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                                                                 RESUMO 

 

A presente pesquisa situa-se na área da Sociologia da Arte, uma vez que faz reflexões 

sociológicas sobre as obras xilográficas do artista plástico alemão Hansen Bahia, interessando-se, 

principalmente, pelas representações sociais contidas em sua criação plástica erótica. 

A pesquisa compreende a obra de Hansen enquanto xilogravura e a sua relação com a obra 

de Jorge Amado, preocupando-se, sobretudo, com a relação da arte com os fenômenos sociais, no 

caso específico do artista pesquisado centra-se sobe uma leitura plástica das principais obras 

hansiana, produzidas entre as décadas de cinquenta e setenta do século passado, que apresentam 

como aspectos unificadores de sua composição a corporeidade e as condições sociais da população 

marginalizada de Salvador, residente do centro histórico da cidade, criando um paralelo entre sua 

estética e os textos amadianos. 

  

Palavras chaves: Hansen Bahia, Xilogravura, Erotismo, Sociologia da Arte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         

                                                                                                

                                          

                                                           

                                                         ABSTRACT 

 

This research is located in the Art Sociology of the area, since it makes sociological 

reflections on the woodcut works of the German artist Hansen Bahia, interesting, mainly due to 

the social representations contained in its plastic creation erotic. 

The research comprises the work of Hansen as woodcut and its relationship with the work 

of Jorge Amado, concerned above all with the art of grating with social phenomena in the specific 

case of the artist researched focuses rises a plastic reading hansiana major works produced between 

the decades of fifty and seventy of the last century, which have the unifying aspects of its 

composition corporeality and social conditions of the marginalized population of Salvador, 

resident of the historic city center, creating a parallel between their aesthetic and the amadianos 

texts. 
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INTRODUÇÃO 

                                                                           “Esse alemão recriou a Bahia”  

                                                                                                    Jorge Amado 

 

                            

                                                       Xilogravura (1) (s/d). 

                                                                                                        

O objetivo desta pesquisa é o de analisar, por meio de um viés sociológico, trinta e uma 

xilogravuras, na sua maioria compostas por elementos eróticos, do artista plástico alemão Hansen 

Bahia, produzidas entre as décadas de 1950 e 1970. Estas obras encontram-se distribuídas em 

diversos álbuns xilográficos produzidos ao longo de sua vivência na Bahia, no entanto, 20 delas 

estão presentes no seu trabalho mais famoso denominado “Flor de São Miguel”.   

Estas obras contêm signos da corporeidade humana, capazes de gerar os mais variados 

tipos de desejos e conhecimentos do universo social, permeados por situações encontradas apenas 

no cotidiano da população pobre e negra da cidade de Salvador. 

Para mim não interessam as igrejas e as praias da Bahia. Meus temas são todos humanos; 

as negras do folclore, as crianças pobres de Salvador, os marinheiros e as prostitutas. Em 

nenhum lugar se pode pretender fonte mais poderosa, como imposicao artistica, que a 

baiana. Mas é preciso entrosar a expressao erudita com esta outra, a popular. Quanto mais 

diretamente se vincular o pintor, escultor, o gravador etc..aos problemas e aspiracoes do 

povo, tanto mais facilmente eles resolverão suas próprias questoes e encontraram um 

caminho seguro a meta buscada (Hansen) 

Dentre estas obras analisadas, selecionamos cinco xilogravuras que não possuem conteúdo 

erótico, mas que contem em seus traços uma importante carga crítica a respeito da gênese e dos 

problemas presentes dentro da sociedade baiana. São as imagens (12) e (13) a respeito dos horrores 

passados pelos negros dentro dos navios negreiros a caminho de Salvador e as imagens (16), (17) 

e (18) que fazem referência à dramaticidade das crianças abandonadas pelas ruas do Pelourinho. 

Foram anexadas ainda as imagens (25), (26) e (27), as únicas que não representam os costumes da 

Bahia, sendo composições que narram situações passadas por prostitutas europeias, mas que 
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servem de contraponto em relação ao pensamento figurativo contido nas demais xilogravuras 

hansianas a respeito da violência existente no universo da prostituição. 

Tal análise compreende a construção artística como um processo criativo dialético entre a 

objetividade da realidade social e a subjetividade do artista. O fato de a arte apresentar este tipo de 

atividade criativa, capaz de gerar outras percepções sobre o mundo social, reforça o poder 

interpretativo da linguagem plástica, tornando-a uma alternativa para o estudo sociológico, uma 

vez que suas imagens realçam aspectos da sociedade que os sociólogos não estão habituados a 

perceber senão não pelas linhas imaginativas do artista.  

Seguindo este princípio, o objetivo desta análise concentra-se na investigação das 

representações imagéticas da corporeidade humana e das relações sociais dos personagens 

contidas nas obras hansianas. Para tanto, foi desenvolvida uma pesquisa sobre sua composição 

plástica, utilizando-se, não apenas de teorias sociológicas, mas de fontes filosóficas e estéticas 

relevantes para o entendimento dos aspectos sociais contidos na arte.  

Outro aspecto ressaltado deste trabalho compreende a relação estreita de Hansen com Jorge 

Amado e suas produções literárias. Eles foram amigos e parceiros na criação de diversos trabalhos, 

sendo Amado um agente do campo artístico essencial para a projeção nacional do artista alemão, 

como podemos perceber em um de seus artigos escritos ao jornal “A Tarde” no ano de 1975 em 

comemoração aos vinte anos do artista na Bahia: 

Cada gravura cavada na madeira da Bahia, é um ato de amor de Hansen à terra e à gente, 

pois, nesse alemão do Pelourinho, a arte jamais se faz gratuita: nela encontramos presente, 

em todos os instantes, a marca do inumerável, de infinita solidariedade humana. Em 

realidade um humanista, com a imensa tradição da Europa e o calor, a juventude, a doçura 

do Brasil. (Jorge Amado, A Tarde, 1975) 

Utilizamos dentro deste trabalho alguns trechos dos livros do escritor baiano para auxiliar-

nos nas interpretações imagéticas das obras plásticas hansianas, enriquecendo assim nossa análise 

sobre o cenário social da Bahia do século XX. São textos que narram a vida cotidiana dos 

moradores marginalizados de Salvador e aspectos sociais e históricos do Pelourinho. 

Entendemos que o objetivo desta pesquisa não é historicizar as manifestações artísticas, 

uma vez que este campo pertence à história da arte. Contudo, para um melhor entendimento da 

dinâmica do desenvolvimento estético, é necessário compreender e ressaltar alguns aspectos da 

história da cidade de Salvador e da trajetória artística de Hansen. Neste sentido buscamos cruzar 

as manifestações xilográficas com o momento social no qual foi criada, analisando até que ponto 

sua ambiência plástica representa os fenômenos sociais à sua volta, representando experiências 

sociais dos sujeitos. 
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O presente trabalho utiliza do conhecimento gerado pela história da arte para analisar o 

espaço plástico habitado pelo artista, por entender que a pesquisa não pode ficar limitada à 

sistematização acadêmica em relação às esferas de conhecimento dos fenômenos sociais artísticos, 

restringindo-se, desta forma, às possibilidades analíticas de uma visão historicizante e totalizante 

sobre a arte.  

A sociologia da arte, assim como qualquer outro ramo da sociologia, tem como objetivo 

produzir conhecimentos racionais apresentados através de uma linguagem clara e precisa. Nossa 

análise não se esquivará deste procedimento, o que o diferencia de outros trabalhos sociológicos é 

seu objeto de estudo que consiste em analisar o conjunto de produção simbólica criadas pelo artista 

plástico alemão. 

Desta forma, partimos do pressuposto segundo o qual a criação artística carrega em si um 

determinado tipo de apreensão e compreensão do universo social no qual está inserida, contendo 

em sua expressão um determinado tipo de conhecimento a respeito dos fenômenos sociais por ela 

representados.  

Nossa análise privilegiou o estudo da linguagem artística e do pensamento plástico, no 

sentido defendido por Francastel (1990), qual seja um modo de pensar os fenômenos sociais tal 

como qualquer outro tipo de pensamento humano, contendo particularidades próprias de 

procedimentos lógicos, sendo ele “um dos modos pelos quais o homem informa o universo. Por 

conseguinte, deve necessariamente ser apreendido por uma tomada imediata de atos particulares1” 

contidos, neste caso específico, nas xilogravuras criadas por Hansen Bahia.  

Desta maneira, não iremos analisar nem o mercado da arte nem a recepção da xilogravura 

hansiana junto ao seu público, o foco deste trabalho encontra-se dentro da própria composição 

plástica, ou seja, na análise das imagens. Francastel definiu bem este procedimento: 

O essencial, a meu ver, seria que se reconhecesse a necessidade de estudar as obras da 

pintura enquanto sistemas de signos e que se lhe aplicassem os métodos rigorosos de 

interpretação que asseguraram o progresso de tantas outras ciências. Não basta mais que 

se veja em um quadro um tema anedótico: é preciso examinar o mecanismo individual e 

social que o tornou legível e eficaz (FRANCASTEL, 1990, pag.2). 

Sendo assim, a capacidade interpretativa da arte sobre a realidade social auxilia a sociologia 

na compreensão e percepção dos fenômenos sociais. Segundo Francastel, um estudo bem 

conduzido a partir das obras de arte enriquece nosso conhecimento e não apenas confirma nossa 

experiência. Isto porque o processo de criação artística possibilita transportar mimeticamente para 

                                                           
1 Francastel. A Realidade Figurativa. 2011, pág. 04. 
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a gravura fragmentos do real, transformando-a em instrumento mediador entre a realidade objetiva 

que se encontra fora do artista e sua percepção subjetiva sobre a realidade, cabendo ao sociólogo 

da arte perceber o processo de mediação e o transformar em conhecimento sociológico. Para o 

sociólogo Bruno Péquignot: 

O artista acha na realidade que ele decompõe e recompõe em sua obra relações e ligações entre 

formas, cores e luzes – e em outros campos fora das artes plásticas, tais como os gestos, os espaços, 

os sons e as palavras – inéditos, tais como foram colocados em evidencia dentro das obras de arte, e 

que podem ser apreendidos e percebidos pelo público (PÉQUIGNOT, 2008, pág. 8). 

A consciência analítica, contida no interior das xilogravuras de Hansen, sobre o cotidiano 

das prostitutas do Pelourinho, foi composta por meio de um processo de interiorização e 

subjetivação da experiência de vida do artista na cidade de Salvador. É por meio desta tomada de 

consciência artística, em relação aos fenômenos sociais, que a sociologia pode reconstruir as 

tramas constitutivas das relações sociais. 

Interpretar os signos artísticos presentes nas obras hansianas constitui-se num trabalho 

desafiador, uma vez que sua linguagem, carregada de detalhes plásticos, ainda representa um 

universo pouco frequentado pela sociologia.  

Desta forma, analisaremos as xilogravuras selecionadas utilizando uma metodologia 

sociológica que tem como procedimento analítico decompor a imagem estudada em fragmentos, 

descrevendo e estabelecendo relações entre os fragmentos da realidade social e seu material 

plástico. Agindo desta forma, pretendemos reduzir o risco de incorrer em interpretações simplistas, 

baseadas em decomposições analíticas sem consistência teórica.  

No primeiro capítulo encontra-se, além de um resumo sobre a história da xilogravura, um 

tópico a respeito dos principais elementos presentes em sua arte erótica e na trajetória de vida de 

Hansen, salientando sua estreita relação com a vida e obra de Jorge Amado. O segundo capítulo 

refere-se ao núcleo teórico da dissertação, uma vez que reúne as principais discussões sociológicas 

a respeito da arte, concentrando-se essencialmente em suas contribuições para o entendimento dos 

fenômenos sociais.  

O terceiro e último capitulo é dedicado à leitura plástica das principais obras hansianas, 

produzidas entre as décadas de cinquenta e setenta do século passado, que apresentam como 

aspectos unificadores de sua composição a corporeidade e as condições sociais da população 

marginalizada de Salvador, residente do centro histórico da cidade, criando um paralelo entre sua 

estética e os textos amadianos. 

 

CAPÍTULO I 
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1.1 A história da xilogravura e sua importância social  

 

                                                      

                                                  Xilogravura (2) (s/d). 

                          

A xilogravura é uma técnica de impressão que utiliza a madeira entalhada em relevo como 

matriz e o papel, ou outro material plano semelhante, como suporte gráfico, ou seja, podemos 

entender a xilogravura como uma imagem feita por um carimbo de madeira que permite a 

multiplicação mecânica de uma série de cópias por meio da impressão combinada entre as 

dimensões tridimensionais da matriz e as dimensões bidimensionais do papel. 

A xilogravura (2), denominada “O impressor e a musa”, foi produzida por Hansen para 

registrar o momento da prensagem da imagem, destacando-se uma característica comum à sua arte, 

qual seja: a sexualidade e as curvas femininas permeavam todo seu processo criativo xilográfico, 

desde os primeiros traços do rascunho até o momento final da prensagem do papel sobre a matriz 

em madeira. Outro aspecto trazido pelo artista nesta imagem é a representação do ato sexual em 

si, com seus braços entrelaçados nas pernas da personagem, sugerindo movimentos de pressão 

corporal mútuo, revelando o poder sedutor da mulher através de uma dança sexual na barra da 

prensa.  
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Diferentemente da escultura, onde o objeto esculpido é a obra final do artista, na 

xilogravura o objeto esculpido, a matriz em madeira, é apenas uma das partes do processo criativo 

do artista que tem como produto final o material impresso.  

A idade da técnica xilográfica é incerta. Provavelmente ela nasceu na China por volta do 

século V d.C e seu desenvolvimento ocorreu após a descoberta da técnica de fabricação do papel 

por este país em 105 a.C. Segundo Costella (2003), inicialmente este tipo de técnica foi utilizada 

para imprimir orações budistas, carta de baralho e papel moeda, vindo somente depois a ser 

utilizada como instrumento artístico.  

Outro país pioneiro na utilização da técnica xilográfica foi o Japão. No final do século VIII, 

os japoneses já utilizavam a xilogravura para estampar amuletos e talismã, contudo, foi somente 

no final do século XVII com Utamaro Kitagawa, Hokusai Katsushiraque e Hiroshige Ando que 

eles alcançaram a maestria da arte de entalhar. Dentro desta escola, denominada “Ukiyo-e”, o 

produto final do processo criativo era fruto de um gigantesco trabalho coletivo, no qual vários 

gravadores, pintores e impressores tinham como objetivo construir apenas uma única xilogravura. 

Para concluir esta obra, Costella (2003) informa que eram entalhadas inúmeras matrizes, cada uma 

contendo diferentes cores e desenhos, que no final eram alinhadas e impressas sobre uma única 

folha de papel, geralmente retratando paisagens naturais do Japão, sendo a paisagem mais 

recorrente o monte Fuji.2  

Apesar da “Ukiyo-e” ter produzido belas obras xilográficas, a aristocracia japonesa da 

época renegou seus trabalhos, por serem eles de origem plebeia. A escola somente saiu da 

marginalidade artística no século XIX, quando os europeus começaram a ter acesso a suas 

gravuras, uma vez que estavam sendo usadas como enfeite de papel para cobrir as peças de 

porcelanas compradas no Japão. 

Foram inúmeras as contribuições da xilogravura para o desenvolvimento da humanidade, 

uma delas diz respeito ao surgimento do livro no século IX. Isso porque a impressão do primeiro 

livro produzido pelo homem ocorreu por meio de uma matriz xilográfica no Oriente. Tal livro foi 

encontrado em 1900 e se referia a uma oração budista, contendo a ilustração xilográfica mais 

antiga da história. Esta xilogravura retratava Buda pregando no Jardim de Jetavana.  

                                                           
2 Monte Fuji: é a montanha mais alta do Japão, sendo um vulcão ainda ativo, porém de baixo risco de erupção. 

Encontra-se localizado a oeste de Tóquio, próximo da costa do oceano Pacífico. Devido a sua beleza, é um 

dos símbolos mais conhecidos do país, sendo frequentemente retratado em obras de arte e fotografias.  

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3quio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Pac%C3%ADfico
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fotografia
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No Ocidente a importância da xilogravura para a disseminação do conhecimento teve uma 

história semelhante, uma vez que foi também o emprego das técnicas xilográficas que permitiu a 

impressão em larga escala do primeiro livro europeu que, segundo Costella, continha 13 páginas 

e 11 gravuras, com o título “A Arte de Morrer”.  

Este acontecimento provocou uma verdadeira revolução social, uma vez que reduziu o 

valor do livro e ampliou o acesso ao conhecimento, situação impensável anteriormente devido ao 

alto custo dos manuscritos. Além deste fato, o emprego das imagens xilográficas nos livros 

facilitou o entendimento da população menos letrada em relação aos textos escritos, uma vez que 

até mesmo um analfabeto conseguia compreender a mensagem textual com o auxílio da ilustração.  

No que tange a produção artística, o efeito gerado por seu poder reprodutivo não foi 

diferente. A produção em série dos trabalhos artísticos, proporcionada pelas inúmeras 

reimpressões em sua matriz, possibilitou as primeiras aquisições de obras primas xilográficas, pela 

população de baixa renda.  

O entalhamento da madeira, como matriz gráfica, surgiu na Europa no início do século VII, 

e teve como principal função a estamparia de tecidos, porém, a utilização do papel como suporte 

gráfico iniciou-se apenas no século XIV, com o objetivo de reproduzir imagens sacras e cartas de 

baralho, sendo que a imagem mais antiga encontrada nesta região é datada de 1380, tal imagem 

relata o momento da crucificação de Cristo. 

Um ponto importante na história da arte xilográfica, foi o papel da religião para o  

desenvolvimento de seu conteúdo plástico. O tema religioso permeou as primeiras obras 

xilográficas ao redor do mundo, tanto no Ocidente como no Oriente, estando no centro dos livros 

e gravuras, ditando assim o fazer artístico dos primórdios xilográficos. Para a sociedade europeia 

da Idade Média, era Deus quem elegia os sujeitos criativos, era por meio dele que nascia a beleza 

da criação, sendo a arte o testemunho de sua grandeza e de sua sabedoria infinita, estando a beleza 

ligada à ideia de verdade.  

É importante ressaltar que o desenvolvimento da arte xilográfica se deveu muito ao seu 

papel ilustrativo dentro dos livros. O gravador Anton Koterberg, por exemplo, alcançou traços 

impressionantes após ter feito mais de 645 matrizes de madeira para ilustrar o livro, escrito em 

1493 por Hartmann Schedel, denominado de “Crônica de Nuremberg”. (Costella, 2013) A maioria 

das gravuras desta época, segundo Costella, era feita com matrizes entalhadas ao fio, ou seja, “com 

madeiras cortadas longitudinalmente ao tronco, de cima a baixo, em formato de tábuas”. 

Existe outra técnica para o entalhe da madeira, da qual Hansen fez uso na maior parte de 

seus trabalhos, denominada de entalhe de topo. Neste caso, a madeira deve ser cortada 

transversalmente da arvore e não mais longitudinalmente em formato de tábuas. Por gerar uma 
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madeira mais dura que a de fio, este tipo de corte permite um maior detalhamento dos desenhos e 

de suas expressões artísticas.  

Alguns países do continente europeu alcançaram níveis magistrais em relação à arte 

xilográfica, porém, foi à Alemanha de Albrecht Durer e Hansen que mais desenvolveu tal técnica. 

As xilogravuras criadas por Durer demonstraram esteticamente que os traços e os contrastes 

provocados pelo entalhe na madeira eram capazes de criar expressões plásticas tão fortes como 

qualquer outra técnica gráfica. 

O nível de criatividade de suas resoluções gráficas foi tão intenso que ele acabou criando 

uma nova linguagem plástica, ultrapassando a função ilustrativa das antigas xilogravuras. A partir 

das obras de Durer, a técnica xilográfica entrou definitivamente no universo das chamadas belas 

artes. Sua xilogravura “S. Miguel em luta contra o dragão” produzida em 1498 é um bom exemplo 

disso, nesta obra, Durer representa o momento do apocalipse descrito na bíblia pelo apóstolo João.  

 

 

                                     

                                                 Xilogravura (3) 1497. 

                            “S. Miguel em luta contra o dragão” 

 

Nesta passagem bíblica o Arcanjo São Miguel comando o exercito divino contra o poder 

diabólico, narrado no Apocalipse 12:7-9 do Novo Testamento, estando exposto na imagem (3) o 

momento do triunfo da Cristandade sobre as forças do mal dentro da batalha celestial. Existe uma 

riqueza de detalhes impressionante dentro desta xilogravura, com traços precisos, simplificados 
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através do preto e branco. Ocorre uma preocupação em relatar a intensidade da luta entre as forças 

do bem e do mal, no entanto, sentimos uma nítida separação entre o céu e a terra, como se o artista 

quisesse evidenciar que as grandes batalhas são travadas fora do alcance do entendimento dos 

homens, num plano superior e inatingível aos humanos. 

Os trabalhos deste artista sempre exerceram influência marcante sobre as obras de Hansen, 

no entanto, entre seus processos criativos existia uma diferença central. Durer, assim como todos 

os outros gravadores de sua época, não entalhava a madeira, apenas desenhava sobre ela, 

delegando para um artesão de confiança, a tarefa de entalhar o desenho.  Este procedimento era 

normal entre os xilogravuristas do século XV, porém, o que diferenciava Durer dos outros artistas, 

era sua capacidade de captar a potencialidade da madeira e prever o resultado final de seus traços 

antes da impressão. Hansen, diferentemente de Durer, participava de todo processo criativo de sua 

obra, desde a escolha da madeira, passando pelo desenho e entalhe da matriz, até o momento da 

prensagem do suporte gráfico.  

Outro ponto dissonante entre Hansen e Durer diz respeito a suas trajetórias artísticas. Ao 

contrário de Hansen, que somente iniciou sua vida artística após os quarenta anos de idade, sem 

ter tido a oportunidade de frequentar uma escola de belas artes, Durer com apenas treze anos, já 

era aluno do pintor Michael Wolgemut e participava ativamente do campo artístico alemão.  

O declínio da xilogravura como linguagem plástica ocorreu no final do século XVII, 

voltando a exercer apenas a função ilustrativa direta em livros e revistas, sendo que nem mesmo 

esta função resistiu por muito tempo. Um dos fatores de seu desuso foi o advento do clichê, técnica 

que utilizava matriz metálica com produtos químicos-fotográficos para reproduzir gravuras. O 

ressurgimento da xilogravura como linguagem plástica autônoma, só veio acontecer quatro séculos 

depois, no entanto, desta vez, com mais força que antes.  

No século XX, a técnica xilográfica voltou a ficar em evidência e grandes artistas plásticos 

começaram a utilizar a xilogravura para expressar seus ideais estéticos. Nomes como Henri 

Matisse, Gauguin, Munch e Valloton apreenderam a técnica do entalhe em madeira para produzir 

algumas de suas obras. Henri Matisse foi um dos precursores da escola “fauvista”, que encontrou 

na xilogravura um veículo ideal para transmitir suas expressões plásticas. A obra erótica de Matisse 

denominada “Estudo de Nu” (xilogravura 4) feita em 1906, é um bom exemplo desta adesão, por 

meio de uma linguagem forte com cores em contrastes o artista conseguiu expressar sua estética. 
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                                        Xilogravura (4) (s/d). 

                                              

No entanto foi a partir da escola expressionista alemã que os artistas xilográficos 

começaram a exercer simultaneamente o papel de desenhista, entalhador e impressor de suas 

gravuras, não mais delegando ao artesão o trabalho de esculpir os desenhos projetados na madeira, 

ou seja, somente após o surgimento do grupo “Die Bruke” que realmente um artista pode ser 

classificado, de fato, como xilogravurista. Segundo Costella: 

 

A linguagem dramática da xilogravura, acentuada pelos fortes contrastes entre o branco e o preto, 

calhou igualmente bem à escola expressionista. Nela, a importância da gravura em madeira mostrou-

se evidente, não só pela força das imagens, mas também pela quantidade de obras produzidas. Para 

se ter uma ideia dessa quantidade, basta lembrar das inúmeras xilogravuras criadas por alguns 

membros do grupo “Die Bruke” (“A Ponte”), fundado em Dresden em 1905. (COSTELLA, 2003, 

pág. 46) 

 

Coincidentemente, Hansen nasceu no momento da criação do grupo “Die Bruke”, e assim 

como seus integrantes, experimentou a liberdade expressiva proporcionada pela xilogravura e sua 

linguagem “liberada”, absorvendo e explorando em suas gravuras os efeitos provocados pelas 

irregularidades da madeira entalhada. 

No que se refere à história da xilografia brasileira, Costella ressalta que a técnica xilográfica 

consolidou-se no Brasil apenas após o período colonial, isso porque durante quase três séculos o 

governo português proibiu a pratica de qualquer atividade xilográfica que divulgasse informações 

fora do interesse da corte real, este fato demonstra a força de comunicação da xilogravura que 

podia alcançar, através de sua fácil reprodução, um grande número de pessoas com baixo custo.  
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O uso da tipografia só foi liberado no país depois da chegada da família real, isso já no 

início do século XIX, mesmo assim, as impressões realizadas nas casas de impressão eram 

limitadas e controladas pelo governo, que dava aos artesãos o direito de produzir apenas cartas de 

baralho e as estamparias de chita.  

A xilogravura somente veio a ganhar força de fato no Brasil a partir de meados do século 

XIX, quando suas imagens passaram a ilustrar os livros e periódicos de circulação nacional. Foi 

após a implantação do “Instituto Artístico” no Rio de Janeiro, que os brasileiros tiveram contato 

com as técnicas xilográficas utilizadas pelos europeus em suas criações xilográficas. 

Nesta época, as xilogravuras produzidas no Brasil eram quase todas criadas por artistas 

estrangeiros, somente mais tarde foram criadas as primeiras cadeiras de xilogravuras nas Escolas 

de Belas Artes para a formação de artistas locais. Assim como aconteceu na Europa, as 

xilogravuras foram sendo aos poucos substituídas por prensas modernas, provocando a revolta dos 

xilogravuristas locais. Porém, a arte xilográfica, durante um grande período sofreu preconceito da 

elite artística brasileira que insistia em marginalizá-la e não reconhecer como arte os trabalhos 

provenientes do entalhe em madeira. 

No Nordeste, durante o final do século XIX e início do século XX, os cantadores de verso 

foram os principais praticantes e responsáveis pela divulgação da técnica xilográfica no país. Eles 

aproveitavam o baixo custo da xilogravura e as máquinas em desuso nas antigas tipografias para 

imprimir no papel gravuras e letras que ajudassem a contar suas histórias, e penduravam estes 

folhetos nas feiras livres em barbantes, que, em decorrência disso, receberam o nome de literatura 

de cordel. 

Além destes xilógrafos autodidatas, surgiram na região nordestina artistas consagrados, 

como o Mestre Noza3, que assim como Hansen, produziu inúmeras xilogravuras espetaculares 

sobre a Via Sacra, sendo seus trabalhos reconhecidos internacionalmente. Suas obras retratavam 

o imaginário popular, eram produções livres, sem encomenda ou necessidade de agradar o mercado 

consumidor de arte. 

No âmbito nacional, esta arte libertária teve como seu maior expoente o xilogravador 

expressionista Lasar Segall4 que transformou a técnica xilográfica em expressão artística livre, 

                                                           
3 Mestre Noza: Escultor, xilógrafo e artesão brasileiro nascido em Pernambuco em 1897. Seus trabalhos tiveram 

projeção internacional, participando em 1965 da exposição em Paris com o álbum Via Sacra. O artista veio a falecer 

na cidade de São Paulo em 1983. 
4 Lasar Segall: Foi pintor, escultor e gravurista naturalizado brasileiro. Sua arte possuía traços do impressionismo, 

expressionismo e modernismo. Seus temas mais significativos foram representações pictóricas do sofrimento humano 

ocasionado pela guerra e pela perseguição aos judeus. Nasceu na Lituânia no dia 21 de julho de 1891 e veio a falecer 

na cidade de São Paulo no dia dois de agosto de 1957. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pintor_(artista)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Litu%C3%A2nia
http://pt.wikipedia.org/wiki/21_de_julho
http://pt.wikipedia.org/wiki/1891
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
http://pt.wikipedia.org/wiki/1957
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desvinculando-a da tarefa ilustrativa e pré-encomendada. Outro artista de grande relevância 

nacional foi Oswaldo Goeldi5. Filho de naturalista suíço passou grande parte de sua infância e 

juventude na Europa no início do século XX, convivendo intensamente com o surgimento do 

movimento expressionista. Na volta ao Brasil participou ativamente da Semana de Arte Moderna 

de 1922 com suas xilogravuras expressionistas que possuíam um sentimento dramático e universalista 

que transbordavam os puros aspectos estilísticos, ganhando em 1951 o prémio de melhor gravador 

nacional. 

A participação do xilógrafo paulista Lívio Abramo foi fundamental para o 

desenvolvimento da xilogravura brasileira. Seus temas sociais concentravam-se no universo 

operário, tendo mais uma vez como influencia artística a linguagem expressionista alemã. 

Caracterizou-se por uma grande consciência política, sendo membro da Oposição de Esquerda 

Internacional da qual era liderada por Leon Trotsky. 

Em 1950 ganhou uma viagem de dois anos pela Europa, onde pode aperfeiçoar sua técnica 

a ponto de ganhar, assim como Goeldi, o prémio de melhor gravador nacional em 1953. No ano 

de 1962 é convidado pelo governo brasileiro para participar da Missão Cultural entre o Brasil e o 

Paraguai, no mesmo ano resolveu mudar-se definitivamente para este pais, onde permaneceu até 

sua morte em 1992. 

Muitos outros xilogravuristas tiveram importância na construção da arte xilográfica no 

Brasil, no entanto, pelo limite imposto dentro deste trabalho não será possível estender mais sobre 

esta rica história nacional. Contudo, podemos perceber através deste breve relato a importância da 

xilogravura para divulgar o imaginário popular e estreitar a relação da arte com a população mais 

desassistida socialmente e como dizia o próprio Hansen (2009): “Arte antiga, a xilogravura presta-

se maravilhosamente à expressão das ideias modernas”.  

Para Jorge Amado, Hansen foi certamente o maior mestre xilogravurista que viveu em 

terras baianas, tendo conseguido expressar por meio de sua arte toda a beleza e particularidade do 

povo da Bahia:   

Queiram ou não queiram Hansen Bahia é o pai da gravura baiana – quem não foi parido 

por ele, quem não sofreu a influência do alemão de Hamburgo que a Bahia conquistou 

definitivamente? Ninguém pode negar a importância de outros mestres – Mario Cravo, 

Henrique Oswaldo, Juarez Paraíso – mas também ninguém pode desconhecer a 

                                                           
5 Oswaldo Goeldi.  Nasceu no Rio de Janeiro em 1895 e venho a falecer na mesma cidade em 1961. Gravador, 

desenhista, ilustrador e professor da Escola Nacional de Belas Artes - Enba do Rio de Janeiro. Iniciou-se na 

xilogravura em 1923, com 28 anos de idade, através da influência do artista Ricardo Bampi. Na década de 1930, lança 

uma das suas principais obras, o álbum 10 Gravuras em Madeira de Oswaldo Goeldi, com introdução de Manuel 

Bandeira. 
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fundamental e decisiva presença do grande mestre que já aportou aqui senhor da sua arte, 

mestre comprovado. (Jorge Amado, 90 anos de Hansen Bahia, 2005)  

1.2 A Arte Erótica 

  
Acredito muito no erotismo, porque é algo verdadeiramente 

geral no mundo inteiro, uma coisa que as pessoas compreendem. 

(Marcel Duchamp)                                                                                            
                                                                                                                   
 

A linguagem erótica sempre esteve presente nos mais variados gêneros artísticos, em 

diferentes tempos e espaços, no entanto, o preconceito em relação à arte erótica ainda se faz 

bastante presente na sociedade contemporânea. Atualmente, o que diferencia as novas 

manifestações artísticas erotizadas das produções do início do século vinte é o fim de sua 

clandestinidade, estando agora presentes em diversas manifestações artísticas.  

Em uma passagem escrita por Charles Baudelaire, ele relata a hipocrisia social presente 

nos julgamentos morais em relação às criações eróticas: 

Todos os imbecis da burguesia, que pronunciam, sem cessar, a palavra imoral, 

imoralidade e moralidade na arte, bem como outros disparates semelhantes, trazem-me à 

memória Louise Villeide, puta de cinco francos. Um dia, quando me acompanhava ao 

Louvre, onde nunca estivera antes, ela começou a corar, a esconder o rosto e, puxando-

me a todo o instante a manga, perguntava-me, perante as numerosas estátuas e quadros 

imortais, como era possível exibir-se publicamente tais indecências (NÉRET, 1994, pag. 

9). 

Etimologicamente a palavra erotismo deriva da expressão grega Eros, que segundo os 

gregos seria o deus grego do amor. Atualmente, podemos entender o erotismo como um fenômeno 

social de estímulo e exaltação à sexualidade, presente não somente na esfera da arte, mas na vida 

cotidiana dos agentes sociais. 

A arte erótica aproveita-se do jogo fetichista e da gama de desejos que ele desperta para 

criar um efeito sui generis dentro do mundo das artes. No entanto, esta criação não é objetiva, ela 

traz traços da subjetividade do artista, uma vez que seu conteúdo erótico carrega em seu cerne 

desejos do seu criador, com seus temas preferidos e tramas sexuais particulares. 

A base do erotismo, assim como toda arte erótica, é a sexualidade, principalmente a 

emanada da corporeidade feminina. Contudo, não seria uma sexualidade primitiva e instintiva, 

mas construída socialmente, sobre o solo da liberdade e da capacidade criadora do artista, ou seja, 

uma sexualidade consciente. Segundo Bataille: 

Não há uma diferença essencial entre erotismo e sexualidade; o erotismo é sexualidade 

socializada. A sua complexidade - rituais, cerimônias - começa por ter uma função social; 

o que distingue um ato sexual de um ato erótico é que no primeiro, a Natureza serve a 

espécie, enquanto no segundo, a sociedade humana é servida pela Natureza (BATAILLE, 

1987, pag. 30). 
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O ato de criação de uma obra erótica aciona conhecimentos e vivencias sociais próprias do 

seu criador. No entanto, existe uma diferença entre o artista e o indivíduo comum, pois o primeiro 

reúne condições para erotizar as relações cotidianas de modo mais abrangente, mergulhando em 

suas fantasias que são ao mesmo tempo substrato do imaginário social, de forma mais desprendida, 

desfrutando de uma liberdade imaginativa, própria da composição plástica. 

O conteúdo da arte erótica tem a capacidade de revelar as intenções mais íntimas dos 

sujeitos e combater as sanções sociais mais conservadoras às quais eles estão submetidos. Para 

Bataille (1987), o erotismo seria capaz de preencher a descontinuidade do ser social, por um 

sentimento de continuidade profunda em relação ao outro, fortalecendo desta forma o elo de suas 

relações sociais.  

O interdito e a transgressão estão constantemente presentes dentro do movimento de 

criação do erotismo e da arte erótica, este processo dialético entre estes dois polos constituem o 

material modelador de seu conteúdo transgressor. Outra função atribuída à arte erótica é a de tornar 

a sexualidade uma ação consciente do sujeito social, de todo o processo de sua atividade sexual, 

principalmente em relação ao outro. Este estado de consciência permite que o sujeito racionalize 

suas relações sociais e aflore suas potencialidades. Podemos entender a arte erótica como a 

sexualidade humana transfigurada, representada através da imaginação plástica. O motor que 

impulsiona tanto o ato erótico como o artístico é a imaginação subjetiva de quem o idealiza, 

transfigurando o sexo em algo além do que a simples necessidade reprodutiva, transformando-o 

em pratica cultural e simbólica.  

Desta forma, conceituar a arte erótica é uma tarefa complexa e arriscada, no entanto, 

podemos caracterizá-la por trazer em suas formas e conteúdos representações libidinais que 

contribuem para a formação da identidade dos sujeitos sociais, reelaborando e reinterpretando 

constantemente seus espaços sexuais. 

Alguns escritos de Benjamin (2015) são dedicados as relações sociais que têm por  base as 

manifestações eróticas. Em sua obra “Passagens de Paris” o autor defende o amor livre, sem 

preconceito, sendo o processo dialético, existente entre o afastamento e a aproximação, vital tanto 

para a experiência estética como para a experiência erótica existente nas relações sociais: 

A vida de Eros se ascende graças ao longínquo. Mas de outro lado existe um parentesco entre 

proximidade e sensualidade [...] proximidade e distancia são aliais não menos determinantes para o 

sonho como para a erótica. (Benjamin, 2015, pág.138) 

A arte erótica hansiana apesar de provocar uma aproximação de fenômenos distantes do 

cotidiano do fruidor, conserva um afastamento necessário para alimentar seu desejo erótico. Este 

distanciamento do objeto desejado e a impossibilidade de possui-lo, potencializa a imaginação e, 
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consequentemente, aumenta o efeito erótico sobre ele. Segundo Benjamin, o jogo de afastamento 

e aproximação dita o afloramento do desejo: 

Pois, na mulher amada, as forças do longínquo aparecem próximas ao homem. Desta maneira, 

proximidade e distancia são os polos da vida de Eros, por isso presença e separação são decisivas 

no amor. (Benjamin, 2015, pág.139) 

A distância da coisa desejada, ou seja, sua aura, afeta diretamente a forma como o fruidor 

a percebe, transformando-a em objeto comum, incapaz de despertar desejo ou num símbolo 

sagrado que deve ser venerado e possuído: 

Como as estrelas, em particular como a estrela cadente que passa por cima dos amantes nas 

afinidades eletivas de Goethe, a mulher amada não pode, portanto, pertencer a uma proximidade 

excessiva, ela deveria escapar do domínio daquilo que está sempre disponível, sempre à mão, no 

espaço familiar. (Iannini,2015, pág.138) 

Neste sentido o elemento aurático contido na obra erótica hansiana se faz importante, pois 

transporta a imaginação do fruidor para outra dimensão, tirando-o do ambiente banalizado por seu 

cotidiano e despertando nele o desejo erótico.  

A corporeidade humana sempre foi o veículo maior da narrativa plástica erótica. Sua 

linguagem se faz visível por meio dos gestos, expressões e posturas corporais, principalmente 

femininas, que trazem no seu interior as atitudes morais e a força do desejo que são intrínsecos à 

criação e a subjetividade do artista.  

As expressões corporais são simultaneamente o meio e o fim da composição erótica, a 

competência e o domínio do artista sobre estas manifestações, em todas as suas possibilidades, é 

um requisito básico para a criação do desejo e da estética sexual. Para Georg Grosz (1994), um 

dos mais significativos artistas eróticos expressionistas do século XX, a arte erótica é uma arma 

contra “a estupidez dos homens do nosso século, sendo uma força considerável a partir do 

momento em que seja dirigida por uma vontade sem equivoco e uma mão competente”. (NÉRET, 

1994, pág.40) 

Segundo Michel Bozon (2004), a arte erótica exerce duas funções sociais, uma como 

mecanismo de resistência aos preconceitos sociais e outra como instrumento de “redefinição dos 

significados da sexualidade e dos cenários do desejo”. Evidentemente que sua função social está 

vinculada diretamente ao contexto histórico e cultural na qual ela foi concebida e veiculada, no 

entanto, independentemente de suas origens, suas inquietações representaram uma grande força 

transgressora em relação às regras sociais conservadoras. 

 

As representações sociais contidas da arte erótica possuem a capacidade de construir 

realidades, propor estilos de vida e ampliar os espaços simbólicos dos sujeitos, na medida 

em que articula sentidos e reelabora as relações sociais. (Bozon, 2004, pág. 122) 
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Neste sentido, a arte erótica seria tanto o objeto de desejo como o seu elemento 

potencializador, uma vez que sua linguagem plástica tem a capacidade de transformar as curvas 

do corpo humano em arte e a arte em impulso sexual. O erotismo, para este escritor francês, seria 

o ponto limite entre o natural e o social, tendo por finalidade superar a descontinuidade própria do 

homem e demonstrar o entendimento superficial que os sujeitos possuem sobre o mundo a sua 

volta: 

 
O Erotismo deixa transparecer o avesso duma fachada, cuja correta aparência nunca é 

desmentida: nesse avesso se revelam sentimentos, partes do corpo e modos de ser de que 

vulgarmente temos vergonha (BATAILLE, 1988, p. 85). 

 

Desta forma, a arte erótica hansiana explicita os mecanismos de repressão presentes na 

consciência social, que tentam controlar e rotular as práticas sexuais como instrumentos de 

degradação moral. Sua composição plástica cria e modifica o imaginário dos sujeitos sociais, 

gerando novos sentidos e estabelecendo caminhos que escapam ao poder disciplinador que regula 

os comportamentos sociais dentro de um viés conservador, que tem origem em uma sociedade 

cristã e patriarcalista, na qual o papel social feminino era constantemente inferiorizado em relação 

ao masculino.   

 

1.3 Trajetória artistica de Hansen 

   

Karl Heinz Hansen nasceu em 19 de abril de 1915, em Hamburgo, cidade da Alemanha, 

filho do operário Karl Hansen e da doméstica Bertha Hansen. Seu nascimento coincidiu com o 

renascimento da xilogravura na Alemanhã e com a fundação do grupo de artistas “Die Bruecker”, 

que veio a elaborar um dos movimentos mais importantes e decisivos na evolução da arte moderna 

ocidental, o expressionismo. Este movimento utilizou como suporte plástico a xilogravura em 

preto e branco, imprimindo na madeira um cunho de dramaticidade e urgência para as questões 

sociais.  

As condições socioeconômicas de sua família impossibilitaram o seu ingresso em grandes 

instituições artísticas da Alemanha, porém, em compensação criou nele uma necessidade de buscar 

novos meios de sobrevivência nos mais diversos lugares do mundo, o que lhe rendeu experiência 

e excelentes materiais plásticos para sua criação artística. 

Sou de familia pobre. Minha mãe foi empregada e cozinheira em tres casas durante 25 

anos. Agora vai completar 80 anos e é a unica Hamburguesa de quem eu gosto [...] Nasci 

uma vez em Hamburgo, nasci outra vez na Bahia. Fui durante muito tempo marinheiro e 

a sorte só me apareceu quando cheguei à Bahia (HANSEN) 
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Em sua juventude participou como marinheiro e soldado de “uma das mais terríveis 

experiências da história”, a Segunda Guerra Mundial, as lembranças deste conflito o perseguiram 

e o atormentaram durante toda vida. Em 1948, já com trinta e três anos de idade, entra no mundo 

das artes plásticas, compartilhando da mesma ideologia da maioria dos artistas alemães do pós- 

guerra: esquecer os horrores daquele periodo através da exaltação da vida simples. Escolhe então 

a xilogravura como meio para transmitir seu ideal de vida, sendo tal escolha decorente de dois 

motivos principais; o primeiro se deve à tradição germânica em relação à técnica, que desde o final 

do século XV é considerada uma grande produtora xilográfica, sendo o país mais importante desta 

arte durante o período do Renascimento, e o segundo por ter um baixo custo de produção e 

reprodução.  

Gravar suas imagens utilizando a madeira como matriz permitiu democratizar sua arte e, 

naturalmente, aproximá-las dos estratos sociais marginalizados. Hansen em uma de suas 

entrevistas falou sobre o assunto: 

Gravura é a arte mais democratica. Com dinheiro nós podemos comprar um quadro de Carlos Bastos, 

por exemplo, que vale Cr$ 8 mil, ou um Di Cavalcant por Cr$ 20 mil. Gravura é a unica arte plastica 

em que o artista faz uma tiragem de cada trabalho. Consequentemente o preço é mais barato, 

justamente para tornar a coisa mais ampla. Essas não são palavras minhas, foram palavras de Albert 

Durer, no século XV (HANSEN, 1972). 

Benjamin em seu livro, “A Obra de Arte na Era da Reprodutibilidade Técnica” destaca a 

importância da reprodutibilidade técnica para retirar a arte da esfera da tradição e das elites e, 

consequentemente, permitir a possibilidade de acesso, antes impensável, das massas a ela: 

Generalizando, podemos dizer que a técnica da reprodução destaca do domínio da tradição o objeto 

reproduzido. Na medida em que ela multiplica a reprodução, substitui a existência única da obra por 

uma existência serial (BENJAMIN, 2011, pag. 168). 

 A primeira exposição de Hansen ocorreu em 1947, na cidade de Hamburgo, mas foi em 

Estocolmo, na sua segunda exposição em 1949, que o artista chamou a atenção do diplomata 

brasileiro residente naquele país, que lhe fez a proposta de conhecer o Brasil e trabalhar como 

ilustrador na Companhia Melhoramento na cidade de São Paulo.  

No ano de 1950, Hansen aceitou o convite do diplomata e viajou com toda sua família para 

o Brasil. Por intermedio deste mesmo diplomata é introduzido no campo artistico brasileiro e em 

24 de agosto de 1950 faz sua primeira exposição no museu de arte de São Paulo. De imediato suas 

xilogravuras são bem recebidas pela crítica paulista: 

A violenta transformação que sofre um artista ao mudar de meio ambiente, foi aproveitada por 

Hansen de maneira extraordinária. O choque da transicão brusca fez com que sua linguagem artistica 

se enriquecesse, dando nova vibração ao desenho. (Edição Museu de Arte São Paulo, 1950). 

 



 

25 
 

Durante os primeiros cinco anos no país, Hansen trabalho como artista gráfico na Editora 

São Paulo e apresentou suas gravuras nos mais diversos espaços de arte do continente Sul-

Americano. Teve obras expostas na Primeira Bienal de São Paulo em 1951, no Museu de Belas 

Artes no Rio em 1952, no Terceiro Salão Nacional de Arte 1954, na Galeria Bonino na Argentina 

em 1954 e no Quarto Salão Nacional de Arte Moderna em 1955.  

Em 1955, numa dessas exposições, ganhou como premio uma passagem para o Estado que 

seria seu porto definitivo e sua maior referência poética, a Bahia. Pouco tempo depois de chegar a 

Salvador, Hansen já não era mais o mesmo artista, deixou de narrar os horrores da guerra e se 

dedicou a retratar as belezas e as mazelas do povo baiano. Suas linhas eróticas bem entalhadas, 

com figuras de expressões atormentadas, representaram a vida cotidiana de prostitutas, 

marinheiros, crianças e malandros que transiitavam pelas ruas e becos do Pelourinho. 

Quando o artista desembarcou em Salvador a população da cidade ainda se concentrava 

entre a Av. Sete e a Baixa do Sapateiro e os bairros da Barra e Rio Vermelho eram tidos como 

locais de veraneio. A Rua Chile era o centro de efervescência artística, servindo como palco de 

inúmeras e variadas manifestações da vida urbana da cidade, principalmente como ponto de 

encontro de intelectuais e artistas que comandavam o campo artístico baiano, tais como Mário 

Cravo6, Calazans Neto7, Carybé8 e Verger9.   

Estes artistas foram fundamentais para o desenvolvimento da estética hansiana, porém 

quem mais influenciou Hansen durante sua vivencia na Bahia não veio do campo das artes 

plásticas, nem da fotografia e sim da literatura. Foi o escritor Jorge Amado, agente pertencente ao 

topo hierárquico do campo artístico, que alavancou os trabalhos do artista alemão, dando 

visibilidade nacional a suas obras, elaborando inclusive o texto que compõe sua maior criação 

plástica, Flor de São Miguel.  

Com a “Flor de São Miguel” desvendei um recanto da Bahia, e não é o pior por ser 

sumamente humano. Muito devo a Jorge Amado, filho legitimo desta terra, dessa cidade 

única, que, sem me conhecer, se prontificou a escrever o prefácio. O Bahia, minha grande 

                                                           
6 Mario Cravo Júnior (Salvador-Bahia, 13 de abril de1923). Escultor, gravador e desenhista baiano.  Suas obras 

transitam nas mais variadas tradições artísticas, manifestando expressões populares baianas, inspiradas, 

principalmente em mitos afro-brasileiros, suas peças são compostas por cerâmica, madeira, pedras e metais. 
7José Júlio de Calasans Neto (Salvador - Bahia, 11 de novembro de  1932/Salvador - Bahia, 1 de maio de 2006) Foi 

pintor, gravador, ilustrador, desenhista, entalhador e cenógrafo baiano. Aluno de Mário Cravo em gravura em metal, 

foi responsável por ilustrar alguns livros de Jorge Amado, Tasso Franco, Olga Savary, Zélia Gattai e Sônia Coutinho. 
8Hector Julio Páride Bernabó (Carybé) (Lanús, Argentina, 7 de fevereiro de 1911/Salvador-Bahia, 2 de outubro de 

1997), foi um pintor, gravador, ceramista, ilustrador e desenhista argentino, que morou no Bahia por 48 anos, de 1949 

até sua morte em 1997. Suas obras valorizavam a cultura baiana, os rituais afro-brasileiros, a capoeira, as belezas 

naturais e arquitetônicas da Bahia. Ilustrou algumas obras do escritor baiano Jorge Amado, Mario de Andrade 

(Macunaíma) e de Gabriel Garcia Márquez (Cem Anos de Solidão). 
9 Pierre Edouard Leopold Verger (Paris, 4 de novembro de 1902/ Salvador-Bahia, 11 de fevereiro de 1996) Foi 

um fotógrafo, etnólogo e pesquisador francês da cultura e costumes brasileiros-africanos.  Suas fotos, em preto e 

branco, mostram o universo baiano e sua marcante relação com a África 
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amada passageira, tu es como diz Jorge Amado: “Uma dessas mulheres de beleza 

definitiva que tem imediatamente a seus pés os homens.(Hansen) 

Assim como as personagens femininas de Amado, suas mulheres contêm uma mistura de 

força e sensualidade, formadas por personalidades marcantes, criadas através de traços fortes que 

ajudam a compor o conjunto simbólico a respeito da mulher baiana, que ainda hoje persiste no 

imaginário popular. Os dois artistas tiveram como fonte de inspiração para suas composições 

literárias e plásticas as prostitutas do Pelourinho, como podemos constatar em um trecho escrito 

por Jorge Amado a respeito de Hansen: 

Há vinte anos traçou o dramático perfil das moças da Flor de São Miguel, moças na idade, 

antigas no sofrer. Vejam as personalidades de Hansen: a devassidão cotidiana não matou 

a inata pureza a refletir-se nestas faces por vezes adolescentes; as desgraças não a 

transformou em poços de maldade, tão forte e descente é o sangue do povo. Hansen sabe 

ver mais além das circunstancias, por isso mesmo sua obra baiana é documento 

irrespondível, é também acusação. (Jorge Amado, A Tarde, 1975) 

Por meio da sensualidade destas mulheres, composta por elementos eróticos tipicamente 

baianos e por uma forte crítica social, Hansen deu visibilidade a classe social mais marginalizada 

da sociedade baiana, fazendo questão de expor em suas obras a vulnerabilidade das crianças de 

rua, colocando em evidência os resultados do abandono infantil no olhar dramático de seus 

personagens. 

Na xilogravura abaixo (5), dos puxadores de rede, encontramos outra influência marcante 

da estética hansiana, desta vez os traços marcantes presentes na arte caryberiana. Desde quando 

chegou à Bahia, em 1955, Hansen ficou impressionado com a arte neoexpressionista desenvolvida 

por Carybé que, assim como ele, gostava de representar a simplicidade do povo baiano, com traços 

finos e simples, sendo a figura humana o elemento prinncipal de sua criação plástica, possuindo 

traços capazes de expressar “fisionamias, ações e até intenções que a expressão corporal exaltava”. 

Como comenta Matilde Matos (2013) a respeito dos trabalhos desenvolvidos por Carybé, em sua 

obra “50 Anos de Arte na Bahia”, mas que poderiam também ser utilizados para descrever a 

xilogravura (5) de Hansen: 

 

[...] a estruturação realista dos personagens e elementos vai se esgarçando num 

neoexpressionismo de insinuações, e a simplicidade das cores, quase compactas, ganha 

delicadas texturas que nos dizem a hora e como estava o tempo em determinados motivos, 

principalmente alguns memoraveis que mostravam praia e mar. (Matilde Matos, 2013, 

pág. 62) 
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                                            Xilogravura (5) s/n 

 

Vale ressaltar que no momento da criação do álbum Flor de São Miguel (1957), Salvador 

passava por uma grande transformação económica, social e espacial. Foi neste período que a 

Petrobrás começou a explorar petróleo no Recôncavo Baiano, sendo a Bahia o primeiro estado a 

produzir óleo combustível no Brasil.  

Este acontecimento trouxe profundas modificações no espaço urbano da região, com 

construções de grandes avenidas e ocupações ilegais do solo nas áreas periféricas. A região do 

Centro Histórico gradativamente foi sendo esquecida pela elite e se tornando menos valorizada, 

ocorrendo um grande fluxo migratório da classe média para a Graça, Barra Avenida e Ondina, 

além das ocupações de áreas tidas como balneários de férias, tais como Amaralina, Piatã e Itapuã. 

Este processo de abandono do Pelourinho desencadeou um empobrecimento local, transformando-

o num centro de prostituição e de ocupação da população mais pobre da cidade. O geografo Milton 

Santos, em sua tese de doutorado a respeito da cidade de Salvador da década de 1950 e 1960 

comenta: 

Salvador é uma criação da economia especulativa, a metrópole de uma economia agrícola 

comercial antiga que ainda hoje subsiste; ela conserva as funções que lhe deram um papel 

regional, e, embora penetrada pelas novas formas de vida, devidas à sua participação aos 

modos de vida do mundo industrial, mostra, ainda, na paisagem, aspectos materiais de 

outros períodos. (SANTOS, 1959, pág.192) 

A capital baiana, assim como em outras capitais brasileiras deste período, era marcada por 

traços que uniam aspectos das regiões rurais, pouco impactadas pela expansão capitalista, e 

aspectos de áreas mais urbanizadas, com níveis mais elevados de industrialização. No entanto, 

Salvador apresenta algumas particularidades, nela podemos encontrar paisagens e contrastes no 

interior do  seu centro urbano, com níveis de relevos diferentes, tendo: 
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Inicialmente, sua separação em dois andares: uma Cidade Alta e uma Cidade Baixa e em 

ambas a presença de paisagens contrastantes. Há edifícios novos, arranha-céus, em uma 

vizinhança e intimidade com velhos palácios e casas degradadas. Ainda em relação com 

o sítio, uma segregação funcional quase absoluta: um comércio de grosso e bancário na 

Cidade Baixa, um comercio retalhista na Cidade Alta. Há, também, uma multiplicidade 

de relações entre os aspectos puramente formais e os aspectos materiais do quadro. A 

presença de uma população pobre acumuladas nas velhas casas do centro e seus graves 

problemas, enquanto vastos terrenos continuam vazios. (Milton Santos, 1959, pág. 26) 

 

Abaixo encontra-se um croqui, feito por Milton Santos, do centro histórico e urbano de 

Salvador da década de 1950.  Nesta época, a Cidade Baixa e o Pelourinho eram as regiões mais 

ativas da cidade, tanto comercialmente como financeiramente, abrigando grandes prédios 

comerciais e casas noturnas.  

 

      

                              Milton Santos (1959) 
 

 

Segundo o geógrafo baiano, para se caracterizar um centro como urbano é necessário que 

sua paisagem contenha as principais características da cidade, sendo o local mais ativo e próspero 

da região. O quadro a seguir está dividido por áreas de atividades, caracterizada por diferentes 

pinturas que Milton Santos referenciou da seguinte forma; (1º quadrado) são áreas de deterioração; 

(2º quadrado) encontra-se o varejo pobre; (3º quadrado) ficam os bancos e comércio de papéis; (4º 

quadrado) é o comércio grosso mais depósito; (5º quadrado) está a área de alimentação; (6º 
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quadrado) encontra-se o comércio de transição e artesanato; (7º quadrado) fica o comercio de luxo; 

(8º quadrado) estão os armazéns; (9º quadrado) os edifícios religiosos; (10º quadrado) ficam os 

edifícios públicos e, por fim, o (11º quadrado) demonstrando as áreas conventuais. 

Na época da vinda de Hansen para Bahia, segundo os dados levantados pelo PNAD de 

1981, a população de Salvador mais que dobrou de tamanho, passando de 417,235 habitantes em 

1950 para 1,007,195 em 1970. O porto da cidade, localizado na Cidade Baixa era o terceiro maior 

do país, tornando-o responsável pela maior parte do transporte das mercadorias comercializadas 

na Bahia, sendo o melhor meio de acesso para chegar ao estado. Nesta época, era considerado o 

portão de entrada de Salvador, recebendo diariamente inúmeros marinheiros e estrangeiros vindos 

dos mais diversos lugares do mundo, ávidos por dinheiro e sexo, que logo após desembarcarem 

dos navios, iam direto subir as ladeiras do Pelourinho a procura de seus bordeis e prostitutas.  

 

                                          

                                           Xilogravura (6) 1957. 

     Esta xilogravura (6), elaborada por Hansen no final da década de cinquenta, mostra, 

através de um ângulo de visão elevado, a movimentação dos marinheiros e pescadores descendo 

as ladeiras da cidade alta em direção ao porto, tendo ao fundo da imagem a Baia de Todos os 

Santos composta por alguns barcos que navegam calmamente por suas águas e a presença, do lado 

esquerdo de quem observa, de um dos seus maiores símbolos históricos de Salvador, o Forte São 

Marcelo.  

Outro fator importante para o desenvolvimento comercial da cidade e consequentemente o 

aumento do transito de pessoas e barcos, após um duradouro período de estagnação econômica, 

foi a grande produção agrícola no sul da Bahia, mais especificamente o cultivo de cacau no 



 

30 
 

município de Ilhéus que ocasionou a imigração de muitas mulheres vindas do interior do Nordeste 

fugindo da seca e em busca de trabalho, alojando-se, principalmente, no Centro Histórico de 

Salvador.  

Um fato importante para o desenvolvimento do campo artístico baiano foi a fundação, no 

começo da década de cinquenta, da galeria de arte Oxumaré por Carlos Eduardo da Rocha, 

Zitelman de Oliva, José Martins Catarino e Manoel Cintra Monteiro. Esta galeria, situada no 

Passeio Público, mais precisamente no bairro do Campo Grande, na Avenida Sete de Setembro, 

número 1330, ao lado do Palácio da Aclamação, constitui-se no primeiro espaço de exposição de 

arte da cidade de Salvador, sendo ponto de encontro não só de artistas, mas de pessoas interessadas 

em saber sobre as produções artísticas desenvolvidas na Bahia. 

  Inicialmente a galeria teve como diretor o poeta Carlos Eduardo da Rocha que a 

transformou num importante local de divulgação da arte contemporânea e centro de comercio para 

a arte do estado, promovendo inúmeras exposições de artistas consagrados, tais como Genaro de 

Carvalho, Sante Scaldaferri, José Maria e Juarez Paraiso. Seu espaço servia como referência para 

divulgação dos trabalhos de vanguarda desenvolvidos na cidade e introdução dos novos artistas no 

seleto campo artístico baiano, foi nela que o público, os críticos e agentes legitimadores do campo 

artístico tiveram o primeiro contato com a obra de Hansen: 

Minha primeira exposição foi na galeria Oxumare, que já não existe. Nesse tempo havia mais 

interesse pela arte (...). Naquela época, artistas eram quase uma família só, um sempre ajudando o 

outro. Uma coisa maravilhosa que nao existe mais (HANSEN) 

A Oxumaré teve o mérito de romper com práticas conservadoras no universo artístico 

baiano, incentivando a participação feminina, promovendo inúmeros movimentos vanguardistas, 

entre eles, o II Salão Baiano de Belas Artes. No entanto, assim como a maioria das iniciativas 

voltadas para a arte na Bahia, teve uma vida breve, durando de 1951 até 1961. 

Já na década de 1960, o grande impulso econômico ocorrido em Salvador proveio da 

criação da SUDENE. Este acontecimento deu início à fase de industrialização do Nordeste, sendo 

a Bahia a estado que mais recebeu investimentos financeiros para a construção dos ramos 

industriais de metalurgia, extração de minerais, mecânica, borracha e química.  

Neste período Hansen retorna para Alemanha, permanecendo lá de 1959 a 1963. Em seu 

país natal fundou um ateliê de gravura no castelo Tittmoning, fazendo exposições de suas obras 

em várias cidades alemãs, tais como Berlin, Salzburgo e Frankfurt.  Já no final do ano de 1963, 

aceita o convite do imperador da Etiópia, Heile Salassiè, para fundar e lecionar no curso de artes 

gráficas e xilogravura na cidade de Addis Abeba, onde mora por três anos e conhece sua 

companheira Ilse. 
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Em 1966 retorna definitivamente para Bahia, desta vez não mais como Karl Heinz Hansen, 

mas apenas como Hansen Bahia. Voltou também trazendo Ilse, mulher que foi seu maior amor e 

com quem dividiu o restante de sua vida.  

Ao regressar aos becos e ao mar da Bahia, Hansen não veio sozinho, também se 

completara o homem. Trouxe Ilse, alemã e africana, e ela aprende a Bahia mais depressa 

ainda que a língua portuguesa. Ela em Itapuã com papagaios e macacos e sua ornamental 

pintura de ícones e Etiópia. Mas já se apossa de cangaceiros e jacarés, pouco a pouco seu 

São Jorge vira Oxóssi. (Jorge Amado) 

No momento que chega a Salvador encontra a cidade bastante modificada, com ruas e 

avenidas construídas onde antes era apenas floresta, e resolve residir no bairro de Itapuã, local 

ainda distante das convulsões urbanas, dito como área de veraneio com características 

paradisíacas, cercada por coqueiros e praia. 

 

          

                          (Foto da cidade de Salvador na década de 1960) 

 

Na foto acima já percebemos a forte urbanização de Salvador, em meados da década de 

1960, no sentido da Graça, Barra Avenida e Ondina. Na parte superior da imagem visualizamos a 

área de Amaralina, Pituba e Itaigara ainda coberta por uma densa vegetação, sem a presença 

maciça de seus arranha-céus atuais. Esta é a fase de intensa urbanização da cidade e maior 

integração às atividades capitalistas, com grandes expansões espaciais e populacionais, alterando 

agudamente sua estrutura urbana.  

Os costumes e o cotidiano da população alteram-se juntamente com o desenvolvimento 

econômico da cidade, suas relações sociais vão gradativamente passando da esfera pessoal para a 
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impessoalidade, com vivências fragmentadas em diferentes espaços, sendo o local da moradia 

diferente do local de trabalho e de lazer.  

Tais transformações intensificaram ainda mais as desigualdades sociais de Salvador, 

levando a população pobre a morar em suas zonas periféricas, quase sempre em situações de risco, 

sem as mínimas condições de moradia e existência, submetendo-se a qualquer tipo de trabalho 

para sobreviver. Hansen nunca enxergou de forma positiva estas incisões agressivas promovidas 

pelas transformações capitalistas na cultura e na paisagem da cidade, uma cidade que o havia 

atraído justamente por seu perfil bucólico. 

Estes espaços periféricos eram ocupados por cortiços, subdivididos em diversas partes para 

abrigar numerosas famílias pobres provenientes dos mais diversos cantos da Bahia e do Brasil, 

utilizados frequentemente por prostitutas como ambiente de trabalho.  Milton Santos (1959) 

caracterizou estas habitações da seguinte forma:  

Nesses cubículos não há luz, nem ar e inexiste higiene. A vida nesses cortiços é um 

verdadeiro inferno e as diversas famílias que ocupam um mesmo andar se veem obrigadas 

a se servirem de um único banheiro e de uma só latrina. Escadas estragadas, soalhos 

furados, paredes sujas, tetos com goteiras formam um quadro comum a toda esta zona de 

degradação. (Milton Santos, 1959, pág. 166) 

Para o olhar de Hansen estes costumes não apenas estavam em constantes transformações 

como eram completamente novos e diferentes, sendo o cotidiano e as ruas de Salvador uma fonte 

permanente de inspiração artística. A vivência na Bahia alterou completamente a estética hansiana, 

vigorando suas linhas, formas e concepção de vida. Antes de sua chegada em terras baianas o 

artista alemão ainda estava vinculado a temas sobre a II Guerra Mundial, produzindo obras infantis 

preocupadas em criar um mundo de paz e harmonia. Em uma de suas entrevistas Hansen ressaltou 

tais mudanças: 

Nasci outra vez na Bahia. Minha arte é também outra coisa, mais leve, mais rica. Não 

gosto de nada que fiz antes (Hansen Bahia) 

No entanto o artista permaneceu utilizando a madeira, o buril, a tinta e o papel como 

material de sua composição plástica, porém, desta vez para transmitir os costumes do povo baiano, 

carregado de uma realidade e sensibilidade tipica de um artista que não só gravava a vida cotidiana, 

mas a vivenciava intensamente. Segundo Matilde Matos10: 

Hansen trabalhava a madeira das matrizes na sua concepção atrevida e imaginosa, 

entremeando a delicadeza de linhas ao exagerado volume das formas que o espaço interno 

                                                           
10 Matilde Matos (Caicó – RN, 1927) Crítica e curadora de arte. Vive na Bahia desde 1933, publicou diversos livros 

na área de artes, tais como; “Fernando Oberlaender – Pintura e Tradução Poética” (2001) e o livro de crônicas “A 

Cidade e as Gentes” (2004) e “50 Anos de Arte na Bahia” (2010). Atualmente faz curadoria de exposições. 
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invadia, enquanto as figuras descarnadas aduiriam plasticidade por carências de linhas. 

(Matilde Matos, 2013, pág. 75) 

 

Sua arte ajudou a construir o imaginarios coletivo sobre a população baiana, 

desconstruindo preconceitos e possibilitando um novo olhar sobre sua força e condição social, 

gerando uma reinterpretação do seu modo de ser e de viver.  

Seja pelas figuras das prostitutas, seja pela dos marinheiros ou de pessoas transitando pelas 

ruas e vielas de Salvador, Hansen introduziu em suas obras a dor e a delicia de morar na Bahia, 

levando para seu fruidor este universo comum a milhares de baianos.  

O artista alemão trabalhava exaustivamente em seu atelier, dentro de sua casa de Itapuã, 

chegando a produzir mais de cem gravuras por ano, para ele o ingrediente principal na formação 

de um gravador é a dedicação ao trabalho: 

Para ser um gravador o mais importante é trabalho, só. É aunica coisa que o gravador 

precisa fazer, porque gravura e pintura são duas coisas muito diferentes. O pintor pode 

fazer que nem um médico, mudar de um remedio para outro. O gravador é como um 

cirurgiao que precisa pensar muito antes de cortar a madeira, porque uma vez cortada nao 

pode mais  mudar. É o trabalho, a disciplina que conta. A gravura em principio é uma 

demonstração muito forte. Aqui na Bahia mesmo hoje, minhas encomendas são de livros 

na Alemanha  ou trabalhos grandes para museus. Gravura na Bahia vendo muito pouco. 

Aqui o que  compra mais é o quadro para parede. È uma pena, porquea gravura pelos 

preços baixos, é a unica arte popular que existe (HANSEN) 

 

Em 1967 Hansen elabora o álbum “Via Cruzis” com textos de Jorge Amado. Apesar de 

este álbum contar os momentos finais de dor e sofrimento da figura mais representativa da religião 

cristã ao ser crucificado, ele é dedicado a Mãe Senhora Iolorixá do Ilê Opô Afonjá, prestando 

assim sua homenagem e reconhecimento à riqueza cultural presente nos terreiros de candomblé de 

Salvador.  

 

                                

                                          Xilogravura (7) 1967 
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Neste mesmo ano é nomeado, pelo reitor Miguel Calmon da Universidade Federal da 

Bahia, professor da disciplina Artes Gráficas e Xilogravura da Escola de Belas Artes. Em 1968 

cria o álbum “Portas e Janelas”, prefaciado pelo ex-governador da Bahia, Luiz Viana Filho e 

dedicado ao amigo Jorge Amado (xilogravura 8).  

 

                             

                                      Xilogravura (8) 1968 

 

 Este álbum foi composto por 14 xilogravuras, representando simbolicamente as aberturas 

pelas quais suas personagens ligavam o seu mundo interior ao exterior. No entanto, o próprio 

artista reconhece que este trabalho não teve a mesma importância do antecessor que, segundo ele, 

“valor mesmo só “Flor de São Miguel” tem. O segundo livro sobre a Bahia é como uma mulher 

que faz café e põe mais agua. Falta fluido, falta a primeira impressão”. 

Durante os últimos dez anos que morou em Salvador, Hansen expos suas obras em várias 

galerias de arte pelo mundo, participando inclusive, em 1971, da exposição comemorativa do V 

Centenário de Nascimento de Durer, no Museu Germânico, na antiga Alemanha Ocidental, 

juntamente com artistas consagrados internacionalmente, tais como Picasso e Salvador Dali.  

Devido às grandes transformações urbanas trazidas pelo avanço capitalista e pela 

descoberta de um câncer, o artista resolve deixar sua casa em Itapuã e muda-se, em 1976, para a 

cidade de São Felix localizada no Recôncavo Baiano.  

As estradas de asfalto, os tratores erguendo poeira, caçambas em busca de barro, estao 

destruindo um lugar onde o verde se estende até a areia da praia, descortinando o mar. Os 

projetos Patamares e Hilton Hotel dentro em pouco transformarao o local num bairro como 

centena de outros. A minha vida está dividida em duas partes: os primeiros trinta anos 

passei na Alemanha, os últimos trinta na Bahia e baiano que sou fico muito triste vendo 

Salvador sendo invadida pelo progresso quebrando todo o encantamento. Os muros 
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imensos que estao sendo erguidos em volta das construçõs lembram os campos de 

concentração na Alemanha. Não, não é isso que eu quero. Já fiz de tudo para sensibilizar 

as autoridades, mas nessa luta o progresso venceu. E eu vou embora, buscar um lugar que 

ainda é possível encontrar a velha Bahia. (Hansen Bahia) 

 

Hansen buscava em Cachoeira as lembranças e as experiências da Bahia do seu passado, 

antes da invasão do progresso. “Pois qual o valor de todo nosso patrimônio cultural, se a 

experiência não mais o vincula a nós?” (Benjamin, 2011, pag. 115): 

Desde minha volta da Europa, uma tentativa de viagem ao passado, continuei cada segundo 

crucificado sem cessar. Passei um mau bocado com essa “viagem ao passado” sem ter 

encontrado uma esperança para uma melhora dos tempos futuros, com mais paz. (Hansen 

Bahia) 

Neste município, compra uma fazenda, batizada com o nome de Fazenda Santa Barbara, 

construindo uma casa com vista para a localidade vizinha de Cachoeira, onde criou a Fundação 

Hansen Bahia. Dizia que esta sua nova morada, composta por velhos casarões e banhada pelo rio 

Paraguaçu, lembrava muito sua cidade natal de Hamburgo. 

No entanto, devido ao estágio avançado de sua doença, a produção xilográfica deste 

período foi insignificante, não conseguia mais entalhar na madeira os traços fortes pelos quais 

representou tão bem os costumes e o povo da Bahia. Dedicou-se, basicamente, nos últimos anos 

de sua vida, a lutar contra o câncer e pela criação de sua fundação, chagando a doar todas as suas 

obras, inclusive a Fazenda Santa Barbara, para que este desejo fosse realizado.  
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1. Perspectiva sociológica sobre a arte hansiana 

 

                                                                                            A arte não reproduz o visível, mas torna visível.  

                                                                                                                                                         Paul Klee 

 

Todos nós sabemos que a arte não é verdade. A arte é uma mentira que nos permite 

perceber a verdade. Ao menos a verdade que nos é dada a perceber. 

                                                                                                                                                             Picasso 

 

Desde os primeiros registros imagéticos a respeito dos fenômenos sociais do século XIX 

que o uso das imagens para o entendimento social se tornou elemento de discussão dentro das 

ciências sociais. No entanto, nos debates contemporâneos esta questão encontra-se superada na 

maior parte das áreas de estudos sociológicos, principalmente na sociologia da arte, onde a 

utilização da imagem ocupa um lugar central em sua metodologia de pesquisa.   

Atualmente, esta discussão gira em torno basicamente de sua utilização técnica, 

notadamente sobre a importância de desenvolver seus procedimentos metodológicos de análise e 

não mais sobre a validade das pesquisas em torno das imagens artísticas, ficando evidenciado que 

é possível produzir conhecimento sociológico a partir da apreensão, analise e descrição de uma 

obra de arte. Esta preocupação analítica da arte foi intensamente levantada nos trabalhos de 

Francastel (1970): 

É, por consequência, somente no nível de uma análise aprofundada das obras que se pode 

constituir uma sociologia da arte. Nada sério pode ser feito se tomamos como dados da 

criação o objeto desses estudos em lugar de considerar as obras de arte como o produto 

de uma atividade problemática cujas as possibilidades técnicas, bem como a capacidade 

de integração de valores abstratos, variam segundo os meios considerados e em relação 

ao desenvolvimento desigual das faculdades intelectuais dos diferentes lugares nas 

diferentes etapas da história. (Francastel, Estudos de Sociologia da Arte, 1970, pag.7) 

A sociologia da arte, assim como qualquer outro ramo da sociologia, tem como objetivo 

produzir conhecimento a respeito dos fenômenos sociais, o que a diferencia das outras áreas 

sociológicas é seu objeto de estudo que consiste em todo o conjunto de produção simbólica criada 

pelo homem, ou seja, sua arte.  

Para uma abordagem imagética aprofundada sobre as xilogravuras de Hansen, entendemos 

ser necessário inicialmente fazer um mergulho na estética hegeliana, uma vez que suas 
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formulações teóricas contribuíram para a formação do arcabouço teórico contemporâneo da 

sociologia da arte, fornecendo importantes conceitos para se pensar a relação da arte com a 

sociedade.  

Em seus trabalhos, Hegel (1974) procurou explicitar o processo de transição entre a 

objetividade presente na escultura clássica e a subjetividade incorporada à pintura pela arte 

romântica, desvinculando assim o espírito da corporeidade do objeto artístico, permitindo a 

produção estética imprimir em seu conteúdo o movimento das coisas e do pensamento, 

concebendo desta forma o real como um processo dinâmico e não mais como uma situação 

estática.   

Segundo o filósofo alemão, o espaço pictórico romântico possibilitou a livre circulação das 

ideias, com formas e dimensões desvinculadas da obrigação de refletir objetos do mundo, 

constantemente privilegiados pela escultura clássica praticada na Grécia antiga. As contradições 

do mundo trazidas pela pintura não seriam imperfeições acidentais do mundo, mas sim as 

características essenciais intrínsecas ao movimento dialético das coisas. 

A subjetividade humana encontrou nesta forma de representação imagética um meio de 

comunicação condizente com as suas necessidades, permeado por elementos plásticos capazes de 

transportar para a superfície plana o pensamento totalizante do artista: 

A partir do momento em que a interioridade subjetiva, particularizada, se introduz nessa matéria, é 

necessário, para fazer parecer o interior, que a sua totalidade espacial seja suprimida e que deixe de 

ser o que é na sua existência imediata, para se transformar num reflexo do espírito, do mesmo modo 

que, no que se refere à forma, é necessário que a sua visibilidade exterior e sensível faça surgir toda 

a particularidade que comporta e exige a manifestação o novo conteúdo. (HEGEL, 1974, p. 14). 

Desta forma, assim como seu método dialético, a criação artística é encarada por Hegel 

como uma forma de experiência, sendo a composição plástica a representação do objeto 

apreendido, não apreendido na realidade da natureza, mas na realidade da historia e das sociedades 

humanas. Neste sentido, as xilogravuras hansianas fazem parte de um conjunto de experiências 

sensitivas que tem como centro criativo a consciência do homem sobre as coisas que o cerca, sendo 

sua composição, não o resultado de um delírio subjetivista de Hansen, mas a expressão sensível 

da experiência de vida real que ele experimentou dentro da sociedade soteropolitana. 

As representações dos fenômenos sociais baianos, construídas através de seus traços 

entalhados na madeira, transcritos por meio de um jogo de linhas criados pela tensão entre o claro 

e escuro, expõem o sujeito social não como um dado imediato, capaz de ser apreendido por meio 

de uma formula, mas como o resultado do movimento do pensamento artístico que entende o 

sujeito social como ser dinâmico e inacabado, que se encontra constantemente em transformação. 
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  Para Hegel (2001), este movimento dialético próprio do processo de criação artístico 

revela o domínio e a apropriação do material plástico como meio de expressão de ideias. Segundo 

ele, a beleza proveniente desta criação artística seria superior ao belo natural por residir justamente 

dentro de si esta capacidade de carregar a consciência e a liberdade do pensamento humano. 

Mas pode-se desde já afirmar que o belo artístico está acima da natureza. Pois a beleza artística é a 

beleza nascida e renascida do espirito e, quanto mais o espirito e suas produções estão colocadas 

acima da natureza e seus fenômenos, tanto mais o belo artístico está acima da beleza da natureza. 

Sob o aspecto formal, mesmo uma má ideia, que porventura passe pela cabeça dos homens, é 

superior a qualquer produto natural, pois em tais ideias sempre estão presentes a espiritualidade e a 

liberdade. (Hegel, 2001, pág. 28) 

 

Desta forma, a arte tem um estatuto semelhante de compreensão dos fenômenos sociais ao 

que a ciência tem na relação com seus conhecimentos, ou seja, a arte deixa conhecer, ela apresenta 

algo que foge as outras esferas do saber. As expressões plásticas, assim como qualquer outra 

atividade possui uma relação ativa com o ambiente social no qual foi criada, por meio dela 

percebemos que as coisas não existem isoladamente, que as relações dos sujeitos com eles mesmos 

e com o mundo encontram-se interligadas. 

Esta ligação é percebida nas formas hansianas, que precisam de uma referência exterior 

para serem elaboradas e entendidas, uma vez que não tem como o artista expressar uma ideia 

apenas com elementos extraídos de seu mundo interior.  

Mas quando a arte renunciou a dar às suas produções formas objetivamente concretas e 

visíveis, para exteriorizar apenas elementos da interioridade, a objetividade, a qual se vê 

forçada a voltar, não pode já ser uma objetividade real; é apenas uma objetividade ideal, 

uma exterioridade que se dirige à uma intuição interna, à imaginação, ao sentimento; uma 

objetividade que, para comunicar ao espírito as criações do espírito, se não serve da 

matéria sensível senão como de um simples meio de transmissão que é obrigada a 

degradar até ao nível de um insignificante sinal. (HEGEL, 1974, p. 15-16). 

A importância das expressões plásticas encontra-se relacionada diretamente com o 

contexto social e histórico na qual estão inseridas. Temos como exemplo o caso grego. Por um 

grande período da Grécia antiga, a escultura exerceu um papel mais relevante que a pintura, sendo 

a linguagem artística dominante da época. Este fato ocorreu, segundo Hegel, por ser a escultura 

um gênero artístico em consonância com a ideologia da sociedade grega, sendo desta forma o canal 

ideal para incorporar e transmitir os valores de sua estrutura social.      

Constantemente Hegel levanta está questão dentro de seus estudos sobre a transformação 

dos gêneros artísticos dentro da história ocidental. Para ele, o fator preponderante que manteve a 

escultura como principal gênero artístico na Grécia antiga foi sua capacidade de transmitir o 

pensamento vigente desta sociedade, que via na perfeição de sua forma a manifestação do divino. 
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Já na idade média, a escultura perde sua primazia para a pintura, uma vez que as manifestações 

sociais deste período encontram na pintura o canal ideal para expressar a subjetividade romântica. 

Sendo assim, fica evidente que a arte não possui uma autonomia completa em relação ao 

meio social, sua linguagem desenvolve-se através do diálogo com a sociedade a qual pertence. A 

possibilidade de a pintura absorver a subjetividade do artista e as características do seu meio social, 

ou seja, dos ideais românticos que buscavam ressaltar o sentimento e não mais a perfeição da 

forma, fez dela, um canal apropriado para transmitir o fluxo das ideias desenvolvidas pelo espírito 

humano desta época. 

Necessariamente precisamos ter uma visão abrangente sobre o conjunto das relações 

sociais para capitar os motivos das ações individuais, e é justamente esta percepção totalizante que 

podemos buscar dentro da estética hansiana, na medida em que Hansen traz em suas imagens 

elementos distintos que caracterizam a sociedade soteropolitana. Evidente que as percepções 

humanas sobre o mundo a sua volta possuem vários níveis diferentes de captação da realidade, no 

entanto, o melhor entendimento somente é alcançado no momento em que conseguimos perceber 

o todo, ou seja, sua totalização.  

Geralmente captamos o mundo através de contatos imediatistas incapazes de fornece 

elementos suficientes para seu entendimento, sendo necessário, para não se chegar a uma 

conclusão superficial, fazer conexões entre elementos que não aparecem neste primeiro contato. 

Desta forma, as operações de abstração operadas pelo pensamento plástico podem levar a uma 

superação destas percepções imediatistas e pré-reflexivas. Para Leandro Konder (2013): 

A superior realidade daquilo que é em si e para si, isto é, a realidade a que o homem tem 

acesso em seu processo de espiritualização – a realidade do espírito -, é uma só: o fato de 

que sua manifestação na arte seja sensível não quer dizer que ela estabeleça uma 

impenetrabilidade ao conceito. O espírito se revê nas criações da arte, e as suas 

representações sensíveis não são senão a sua exteriorização. (Konder, 2013, pág. 32) 

  

Neste sentido, a arte se constitui numa ferramenta de mediação do conhecimento sobre o 

mundo. A compreensão e interpretação dos elementos intra-estéticos das xilogravuras hansianas, 

articulados com o estudo das condições sociais de sua produção, ou seja, os elementos extra-

estéticos caracterizados pela sua recepção e difusão no meio social, permitem um entendimento 

globalizante dos fenômenos artísticos. 

No entanto, a presente pesquisa buscou aprofundar-se na análise dos elementos intra-

estéticos das obras de Hansen, apreendendo a mediação contida em sua forma plástica a respeito 

da realidade social de Salvador. Seguindo o raciocínio de Hegel, entendemos que as formas 

trazidas pela arte fazem parte do processo de apreensão da essência das coisas pelo pensamento, 

uma vez que para ele apreende-la é necessário que a essência saia do plano abstrato e ganhe forma.  
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Neste sentido, o conteúdo e a forma interagem permanentemente um com o outro dentro 

da arte, sendo que a forma depende da qualidade do seu conteúdo para não se tornar precária. 

Existe uma prioridade na estética hegeliana em relação ao conteúdo, porem, tanto a forma como o 

conteúdo fazem parte do mesmo processo unitário da criação artística e as escolhas destas formas 

não são arbitrárias, elas transmitem as particularidades do pensamento vigente em um determinado 

período histórico.  

Para Hegel (1974), a arte não se constitui como fuga da realidade, sua existência não teria 

por finalidade apenas a ornamentação e a satisfação visual do fruidor, mas fornecer ao indivíduo 

um melhor entendimento sobre a ilusão do mundo, uma vez que a aparência e a essência das coisas 

estariam apresentadas de forma imediata na superfície da obra artística, elevando assim sua 

consciência sobre os fenômenos imperceptíveis a sua volta. Com isso o filosofo alemão lança as 

bases de uma sociologia da arte, ressaltando a importância do conteúdo plástico para mediar as 

relações entre a arte e os fenômenos sociais através de seus elementos concretos.  

Trata-se antes de tudo de fazer ressaltar a grandeza, a seriedade da ação representada ou 

a profundidade da alma da qual se exprimem os sentimentos, de maneira que a execução, 

a aplicação, a aplicação do comportamento artístico de que dispõe a pintura e a 

virtuosidade técnica que esta aplicação exige tenham apenas uma importância secundária. 

A habilidade técnica, a virtuosidade exterior e a arte de pintar surgem, como qualidades 

banais, ante a importância o conteúdo a representar, que exige que toda a atenção do 

artista se concentre sobre o substancial e o essencial. (HEGEL, 1974, p. 45). 

A arte não pode ser encarada como mera distração ao intelecto, ela faz parte da 

autoconscientização do homem no mundo, na medida em que exterioriza e representa seu 

pensamento. A construção moral do sujeito social está em constante diálogo com a estética 

desenvolvida por ele, na medida em que objetiva seus sentimentos em suas formas e estabelecem 

autorreflexões a partir do momento que oferecem o homem em espetáculo para si próprio. 

Podemos perceber esta influência da arte em diversas esferas sociais, mesmo naquelas que 

se dizem contrarias às produções artísticas. Por meio dela divulgamos e combatemos ideologias, 

impondo diferentes crenças: 

[...] as artes figurativas preenchem uma função permanente e coercitiva que age mesmo 

sobre aqueles que mais as ignoram. As artes (plásticas) servem, pelo menos, tanto quanto 

as literaturas, como instrumento aos senhores das sociedades para divulgar e impor 

crenças. A estética penetra em cada um de nossos pensamentos e ações. Uma estreita 

ligação existe entre as mais livres e aparentemente mais gratuitas especulações dos 

artistas e a disposição representativa do universo que nos cerca. (Francastel, 2011, pág.03)  

Como já foi salientado anteriormente, a pesquisa sobre as artes visuais possui dois pontos 

de partida analíticos, sendo que um não exclui o outro, eles se complementam. O pesquisador pode 

optar pela analise externa da obra, dando prioridade a uma análise mais abrangente sobre os 
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movimentos artísticos e mecanismos sociais que estão ao redor da produção artística ou enveredar, 

como no caso deste trabalho, pela análise interna da obra, promovendo assim um estudo 

sistemático das imagens plásticas, que entendemos ser uma fonte de significado para o 

entendimento os fenômenos sociais. 

No caso de uma análise voltada mais para os elementos externos da produção artística 

precisaríamos recorrer à reconstrução dos polos geradores e fruidores das obras. Neste sentido, a 

recepção da arte, assim como toda a lógica de funcionamento da indústria e da instituição da arte 

seria a prioridade analítica do pesquisador deste tipo de abordagem, porém, o perigo analítico que 

perpassa esta linha de pesquisa é buscar exclusivamente nos elementos externos da arte a razão de 

ser da própria arte: 

Ao negar à arte uma existência própria, tende a vê-la como mera expressão de outros 

processos sociais, dos quais a arte seria apenas um reflexo e/ou instituição executando 

alguma função específica. (Menezes, 1997, pág. 18) 

Sendo assim, privilegiamos dentro da nossa pesquisa o estudo do pensamento figurativo 

hansiano, criados através de sistemas simbólicos expostos no interior de suas xilogravuras. Para 

Francastel, um estudo bem conduzido a partir das obras enriquece o conhecimento social e não 

apenas confirmando nossa experiência: 

O essencial, a meu ver, seria que se reconhecesse a necessidade de estudar as obras da 

pintura enquanto sistemas de signos e que se lhe aplicassem os métodos rigorosos de 

interpretação que asseguraram o progresso de tantas outras ciências. Não basta mais que 

se veja em um quadro um tema anedótico: é preciso examinar o mecanismo individual e 

social que o tornou legível e eficaz. (Francastel, 1990, pág. 2) 

Desta forma, o presente trabalhou partiu da hipótese de que a arte produz novas 

interpretações sobre a realidade do mundo, e na medida em que essas novas interpretações vão 

surgindo os sujeitos vão transformando seu modo de compreender, perceber e agir na sociedade. 

Segundo Péquignot (2007), “o artista acha na realidade que ele decompõe e recompõe em sua obra 

relações e ligações entre formas, cores e luzes – e em outros campos fora das artes plásticas, tais 

como os gestos, os espaçosos sons e as palavras – inéditos, tais como foram colocados em 

evidencia dentro das obras de arte, e que podem ser apreendidos e percebidos pelo público”. 

(Péquignot, 2007, pág.8) 

 Acreditamos que as xilogravuras criadas por Hansen carregam em si um sentido único a 

respeito dos costumes e vivencias da população marginalizada de Salvador. No entanto, 

entendemos ser um erro interpretá-las como um reflexo direto dos processos sociais 

experimentados pelo artista, uma vez que sua “arte não reproduz o visível, mas torna visível” 

situações sociais, muitas vezes, imperceptíveis ao olhar do sujeito que convive no local. Devemos 
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assim buscar dentro de sua estética o esquema de pensamento que se encontra por traz de seus 

traços em preto e branco: 

Não caberia considerar a Forma como uma coisa em si. As Formas não tem vida 

autônoma; a cadeia das Formas não constitui um universo que se desenvolva à parte; as 

Formas não possuem um conteúdo determinado e imutável; as Formas não remetem 

apenas a sua própria gênese...Uma Forma consiste na descoberta de um Esquema de 

pensamento imaginário a partir do qual os artistas organizam diferentes matérias. 

(Francastel, 2011, pag. 10) 

Meneses (1997) segue a mesma lógica do pensamento de Francastel ao considerar como 

um dos aspectos centrais da arte a proposição de novos valores sociais, não no mundo concreto 

das coisas, mas no plano abstrato do pensamento figurativo: 

O embate das artes se dá em outra dimensão do real [...] A arte volta a lutar contra valores 

ultrapassados e é esse seu campo de batalha. Sua briga é no espaço, no campo do 

pensamento visual (MENEZES, 1997, p. 268) 

Este tipo de abordagem analítica, centrada na dimensão sensível do conhecimento social, 

ou seja, nas expressões plásticas, permite um maior entendimento das coisas a partir da imaginação 

e da criação artística, mais especificamente através de suas representações imagéticas. No entanto, 

este processo de apreensão das relações sociais, por meio desta perspectiva imagética erotizada, 

ocorre de maneira dialética, uma vez que as imagens hansianas trazem em seu interior as 

contradições e rupturas de uma sociedade soteropolitana marcada por inúmeros conflitos morais e 

raciais, sendo a população pobre e negra as mais afetadas dentro deste processo discriminatório. 

Suas xilogravuras promovem um constante movimento de aproximação e distanciamento 

de elementos distintos que compõe o ambiente social da cidade de Salvador, separados no tempo 

e espaço. Este tipo de arranjo facilita relacionar as causas e efeitos de situações do cotidiano de 

sua gente, principalmente das prostitutas do Centro Histórico, que muitas vezes passam 

despercebidas diante da visão do sujeito comum, desprovido de uma sensibilidade artística. 

Contudo, estas novas percepções, trazidas pela abordagem plástica, sobre um determinado 

contexto social, não são absorvidas de imediato pelo público que as observa, precisando de um 

determinado período de tempo para alterar suas formas de percepção e ação sobre o mundo a sua 

volta. Esta demora de entendimento em relação às representações artísticas também é sentida na 

sociologia, demandando um tempo para serem utilizadas em plenitude por suas áreas de 

conhecimento, sendo, muitas vezes, refutada inicialmente pela parte mais conservadora de seus 

pesquisadores. 

Desta forma é válida a hipótese levantada por Péquignot de que nossa percepção, 

compreensão e ação sobre a realidade social vão se alterando à medida que a arte produz estas 

novas percepções. Segundo ele, não se trata de cair numa concepção idealista da arte a respeito de 
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um mundo surreal, mas sim de mostrar outro olhar a respeito deste mesmo mundo objetivo no qual 

vivemos, uma vez que o artista constrói sua composição plástica a partir das referências colhidas 

em suas experiências sociais concretas. Neste sentido, o referido autor comunga da mesma visão 

de Francastel sobre tal assunto: 

A arte é um inventário preciso das atividades e das crenças de uma época, podendo-se ser 

apreendido a partir dos estudos das obras de arte, enriquecendo assim nosso conhecimento 

e não apenas confirmando nossa experiência. (Francastel, Pág. 43) 

 A arte tem a capacidade de ordenar pelas imagens um mundo que nos é apresentado 

inicialmente de forma caótica e sem sentido. Seus traços materializariam momentos de 

florescimentos de fenômenos sociais invisíveis aos olhos dos sujeitos viciados pelas relações 

sociais cotidianas, organizando o espaço social através de suas linhas e formas plásticas. 

As representações contidas na arte hansiana contem ao mesmo tempo a fantasia de Hansen 

e a recuperação de ações que ocorrem numa realidade material experimentada por ele dentro do 

universo cotidiano de suas personagens. Suas obras não objetivam refletir a realidade assim como 

ela se encontra presente no mundo objetivo, mas de passar outro viés perceptível sobre a forma 

como enxergamos o mundo. Desta maneira, o artista disponibiliza em suas xilogravuras elementos 

suplementares, diferentes dos que os sujeitos estão acostumados a utilizar para interpretar e 

reconhecer sua realidade, criando, desta forma, outra maneira de experimentar e perceber os 

fenômenos sociais. 

Em relação a percepção do fruidor sobre a obra, Péquignot faz uma comparação entre as 

dificuldades de entender as informações trazidas pela arte e a imersão do sujeito em uma nova 

língua estrangeira, na qual em princípio, o fluxo contínuo dos sons se apresenta desordenado e 

desprovido de qualquer sentido aparente. O autor, desta forma, salienta que o mesmo procedimento 

deve ser realizado para o entendimento tanto da arte como da língua estrangeira, uma vez que os 

referidos fenômenos sociais necessitam, para serem compreendidos, de um processo de 

decomposição do fluxo continuo de seus sons e imagens, em unidades distintas portadoras de 

sentido. 

Transformar nossa apreensão e compreensão do mundo é também permitir uma utilização 

renovada deste mundo. Nossa ação material, econômica, técnica, cultural, em uma 

palavra, social é determinada por nossa capacidade de aprender e compreender os usos 

possíveis, potenciais deste mundo e do que ele contém. Toda transformação neste nível 

induz uma ação nova sobre o mundo. (Péquignot, 2008, pág. 10)  

Para este autor, as imagens podem ser utilizadas como recurso de análise da sociologia, 

assim como qualquer outro tipo de fonte de informação a respeito dos fenômenos sociais. Ele 

acredita que a resistência da sociologia em utilizar os recursos analíticos trazidos pelas imagens 
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plásticas, de forma mais frequente, deriva de um velho preconceito histórico da cultura ocidental 

sobre as contribuições da arte para o entendimento do mundo, não sendo desta forma um problema 

específico da sociologia.  

No entanto o grau relativo de autonomia da arte permite uma construção de sentido com 

características próprias, que não são percebidas da mesma forma em outros tipos de linguagem 

humana. Contudo, para compreender este sentido é imprescindível o mergulho no material visual 

dos fenômenos artísticos, deixando em segundo plano a produção, distribuição e consumo da arte. 

Sendo assim, entendemos que a razão de ser da arte não se encontra fora dela, e sim no 

interior de suas obras concretas. A arte não pode ser apreendida como uma mera projeção de outros 

fenômenos sociais, que fazem dela um canal de reinvindicação e nem como algo que estaria 

fechado dentro dele mesmo, sem conter traços de outros processos sociais. Para Menezes a arte 

possui uma realidade autônoma, contudo, vinculada as suas raízes sociais: 

[...] as artes visuais são expressão das formas pelas quais uma sociedade se concebe 

visualmente. Essa realidade não existe em outro lugar, não é mero reflexo das condições 

de existência, não é “jamais o substituto” nem o mero equivalente de outra coisa qualquer, 

pois existem atributos que só lá estão, que somente nela podem ser encontrados. Exprime, 

portanto, valores, relações, concepções, que só ali existem e só ali se expressam. 

Dimensões e não reflexos de um processo social. (Menezes, 1997, pág.19) 

O entendimento do mundo necessita também da percepção visual do homem sobre a arte, 

é essa percepção que ajuda a dar sentido às relações sociais e referencia as nossas ações mais 

cotidianas e irrefletidas. Contudo, nosso olhar não é um atributo natural, ele é construído 

socialmente, isso faz indagar nossa capacidade de separar com nitidez o que vemos do que 

sabemos.  

Da mesma forma que aprendemos a ler um texto escrito, devemos aprender a ver os 

detalhes contidos dentro de uma composição plástica, isso porque na linguagem visual artística 

existem vários níveis diferenciados de apreensão sobre uma mesma obra de arte. 

Nossa compreensão do que vemos depende de nossa capacidade de perceber o que está incorporado 

na constituição de uma imagem, seus conceitos, suas referencias – enfim, seu diálogo – para perceber 

a profundidade de suas implicações. (Menezes, 1997, 26)  

Para Péquignot a resistência de algumas pesquisas sociológicas em utilizar a imagem, como 

base de pesquisa, provém do receio de suas interpretações caírem no campo meramente 

especulativo, ao contrário de outros tipos de dados quantitativos, que seriam mais facilmente 

mensuráveis.   

No entanto, tal recusa não tem sustentação lógica, uma vez que qualquer outro tipo de dado 

necessita de interpretação, sejam eles coletados por meio de questionários, arquivos, quadros 

estatísticos e observação, não sendo assim uma especificidade da imagem plástica. Desta forma, a 
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improdutividade da análise não vem do objeto analisado e sim das ferramentas e do rigor do 

pesquisador no tratamento dos dados. 

  Normalmente, o pesquisador que não faz uso de uma metodologia precisa de análise acaba 

interpretando as imagens através de um viés viciado da sua cultura imagética e por sua memória 

visual acumulada durante sua experiência de vida.  

De certa maneira, a arte nos fornece uma variedade de situações experimentais, nas quais 

são produzidas as imagens, não naturalmente geradas, mas fornecem ao nosso cérebro 

instrumentos novos de interpretações sobre as formas que nos aparece. A arte faz ver o 

que nós não sabemos ver quando olhamos para algo e assim ela fornece um poder de ação 

diferente sobre as coisas.  (Péquignot, 2008, pág. 18)  

   Os enunciados das representações plásticas, assim como qualquer outra mensagem 

simbólica social, têm por objetivo último atingir seu fruidor, uma vez que sem ele deixaria de fazer 

sentido sua existência, no entanto, diferentemente do texto escrito, a imagem não dispõe de um 

dicionário ou gramática para ser decifrada e entendida. Suas mensagens não se encontram, 

necessariamente, explicitas nas imagens, precisando o pesquisador social decompor e recompor 

seus elementos para encontrar seu sentido.  

As imagens artísticas possuem um discurso plástico que, assim como as palavras, podem 

carregar sentidos diferentes a depender da trajetória de vida de seu interlocutor. Certas imagens 

podem ser interpretadas a partir de concepções ideológicas, sofrendo alterações a depender do 

tempo histórico em que são vistas e de seus usos públicos, no entanto, elas não são a representação 

de uma realidade social isolada, precisam possuir pelo menos dois ou mais elementos articulados 

para produzir sentido.  

Neste sentido, analogamente, Hansen desenvolve a função do pesquisador social, que tem 

que estabelecer inicialmente relações e encontrar as recorrências que ligam os elementos 

estudados. Tais elementos encontram-se inseridos na realidade antes de serem inseridos no 

pensamento, na imagem e no discurso do artista, sendo a obra plástica, assim como o pensamento, 

a síntese destes elementos separados no tempo e espaço. O ordenamento de elementos críticos 

contido nas xilogravuras hansianas permite estabelecer um entendimento consciente sobre a 

realidade social que se apresenta de forma fragmentado, caótico e sem significação dentro do nosso 

cotidiano.  

Partindo do pressuposto que a construção da imagem é fruto de um pensamento plástico, 

ela não pode ser reduzida a um simples objeto ilustrativo. Neste sentido, fica evidente que a 

imagem pode ser encarada como um instrumento investigativo e, por tanto, um canal importante 

para o enriquecimento do conhecimento sobre a realidade social. 
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O produtor de arte é aquele que, pelo poder de sua imaginação, esposa o movimento que apenas se 

delineia para completá-lo e fazê-lo significar a sua originalidade criadora. O artista é menos o reflexo 

da sociedade que aquele que a faz dar a lume todas as novidades. (Bastide, 1979, pág. 83)  

Para entendermos a relação entre a sociedade baiana e as expressões plásticas hansianas é 

necessário compreender inicialmente os elementos que fazem de sua arte uma instancia mediadora 

destas condições sociais. Para Adorno (2011), a arte é uma forma de conhecimento capaz de gerar 

uma poderosa crítica social, contudo, nem toda expressão artística pode ser considerada arte 

“autêntica”, principalmente as criações estéticas, voltadas para o puro entretenimento, que se 

encontram a serviço dos interesses capitalistas, pois inviabilizam a formação de uma crítica social 

em seu conteúdo e, consequentemente, deixam de servir como ferramentas de emancipação do 

sujeito social.  

Neste sentido, podemos entender as xilogravuras hansianas como “autênticas”, pois 

carregam em seu conteúdo um forte caráter de protesto social, sendo esta característica crítica 

essencial para a formação da verdadeira arte para Adorno, que tinha como objetivo entender o 

processo de manipulação que o capital imprimia nos fenômenos artísticos contemporâneos, 

encarando a produção artística como elemento central dentro do desenvolvimento da crítica social.  

 Assim como Hegel, Adorno encara a arte como uma forma dialética de produção de 

conhecimento sobre a realidade humana, uma vez que carrega dentro de si as tensões do mundo 

exterior.  No entanto, sua teoria é permeada por uma visão pessimista da realidade social, 

possuindo uma postura cética em relação à possibilidade da construção de uma arte autônoma e 

livre dentro de um sistema “administrado” pelo regime capitalista: 

Com efeito, a liberdade absoluta na arte, que é sempre a liberdade num domínio particular, entra em 

contradição com o estado perene de não-liberdade no todo. O lugar da arte tornou-se ne incerto. A 

autonomia que ela adquiriu, após se ter desembaraçado da função cultural e dos seus duplicatos, 

vivia da ideia de humanidade. Foi abalada na medida em que a sociedade se tornava menos humana. 

(Adorno, 2011, pág. 11)  

 A situação existencial da arte é uma preocupação constante dentro da teoria adorniana que 

busca compreender a relação da criação estética com a dimensão social criada pelo capitalismo, 

que supri suas características essenciais de liberdade e autonomia. Seu pensamento é marcado por 

uma luta constante para livrar a arte do mundo das mercadorias e de sua utilização como veículo 

de comunicação ideológica dos interesses dominantes. 

A arte autentica em si, segundo Adorno, já se constitui um protesto contra as estruturas 

totalitárias de uma sociedade. Para ele a verdadeira produção artística deve ser inútil aos interesses 

comerciais, só assim poderá lutar contra a abdução capitalista e denunciar um mundo dominado 

pela injustiça. Existe uma preocupação em sua teoria em estabelecer uma nova leitura em relação 

às obras de arte devido ao seu novo papel no cenário industrial, aproximando-a da crítica social: 



 

47 
 

Tornou-se manifesto que tudo o que diz respeito à arte deixou de ser evidente, tanto em si 

mesma como na sua relação com o todo, e até mesmo seu direito à existência. A perda do 

que se poderia fazer de modo não refletido ou sem problemas não é compensada pela 

infinidade manifesta do que se tornou possível e que se propõe à reflexão. (Adorno, 2011, 

pág. 11) 

 

 Nas primeiras páginas de sua Teoria Estética encontramos um ceticismo em relação ás 

antigas promessas de felicidade provenientes dos movimentos artísticos do passado, que foram 

dilacerados pelo novo estado de não-liberdade do todo na qual as sociedades se encontram 

atualmente. Para ele a arte tem o poder de criar uma nova dimensão do social, emancipando o 

homem do seu estado de alienação: 

As obras de arte destacam-se do mundo empírico e suscitam  um outro com uma essência própria, 

oposto ao primeiro como se ele fosse igualmente uma realidade. (Adorno, 2011, pág.12)  

 

 O resgate das obras clássicas como se estas fossem as verdadeiras expressões estéticas, 

segundo o pensador frankfurtiano não passam de uma visão romântica de concepção elitista. A 

arte deve ser entendida pelo que ela faz no presente e seu potencial futuro, sendo apenas 

“interpretável pela lei do seu movimento” dialético: 

A definição do que é a arte é sempre dada previamente pelo que ela foi outrora, mas apenas é legitima 

por aquilo em que se tornou, aberta ao que pretende ser e aquilo em que poderá talvez tornar-se. 

Enquanto é preciso manter a sua diferença em relação a simples empiria, ela modifica-se em si em 

qualidade. (Adorno, 2011, pág. 14) 

A xilogravura hansiana por ser uma representação do real, carrega em seu conteúdo a 

experiência de vida do seu criador. A síntese consciente das manifestações sociais baianas dentro 

da sua composição plástica é o resultado também de outro processo dialético entre a subjetividade 

criativa de Hansen e a objetividade do mundo a sua volta. É este movimento dialético da produção 

artística que vai dar sentido a sua existência, é sua constante relação de negação com o mundo 

exterior e com as outras produções do passado, ligadas a magia e ao serviço dos senhores, que 

ressalta sua importância no presente. 

 Evidentemente que as imagens criadas pela arte não são a copia da realidade empírica, 

apesar de seu conteúdo provir dela, sendo justamente esta diferenciação que as formas artísticas 

estabelecem com o mundo real que permite a ela criar conexões entre fenômenos isolados e dar ao 

fruidor a possibilidade de ligar aspectos sociais que a principio nossa percepção imediatista não 

consegui estabelecer sentido: 

A identidade estética deve defender o não-idêntico que a compulsão à identidade oprime a realidade. 

Só em virtude da separação da realidade empírica, que permite a arte modelar, segundo as suas 

necessidades, a relação do Todo com as partes é que a obra de arte se torna Ser a segunda potencia. 

As obras de arte são copias do vivente empírico, na medida em que a este fornecem o que lhes é 

recusado no exterior e assim libertam daquilo para que as orienta a experiência externa coisificada. 

(Adorno, 2011, pág. 16) 
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 Esta diferenciação entre a arte e a empiria não deve ser disfarçada, devemos entender que 

a arte possui uma existência sui generis. A oposição permanente entre a empiria e a forma artística, 

permite esta ultima compor mediações sobre o mundo social, tendo, inevitavelmente, em seu 

conteúdo uma “posição determinada em relação à realidade empírica”.  

 O processo dialético encontrado no interior da arte é diferente do estabelecido na 

construção do mundo exterior, contudo carregam em seu interior o antagonismo presente no 

mundo social: 

Os antagonismos não resolvidos da realidade retornam às obras de arte como os problemas 

imanentes da sua forma. É isto, e não a trama dos momentos objetivos, que define a relação da arte 

com a sociedade. As relações de tensão nas obras de arte cristalizam-se unicamente nestas e através 

da sua emancipação a respeito da fachada fática do exterior atingem a essência real. (Adorno, 2011, 

pág. 18)  

 

 No trecho abaixo Adorno ressalta a mediação da arte em relação às estruturas sociais e 

como sua construção não depende unicamente da consciência do artista, sendo esta consciência 

mais um elemento, assim como muitos outros necessários para sua elaboração. 

Ao decifrar o caráter social que se exprime pela obra de arte e no qual se manifesta muitas vezes o 

do seu autor, fornece as articulações de uma mediação concreta entre a estrutura das obras e a 

estrutura social [...] As obras de arte são incomparavelmente muito menos reflexo e propriedade do 

artista do que pensa um médico, que apenas conhece o artista no seu divã. Só os diletantes referem 

tudo o que se encontra na arte ao inconsciente. (Adorno, 2011, pág. 23) 

 

Em seu texto sobre a indústria cultural, ele acredita que estamos presenciando no século 

XX o aniquilamento da dimensão social de protesto da arte, uma vez que os objetivos industriais 

vão de encontro à construção de uma arte autentica e autônoma que não visam satisfazer, 

ilusoriamente, as necessidades provenientes da precária estrutura de trabalho atual. A dificuldade 

de entendimento da obra autentica que requer um esforço cognitivo maior do seu fruidor, 

diferentemente dos fáceis produtos da indústria cultural que tem por finalidade o entretenimento, 

estaria contribuindo para seu afastamento em relação às massas. 

Neste sentido, as xilogravuras hansianas contem aspectos de resistência à assimilação dos 

interesses da indústria cultural, representando uma experiência que contem sentido em si mesmo, 

independente da lógica imposta pela racionalidade instrumental capitalista. Sua arte quebra esta 

maneira instrumentalista de enxergar o mundo, dando ao fruidor uma perspectiva diferente da que 

o sistema impõe a ele.  

   Existe na estética hansiana um choque de representatividade uma vez que, ao contrário da 

indústria cultural, não vende a satisfação manipulada para que o fruidor da obra se sinta 

representado passivamente dentro dela. Suas xilogravuras não foram criadas para o entretenimento 

rasteiro, pensado apenas em satisfazer o prazer da experiência visual, vendendo o que é agradável 
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e bonito. Suas imagens inquietam e despertam no fruidor a reflexão sobre o mundo social a sua 

volta. 

          È justamente esta função social que caracterizaria a arte autentica, diferente da promovida 

pela indústria cultural que reprime o poder imaginativo do fruidor, anulando sua capacidade 

criativa, privando-o do esforço mental e atrofiando seu poder crítico. Outra força intrínseca a sua 

composição é a constante mensagem de que os sujeitos sociais não descartáveis, eles representam 

a finalidade e a razão da existência da sociedade. 

 Inegavelmente que a arte possui uma relação direta com a realidade histórico-social na qual 

foi concebida, contudo sua forma e conteúdo não são a simples extensão destas condições sociais, 

eles representam a negação do status quo da sociedade, ou seja, a antítese da lógica capitalista 

vigente. Esta postura contraria da arte autêntica aos interesses dominantes a transforma em um 

objeto fetichizado, distante das práticas rotineiras presentes no cotidiano dos sujeitos sociais. Para 

Adorno (2011), este “fetichismo na obra de arte deve ser entendido como um momento de pura 

cegueira, de total incoerência e de sublime fuga” em relação à imposição orquestrada pela 

racionalidade instrumental capitalista.  

 A simples busca por autonomia no processo criativo da arte já se constitui, por si só, numa 

forte critica a lógica dominante. Sua inexistente aplicação funcional imediata dentro da 

engrenagem econômica, somado a uma linguagem plástica desprovida de “segundas intenções”, 

potencializa ainda mais sua crítica em relação à sociedade administrada.  

 Na medida em que as xilogravuras hansianas representam as mazelas cotidianas sofridas 

pela população baiana, estimulando os mais íntimos desejos humanos, suas imagens vão de 

encontro ao falso prazer fornecido pela indústria cultural. Sua estética transporta nossa 

racionalidade para outra dimensão, fora do alcance dos tentáculos instrumentalistas padronizantes. 

 Outro aspecto importante na arte hansiana é a aproximação promovida por ela entre o 

sujeito e o objeto contemplado, existindo nesta relação um verdadeiro ganho contemplativo, em 

oposição ao afastamento operado entre eles pela lógica capitalista. Nesta relação de aproximação, 

segundo Adorno, não precisa existir necessariamente uma comunicação, o que realmente importa 

é o pertencimento do objeto ao sujeito que o contempla.  

 É a partir do entendimento do processo dialético negativo, próprio do movimento interno 

da arte, que o fruidor passa a compreender seu conteúdo. É na relação particular da arte com seu 

ambiente externo que encontra-se seu sentido:  

A arte só é interpretável pela lei do seu movimento, não por invariantes. Determina-se na relação 

com o que nela não é. O caráter artístico específico que nela existe deve deduzir-se, quanto ao seu 

conteúdo, do seu Outro; apenas isso bastaria para qualquer para qualquer exigência de uma estética 

materialista dialética. (Adorno, 2011, pág. 14) 
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  A falta de tensão no conteúdo da arte, ou seja, a absolvição de seu potencial dialético e 

critico pela ideia de totalidade pregada pela ideologia dominante é o gerador da crise do belo e da 

própria arte. A perda de autonomia artística é diretamente proporcional a sua perda de beleza e 

autenticidade. 

A arte perde seu sentido quando adere à ideologia dominante, no entanto, quando vai de 

encontro a esta ideologia possui a capacidade de tirar o sujeito de uma situação predeterminada, 

tronando-se um elemento emancipador. No trecho a seguir, Adorno coloca em questão dois 

elementos plásticos como sendo expressões máximas da beleza artística; o sexo e a morte.  

A própria beleza exprime o horrível como o constrangimento que irradia a forma; o conceito de 

esplendoroso exprime esta experiência. A irresistibilidade do belo, sublimado pelo sexo, atinge as 

mais elevadas obras de arte, é exercida pela sua pureza, pela sua distancia da materialidade e do 

efeito [...] A afinidade de toda a beleza com a morte tem seu lugar na ideia da forma pura, que a arte 

impõe à diversidade do ser vivo, que nela se extingue. (Adorno, 2011, pág. 86)  

Neste sentido a arte seria uma forma de conhecimento diferente da operada pela 

racionalidade instrumentalista e impossível de ser entendida por ela, sendo capaz de promover 

experiências com sentido em si mesmo, desprovidas de vínculos com a lógica capitalista e 

carregada de valores críticos. Para Adorno (2011) a arte teria um grande papel dentro do processo 

de emancipação humana, uma vez que a ciência atual já estaria corrompida pela ideologia 

dominante e, consequentemente, desprovida de consciência critica não possuindo desta forma a 

neutralidade analítica necessária para promover tal emancipação. 

O caráter mimético da arte, ou seja, sua capacidade de representar o outro sem o copiar a 

transforma num objeto de conhecimento racional. E através da mimese que a arte pode se expressar 

subjetivamente sem se afastar completamente do que estar representando: 

A arte é o refugio do comportamento mimético. Nela, o sujeito expõe-se, em graus mutáveis da sua 

autonomia, ao seu outro, dele separado e, no entanto, não inteiramente separado [...] A sobrevivência 

da mimese, a afinidade não-conceitual do produto subjetivo com o seu outro, com o não 

estabelecido, define a arte como uma forma de conhecimento e, sob este aspecto, como também 

racional. (Adorno, 2011, pág.89) 

Esta reflexão acerca do objeto artístico em si, possibilita apreender aspectos do social 

invisíveis em outros canais comunicativos. As relações sociais representadas plasticamente nas 

xilogravuras hansianas, contem em seu interior as percepções subjetivas e racionais de Hansen a 

respeito do mundo a sua volta, isso porque antes de qualquer dos objetos serem transportados 

mimeticamente para o suporte xilográfico precisou que o artista tomasse consciência sobre eles. 

A xilogravura hansiana deu vida aos sujeitos do Pelourinho, expondo seus sentimentos e 

exprimindo suas ações sociais. Hansen aflora relações a partir de percepções sensíveis sobre o 

meio social, seu material xilográfico não somente se encontra vinculado ao visual, mas ao 

cotidiano de suas figuras.  
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Esta aproximação em relação aos fatos da vida cotidiana, transformando a realidade baiana 

num referencial inerente ao seu fazer artístico é a maior fonte de autenticidade de sua obra. 

Segundo Lukács (1965), “a autenticidade da arte não se consegue senão como resultado final do 

processo mimético-artístico de transformação na refiguração da realidade” e depende de princípios 

estéticos e de seu domínio pelo artista numa aproximação que permite ou não obter 

“autenticidade”, isto não traz limitações ao seu fazer artístico, muito pelo contrário, vai ser 

justamente esta “objetividade indeterminada” que ira aumentar sua capacidade de “expressar a 

vida espiritual mais alta do homem”. (Lukács, pag. 181, 1965) 

Outro ponto interessante diz respeito à perda ou continuidade da aura nas xilogravuras de 

Hansen e a sua relação com a reprodutibilidade técnica, própria do seu processo produtivo, que 

possui a capacidade de reproduzir inúmeras copias a partir de uma única matriz. Benjamin (2011) 

afirma que a aura “é uma figura singular, composta de elementos temporais: a aparição única de 

uma coisa distante, por mais perto que ela esteja”, sendo que esta aura vai se perdendo à medida 

que intensificamos sua reprodutibilidade técnica, ou seja, se aplicarmos esta teoria sobre as obras 

hansianas estaríamos afirmando sua perda de aura.  

Já Lukács (1965) não divide este mesmo pensamento em relação à perda da aura, segundo 

este autor a teoria benjaminiana não tem fundamento quando confrontada com grandes obras 

clássicas, para ele com a reprodutibilidade técnica a arte destacou-se de sua função ritualística e 

de culto, porém este acontecimento não foi capaz de destruir sua aura: 

[...] uma polêmica justificada em muitos pontos com as tendências antiartísticas do 

capitalismo, W. Benjamin realiza uma deformação do problema, pois as gravações de 

Rembrandt ou as litogravuras de Daumier possuem a aura de seu caráter único e o 

irradiam com completa independência do número de exemplares que existem. 

(Lukács, 1965, pag. 174) 

  Se analisarmos a obra de arte enquanto mercadoria faz sentido à perda de seu valor 

comercial quando reproduzida em grande quantidade, mas se levarmos em consideração a obra 

enquanto arte a sua aura não diminui por este motivo, uma vez que sua autenticidade e “autoridade 

da coisa, seu peso tradicional” não tem relação direta com a reprodução. As inúmeras gravuras 

provenientes da matriz xilográfica de Hansen é uma prova disso, a aura enquanto autenticidade se 

mantém intacta em suas reproduções.  

Porem esta perda da unicidade da xilogravura é percebida por Benjamin como fator 

positivo, uma vez que rompe com sua tradição burguesa e democratiza o aceso da arte pelas 

massas:  

E na medida em que essa técnica permite a reprodução vir ao encontro do espectador, 

em todas as situações, ela atualiza o objeto reproduzido. Esses dois processos resultam 

num violento abalo da tradição, que constitui o reverso da crise atual e a renovação da 

humanidade. (Benjamin, 2011, pag.168) 
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A técnica de reprodução da xilogravura quebra “o aqui e agora da obra de arte, sua 

existência única”, com a matriz em mãos podemos reproduzir uma infinidade de gravuras em 

diversos tempos e espaço, e todas vão ter o mesmo valor artístico. Não existe uma existência única, 

a historia das obras se desdobra em vários sentidos. As obras de Hansen não tiveram a intenção de 

orientar politicamente as massas frente à realidade de exploração para se chegar a uma revolução, 

mas sua arte serviu para orientar as massas no sentido de uma reinterpretação das relações sociais 

presentes em sua realidade cotidiana, por meio de uma linguagem que transmitia “sentimentos 

populares, profundos e gerais”. 

A construção plástica é consequência de um trabalho racional do artista que precisa 

estabelecer um controle sobre o jogo de luz e cor, incidindo o grau de iluminação dos personagens 

e das coisas, conforme o nível de importância deles dentro da composição e de seu pensamento 

plástico. A tonalidade das formas dentro do trabalho de Hansen não é a que está presente no objeto 

externo a sua arte, no entanto, ela permite traduzir o mundo visível através de suas categorias de 

claro e escuro, preto e branco. As dimensões do social, que se encontram escondidas por trás da 

percepção imediata do sujeito, são descortinadas pelo conjunto e pelo movimento proporcionado 

pelos traços de sua arte. Para Francastel (2011), a arte não seria “apenas o domínio das satisfações 

fáceis e imaginárias, ela informa atividades fundamentais” do mundo social, possuindo uma lógica 

própria de ordenamento e exposição dos fatos sociais, permeada por um pensamento figurativo 

implícito. 

O pensamento estético é, sem sombra de dúvida, um desses grandes complexos de reflexão 

e de ação em que se manifesta uma conduta que permite observar e exprimir o universo em 

atos ou linguagens particulares. (Francastel, 2011, pág.04) 

Desta forma, acreditamos que os elementos plásticos presentes em suas xilogravuras 

possuem a capacidade de materializar um modo de experimentar e pensar o visível pouco utilizado 

dentro da sociologia. Este movimento dialético de desmaterialização e materialização constante 

do mundo, proporcionado pela liberdade de expressão do artista, permite agrupar fenômenos 

sociais dispersos dentro do espaço bidimensional plástico de sua xilogravura. 

O fato da arte não produzir um reflexo direto do real, não a desqualifica para discorrer 

sobre o mundo objetivo, uma vez que uma das suas contribuições reside justamente no fato dela 

poder relacionar aspectos sociais que não estão próximos dentro do espaço social. A 

desmaterialização das formas reais em figuras plásticas representa um avanço analítico sobre o 

mundo objetivo, uma vez que tal procedimento permite sintetizar fenômenos distintos em uma 

única imagem. 
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CAPÍTULO III 

 

1. Leitura das obras de Hansen  

 

                                                           “Não há nada de natural no gesto ou na sensação”  

                                                                                                                   LE BRETON 

 

Nossa leitura das imagens parte do princípio de que uma mesma obra xilográfica de Hansen 

pode comportar inúmeras interpretações distintas, a depender do ângulo analítico de quem a 

observa. No entanto, por mais divergentes que sejam estas interpretações estéticas, elas 

compartilham elementos significativos que contribuem para o entendimento da sociedade baiana. 

A pretensão desta análise não recai exclusivamente sobre os detalhes da composição 

plástica do artista, mas, principalmente, sobre a ligação desta plástica com os fenômenos sociais 

tomados como referenciais poéticos, uma vez que seus traços, escavados na madeira, resgatam 

aspectos fundamentais para a compreensão das relações sociais contemporâneas ocorridas na 

cidade de Salvador.   
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 A importância da leitura dos signos presentes na arte, de uma forma geral, pode ser 

percebida pelas palavras proferidas por Walter Benjamin em 1931: 

 
Não se trata de apresentar as obras no contexto de seu tempo, mas de apresentar, no tempo em que 

elas nasceram o tempo que as revela e conhece: o nosso. (BENJAMIN/BOLLE, 2000, pag. 47) 

 

Neste sentido, fica evidente que a chave decodificadora dos signos plásticos, contidos na 

arte do passado, muitas vezes, se encontra no tempo presente. A análise dialética sobre a 

composição plástica de Hansen revela, não apenas fenômenos sociais de meados do século XX, 

mas, acima de tudo, aspectos centrais para o entendimento da sociedade baiana do século XXI: 

Dizem que o método dialético visa fazer jus à situação histórica concreta do objeto 

estudado. Mas trata-se também de fazer jus à situação histórica concreta que suscita o 

interesse pelo objeto estudado (BENJAMIN/BOLLE, 2000, pag. 73). 

 A condição social da mulher negra está implícita na maior parte da poética hansiana, às 

vezes destacando-se pela violência à qual estavam submetidas, outras como objetos de desejo 

sexual dos homens. O artista alemão utilizou-se de “um saber que vem de longe”, munido de uma 

percepção artística sensível para refigurar a angústia, o sofrimento e a história de vida de pessoas 

simples, que traziam em seus gestos corporais aspectos de resistência e força diante da terrível 

condição social no qual estavam inseridas.  

Constantemente presenciamos na composição hansiana o corpo como o âmago das relações 

sociais, permeados por personagens que se relacionam fisicamente entre si, apoderando-se de seus 

desejos mais profundos. Através da erotização deste corpo Hansen constrói um sistema simbólico, 

carregado de sentidos e valores, apenas compreendido pela leitura de suas imagens que carregam 

em seu interior um tipo de relacionamento diferente do amor burguês, conjugal e familiar tão 

divulgado pela moral cristã, revelando todo o dinamismo ardente do desejo erótico. 

A opção por iniciar as leituras das imagens pela xilogravura (9) decorre do fato desta conter 

em si os principais elementos que irão estruturar o restante das obras erótica de Hansen, ou seja, a 

corporeidade da mulher negra, a dualidade entre o preto e o branco, a sensualidade feminina, a 

prostituição e o espaço urbano da cidade de Salvador.  

Nesta composição, assim como na maioria das obras deste artista, a trama da vida cotidiana 

é mediada pela corporeidade humana. O corpo é sempre o vetor semântico pelo qual as expressões 

de sentimento, os jogos de sedução e as relações de dor são manifestados, sempre trazendo o poder 

do contraste do branco e preto para representar a crueza da realidade. Segundo Menezes as cores 

são uma ferramenta utilizada pelos artistas para expressarem os conteúdos plásticos de forma mais 

incisiva que a própria natureza: 
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A cor não pertence aos objetos, a cor não é um dado da natureza, a cor tem potencialidades 

expressivas que precisam ser investigadas e utilizadas para dizer mais em pintura que a 

natureza consegue dizer por si só. (Menezes, 1997, pág. 81) 

 Sua obra traz o corpo, moldado pelo contexto social, como instrumento de ligação das 

relações sociais, evidenciando o quanto a existência humana é corporal.  É por meio deste corpo 

representado pelo artista, que surgem as significações que fundamentam a existência individual e 

coletiva da cidade de Salvador. 

Hansen recria na imagem abaixo não somente a sensação de estarmos num bordel, mas a 

soma das sensações que experimentamos quando estamos imersos nesse ambiente, carregado de 

prazer. Nossa percepção alcança não somente os elementos presentes na cena, mas tudo o que está 

fora dela e em um momento posterior ao olhar malicioso desta personagem. 

 

                                               

                                                 Xilogravura (9) 1957 

 

Nesta xilogravura, o rosto ocultado do marinheiro, somado a beleza dos traços femininos, 

conduz o olhar do observador a percorrer as curvas erotizadas da prostituta. A expressão facial da 

figura se destaca por seu caráter malicioso, intensificando assim o desejo masculino contido nesta 

cena. Charles Baudelaire11em “Flores do Mal” descreve em sua poesia erótica, “As promessas de 

um rosto”, o poder de um olhar feminino: 

                                                           
11 BAUDELAIRE (Paris, 1821/Paris, 1867) Foi um poeta e teórico da arte francesa. É considerado um dos 

precursores do simbolismo. Sua obra teórica influenciou profundamente as artes plásticas do século XIX. Obras 
publicadas: A Arte Romântica (1852), As flores do mal (1857), Os Paraísos Artificiais (1860), Pequenos Poemas em 
Prosa (1862) e Miudezas (1866). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
https://pt.wikipedia.org/wiki/1821
https://pt.wikipedia.org/wiki/1867
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poesia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Simbolismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Artes_pl%C3%A1sticas
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
https://pt.wikipedia.org/wiki/As_flores_do_mal
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Amo, ó pálida beleza, teus cílios em arquejos de onde parecem escorrer descalabros, teus 

olhos, embora escuros, me inspiram desejos que nada tem de macabros, teus olhos, 

semelhantes ao teu negro cabelo, essa cabeleira elástica. Teus olhos, sensualmente me 

fazem apelo, amante da musa plástica. Se queres ver realizado o que em ti excitamos e 

todos os gostos em que cada um afunda, poderás constatar que nós nunca te enganamos, 

vendo nossa veracidade do umbigo até a bunda. Encontrarás nos picos de um par de seios 

tesudo, duas medalhas de bronze bem à vista. E sobre um ventre bem duro, mas suave 

como veludo, da cor da pele de um monge budista uma rica juba, irmã com certeza dessa 

cabeleira que é uma fartura, leve e cacheada, com tua beleza, noite sem estrelas, noite 

escura! (Baudelaire, 2013, pág.198) 

 

           O contraste latente existente entre o branco e o preto dentro desta obra hansiana produz uma 

imagem que leva o fruidor a mergulhar no universo de prazer proporcionado por suas personagens.  

Seus traços de força subjacentes, somados aos movimentos precisos do boril, reproduzem 

a nudez feminina de forma erotizada, desprovida de vulgaridade, com seus seios e nádegas 

majestosas, em contraste com uma protetora vestimenta masculina, criando assim um misto de 

sensações, onde a força da sensualidade da prostituta choca-se com a fragilidade de sua situação 

social.  

A nudez de suas mulheres encontra-se em oposição à vestimenta masculina, salientando 

não apenas seus seios e bundas, mas a transparência de suas ações. Um corpo protagonista, 

desprovido de pudor ou vergonha, onde o medo dar lugar a uma coragem simples e verdadeira em 

contraponto a falsidade da moral dos homens, que constantemente se escondem por traz de suas 

vestimentas. Seu olhar informa que esta coragem não se limita a enfrentar os desafios do seu 

ambiente de trabalho, mas a todos que lhe observam e fazem juízos de valor sobre ela. Suas 

personagens aparecem sempre sedutoras e maliciosas, exercendo constantemente seu poder de 

sedução sobre os homens, representados por figuras submissas, dominadas pela beleza 

avassaladora das mulheres baianas, que utilizam deste poder para prover seu sustento diário. 

Ao fundo desta imagem encontra-se o bordel “Flor de São Miguel”. Foi neste local que 

Hansen coletou a maior parte dos elementos necessários para desenvolver seus trabalhos, 

principalmente os produzidos nas décadas de 50 e 60, construindo por meio deles uma dialética 

plástica pautada entre o erótico e o perverso, entre a beleza da forma feminina e a violência de seu 

meio social.  

Na tradição hebraica, o nome Miguel significa “proximidade de Deus” e para os católicos 

São Miguel representa o santo protetor dos filhos de Deus, sendo ele o responsável por pesar as 

almas dos mortos e decidir quem entra ou não no paraíso. Neste sentido, parece bem sugestivo o 

nome dado ao bordel, uma vez que o artista ao retratá-lo tenta destruir as bases moralistas sociais 

que insistem em afirmar a existência de uma ação pecadora no ato de se prostituir. Suas imagens 
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libertam as prostitutas destes julgamentos de valores, colocando-as acima do certo e do errado, do 

bem e do mal, enfim, destas dicotomias que reforçam o preconceito e ofuscam a beleza erótica de 

seus gestos.  

Percebemos em suas criações a intenção de reforçar através do nome do bordel, a relação 

intima que suas personagens nutriam entre o profano e o sagrado. Suas imagens demonstram que 

as violações das ditas regras “sagradas”, praticadas dentro do bordel Flor de São Miguel não são 

capazes de condenar o encanto e a beleza feminina, ao contrário, para Hansen não existia pecado 

ou penitência o nestas práticas sexuais, somente a satisfação dos desejos e dos prazeres do corpo 

humano.  

O erotismo encontra-se presente na maior parte do processo criativo do artista. A 

linguagem erótica, contida em sua obra, dialoga constantemente com a complexa construção de 

sentido no tocante a prostituição, uma vez que carrega em seu conteúdo a gênese dos fatores 

motivacionais que unem os indivíduos em torno do sexo. O interesse em sua obra não recai apenas 

na intenção de relembrar fenômenos sociais perdidos no passado, mas de resgatar suas causas e 

efeitos, que insistem em perpetuar através de um movimento cíclico, alimentado tanto pela 

necessidade humana do sexo, como pela vulnerabilidade social dos seus agentes.  

O grande palco onde o artista desenvolveu toda sua narrativa plástica foi a cidade de 

Salvador. Suas representações emanam não apenas da sensualidade da negritude baiana, mas dos 

problemas sociais que norteavam o cotidiano da população marginalizada, criando assim uma nova 

forma de percepção sobre eles. Em uma de suas entrevistas Hansen comentou sobre este fato: 

Em nenhum lugar se pode pretender fonte mais poderosa, como imposicão artistica, que 

a baiana. Mas é preciso entrosar a expressao erudita com esta outra, a popular. Quanto 

mais diretamente se vincular o pintor, escultor, o gravador etc [...]aos problemas e 

aspiracões do povo, tanto mais facilmente eles resolverão suas próprias questoes e 

encontrarão um caminho seguro a meta buscada.” 

 

 O desejo e a explosão de prazer encontrados nos antigos casarões do Pelourinho foi seu 

referencial erótico por excelência. Na xilogravura (10), percebemos a riqueza de detalhes 

entalhados na madeira, com um jogo de luz criado por traços precisos emanados do interior  dos 

casarões, capazes de gerar uma percepção única sobre a vivencia e as particularidades deste  local. 
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                                    Xilogravura (10) 1957 

 

O contraste entre o preto e o branco direciona o foco luminoso da imagem para os 

marinheiros, como se estes fossem a luz de esperanças para a existência das moradoras locais. As 

fachadas dos casarões são compostas por portas e janelas povoadas por mulheres, que observam o 

grupo boêmio que transita pelas ruas do centro histórico em busca de prazer no bordel Flor de São 

Miguel. As posturas das personagens, aparentemente passivas na composição desta imagem, 

escondem um forte jogo de sedução iniciado pelos olhares que lançam aos marinheiros, sendo 

estes olhares a porta de entrada para a satisfação dos prazeres destes homens e o sustento diário 

destas mulheres. Em seu romance “Quincas Berro D’Água”, Jorge Amado faz uma homenagem a 

Hansen, citando o artista e o famoso bordel da cidade: 

Enquanto atravessavam a ladeira de São Miguel, a caminho do castelo, iam sendo alvo 

de manifestações variadas. No Flor de São Miguel, o alemão Hansen lhes ofereceu uma 

rodada de pinga.(Jorge Amado, 2008, pág. 84)  

Encontramos nesta xilogravura mais do que o contraste entre o branco e preto, o artista 

construiu uma composição plástica que carrega dentro de si uma simetria entre o público e privado, 

entre as ações masculinas e femininas num contexto social ainda fortemente marcado por relações 

patriarcalistas.  

Percebemos que o espaço social reservado para as mulheres se restringe ao doméstico, 

limitado nas imagens pelas molduras das portas e janelas. No entanto, o lado erótico encontra-se 

também presente na cena, uma vez que estas aberturas dão uma conotação de interioridade vaginal, 

algo que deve ser constantemente penetrado pelos homens, enquanto que o espaço externo, para 

fora das casas, pertence ao homem em alusão ao pênis.  

Esta separação dos espaços expressa o distanciamento entre os gêneros em relação aos  

direitos sociais. Presenciamos nesta cena uma nítida segregação das ocupações espaciais noturnas, 
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pois os homens têm a liberdade de transitar livremente pelas ruas, enquanto as mulheres 

permanecem em seus ambientes domésticos, impossibilitadas de procurar nos lugares públicos a 

satisfação de seus desejos. 

Em termos de composição plástica, a disposição dos casarões garante a profundidade visual 

da imagem, realçando suas ladeiras e calçadas. A intensidade dos cortes fornecem os efeitos 

necessários para a construção noturna da cena, que se desenrola por meio de becos e vielas 

obscuras, que escondem os segredos destas mulheres que escrevem suas vidas nas noites do 

Pelourinho.  

A xilogravura (11) a seguir faz parte do álbum “Flor de São Miguel”. A respeito desse 

trabalho, Hansen deu a seguinte depoimento: 

Com este trabalho fiz sucesso no mundo inteiro, ele foi a chave que me abriu todas as 

portas (…). É tudo puro ali. Meninas de treze anos vivem na prostituição, têm filhos sem 

pais e continuam crianças. Muitas ainda brincam com bonecas. Outras brigam de faca. 

Vivo naquele meio, gosto daquela gente. O bar Flor de São Miguel é o meu ponto 

preferido. Dali observo tudo, colho os motivos de minhas gravuras. Que coisa bonita 

aquelas mulheres pretas vivendo entre casas velhas e balcões barrocos, é um contraste 

fabuloso, coisa única no mundo (Hansen Bahia, 2005) 

 

 A arte hansiana sempre mostrou o erotismo aflorado nas ruas do Centro Histórico de 

Salvador. Seu trabalho mergulhou profundamente na dramaticidade e sensualidade vivida pelas 

negras desta cidade que diante de suas difíceis condições de vida eram condicionadas a transformar 

seus corpos em mercadorias. A construção das representações contidas neste álbum consumiu oito 

meses de trabalho etnográfico do artista, passando por um intenso processo de experimentação e 

vivencia pelos mais diversos ambientes deste local. 

Assim como Hansen, o seu amigo Jorge Amado soube penetrar profundamente no 

cotidiano destes habitantes e descrever em suas obras os detalhes do local, com suas ladeiras e 

casarões antigos. Podemos reforçar os traços do artista alemão com as palavras proferidas pelo 

escritor baiano em seu livro Suor: 

Chegou ao buraco do quarto e ficou olhando os telhados negros da cidade anciã. As 

ladeiras eram os traços da cidade esticados para o céu. Ali embaixo, no centro da ladeira 

empedrada, ficava o Pelourinho, montado pelos colonizadores portugueses. Hoje, o 

pelourinho desaparecera, mas a ladeira que lhe tomara o nome era como um pelourinho 

também. Todos os que ali viviam passavam vida apertada, sem pão, sem trabalho. 

(AMADO, 2001, pág.164) 

As imagens hansianas comunicam-se por meio de uma linguagem alegórica12, uma vez que 

o erotismo empregado em suas representações transmite não apenas a sensualidade estarrecedora 

                                                           
12 Alegoria: mostrar algo que está escondido, sendo um modo de interpretação que vai além da aparência das coisas. 

Sendo imagens artísticas abertas e passiveis de novas interpretações, capaz de transcender o tempo na qual foi criada. 
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de suas personagens femininas e uma busca quase hedonista pelo prazer, mas as dificuldades 

entranhadas na vida cotidiana destas mulheres, que muitas vezes se escondem pra traz de um 

sorriso e da beleza de seus corpos. Suas prostitutas, apesar das frágeis condições sociais de 

existência, possuem olhares firmes e expressivos que revelam sua dignidade diante da situação 

precária à qual estão submetidas.  

Na xilogravura (11) abaixo encontramos um homem, vestido de marinheiro, segurando 

uma nota de dinheiro, tentando conquistar com gestos galanteadores a prostituta, enquanto esta 

olha fixamente para seu rosto, que se encontra inclinado para baixo, demonstrando não se importar 

com o que ele tem nas mãos. A cadeira virada ao contrário é mais um símbolo de aversão aos 

padrões sociais, que tende constantemente a ditar regras de conduta, sendo sua postura de sentar 

digna de uma rainha frente a um súdito. 

 

                                       

                                            Xilogravura (11) 1957 

 

Fica explícito na imagem (11) o tipo de tratamento cortês recebido pelas prostitutas do 

Pelourinho por seus clientes. Não bastava ao homem oferecer dinheiro, precisava cortejar, sendo 

a decisão final proferida pela mulher, mais adiante veremos que este procedimento representativo 

difere substancialmente da arte hansiana elaborada para narrar o tratamento dado pelos homens 

europeus às prostitutas de seus países. 

Estas mulheres se relacionavam com homens pertencentes aos mais variados setores sociais 

da sociedade baiana, do marinheiro que atracava no porto de Salvador, vindo de diferentes lugares 
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do mundo, a homens da alta sociedade, tornando-se assim figuras com grande influência política 

e social, no entanto não podemos deixar de ressaltar que este fato é uma marca recorrente na 

história da prostituição em outros lugares do mundo.  

As obras de Hansen não estão presas a nenhuma tradição estilística, no entanto, é inegável 

a influência do expressionismo alemão em suas linhas, por meio de traços simples, carregados de 

realismo social. Evidente que o “estilo” expressionista não foi uma criação artistica uniforme, mas 

segundo Carlo Argan (2010), sua composição plástica traz caracteristicas centrais, tais como a 

ligação direta de seus elementos com a realidade social que representa:  

(…) o Expressionismo [manifesta] uma atitude volitiva, por vezes até agressiva. Quer o 

sujeito assuma em si a realidade, subjetivando-a, quer projete-a sobre a realidade, 

objetivando-se, o encontro do sujeito com o objeto, e, portanto, a abordagem direta do 

real, continua a ser fundamental (…) [o expressionismo] coloca o problema da relação 

concreta com a sociedade e, portanto, da comunicação (ARGAN, 2010, p.227).  

As manifestações corporais de suas prostitutas são expressivamente significantes aos olhos 

dos espectadores, no entanto, estas manifestações somente adquirem seu maior potencial 

comunicativo quando relacionadas ao conjunto de elementos da simbologia própria do grupo 

social ao qual pertencem. 

Em quase toda arte hansiana encontramos a corporeidade humana como elemento 

mediador de sua linguagem artística. Suas representações eróticas carregadas de elementos das 

ações que tecem a trama da vida cotidiana das mulheres do Pelourinho, trazem à tona vivencias  

de um mundo marginalizado, encoberto por preconceitos e ações discriminatórias. 

Percebemos em suas gravuras o mergulho do artista no mundo objetivo de suas figuras 

plásticas, mostrando as marcas de sua sensualidade, unidas ao seu sofrimento silenciado pela 

sociedade. O poder de suas imagens emana da força representativa de seus cortes em relação aos 

fenômenos sociais que retrata, possuindo a capacidade de reconstrui-los a partir de diferentes 

ângulos, ultrapassando assim os limites impostos pelo código verbal.  

 O processo de construção da xilogravura nasce da experiência de uma longa práxis. Para 

ser gravador é necessário acima de tudo um trabalho de força, disciplina e precisão no corte, porque 

uma vez cortada a madeira nao pode mais mudar. A relação exposta por Carlo Argan sobre a 

tradição expressionista com a matriz em madeira é central para entender este movimento: 

Assim se explica a importância predominantemente atribuída às artes gráficas, 

especialmente à xilogravura, mesmo em relação à pintura e à escultura: não se 

compreende a estrutura da imagem pictórica ou plástica dos expressionistas alemães, a 

não ser que se procurem suas raízes nas gravuras em madeira. […] a expressão [na 

xilogravura] não é uma misteriosa mensagem que o artista anuncia profeticamente ao 

mundo, mas sim comunicação de um homem a outro. Na xilogravura, a imagem é 

produzida escavando-se uma matéria sólida, que resiste à ação da mão e do ferro […]. A 
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imagem conserva os traços dessas operações manuais, que implicam atos de violência 

sobre a matéria, na escassez parcimoniosa do signo, na rigidez e angulosidade das linhas, 

nas marcas visíveis das fibras de madeira (ARGAN, 2010, pg. 238 – 240). 

Argan prossegue a análise do expressionismo alemão tratando da principal preocupação 

temática dos artistas, a polêmica social, em relação à qual tomavam partido da condição dos 

trabalhadores, homens do povo, renunciando à condição de intelectualidade burguesa.  

Segundo Neret (1994), durante muito tempo as prostitutas eram vistas como um simples 

instrumento erótico a serviço do imaginário do artista e de sua observação sobre o mundo visível. 

Na obra de Hansen percebemos uma ruptura em relação a esta concepção, uma vez que seu 

conteúdo demonstra não apenas a expressão erótica de suas personagens, mas suas relações sociais 

compostas pela esfera doméstica, no cuidado com seus filhos e sua casa, e na esfera do trabalho, 

demonstrando sua destreza com os clientes e a disputa pelo espaço da prostituição entre elas, 

muitas vezes regado por crimes violentos.  

Sua criação artística não possui o preceito da harmonia social, as relações interpessoais 

representadas em suas obras são ordenadas pela colisão de forças e interesses diversos, gerando 

uma multiplicidade de sentidos sobre as ações de seus personagens. Para Kathryn Norberg (1999), 

a forma como as prostitutas se encontram representadas na arte servem de referência para entender 

a dinâmica social de uma determinada época: 

 

(A prostituta na arte) funciona como um barômetro social, indicando novas posturas em 

relação às velhas hierarquias políticas. Dependendo do artista, a prostituta ridiculariza ou 

louva seus clientes, entre os quais se encontra toda a espécie de homens, desde velhos 

aristocratas até burgueses novos-ricos. Pode criticar a sociedade ou observar 

complacentemente, e sua alcova pode ser um espaço de agitação política ou de meros jogos 

amorosos. A prostituta revela também uma grande variedade de atitudes em relação à 

sexualidade feminina e o papel social das mulheres. Pode ainda evidenciar a política sexual 

da época, quer o artista retrate a prostituta como vítima ou como predadora. (NORBERG, 

1999, pág. 269) 

 

Segundo Benjamin, a verdade da arte não deve ser buscada na linearidade de sua 

composição, mas no que ela traz de implícito, nas suas mensagens ocultas. Pensando desta forma, 

percebemos que suas personagens, aparentemente passivas, escondem uma força vigorosa e 

atuante que apenas é exposta quando se faz necessário, ou seja, na disputa dos espaços de trabalho, 

no cuidado com os filhos e na busca por clientes. Em suas representações as mulheres estão 

constantemente exercendo uma atividade social, seja a noite no trabalho como prostitutas, seja no 

decorrer do dia em casa na figura de mãe, são figuras que carregam em si o status de guerreiras. 

As representações plásticas de Hansen possuem uma ligação direta com as relações 

cotidianas das prostitutas, revelando aspectos morais e culturais diferentes dos identificados em 
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outros tipos de linguagem, que utilizam outros tipos de signos para comunicar-se. Camuflado no 

erotismo que banha suas imagens, está o verdadeiro objetivo do artista: mostrar a força e as 

mazelas vividas pela população negra do Pelourinho.  

 Na xilogravura (12), o artista incorporou um elemento dramático fundamental para o 

entendimento do fenômeno da violência.  A deformidade corporal de suas personagens reflete todo 

o sofrimento ocasionado pelo meio e induz o observador a penetrar na atrocidade da cena, que 

Hansen compôs baseado no crime cometido por uma famosa prostituta do Pelourinho denominada 

Rosa Maria da Cruz.  

    Esta imagem é composta por inúmeros signos. Ao fundo percebemos um marinheiro 

caminhando tranquilamente enquanto a mulher segura uma navalha no primeiro plano, vestida 

apenas com roupas intimas e de salto alto, indicando que se trata de uma briga entre prostitutas e 

que o crime aconteceu próximo ao ambiente de seu trabalho, num horário de movimento, 

evidenciando que os motivos por traz do assassinato era a disputa por território. 

  

 

                                              

                                                  Xilogravura (12) 1957 

 

Este crime, que era comum entre as prostitutas do Pelourinho, aconteceu na Rua Inácio 

Acioli, próximo ao bordel Flor de São Miguel. A vítima foi outra prostituta, denominada Amélia 
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Conceição, mais conhecida por Paraíba, o jornal da época, guardado pela Fundação Hansen 

Bahia13, relatou o acontecido da seguinte forma: 

Clovis Costa dos Santos, de serviço naquele local, ouviu gritos estridentes de socorro. Foi 

até lá e viu as duas mulheres em violenta luta corporal. Procurou separá-las. Era tarde, 

porém Amélia, banhada em sangue caída no solo. Neste instante a autora da facada ainda 

com a faca na mão, dizia altas vozes: Eu avisei diversas vezes que lhe matava e que seu 

dia tinha chegado. 

Através desta xilogravura percebemos o quanto Hansen se distancia do hedonismo e 

procura relatar o ambiente perverso e hostil da prostituição. Diferentemente de outros ramos 

profissionais, a prostituta não tem a quem reivindicar por seus direitos, no seu ambiente de trabalho 

o que dita as normas é a relação de confiança e de poder entre elas. 

A força dos traços é uma característica marcante do expressionismo, nesta imagem as 

curvas onduladas das personagens, com braços e pernas retorcidos, conotam a deformação 

provocada pela brutalidade do meio. O erotismo de Hansen traz em seu conteúdo um misto de 

prazer e dor, permeado por imagens alegóricas que às vezes distanciam as coisas do seu sentido 

original, para que sua mensagem possa ser generalizada e não aprisionada apenas a um caso 

particular, neste sentido “cada pessoa, cada coisa, cada relação pode significar qualquer outra”. 

Na xilogravura abaixo (13) a violência encontra-se encarnada em vários elementos 

distintos. No primeiro plano ela se manifesta no corpo da mulher caída no chão, sendo observada 

com indiferença pelas mulheres que estão ao seu lado. A expressão facial em formato de caveira 

da mulher fumando transmite toda a significação da morte para o artista, como escreve Benjamin:  

A história em tudo o que nela desde o início é prematuro, sofrido e malogrado, se exprime 

num rosto – não, numa caveira. (...). Nisso consiste o cerne da visão alegórica: a exposição 

barroca, mundana, da história como história mundial do sofrimento, significativa apenas 

nos episódios do declínio. Quanto maior a significação, tanto maior a sujeição à morte, 

porque é a morte que grava mais profundamente a tortuosa linha de demarcação entre a 

physis e a significação (...). A significação e a morte amadureceram juntos no curso do 

desenvolvimento histórico, da mesma forma que interagiam, como sementes, na condição 

pecaminosa da criatura, anterior à Graça (BENJAMIN, 1984, pag. 1984) 

 

Já no segundo plano, percebemos a violência manifestada no olhar ingênuo da criança que 

é forçada, pelas circunstancias do meio, a presenciar a dramaticidade da cena, passando a ideia de 

um movimento contínuo de reprodução social aos quais os seus personagens infantis estão 

submetidos. 

                                                           
13 A Fundação Hansen Bahia foi criada pelo próprio Hansen em 1976, com o intuito de guardar seu legado artístico. 

Ela está situada no município de Cachoeira no Recôncavo Baiano, atualmente possui mais de 2.000 obras do artista, 

conta ainda com uma Casa-Museu e um centro de aprendizagem em xilogravura. 
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Ao representar a violência sofrida pelas prostitutas, o artista assume uma posição crítica 

diante do estado de coisas que vigora na sociedade. Este tipo de postura indica que seus traços 

eróticos não estavam limitados apenas ao deleite do prazer sexual, mas vinculados diretamente aos 

aspectos sociais do cotidiano das personagens. A arte hansiana não reproduz mimeticamente a 

vida, sua plástica representa um mundo objetivo carregado de simbolismo e efeitos eróticos 

capazes de gerar profundas percepções a respeito de sua condição social.  

Esta imagem reconstrói as características sociais do ambiente dos moradores do Pelourinho 

e o processo de socialização através da experiência corporal à qual estas mulheres, crianças e 

homens estiveram submetidos. Este tipo de experiência suscita as formas de sensibilidade e 

desenha o estilo de sua relação com o mundo, este mecanismo de reprodução social é confirmado 

pelas palavras do próprio Hansen: 

 

As prostitutas na Bahia não são prostittutas. Há uma tradição de familia, suas mães foram 

prostitutas, suas avós também.  Não é novidade. Não são tigres como as prostitutas 

francesas, alemãs ou inglesas. São meninas normais, cheias de sexo, não apenas para fazê-

lo profissionalmente, mas para simplesmente dormir com um homem. São pobres e são 

cheias de alegria de viver. São as minhas filhas, é a minha inspiração (HANSEN) 

 

 

                                

                                    Xilogravura (13) 1957 

 

É inegável a reflexão que esta composição plástica desperta sobre os modos de relações 

vividas no Centro Histórico de Salvador. A dinâmica afetiva da estrutura familiar das prostitutas 

e a maneira como seus filhos se situam dentro desta trama existencial, sendo a boneca um elemento 
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simbólico fundamental para percebermos a vulnerabilidade da infância frente a violência deste 

meio.  

O repertório de gestos que compõem sua obra permite atribuir valores e sentido às mais 

variadas situações do cotidiano das prostitutas. Pela corporeidade feminina, Hansen faz de suas 

composições a extensão de sua experiência de vida, inserindo desta forma o observado no interior 

do espaço social baiano. 

Segundo Grosz (1994), a arte erótica tem como fim social erradicar a brutalidade presente 

nas relações sociais “e a estupidez dos homens do nosso século, representando uma força 

considerável a partir do momento em que seja dirigida por uma vontade sem equivoco e uma mão 

competente”. (referencia?)) 

A brutalidade artística de seus trabalhos reconstrói todo um conjunto de relações sociais de 

poder. As expressões corporais contidas em suas imagens, construídas por meio de traços fortes e 

diretos, denunciam a lógica de funcionamento  de uma sociedade que transforma o corpo feminino 

em mercadoria e que se alimenta dos resquícios do regime escravocrata.  

Na maior parte de seu trabalho erótico, as causas da miserabilidade das prostitutas, que na 

sua grande maioria faziam parte da população negra de Salvador, não se encontram explícitas, no 

entanto, nas xilogravuras (14) e (15), Hansen fez questão de expor a gênese da dramaticidade 

social vivida pelos negros da Bahia. Nestas obras o artista talhou na madeira a perversidade contida 

na escravidão, com figuras fortes, quase indistinguíveis, amontoadas no porão dos navios negreiros 

que atracavam no porto da cidade trazendo mulheres, crianças e homens vindos dos mais diversos 

lugares da África.  

Esta narrativa histórica, contada visualmente na xilogravura (12), com toda a sinceridade 

trazida pelo preto e branco, traz como referência o “veleiro brigue” de Castro Alves, um navio 

negreiro que o poeta baiano criou para demonstrar os horrores e as heranças deixadas pelo regime 

escravocrata. 
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                                       Xilogravura (14) 1957 

 

Nesta cena percebemos uma composição quase teatral, onde os escravos são transformados 

em uma plateia passiva diante do enforcamento de um companheiro. A luz refletida nas velas 

ressalta o grande ato da cena e a escuridão em volta do navio acentua a incerteza do destino de 

seus espectadores. Por mais que Hansen não tenha presenciado tais acontecimentos, as sombras 

humanas, sem rosto ou forma, condensam em si o sofrimento e angustia dos negros escravizados.  

 

                                                                       

                                            Xilogravura (15) 1957 

 

As linhas, planos, sombras e luzes desta imagem, produzem uma combinação plástica que 

resulta numa unidade estrutural animada capaz de transmitir a angústia dos personagens. Nesta 

cena, a força visual da composição cria uma angústia no fruidor da imagem, através de corpos 
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retorcidos e presos entre si, revelando a brutalidade desumana à qual o negro foi submetido e que 

ecoa até os nossos dias.  

Este entrelaçamento entre os corpos por meio do branco e preto permite exprimir uma 

combinação de beleza e sofrimento, com linhas curvas revelando um mundo carregado de tensão 

e dor provocada pela submissão da “carne” humana. Seu olhar artístico ultrapassa a visão limitada 

dos indivíduos comuns, indo além das aparências, identificando as raízes dos problemas sociais e 

econômicos que atingem a população negra.  Sobre a capacidade da arte de revelar o que está 

implícito, Marcel Duchamp (1994) dizia que o conteúdo da arte deve dirigir-se para além da retina, 

servindo como trampolim para a imaginação do sujeito. Para esse artista a arte erótica teria a 

capacidade de substituir o “frisson retiniano” pelo “frisson cerebral” por ser “verdadeiramente 

geral no mundo todo, uma coisa que o espírito das pessoas compreende”, tendo como função 

primordial provocar o choque entre o que o indivíduo percebe superficialmente do mundo e o que 

o artista revela, pois, “uma tela que não choque não vale a pena”. 

A explosão erótica contida na xilogravura (16), representada através de dez cenas ocorridas 

nos bordeis do centro histórico de Salvador, demonstra o poder narrativo de sua composição 

plástica. As linhas fortes e precisas de seu corte fornecem detalhes da expressão corporal de seus 

personagens, intercalando momentos de solidão com intensos momentos de prazer. 

Esta composição diz respeito ao uso e significação do corpo feminino no mundo social das 

prostitutas, trazendo em seu conteúdo a relação física das personagens com o jogo da sedução, 

revelando várias situações de seu cotidiano, desde o momento inicial da espera do cliente até 

instantes antes da consumação da relação. São imagens erotizadas que, em alguns momentos, nos 

remetem a certa solidão vivida por estas mulheres, que apesar de transformarem seus corpos em 

mercadoria não perdem sua dignidade diante da vida. 

Esta imagem revela situações passadas em locais distintos que trazem à tona momentos de 

angustias, sofrimento e prazer, explicitando a efervescência das noites baianas. Hansen criou uma 

narrativa visual ancorada numa sequencia rítmica de flagrantes, como se fossem fotogramas de 

um relato cinematográfico virtual, pontuando emoções, desespero e aflições vividas dentro do 

bordel de Salvador.  

O conteúdo da cena simboliza um mundo erotizado em constante movimento, no qual a 

prostituta encontra-se sujeita, assim como qualquer outro trabalhador, a um sistema 

socioeconômico em que tudo é regulado pelo preceito da mercadoria. Muitas dessas mulheres 

auferiam rendimentos fixos mensais, como podemos ver na obra de Jorge Amado: 
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Doralice não aceitou o convite, acabara de receber um recado do Dr. Carmino, viria 

naquela noite. E o Dr. Carmino, eles compreendiam, pagava por mês, era uma garantia. 

Não podia ofendê-lo. (Jorge Amado, 2008, pág. 85) 

 

Na imagem (16) a seguir percebemos que as marcas da madeira se tornam parte integrante 

da composição e da vida das personagens, sendo desta forma mais que um meio ou um instrumento 

de trabalho do gravador. As molduras das janelas possibilitam uma alternância de ritmos em sua 

composição, permitindo o diálogo entre os diferentes elementos da cena. Cada janela pode ser 

analisada isoladamente, no entanto, quando analisadas dialeticamente e de forma subsequentes 

fornecem interpretações totalizantes sobre o trabalho das prostitutas. Estas janelas constantemente 

abertas representam a usurpação da privacidade e a socialização da intimidade destas mulheres em 

decorrência do seu estilo de vida. 

 

                                  

                                           Xilogravura (16) 1957 

 

Na segunda janela encontramos novamente uma criança segurando uma boneca, tendo ao 

fundo duas mulheres nuas, numa constante exposição infantil do ambiente e o quanto esta profissão 

era herdada de geração a geração, caracterizando-se por uma reprodução social na qual a crueza 

carnal é quebrada pela inocência simbolizada pela boneca. 

A ladeira do Tabuão não era lugar onde uma senhora pudesse ser vista à noite, ladeira de 

má fama, povoada de malandros e mulheres da vida. (Jorge Amado, 2008, pág. 37) 
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As mulheres que se encontram debruçadas no corrimão da escada, servem para fortalecer 

a profundidade visual da cena. Cada moldura dialoga com a cena em questão, são elas que vão 

limitar a visão do observador e impulsionar seu olhar para dentro da narrativa. Sua obra é uma 

verdadeira reflexão implícita sobre a corporeidade humana, revelando desde seus primórdios 

traços a imensa profundidade carnal das relações humanas. 

Existem certos elementos nesta imagem que ajudam a desvendar algumas posturas e 

sentimentos das prostitutas. No alto, na primeira janela da direita, encontramos uma mulher 

segurando uma garrafa enquanto fuma um cigarro, tendo os cabelos desarrumados e carregados de 

bobs, com o rosto transparecendo um semblante de completo desanimo diante da vida, no entanto, 

carregando no pescoço um crucifixo como símbolo de fé e esperança em um futuro melhor. Já na 

terceira janela da parte de baixo, da direita para esquerda, percebemos a prostituta com o pescoço 

inclinado para a cabeça do marinheiro, enquanto este fuma um cigarro de forma displicente, 

simbolizando um gesto de carinho para com ele, que neste momento deixa de ser seu cliente para 

se tornar seu amante. Toda a imagem traz um turbilhão de sentimentos que permeavam o cotidiano 

das prostitutas, que constantemente tinham que lidar com a solidão e a paixão por seus clientes. Já 

abaixo e no canto esquerdo desta xilogravura, encontramos uma prostituta vestindo a parte de cima 

da farda do marinheiro. Esta situação serve para simbolizar que em certos momentos a prostituta 

também toma o lugar do cliente na relação, se aproveitando do sexo tanto quanto ele. 

 Na xilogravura (17), Hansen fez questão de ressaltar o papel da prostituta fora do seu 

ambiente de trabalho. São representações de situações cotidianas nas quais a meretriz é também 

mãe e doméstica, sem, no entanto, deixar de lado seus traços sensuais. Mais uma vez as mulheres 

se encontram sozinhas no ambiente interno das casas, sem nenhuma figura masculina próxima, 

tendo ao colo uma criança, que deixa claro que a gravidez era uma constante na vida dessas 

mulheres que assumiam sozinhas a total responsabilidade pela criação e sustento dos filhos. 

As curvas impostas para caracterizar as personagens desta gravura encantam pela sua 

leveza e simplicidade. Hansen fez questão de exaltar, em branco e preto, um conjunto de aspectos 

ignorados pelos olhares desatentos dos sujeitos, que ao mesmo tempo se comunicam e se 

confundem dentro do cotidiano das prostitutas.  
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                                        Xilogravura (17) 1957 

  

Os traços criativos de Hansen, com associações plásticas inovadoras e libertárias, 

possibilitam ao fruidor enxergar situações que fogem às suas percepções rotineiras sobre o mundo 

social, auxiliando-o na experiência do olhar por meio de imagens fortes permeadas por ideias 

reveladoras. Nesta imagem (17) notamos a imersão do artista em inúmeros momentos do cotidiano 

das moradoras do Pelourinho, sempre acentuando o erótico na modulação de seus corpos e 

vestimentas. 

Ao lado esquerdo da cena notamos uma mulher olhando pela janela um marinheiro que 

anda pela rua, enquanto aos seus pés encontra-se um forte elemento simbólico do trabalho 

doméstico relegado ao gênero feminino, um balde. 

Embora os artistas projetem em suas criações plásticas suas vivencias e concepções 

subjetivas sobre o mundo que o cerca, suas obras não imitam a vida. David Hockney (1994) 

entende que existe um limite entre a arte e a vida:  

 

Em todo caso, sempre pensei que existia uma grande diferença entre arte e a vida. 

Compreendo muito bem que nos queiramos aproximar o mais possível dessa barreira, 

mas tenho a impressão que não podemos suprimir. Se não houvesse diferença entre arte 

e  vida, então a arte certamente não existiria, é tão simples como isso. Tudo seria vida, o 

que acontecerá, talvez um dia. Toda gente passará por uma experiência de vida de tal 

intensidade, que as artes surgirão inúteis. Mas ainda não estamos neste estágio, é preciso 

tempo. (NERET, 1994, pág. 127) 
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             Hansen mergulhou no subterrâneo da cidade de Salvador para descobrir um belo que 

brotava da pobreza e do cotidiano da população marginalizada do Centro Histórico, marcado, 

muitas vezes, pela violência, não só física, mas praticada pela burguesia nos seus gestos 

discriminatórios sobre eles. O artista incorporou com intensidade em suas composições visuais, 

elementos simples e transitórios deste cotidiano. Na construção de suas imagens, acabou voltando-

se mais para os aspectos sociais do comportamento das prostitutas, trabalhando o erotismo como 

sustentáculo da experiência e das percepções sobre as relações sociais.  

A estrutura de classes na cidade de  Salvador já se aparecia de modo acentuado na obra do 

artista, na qual as prostitutas e os moradores do Pelourinho compunham o que Marx denominava 

como lumpenproletariado. Milton Santos no seu trabalho sobre o centro da cidade fez a seguinte 

observação a respeito deste fato: 

   

Assim é que as características fundamentais da atividade econômica regional fornecem 

uma explicação para a repartição social e profissional da população: uma classe rica, 

constituída por banqueiros, homens do alto comércio, da indústria e grandes proprietários, 

uma classe média formada de pessoas exercendo profissões liberais, pequenos 

comerciantes, proprietários de terras médios, funcionários públicos e uma classe pobre de 

operários, empregados no comércio, pequenos funcionários e gente sem profissão 

definida. (Milton Santos, 1959, pág. 188). 

 

Na obra hansiana, a prostituição nunca aparece como ela é e sim como o fruidor a percebe, 

pois este, no final do processo artístico, é que acaba se tornando o verdadeiro protagonista da 

imagem. O desejo é despertado no fruído das imagens, por isso as mulheres olham para fora da 

composição como um convite a penetrar no universo erótico. Este tipo de construção plástica tem 

por objetivo eliminar a condenação moral, uma vez que torna o fruidor cúmplice da ação. 

A xilogravura (18) possui efeitos visuais capazes de extrair do momento toda a indignação 

proveniente do drama de uma infância abandonada levando sua dimensão estética para além do 

prazer visual que seus traços precisos proporcionam.  

As condições de vida dos mais pobres em Salvador toma forma nos traços desta imagem, 

sendo que o caráter social da corporeidade é constatado pela posição gestual na qual se encontram 

os meninos, ficando evidente a ligação entre sua posição corporal, denotando uma situação de 

abandono, e a condição de vida desfavorável que levam. 

De fato, o corpo quando encarna o homem é a arca do indivíduo, a fronteira, o limite que, 

de alguma forma, o distingue dos outros. Na medida em que se ampliam os laços sociais 

e a teia simbólica, provedora de significações e valores, o corpo é o traço mais visível do 

ator. (LE BRETON, 2011, pág. 10) 
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Evidentemente que a arte hansiana pensa a sociedade de forma mediada, suas imagens não 

são o reflexo do mundo objetivo vivido pelo artista, contudo, este fato permite uma maior liberdade 

reflexiva sobre ele. Seus personagens interiorizam e reproduzem aspectos corporais específicos 

das relações sociais estabelecidas dentro da sociedade baiana, estando seus corpos inscritos, em 

diferentes dimensões, na teia de significações que envolvem e estruturam seu grupo de 

pertencimento. 

As preocupações incomuns de Hansen e Jorge Amado não se enceram na divulgação dos 

aspectos eróticos do povo baiano, elas vão muito além disso, percorrendo a miserabilidade e as 

dificuldades passadas por essa gente. Os dois comungavam da mesma indignação diante da 

existência sofrida das crianças largadas pelas ruas de Salvador, sabiam “que a vida deles era a falta 

de todo o conforto, de todo carinho, era uma vida de fome e de abandono”. (Amado, 2010, pág. 

77) 

Apesar da existência de outros elementos na xilogravura (18) abaixo, são os garotos que 

aparecem dominando a composição. Por meio destes três personagens, sem face, cabisbaixos e 

abandonados nas calçadas do Pelourinho o artista resgatou aspectos importantes para o 

entendimento do universo infantil baiano. 

 

                                

                                           Xilogravura (18) 1957 

                                

A função da xilogravura hansiana não é apenas agradar o olhar dos admiradores, mas 

indagar sobre questões sociais tratadas superficialmente por uma sociedade preconceituosa, 

levando seu fruidor a refletir sobre as relações sociais desenvolvidas no Centro Histórico da cidade. 

Suas representações imagéticas auxiliam o fruidor a estabelecer outro olhar sobre aspectos da 

sociedade que estão em constante transformação: 
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As transformações sociais que modificaram o lugar dos homens no mundo, exigiam 

visualmente transformações mais radicais que a mera alteração de proposições temáticas. 

Exigiam transformações mais profundas do olhar, e das formas de representar esse olhar, 

e é isso que a arte moderna fará na virada do século XX. (Menezes, 1997, pág. 33) 

Na composição (18) acima fica evidenciado todo o domínio do artista sobre a matéria bruta 

na qual trabalha, com jogos de luz que impressionam pela riqueza de detalhes explorada na cena, 

esculpida através de cortes precisos. Sua técnica de aprofundamento do entalhe produz contrastes 

suaves entre o branco e preto, evidenciando toda crueza da realidade social de seus personagens. 

Existe um aspecto interessante na imagem, é a aproximação e o agrupamento destes 

meninos de rua, que quase nunca estão sozinhos, andando sempre em bandos, neste caso são três 

crianças, para tentarem, através de sua união, vencer as adversidades impostas diariamente em 

suas vidas. Muitos meninos como escreve Jorge Amado preferem a “liberdade da rua, mesmo 

vestido de farrapos e sem muita certeza de almoço” do que os reformatórios construídos pelo 

Estado: 

Só vê as luzes que giram com ele e prende em si a certeza de que está num carrossel, 

girando num cavalo como todos aqueles meninos que têm pai e mãe, e uma casa e quem 

os beije e quem os ame. Pensa que é um deles e fecha os olhos para guardar melhor esta 

certeza. Já se vê os soldados que o surraram, o homem de colete que ria. Volta Seca os 

matou na sua corrida. Sem-Pernas vai teso no seu cavalo. É como se corresse sobre o mar 

para as estrelas, na mais maravilhosa viagem do mundo. Uma viagem como o Professor 

nunca leu nem inventou. Seu coração bate tanto, tanto, que ele o aperta com a mão. 

(Amado, 70) 

 

Esta imagem expressa à intensa preocupação de Hansen com as questões sociais e reforça 

a ideia de que, mesmo sendo uma criação circunstanciada historicamente, a arte pode dialogar com 

tempos históricos distintos, uma vez que por mais distante que tenha sido o momento de sua 

captação ela comunica-se ainda com o tempo presente, promovendo questionamentos atemporais 

sobre as questões sociais. Sobre os meninos de rua que vagavam pelas ruas de Salvador, Jorge 

Amado construiu uma narrativa parecida, em seu romance “Capitães da Areia”, com as mensagens 

contidas na construção plástica do artista alemão, relatando as vontades e desejos destas crianças 

diante de uma vida abandonada: 

O que ele queria era a felicidade, era alegria, era fugir de toda aquela miséria, de toda 

aquela desgraça que os cercava e os estrangulava. Havia, é verdade, a grande liberdade 

das ruas. Mas havia também o abandono de qualquer carinho, a falta de todas as palavras 

boas. O Sem-Pernas ficava pensando. E achava que a alegria daquela liberdade era pouca 

para a desgraça daquela vida. (Jorge Amado, 2008, pág. 37-46) 

Podemos verificar na xilogravura (18) que os personagens estão tomados pelo cansaço do 

dia, talvez um cansaço derivado da mistura entre as brincadeiras típicas de meninos que vivem 

livres pelas ruas da cidade e a necessidade de pedir ajuda, ou mesmo praticar pequenos furtos, às 
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pessoas que passam apressadamente por elas. A fadiga potencializada nesta cena impede que os 

garotos manifestem gestos de revolta diante de sua situação de miserabilidade social ao mesmo 

tempo em que trazem a inconformidade de sua situação em seu silêncio e em seus rostos 

escondidos, como se a sociedade não fosse digna nem de seu olhar. 

Muitas destas crianças eram filhos de prostitutas sem condições de prover um lar capaz de 

realizar suas potencialidades infantis, impelindo-os a tentar sobreviver neste ambiente de 

violência, fazendo da rua seu espaço de vida. Outra vez encontramos uma forte relação entre os 

trabalhos criados por Hansen e a literatura de seu amigo Jorge Amado quanto este descreve de 

forma marcante o sentimento dos meninos de rua que perambulavam pela capital baiana:  

 

O Sem-Pernas botou o motor para trabalhar. E eles esqueceram que não eram iguais as 

demais crianças, esqueceram que não tinham lar, nem pai, nem mãe, que viviam de furtos 

como homens, que eram temidos na cidade como ladrões. Esqueceram as palavras da 

velha de lorgnon. Esqueceram tudo e foram iguais a todas as crianças, cavalgando os 

ginetes do carrossel, girando com as luzes. As estrelas brilhavam, brilhava a lua cheia. 

Mas, mais que tudo, brilhavam na noite da Bahia as luzes azuis, verdes, amarelas, roxas, 

vermelhas do Grande Carrossel Japonês. (Amado, 83) 

 

                                                  

                                                           Xilogravura (19) 1957 

 

Hansen encontrou na expressão xilográfica o meio mais apropriado para transpor em 

termos plásticos as misérias e belezas da Bahia. Encontramos na xilogravura (19), denominada 

pelo artista de “Mendigo” uma forte crítica social, com uma criança sentada numa pedra, com uma 
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das mãos apoiada no joelho e a outra, em vez de estar no queixo como na escultura “O Pensador” 

de Rodin, encontra-se segurando uma cuia de esmola.  

O pedido de socorro contido no olhar desta criança se dirige não ao indivíduo que passa ao 

seu lado, mas ao fruidor da obra. À medida que nós participamos da privação existencial do outro 

e tomamos consciência disto, qualquer que seja nossa postura, ou de apatia ou de inconformidade, 

tornamo-nos agentes participativos do problema.       

Inegavelmente, seus traços criam personagens infantis em estado de isolamento social, 

subjugados pelas normas e sanções impostas por uma sociedade fria diante de sua fome, uma fome 

que segundo Jorge Amado (2010) “ajudava a magoar seu corpo, a fome terrível das crianças de 13 

anos, uma fome que exige comida imediatamente”. São crianças que encontram, desde cedo, a 

obrigação de sobreviver no mundo perigoso dos adultos, que têm que enfrentar as dificuldades 

impostas por uma vida de privações, completamente diferente dos outros meninos que pertencem 

às classes sociais abastadas de Salvador: 

Nunca tivera uma alegria de criança. Se fizera homem antes dos dez anos para lutar pela 

mais miserável das vidas: a vida de criança abandonada. Nunca conseguira amar 

ninguém, a não ser a este cachorro que o segue. Quando os corações das demais crianças 

ainda estão puros de sentimentos, o do Sem-Pernas já estava cheio de ódio. Odiava a 

cidade, a vida, os homens. Amava unicamente o seu ódio, sentimento que o fazia forte e 

corajoso apesar do defeito físico. (Amado, 2010, pág. 258)  

 

As crianças representadas pela estética hansiana viviam pelas ruas do Pelourinho e assim 

como os personagens de Jorge Amado tinham uma relação muito próxima com as prostitutas que 

trabalhavam no local, sendo por muitas vezes filhos e filhas delas. Em um de seus livros o escritor 

baiano conta sobre a relação destes meninos com as prostitutas do centro histórico de Salvador, na 

passagem abaixo fica evidente o quanto a situação de miserabilidade era semelhante entre o 

menino de rua que precisava lutar diariamente por sua sobrevivência e o limite da subsistência 

vivido pelas prostitutas, que faziam seus programas a noite para terem o que comer no dia seguinte: 

As mulheres olhavam para sua figura de garoto. Sem dúvida achavam-no belo na sua 

meninice viciada e gostariam de fazer amor com ele. Mas não o chamavam porque aquela 

era a hora em que esperavam os homens que pagavam, e elas tinham que pensar na casa 

e no almoço do dia seguinte. (Jorge Amado, 2008, pág. 41)  

 Na xilogravura (20) encontramos uma menina sentada segurando uma boneca, no alto da 

escada, observando a conversa de duas pessoas que se encontram na parte central da imagem, 

olhando o mundo social que se descortina à sua volta. Esta composição revela a onipresença das 

crianças no ambiente das relações sociais do centro histórico da cidade, participando ativamente, 

seja como observadoras, absorvendo o jogo malicioso dos adultos, seja como elemento indicador 

de suas mazelas. 
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 As inúmeras imagens consagradas às crianças é um dos momentos fortes da obra de Hansen 

voltadas para uma crítica social mais contundente, sendo possível enxergar neste resgate das 

condições infantis de existência, um painel afetuoso e crítico em relação a perspectiva de futuro 

destes personagens na sociedade em que nasceram. 

 

                                              

                                                        Xilogravura (20) 1957 

 

As pessoas sempre foram a substancia da arte de Hansen. Por elas, na sua grande maioria 

pessoas simples, o artista dedicou a sua vida artística, apoderando-se dos detalhes capazes de 

transformar gestos aparentemente banais em expressões essenciais para o entendimento das 

relações sociais. Na imagem (20) apenas a boneca lança o olhar para o fruidor da obra, como se 

quisesse dizer algo por ser tão próxima da criança, algo que nós não percebemos por estar tão 

distante da sua realidade, enquanto a menina observa atentamente aqueles sujeitos, que se tornam 

pequenas sombras diante da sua impotência.  

Evidentemente que a compreensão desta representação imagética requer certo nível de 

paciência e dedicação do fruidor, podendo revelar-se de diferentes formas ao seu olhar, segundo 

Paulo Menezes: 

Não é imediata a percepção de que, da mesma forma que aprendemos a ler, devemos 

também aprender a ver. Como no processo de compreensão da linguagem escrita, também 

na linguagem visual vários níveis diferenciados de apreensão são possíveis perante uma 

mesma obra. Nossa compreensão do que vemos depende de nossa capacidade de perceber 

o que está incorporado na constituição de uma imagem, seus conceitos, suas referências 

– enfim, seu diálogo. (MENEZES, 1997, p. 26) 
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 Nesta xilogravura (21), assim como nas anteriores, os traços plásticos fazem o fruidor se 

lançar no pensamento da personagem, tentando imaginar o que passa nele. Ao gravar este 

personagem saindo calmamente da cama, com a cabeça levemente inclinada para baixo, Hansen 

não limita a cena ao que a moldura nos torna visível, trazendo elementos que se encontram ocultos, 

mas que transmitem a soma das sensações destas personagem. 

 

                                          

 Xilogravura (21) 1957 

 

Na xilogravura (21) denominada por Hansen de “Mercado de Mulheres” foi acompanhada 

do seguinte texto escrito em homenagem ao próprio artista no álbum “Flor de São Miguel”: 

Ninguém dorme? Todo mundo me escuta? Então lá vou eu... E vós maravilhoso anjo de 

terras remotas, que concedeis o privilégio de doar à minha cidade uma esplendorosa 

adolescência de louríssimos pelos e dois enormes olhos de azul marítimo, tereis a 

gentileza de me acompanhar neste passeio pelas lojas do sexo. 

 

Nesta imagem os gestos corporais da mulher criam uma ideia de movimento temporal na 

cena, aflorando a imaginação do fruidor na intenção de visualizar o que passou no momento em 

que a personagem encontrava-se deitada na cama com seu cliente. Sua cabeça inclinada para baixo, 
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com as mãos tentando vestir seu corpo enquanto caminha, dá uma sensação de resignação diante 

da obrigação do seu trabalho. 

O mundo feminino representado por Hansen é caracterizado por elementos libertários na 

medida em que rompe com o falso moralismo e os tabus sociais, mostrando o profissionalismo 

com que estas mulheres lidam com seu corpo e com o desejo masculino.  

 Existe em suas imagens uma sensualidade perturbadora, capaz de derrubar qualquer 

julgamento preconceituoso a respeito do exercício da prostituição, uma vez que transporta o 

contemplador para o interior da obra, tornando-o cúmplice da trama erótica.   

Na xilogravura (22) percebemos a mistura entre as experiências de vida do artista e sua 

imaginação criativa. Para Henri Matisse (1994), todos os artistas carregam em sua criação as 

marcas de sua experiência de vida, no entanto, somente alguns conseguem transportar para a tela 

a síntese da consciência coletiva de seu tempo. 

Nesta obra o artista aparece superdimensionado, completamente nu, no entanto, em posição 

apenas de observador, segurando na mão direita, uma maçã, o símbolo do pecado cristão e na outra 

o pênis, em um típico gesto de masturbação. Nesta composição Hansen demonstra seu desejo feroz 

por todas as mulheres, deixando claro, por meio da maça, que quem se deleita com o olhar frente 

ao espetáculo da sensualidade, mesmo que distante, participa tanto do processo erótico quanto 

quem consume o ato da prostituição em si, sendo está imagem um recado aos falsos moralistas 

presentes na sociedade baiana. 

 

                                      

                                    Xilogravura (22) 1957 

 

A seguir, na xilogravura (23), o artista capita o clima sensual da cena, através de seu 

domínio no entalhe da madeira. A postura corporal da personagem, com os ombros arriados e as 
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pernas abertas, permeada por gestos que despertam intensamente a imaginação erótica do 

observador. Mais uma vez a prostituta está sentada em uma cadeira virada na posição contraria, 

no entanto, agora suas mãos não estão escondendo sua vagina, como na figura (11), aparentando 

uma postura mais agressivo.   

A precisão dos cortes e o foco dado à genitália, somados ao olhar enigmático da 

personagem, transforma esta composição numa das mais erotizadas de Hansen. A fluidez das 

formas, construídas através de linhas marcantes e profundas, embala o olhar do observador sobre 

a personagem. No entanto, para Neret, este tipo de construção plástica não é uma característica 

apenas de Hansen, mas da arte alemã como um todo: 

A arte alemã, ao contrário da arte francesa, explica ainda Baselitz, não se 

preocupa com o lado decorativo do quadro; ela não é o suporte de uma 

composição elegante, mas de uma força agressiva. Um sexo é um sexo e não uma 

flor! A pintura alemã nunca é convencional, nem tão pouco decente (NERET, 

1994, pag. 183). 

 

                                                      

                                             Xilogravura (23) 1957 

 

O artista alemão denominou esta xilogravura (23) de “Balcão Nobre”, talvez por entender 

que a nobreza não nasce necessariamente da riqueza e sim da postura dos homens diante da vida. 

Encontramos nesta composição um convite, enviado pelo olhar da personagem, para entrar não 
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somente na cena, mas em seu corpo, destruindo a barreira moral construída socialmente entre ela 

e seu fruidor. Uma prostituta que surge para ser vista e contemplada, sem vergonha ou medo, 

dominando cada postura do seu corpo com altivez, aparecendo a um só tempo provocante e 

provocadora, demonstrando poder sobre a manifestação de desejo dos outros. 

Sua construção plástica opera sobre nossa imaginação, provocando projeções futuras em 

relação às ações dos personagens, gerando uma cumplicidade entre a prostituição e nossa 

admiração sobre a obra, transportando-nos para a cena. A prostituta chama o fruidor para participar 

da ação, e mais do que isso, ela nos torna amantes. 

 Estas imagens tem o poder de criar novas sensações em seu fruidor na medida em que traz 

para o olhar situações inéditas: 

Os olhos funcionam como o paladar. Estimulam-se da mesma forma que este com um 

prato apimentado. Esfriam da mesma maneira que os dedos em contato com superfícies 

frias. Quanto mais nova e inesperada a relação, mas forte será a sensação, pois o olho, 

como os outros sentidos, tende a relativizar o que já conhece. (Paulo Meneses, data, pág. 

143) 

Na xilogravura (24), Hansen elimina completamente a distância entre ele e suas 

personagens, saindo da posição de observador e entrando diretamente no universo das prostitutas. 

Nesta imagem o artista também se encontra nu, demonstrando simbolicamente que sua plástica é 

desprovida de qualquer julgamento de valor em relação aos fenômenos que representados. 

Percebemos nesta composição um foco maior sobre os órgãos genitais femininos, quer pela 

posição das pernas abertas, quer pela posição dos corpos, em uma composição crua sem elementos 

decorativos, utilizando apenas o preto e o branco como expressão. As mulheres desta gravura 

ganham uma profundidade humana um tanto irônica, apesar de estarem atreladas a uma 

experiência social irrefutavelmente cruel. 

A deformação dos traços expressionista que retrata a prostituta no alto da escada carrega a 

visão debochada típica do povo alemão, ainda que exista em seu conteúdo uma angústia 

socialmente partilhada que os penetre.   

A intenção de suas obras não era provocar escândalos ou denunciar a prostituição praticada 

no centro histórico de Salvador, mas pelo contrário, era mostrar a beleza do sexo na mais intensa 

explosão de desejo. Convém notar que o chocante em suas imagens não decorre das representações 

xilográficas do corpo nu de seus personagens, na qual o artista mergulha, mas sim do surgimento 

de uma nova perspectiva sob o modo de ser e viver local, trazida por um olhar estrangeiro 

desprovido de preconceito e falso moralismo.  
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São imagens construídas por meio de traços simples, portadores de uma elegância e de uma 

forte contundência para expressar suas intenções artísticas. É esta formula criativa que ao recusar 

colorir os fenômenos visuais, permite permeá-los de significados.  

 

 

                                        

                                         Xilogravura (24) 1957 

                                 

No lado direito e ao alto da imagem encontramos uma porta completamente escura 

representando, possivelmente, o espaço vazio que estas mulheres encontraram ao tentarem subir a 

escada social. São personagens devassas, permeadas pela mistura entre o cômico e o trágico, que 

não ligam para as posturas “comportadas”, sentando de pernas abertas como gesto de sua liberdade 

corporal. 

Hansen insiste na potencialidade expressiva do preto e branco, propondo assim uma leitura 

direta do seu conteúdo imagético, sem interferência de outras cores. Evidentemente que este 

conteúdo, revelado através desta dualidade de cor, não pode ser pensado como espaço físico e 

objetivo, ou seja, uma cópia do exterior, mas sim como uma manifestação intelectual, subjetiva e 

perceptiva do próprio artista que transporta mimeticamente para o suporte xilográfico o mundo 

concreto do qual faz parte.  

As relações sociais, que a arte hansiana desvela, são ao mesmo tempo o substrato pelo qual 

ela se desenvolve. Existe, em sua obra, um equilíbrio entre o conteúdo erótico e a dramática 

condição social de suas figuras, no entanto, este tipo de síntese é própria do tratamento 
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expressionista sobre aspectos sociais antagônicos. Para Carlo Argan (2010) o expressionismo tem 

a capacidade de produzir imagens com duplo sentidos: 

 
Há, portanto, um duplo movimento: queda e degradação do princípio espiritual ou divino 

que, fenomenizando-se, une-se ao princípio material; ascensão e sublimação do princípio 

material para unir-se ao espiritual. Esse conflito ativo determina o dinamismo, a essência 

dionisíaca, orgástica e ao mesmo tempo trágica, da imagem e seu duplo significado de 

sagrado e demoníaco (ARGAN, 2010, p. 240). 

 

 

 

 O estado de coisas representadas em suas xilogravuras leva o espectador a questionar qual 

a verdadeira dimensão dos fatos sociais à sua volta. Hansen coloca constantemente em questão o 

conhecimento advindo da percepção sensível, uma vez que o olhar superficial sobre as coisas 

provoca interpretações equivocadas sobre suas causas e efeitos. Para Benjamin, essa percepção 

rasteira sobre os fenômenos sociais gera incertezas que confunde o sujeito, fazendo-o atribuir 

relações de sentidos inexistentes sobre as coisas, neste sentido caberia à arte alegórica desvelar 

monstra a real dimensão dos fatos. 

                                                                 

                                                                      

                                                         Xilogravura (25) 1957 

 

Novamente nesta xilogravura (25), denominada “Maternidade”, Hansen coloca na imagem 

uma mulher segurando uma criança enquanto outra personagem se encontra deitada numa situação 
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que leva o fruidor a imaginar uma cena de cansaço pela posição das pernas colocadas fora da cama. 

Esta cena reforça a fadiga feminina decorrente do trabalho e a responsabilidade materna que recai 

sobre elas.  

 As prostitutas de Hansen, que muito se parecem com as personagens de Jorge Amado, 

personificam não somente as mulheres que habitavam o Pelourinho, mas todas aquelas que 

precisam trabalhar duramente para sobreviver no Brasil: 

 

[...] eu, Eulália Leal Amado, Lalú, na voz geral da bem-querença, lhe digo, meu senhor, 

que Tereza Batista se parece com o povo e com mais ninguém. Com o povo brasileiro, 

tão sofrido, nunca derrotado. Quando o pensam morto ele se levanta do caixão. (Amado, 

2008) 

Assim como na alegoria benjaminiana, o sentido de qualquer fato social está fora dele, 

escondido em lugares que o senso comum não vê. É neste sentido que as imagens de Hansen 

ajudam no entendimento do fenômeno da prostituição, que há muito tempo se encontra presente 

nas sociedades. No entanto, estas imagens não são o reflexo imediato das condições sociais das 

prostitutas, mas sim uma dimensão deste fenômeno, onde diferentes aspectos podem ser 

percebidos.  

As mãos de Hansen não apenas deram vida à matéria bruta na qual trabalhava. Seus traços 

oblíquos desvelaram os sofrimentos e os prazeres, as contradições e ambiguidades do fenômeno 

da prostituição. A sua obra mantém atualidade, pois estas relações encontram-se presentes em toda 

parte da sociedade contemporânea. Seu conteúdo propõe diferentes faces da verdade que 

promovem um impulso reflexivo, ampliando assim a capacidade de conhecimento a respeito de 

tais fenômenos.  

A mensagem contida no conteúdo das obras hansianas referente ao fenômeno da 

prostituição na Bahia, são completamente diferente de suas representações plásticas referentes a 

este mesmo fenômeno desenvolvido dentro da sociedade europeia. Na xilogravura abaixo (26), 

pertencente ao álbum “Ópera dos Três Vinténs” dedicado as prostitutas europeias, percebemos a 

exploração e submissão da figura feminina em relação à masculina, estando o explorador preso 

dentro de uma jaula, simbolizando sua selvageria e ignorância.  

As linhas que compõe a figura abaixo expressam o contraste representativo entre o trabalho 

desempenhado pelas prostitutas do Pelourinho e a exploração física e moral sofrida pelas 

prostitutas europeias. Na xilogravura a mulher é comandada por um cachorro, que através do seu 

latido a mantem em movimento, demonstrando não somente sua inferioridade em relação ao 

homem, mas, também, ao animal. 
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                                            Xilogravura (26) s.d 

 

  Um forte elemento simbólico desta composição é o cabo que se encontra entre as pernas 

da prostituta enquanto ela puxa a jaula, estando seu corpo curvado numa típica posição de 

penetração, conotando que esta violência estava presente tanto na esfera pública quanto nas 

relações sexuais praticadas com seus clientes. 

Notamos assim que existe uma dimensão na obra de Hansen, que não é apenas espacial e 

sim simbólica, onde o artista consegue expressar uma síntese sentimentos em relação ao jogo 

erótico. Existe uma eloquência explicita dentro da arte hansiana em relação aos fenômenos sociais 

da prostituição no mundo, suas imagens trazem uma riqueza de detalhes sobre esta prática que o 

engloba diversos tipos de posturas frente a esta situação, arrancando constantemente o fruidor de 

sua posição de conforto, dando-lhe outra perspectiva de entendimento sobre seu mundo social.  

As imagens deixam claro que os bordeis europeus encontrma-se em outro nivel 

sócioeconomico,  pois são frequentados por integrates das classes dominantes. No entanto, a figura 

feminina continua sendo representada por personagens mais sagazes do que os homens, como 

podemos verificar na imagem (25) onde a prostituta sutilmente retira do cliente sua carteira, num 

gesto malicioso com o intuito de compensar os maus tratos sofridos por elas. 
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                                                Xilogravura (27) s.d 

   

Outro aspecto importante na comparação entre estas diferentes culturas encontra-se na 

rprsentação da violencia sofrida pelas prostitutas no desempenho de sua profissão. Na Europa essa 

violência é praticada por clentes, como podemos constatar na xilogravura abaixo criada por 

Hansen a respeito deste fato, onde a prostituta aparece morta com uma faca encravada no peito, 

enquando um homem foge por traz da carroça. 

Em nenhuma de suas representações a respeito da prostituição praticada na Bahia, as 

relações entre o homem e a mulher é regada por violencia. O cliente baiano encontra-se sempre 

em posição cortês, mantendo uma postura respeitosa diante da figura da prostituta. Este 

diferenciação de conteudo plástico não deixa de carregar em seu conteudo o romantismo da arte 

hansiana em relação a situação das prostitutas baianas, romantismo este também compartilhado 

por Jorge Amado em sua literatura, mas que possuem a força de demonstrar as particularidades 

contidas nas relações mantidas dentro do universo da prostituição em terras baianas. 
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                                            Xilogravura (28) s.d 

 

Sua estética transparece seriedade no trato com os fenômenos representados, o silencio de 

suas personagens se transformam em gritos nos ouvidos do fruidor da imagem. Os elementos 

plásticos destas composições preenchem as lacunas deixadas pelos outros tipos de linguagem, 

ligando assim ideias a fenômenos sociais através de linhas precisas construídas por meio do 

equilíbrio entre o branco e preto. 

A conexão central entre a arte hansiana e a vida coletiva não está em um plano instrumental, 

mas no simbólico, uma vez que seus personagens transmitem sentimentos através de códigos 

plásticos entendidos somente por meio da leitura das imagens. Existe uma vivacidade dentro destas 

obras que as libertam de seu criador, atravessando o tempo e passando mensagens que ultrapassam 

a existência do próprio artista. Menezes avaliza dentro de seu trabalho a ideia de Kandinsky sobre 

a autonomia inevitável da obra de arte em relação ao seu criador: 

A obra de arte verdadeira nasce do artista enquanto um ser, pois adquire vida autônoma 

ao separar-se de seu criador. É criação e, ao mesmo tempo, participa da vida espiritual de 

seu tempo. Negação da ciência, que a esvaziaria de seu conteúdo, não existe para ele 

(Kandinsky) arte pela arte. A arte sempre visa algum fim, pois uma arte sem finalidade é 

uma arte sem necessidade interior e, consequentemente, uma arte que não é arte. (Paulo 

Menezes, 1997, pag. 139) 
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                                                          Xilogravura (29) 1957 

 

Suas imagens evidenciam os eixos de poder existentes dentro da sociedade baiana, com os 

homens constantemente dominando os espaços públicos da cidade e as mulheres presas nos 

ambientes domésticos, trazendo assim um entendimento mais apurado da estruturação da vida 

social local. São imagens sintéticas provenientes do convívio de Hansen pelas ruas da cidade, da 

visão sensível de um estrangeiro que saiu de um mundo em ruinas e parou numa terra marcada 

pela miscigenação e por uma cultura ainda enraizada nos costumes patriarcalistas que ele tivera a 

oportunidade de vivenciar.  

As representações hansianas em relação ao trabalho das prostitutas relacionam-se com 

eixos de poder que estruturam a arena social de Salvador. Sua arte aflora essencialmente as 

interseções e o momento crucial das relações entre os gêneros, colocando na madeira a dinâmica 

interativa existente entre eles. 

 A classe social dos personagens e sua raça/etnia são duas dimensões sociais constantemente 

presentes dentro do processo criativo da arte hansiana. São eixos de poder que contam fatos a 

respeito dos conflitos e do cotidiano das prostitutas, mostrando as vulnerabilidades sociais as quais 

estão submetidas. 
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Suas prostitutas estão agrupadas na classe trabalhadora, estando estreitamente vinculadas 

a uma condição social marcada por privações econômicas. Muitas vezes, estas personagens se 

encontram numa posição vulnerável, expostas em vitrines para o deleite dos prazeres masculinos 

sem autonomia sobre seu próprio corpo, e em outros momentos, com expressões faciais que 

denotam posição de poder e satisfação, demonstrando assim as várias faces de sua profissão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                                                Xilogravura (30) 1957 

 

Podemos perceber nesta xilogravura (30) o processo de mediação do social promovido por 

estes elementos plásticos compostos por ricos detalhes sobre a vida noturna do Pelourinho, com 

inúmeras pessoas transitando por suas ladeiras, lembrando os dias de carnaval, com meninos 

engraxando sapato, mulheres  oferecendo-se nas varandas dos casarões (31) enquanto as colegas 

trabalham no quarto ao lado, marinheiros à procura de sexo e o intenso movimento de clientes 

dentro do bordel “Flor de São Miguel”. Jorge Amado escreveu sobre a vivacidade que aflorava 

nas ruas do centro histórico:  

 

 [...] enquanto sobe a ladeira da montanha, vai pensando que não existe nada melhor no 

mundo que andar assim, ao azar, nas ruas da Bahia. Algumas destas ruas são asfaltadas, 

mas a grande, a imensa maioria é calçada de pedras negras. Moças se debruçam nas 

janelas dos casarões antigos e ninguém pode saber se é uma costureira que 

romanticamente espera casar com noivo rico ou se é uma prostituta que o mira de um 

balcão velhíssimo, enfeitado apenas de flores. (Jorge Amado, 2008, pag.139) 
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 Esta cena contém uma narrativa visual ancorada num conjunto de elementos e personagens 

que faziam parte da vida pulsante que existia em Salvador, sendo um flagrante da imersão do 

artista no ambiente erotizado representado em sua estética.  Porém isso não quer dizer que esta 

objetividade presente em suas imagens seja a mesma dos fenômenos presenciados por Hansen.  

  Estes elementos são recortados e tornados visíveis de acordo com a percepção do artista 

sobre os aspectos sociais que lhes são mais relevantes. Sua plástica percorre um processo 

consciente de construção, tanto na escolha das cores e texturas, como das posturas tomadas por 

cada personagem de sua obra. 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

                                                    Xilogravura (31) 1957 

 

 

 São figuras que vão se articulando e alterando nossa percepção viciada do real, fornecendo 

alternativas interpretativas sobre situações sociais que nos é apresentada de forma única por nossa 

vivencia cotidiana. A liberdade artística nos permite enxergar outro mundo social, enriquecido por 

imagens descoladas do sentido que nossa percepção fornece. 

A seguir os traços escavados na madeira percorrem o contorno do corpo feminino cujas 

curvas, criadas por linhas arredondadas, servem para aflorar a imaginação erótica do observador 

criando um impulso de desejo sobre a personagem que se encontra com as pernas e os braços 
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abertos numa postura semelhante às asas de uma borboleta, denotando a leveza e a liberdade do 

seu corpo. 

À medida que Hansen liberta a corporeidade de seus constrangimentos, impulsiona 

paralelamente a libertação de várias outras formas de discriminação corporal contidas nas ações e 

ideias de seus fruidores.  

 

                                                                   
                                                                     Xilogravura (32) 1957 

 

 

Nesta representação (32) não existe disfarce, a personagem encontra-se completamente nua 

com um olhar distante sem encorar seu fruidor numa posição que torna a vagina o elemento 

fetichista central da obra, sendo o restante das linhas do corpo uma continuação dela. Mais uma 

vez resgatamos Charles Baudelaire com sua obra erótica para auxiliar-nos em nossa interpretação 

imagética, nesta ocasião trata-se da poesia “Alegoria”: 

 

[...] os braços abertos que lhe envolvem os seios, atrai com olhar a humanidade sem 

receios; crê e sabe essa virgem de ventre infecundo, necessária por tudo para a marcha do 

mundo, que a beleza do corpo é um dom sublime que arranca o perdão de qualquer crime.  

Ela ignora o inferno assim como o purgatório, e quando chegar a hora de deixar o ilusório, 

vai encarar a morte sem nenhum pavor, como um recém-nascido – sem ódio nem rancor. 

(Baudelaire, 2013, pág.184) 

 

Hansen trabalha delicadamente com os diversos elementos fetichistas dentro da sua arte, 

trazendo paralelamente suas influências do meio, no entanto, assim como a maioria dos artistas 
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que mergulham no mundo erótico, possui uma atração especial pela flor que habita o corpo 

feminino, a vagina: 

Todo conteúdo erótico de uma composição plástica carrega em seu cerne elementos 

fetichistas próprios do artista que as compõem, com seus temas preferidos e obsessões 

sexuais particulares. Estes elementos fetichistas variam no tempo e espaço, não possuem 

um padrão de beleza ou desejo específico, no entanto, a vagina, inevitavelmente, se 

constitui no grande objeto de obsessão dos artistas que orbitam em torno da arte erótica. 

Este objeto já foi transformado em flor, fruto e paisagem pelas mais diferentes 

imaginações artísticas. (Neret, 1994, pág. 150) 

 

 O artista traz uma racionalização no conjunto de suas personagens, uma vez que todas suas 

prostitutas são negras e mulatas, explorando os atributos corpóreos largamente difundidos no 

imaginário masculino em relação as mulheres baianas. No entanto, suas mulheres exercem outras 

funções dentro de suas representações, não se limitando apenas ao exercício exuberante da 

sexualidade. 

Essa exuberância sexual em relação às negras baianas é também à obra de seu 

contemporâneo Jorge Amado e sua erotização racial, com mulheres sedutoras e detentoras de 

atributos eróticos quase “naturais”. Existe outra proximidade destes dois artistas no que diz 

respeito ao condicionamento de suas personagens, que desde a infância são submetidas ao universo 

da prostituição e privação de escolha, sendo direcionadas desde o início a profissão da mãe.  

  No entanto, diferentemente de alguns personagens amadianas e das prostitutas europeias, 

a prostituta baiana de Hansen não passa um semblante de injustiça ou violência masculina. Em 

nenhum momento a mulheres mostram-se contra os homens, elas exercem seus trabalhos de forma 

profissional, limitando-se a oferecer aos seus clientes o prazer que buscam nelas. 

 Suas mulheres possuem a mesma coragem das personagens criadas por Amado, com 

olhares fortes e expressões poderosas, capazes de jogar para dentro da cena o fruidor da imagem. 

Indiretamente, seus traços manifestam uma indignação em relação à sociedade hipócrita, que 

insiste em esconder seus desejos sexuais, demonstrando que este seu sentimento, de certa forma, 

acompanha a evolução do pensamento artístico de sua época. 

Assim como o escritor baiano, suas prostitutas possuem atributos de operárias, vitimas do 

sistema capitalista, mas exercendo uma atividade econômica extremamente importante para a 

região. Através de suas gravuras, o fruidor é tocado pelo prazer, pela angustia e pelo sofrimento 

de suas personagens, fazendo-o refletir sobre a condição social dos moradores do Pelourinho e da 

vivacidade latente de seu cotidiano. 

Existem vários estados emotivos e corporais na obra hansiana, suas mulheres são fortes, 

mas, assim como qualquer outro tipo de trabalhador, seu corpo possui limite, como podemos 



 

93 
 

constatar na xilogravura (33) e (34). O artista não sobrepõe as dificuldades sociais em relação à 

força da mulher, suas personagens representam figuras guerreiras, apesar de estarem na posição 

mais desfavorecida socialmente, ou seja, mulheres, negras e pobres, encarnam a personificação da 

resistência feminina diante das adversidades sociais. 

Nas xilogravuras abaixo Hansen expoe o cansaço provocado pela jornada de trabalho 

destas mulheres. São personagens deitadas com os braços jogados para fora da cama, simbolizando 

quase um desfalecimento do corpo após ser usado diversas vezes para gerar seu sustento. 

 

Também naquelas casas pobres das mulheres mais baratas, onde vagabundos e malandros, pequenos 

contrabandistas e marinheiros desembarcados encontravam um lar, família, e o amor nas horas 

perdidas da noite, após o mercado triste do sexo, quando as fatigadas mulheres ansiavam por um 

pouco de ternura. (Jorge Amado, 2008, pág. 51)  

 

 

 

                                                   
                                                     Xilogravura (33) s.d 

 

Hansen possui uma serie de xilogravuras que representam a exaustão feminina depois de 

um dia de trabalho, no entanto, mesmo dormindo elas não perdem seu poder de sedução e 

provocação, é como se nunca perdessem a capacidade de despertar em seu fruidor o desejo de 

possuí-las. Baudelaire em sua poesia intitulada “Fim da Jornada” coloca em evidencia a fadiga 

provocada na prostituta após sua jornada de programas: 

 

Sob uma luz tão sem graça, corre, dança e se torce sem razão. A vida, impudente e 

devassa, porém, assim que em toda amplidão a noite voluptuosa enfim sonha. Tudo 

apaziguado, mesmo a fome, tudo apagando, mesmo a vergonha. O poeta então se diz: 

“Tome! Meu corpo, assim como minha lama. O repouso ardente invocado; o coração 

cheio dessa fúnebre calma, eu vou me deitar de lado em suas cortinas enrolado, as trevas 

refrescantes como uma palma!” (Baudelaire, 2013, pág.188) 

 

  Existe nestas composições uma simplificação de traços capaz de atingir uma 

coerência visual sensível e uma forte expressividade simbólica sobre o esgotamento corporal 
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destas mulheres.  Não encontramos na imagem (33) a definição do desenho da cama, todos os seus 

traços foram suprimidos, estando o corpo da prostituta deitado no vazio, quase flutuando, 

demonstrando assim toda a leveza do seu ser. 

 Percebemos no conjunto dos trabalhos de Hansen que os aspectos menos visíveis de sua 

arte contêm importantes elementos para a compreensão do cotidiano de suas personagens. São 

elementos criados a partir de uma percepção baseada na sensibilidade dos sentimentos do artista, 

trazendo um espaço social não como um dado físico e objetivo, mas constituído por um 

entendimento intelectual e subjetivista das relações sociais a sua volta. 

 

 

                                    

                                                    Xilogravura (34) 1957 

 

 Estes traços, reduzidos ao essencial, reforçam o potencial expressivo de sua arte, elaborada 

por meio de cores fortes e agressivas. Aqui o cansaço, misturado com o gozo, retira a expressão 

vigorosa das mulheres representadas anteriormente, colocando em evidencia os limites de seu 

corpo. 

Hansen era antes de tudo um artesão, procurava uma linguagem erótica que perturbasse a 

ordem das coisas. Obcecado por seu trabalho e pelo corpo feminino estava à procura do corte que 

transmitisse o potencial erótico concentrado nos mais diversos tipos de relações sociais, superam 

os limites estreitos que orientam os preceitos moralistas, manifestando sua devoção à liberdade da 

conduta humana. Há uma equação da sexualidade e da erotização por meio de linhas sinuosas, 

dando intensidade as imagens gravadas entre a profundidade do branco e a superficie do preto. 

Para Paul Klee, o processo criativo do artista se assemelha a uma árvore:  

O artista estudou o mundo em sua diversidade e, podemos supor, encontrou discretamente 

seu caminho nele. Seu senso de direção pôs ordem no fluxo incessante da imagem e da 

experiência. Este senso de direção na natureza e na vida, este arranjo que se desdobra e 

ramifica, eu compararei com as raízes de uma árvore. Das raízes, a seiva flui para o artista, 



 

95 
 

flui através dele, flui até seus olhos. Portanto, ele permanece como o tronco da árvore. 

Exaurido e excitado pela força do fluxo, ele molda a sua visão em sua obra. Como a copa 

da árvore que, em plena visão do mundo, descobre-se e expande-se em tempo e em 

espaço, o mesmo realiza seu trabalho. Ninguém afirmaria que a copa da arvore cresce a 

imagem de suas raízes. Entre a parte de cima e a de baixo não pode haver simples reflexo. 

É obvio que diferentes funções expandindo-se em diferentes elementos devem produzir 

divergências vitais. (KLEE, Paul. Pág. 13/ Arte Moderna/Menezes, 1997, p ág. 161)  

 Na xilogravura (33) percebemos a inutilidade dos casarões e ruas do Pelourinho sem o 

elemento principal de sua estética, o ser humano. Apesar dos efeitos espaciais de luminosidade 

garantidos pela matriz em madeira e pela precisão dos traços, esta imagem diz que o mundo das 

coisas perde o sentido  sem a presença humana.  

  Nesta imagem a mensagem esta presa aos personagens ocultos, que não estão presentes, 

ou seja, as prostitutas, os marinheiros, os malandros, as crianças e todas as pessoas que fazem parte 

daquela vida pulsante do Centro Historico de Salvador. Desta forma a xilogravura vai 

demonstrando sua capacidade de materializar sentimentos, criando novas maneiras de 

experimentar e ver a vida.                                                                                         

 

                              

                                                       Xilogravura (35) 1957 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise das representações imagéticas contidas nas obras hansianas possibilitou uma 

maior aproximação sobre os fenômenos sociais, principalmente da prostituição, presentes em 
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Salvador nas décadas de 1950 e 1960. O entendimento visual sobre a sociedade baiana, condensada 

em sua arte, permitiu a apreensão de aspectos sociais que se encontravam dispersos no tempo e 

espaço. 

 Este ordenamento das formas e das imagens combate a alienação dos indivíduos em 

relação ao mundo e constrói um conjunto de conhecimentos capaz de superar suas amarras sociais, 

estabelecendo novas formas de enxergar os aspectos morais que envolvem seu cotidiano.  

Para entendermos a relação entre a sociedade e as expressões plásticas criadas por Hansen, 

se fez necessário compreender inicialmente os elementos que fazem de sua arte uma instancia 

mediadora das condições sociais de existência presentes na cidade de Salvador. As cores, a textura 

e as linhas contidas nestas xilogravuras foram capazes de captar mimeticamente fragmentos do 

real percebidos, sobretudo, pela subjetividade sensível do artista. 

A erotização do corpo na obra de Hansen é implicitamente um fato social, na medida em 

que faz da corporeidade um efeito da condição social de suas personagens. Sua arte destoa da linha 

traçada pelo moralismo provinciano tradicionalista presente na sociedade baiana, que não via a 

prostituição como um trabalho exercido por mulheres dignas, providas de uma força capaz de 

suportar as limitações de sua situação social. 

As xilogravuras hansianas revelam aspectos particulares das relações sociais baianas, não 

colocando a prostituição como uma forma de submissão ou escravidão feminina, mas como um 

ato de força e coragem. Seus traços também encaram esta atividade como um ato voluntário, que 

ao invés de virarem lavadeiras ou exercerem qualquer outro tipo de profissão optaram por 

prostituir-se sem, no entanto, ignorar toda a situação social desfavorável na qual se encontram 

decorrentes de determinantes de ordem material, cercadas muitas vezes por ondas de violência e 

desespero. 

Tais representações sociais encontradas em sua plástica desempenham um papel 

importante na apreensão de aspectos do cotidiano desta gente. Seus personagens dialogam 

diretamente com os valores estabelecidos socialmente, promovendo no fruidor da imagem uma 

reflexão a respeito das interações sociais presentes entre os habitantes de Salvador, evidenciando 

suas relações com o sexo, a boêmia e o trabalho marginalizado.  

São imagens que recriam o ambiente periférico da cidade de Salvador, representando o 

sexo e a boemia sem preconceito ou falso pudor. Sua estética é popular, não apenas pelo fato de 

fazer pulsar dentro de suas imagens a vida das ruas, mas por representa-las através de uma arte 

democrática; a xilogravura. 

Encontra-se em sua estética uma representação do cotidiano dos moradores do Centro 

Histórico de maneira verossímil, permeadas por símbolos que fazem parte do universo social da 
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cidade. Por meio de suas imagens deixamos de ver apenas uma fração das ações sociais e 

ampliamos os limites de nossa percepção sobre os costumes vigentes em Salvador, uma vez que 

seus elementos plásticos criam novas representações de mundo, dando acesso ao invisível, ou seja, 

a inúmeras relações que não percebemos no nosso dia a dia. 

A grande personagem hansiana é a mulher, uma mulher representada de forma ambígua, 

contendo múltiplos traços característicos, sendo ao mesmo tempo vítima do seu meio e senhora do 

seu corpo. Estes espaços plásticos criados através da dualidade do preto e branco são as 

manifestações reais desta sociedade.  

 O fruidor da obra hansiana encontra-se em constante reflexão a respeito da imagem e 

condição da mulher como objeto sexual. Suas figuras apresentam características contrárias ao 

virtuosismo defendido pela moral cristã e pela grande parcela conservadora da sociedade baiana. 

A fluidez erótica de seus traços plásticos cria em seus personagens uma busca instintiva pelo 

prazer, uma libido sadia e natural, transformado a naturalidade do desejo em força transgressora 

contra o código moral burguês que priva constantemente a mulher de sentir prazer e ter autonomia 

sobre seu corpo. 

Fica evidente na obra de Hansen que os diferentes tipos de papeis assumidos pela mulher 

no curso de sua existência, somados ao seu estilo de vida, vão modelando seu corpo, sua plástica 

elaborou um novo imaginário sobre o corpo feminino. O conteúdo de suas imagens sugere uma 

transformação sobre as percepções sociais corporais, suas abordagens plásticas realçam as 

modalidades de relação do corpo com o meio social que o cerca, desvendando as lógicas sociais 

que se escondem por traz desta corporeidade. Sua estética permeada de gestualidade e expressões 

de sentimentos carregam em si os condicionantes sociais que modelam a expressão corporal das 

prostitutas. 

Suas gravuras reaproximam elementos distantes, despertando a percepção do sujeito diante 

de uma situação que antes se encontrava obscurecida e confusa, como defendia Francastel (1977) 

quando afirmava que “o objetivo dos artistas não é decifrar as propriedades contidas nas coisas, 

mas criar um sistema mental de percepção”.  

Evidentemente que o impacto da xilogravura no seu fruidor altera-se em função de sua 

própria biografia e o contexto social no qual vive. Nesse sentido, o presente trabalho buscou 

analisar o processo de mediação do social promovido pelos elementos plásticos contidos nas 

imagens do xilogravurista Hansen Bahia, utilizando essencialmente as contribuições dos trabalhos 

sociológicos referentes às análises das representações sociais plásticas. 

Sua estética criou uma dimensão particular e autônoma das relações sociais praticadas na 

cidade de Salvador, diferente das encontradas em outros tipos de linguagem desenvolvidas na 
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Bahia. Inevitavelmente o processo criativo destas obras passa pela visão subjetiva do artista, que 

desmaterializa e recria os fenômenos sociais vivenciados por ele, através de um movimento 

dialético entre a dimensão interior do espírito artístico e a dimensão exterior do mundo objetivo, 

produzindo assim uma consciência plástica do real materializada em suas xilogravuras. 

Os traços elaborados por Hansen problematizam situações do cotidiano da população 

periférica da cidade de meados do século passado, mas que ainda são atuais. Suas imagens 

carregam em seu conteúdo os conflitos e os prazeres proporcionados pelas prostitutas do 

Pelourinho, possibilitando reflexões a respeito do papel da mulher enquanto sujeito social atuante 

na sociedade baiana enraizada em preceitos morais cristãs e patriarcalista. 

 Sua criação estética, apesar de ter sido o produto de uma época vivenciada pelo artista, 

permite desenvolver uma reflexão sobre o espaço social baiano e seus agentes sociais, por meio 

de uma dialética entre realidade e ficção, memória e invenção plástica. Assim, sua arte permite 

tanto a exploração da sua face estética, quanto de da articulação entre arte  sociedade, capaz de 

auxiliar na ação de decifrar as relações e os conflitos sociais em uma perspectiva sociológica. 

As imagens de Hansen em seu conteúdo aportam representações de situações vividas pelo 

artista e sua visão de mundo, criando personagens que transmitem seus sentimentos e pensamentos 

sobre o cotidiano. As formas e texturas das xilogravuras hansianas permitem que o artista 

desmaterialize o mundo, através da sua subjetividade criativa, e posteriormente o recrie de maneira 

ordenada para o entendimento do seu fruidor. Para Hegel (1974), as manifestações plásticas 

contidas nas artes plásticas são, por excelência, a expressão da subjetividade criativa do artista, 

sendo desta forma a representação do interior pelo exterior. 

Procuramos mostrar neste presente trabalho o quanto a linguagem xilográfica é 

significativa para os estudos sociológicos e como as artes plásticas não são criadas para satisfazer 

apenas o deleite de quem a observa. As imagens criadas a partir do entalhe na madeira possuem 

uma intensa mensagem, onde seu absoluto silêncio é capaz de comunicar de forma poderosa 

o pensamento e os modos de ser de uma época.  

A arte hansiana é capaz de problematizar o seu momento histórico e ao mesmo tempo 

transcender o seu tempo, carregando em seus traços precisos uma sensação explicita de atualidade, 

tendo a capacidade de seduzir e de provocar o desejo do fruidor, não somente sobre suas 

personagens erotizadas, mas em relação às particularidades que compõe a sociedade baiana. Por 

fim, fazemos das palavras de seu amigo Jorge Amado as nossas: 

Hansen foi ao fundo dos dramas da gente do povo e com uma força comovida os recriou: as mulheres 

negras nas ruas perdidas não são para ele o pitoresco da miséria, são a miséria em meio à beleza (J. 

AMADO, “A Bahia de Hansen”)  
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Hansen Bahia deixou um legado composto por mais de três mil obras, vindo a falecer na 

cidade de São Paulo no dia 14 de junho de 1978, suas cinzas estão enterradas na fazenda Santa 

Barbara, juntamente com as cinzas de sua companheira Ilse. 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

Atualmente as obras de Hansen encontram-se expostas na fundação Hansen Bahia, localizada no município de Cachoeira, no 

Recôncavo baiano. Seu acervo conta com mais de 7 mil gravuras além de prensas trazidas da Europa e usadas pelo artista na 

fabricação de suas obras de arte. A residência construída por Hansen em 1975 em São Félix, vizinha à cidade de Cachoeira, 

para passar seus últimos anos de vida ao lado de sua companheira Ilse, foi preservado e transformado em museu-casa. 
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