, literatura, 
música, dança e cinema, para apresentar fundamentos etnográficos do 
homem rural do Nordeste do Brasil, num inter-relacionamento do contexto 
artístico ao social, econômico e geográfico (ASPECTO II – ANIMISMO, 
out 1973, p. 3). 

 
 

 

 
 

Fig. 73 – Ensaio fotográfico em Porto Seguro. Foto: LUZ, Hamilton. Etsedron. 1977. 1 fot., p&b. 10 cm X 15 cm. 

 

Os espantalhos do Etsedron também indicam o mundo rural de forma muito 

singular, internalizando-o em diferentes níveis. As silhuetas retorcidas que são delineadas 

remetem aos homens e animais esqueléticos, vitimados pela fome e pobreza, enquanto a 

opção pelo uso de material orgânico nativo, aponta para seu lugar de origem: a zona rural. 

Outro indício de Nordeste, mais subjetivo, é formado pelas técnicas dos artesãos locais no 

manejo desse material, que foram absorvidas e utilizadas pelos artistas, o que insere as 
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ambientações dentro do que Santaella e Noth (1998) classificam como paradigma pré-

fotográfico, ao mesmo tempo transportando para o trabalho o paradigma tecnológico 

vivenciado pela própria comunidade: 

Como é que vai fazer um trabalho que não seja folclórico e que seja de peso? 
Eu tinha ido a Arembepe, ainda estava procurando... Só tinha o nome 
Etsedron. Aí vi o cara fazendo aquelas casas de taipas, entendeu? Mostrando 
a nossa arquitetura, o museu do homem do campo, essas coisas todas. Eu vi 
em Arembepe que tinha uma árvore que tinha um bocado de cipó caboclo, 
parecia com ferro, aí eu digo: ‘Ora, rapaz, vou trabalhar com esse cipó’. 
Entrei em Camaçari, ali por dentro e vi um cara que trabalhava com caçuá: 
Vivi do Caçuá. Ele trabalhava com cipó, fazia caçuá. Aí passei uns dias 
olhando ele trabalhar com o caçuá. ‘Vivi, quanto tempo leva o caçuá?’, 
‘Rapaz, isso aí leva anos’. Isso é pra fazer pra burro, pra cacau, essas coisas 
todas. Aí eu disse, agora é por aqui. Comecei... agora vamos traduzir as 
coisas do Nordeste. O cipó por ele mesmo, já é a tragédia. Por mais que você 
queira fazer uma figura agradável. Como se fosse até aquelas coisas gregas, 
bonitinhas... quando você faz com o cipó, ele vai secando, ele vai sofrendo 
uma metamorfose, entendeu? Aí você tem que se acostumar com isso. 
Começamos a fazer o trabalho, então pegamos alguns artistas que 
começaram a aprender, a trabalhar comigo em cima disso, aí tinha uma série 
de macetes: o corte do cipó que bichava, aí você via que cortava na lua cheia 
bichava, sem lua bichava, aí eu não tô entendendo mais nada... E o cara 
fazia, sempre cortava e os caçuá dele não bichavam, né? Caía aquele cipó e 
até hoje eu ainda tenho lá. Tinha uma coisa também: eu não conhecia a 
técnica de amolecimento... Ele disse: ‘Olha, a melhor maneira de trabalhar é 
dentro do local’. Foi aí que eu comecei a viajar, entrar no mato, fazia a 
figura lá dentro mesmo (LUZ, 2005, s. p.). 

 

 
 

Fig. 74 – Ensaio fotográfico em Porto Seguro. Foto: LUZ, Hamilton. Etsedron. 1977. 1 fot., p&b. 10 cm X 15 cm. 
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É interessante notar como esse objeto dinâmico tão particular que é a realidade 

sertaneja os induziu a mediarem signos viscerais, a altura de sua verdadeira natureza:  

Você tinha normalmente uma idéia do que queria fazer e tinha também um 
espaço para a espontaneidade. Poderia começar fazendo uma figura humana 
e terminar com a figura de um cavalo. Uma pessoa poderia começar uma 
peça e outras darem continuidade (ALMANDRADE, 2004, s. p.).  

 
 

 
 

Fig. 75 – Ensaio fotográfico em Porto Seguro. Foto: LUZ, Hamilton. Etsedron. 1977. 1 fot., p&b. 10 cm X 15 cm. 
 

 

Nos faz também refletir sobre o impacto dessas figuras antropomórficas, que são os 

espantalhos, capazes de produzirem significado inclusive para outras espécies animais, além 

da humana, pois não podemos nos esquecer da sua utilização ancestral em plantações, com o 

objetivo de protegê-las das investidas dos pássaros. A sintonia com a natureza e com as 

populações que vivem dela, dava a tônica do trabalho e reforçavam o tom animista, como 

podemos acompanhar neste trecho do memorial descritivo do PROJETO I enviado junto com 

a inscrição a XII Bienal Internacional de São Paulo: 

Na representação das figuras humanas utilizamos cipós quase que em sua 
forma original, ninhos de querequecheu, flechas de pindoba, dendê, ouricurí 
e outras plantas da região, ninhos de barro, somente elementos que a 
natureza em torno nos oferece, não só porque eles se adaptam melhor aos 
nossos propósitos de mostrar o homem e sua dependência total da natureza, 
mas também pelo aspecto de pobreza, de ter de se restringir ao que a 



 127

natureza produz, por falta de poder aquisitivo para conseguir o produto 
industrializado. Todo o projeto foi executado junto a uma vila de pescadores 
(Guajeruz) a uns dez quilômetros de Arembepe, onde ficamos em condições 
bem semelhantes às do homem da região. Entendemos com eles a 
importância do rio que passa perto, suas vazantes, suas enchentes, sua 
poluição pela Tibrás. Assistimos a partos, rezamos em sentinelas de velórios, 
fomos com eles aos candomblés e aos sambas de roda, convivemos com 
Ângelo, cavalo de Iansã, que recebe o Boiadeiro. Sentimos a falta do 
telefone, da eletricidade e da televisão, considerada até bem pouco um 
castigo, pode também ser uma benção. O banho no rio. O misticismo, as 
crenças, os remédios de folhas e raízes e a estranha mitologia passada de 
boca em boca acabou por nos afetar (Memorial Descritivo, incluído nos 
anexos, 1973, s. p.).  

 

 

     
 

Fig. 76 – Ensaio fotográfico em Porto Seguro. Foto: LUZ, Hamilton. Etsedron. 1977. 1 fot., p&b. 10 cm X 15 cm. 
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Não por acaso, as instalações/ambientações se tornaram desde as últimas décadas do 

século XX, uma das estruturas sígnicas mais utilizadas pelos artistas plásticos de todo o 

mundo. O simulacro de realidade que lhes é intrínseco parece particularmente apropriado para 

revelar a natureza de objetos dinâmicos extremamente complexos ou pelo menos para criar 

recortes complexos desses mesmos objetos. Intuitivamente os artistas perceberam sua natural 

adequação para a exploração da dimensão simbólica do signo, embora tenhamos que assinalar 

que, se enquanto estruturas de significado, possam estar especialmente aparelhadas para 

operar dentro do universo das artes visuais, também é verdade que não raro se apresentem 

como discursos vazios, incapazes de magnetizarem os espectadores nos museus e galerias.  

 

 

 

 

Fig. 776 – Ensaio fotográfico em Porto Seguro. Foto: LUZ, Hamilton. Etsedron. 1977. 1 fot., p&b. 10 cm X 15 cm. 
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Fig. 78 – Ensaio fotográfico em Porto Seguro. Foto: LUZ, Hamilton. Etsedron. 1977. 1 fot., p&b. 10 cm X 15 cm. 

 
 

O preenchimento desses vazios é talvez o grande diferencial do Etsedron, enquanto 

uma proposta de vanguarda radicalmente nacional. Conseguiram produzir o estranhamento 

estético que desautomatiza o olhar, ao mesmo tempo em que operavam simultaneamente e 

com grande intensidade nas diferentes dimensões de significado do signo. Um desafio que 

permanece para as propostas de vanguarda: filosofar sofisticadamente uma poética, sem 

renunciar ou mesmo descuidar dos níveis de energia e emoção, ingredientes fundamentais em 

uma obra de arte e que cada vez mais são negligenciados, em nome de malabarismos 

conceituais que apenas conseguem empobrecer a relação dialógica sugerida pela arte. 

As implicações de tal transcendência acabam sendo óbvias, e talvez expliquem parte 

dos percalços enfrentados pelo Etsedron, na medida em que renunciam a produção de uma 

arte decorativa ou de entretenimento, exigindo uma assimilação crítica por parte do 

observador, gerando um produto de difícil assimilação pela indústria cultural e pelo cidadão 

urbano comum. 
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Fig. 79 – Ensaio fotográfico em Porto Seguro. Foto: LUZ, Hamilton. Etsedron. 1977. 1 fot., p&b. 10 cm X 15 cm. 

 

Temos então este caráter vanguardista do grupo, definido como um outro fator, a 

distingui-lo dentro do espectro de uma arte nordestina, tal como defendida pelo Movimento 

Armorial, o qual, inclusive, se mostrava particularmente interessado no teor medieval da 

herança ibérica nordestina. Mas, mesmo na esfera da vanguarda, o Etsedron irá se diferenciar 

significativamente de outros projetos que lhes eram contemporâneos como a Arte Povera, 

movimento com o qual foi associado. É atribuído, e talvez com propriedade, ao surgimento da 

Povera, a aceitação desfrutada pelo Etsedron junto as Bienais paulistanas, voltadas em geral 

as correntes artísticas de origem euro-americanas. Porém, uma das definições com que 

Germano Celant caracterizou a corrente italiana: “anti-iconográfica”, dá as pistas do 

distanciamento entre sua estética e a do grupo baiano, que sempre se mostrou um grande 

adepto do uso de figurações, ainda que estilizadas, em seus trabalhos.  

O Etsedron fará conscientemente ou não, uma leitura particular e local dos índices 

de contemporaneidade que são apontados pelo novo corpo teórico que emerge junto a ele e a 

outros fenômenos do período, e que envolve o conceito de  Pós-modernidade. 

 

 




