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ENTRE O PRÉ-HISTÓRICO E O CONTEMPORÂNEO
Aproximações entre pintura rupestre pré-histórica e o grafite atual no MMM
Por Luciana Amormino

O artista gráfico Emanuel MosH e a arqueóloga Alenice Baeta foram os convidados do Muito MMMAIS

A arte de se expressar simbolicamente acompanha o homem desde os primórdios. De posse de pigmentos minerais, raspando uma
rocha ou fazendo batidas, o homem começou muito cedo a deixar seus registros nos locais onde se abrigava, guardava seus
alimentos ou fazia seus rituais. Essa necessidade de expor o que se sente o acompanha continuamente ao longo da história, e nos
dias atuais, uma das formas disso acontecer é por meio do grafite (do italiano, graffiti, que significa “escrever com carvão”). Sobre
essa experiência que aproxima o homem contemporâneo do pré-histórico, a arqueóloga Alenice Baeta e o artista gráfico Emanuel
MosH discorreram na quinta-feira, 30 de agosto, na última sessão comentada da série “Pré-História em Minas Gerais”, do programa
Bem Cultural da Rede Minas. Exibido no MMM, o episódio “A arte rupestre” lotou no auditório e fechou com chave de ouro o ciclo
de sessões comentadas da série.

O último episódio da série "Pré-história em Minas", da Rede Minas, encerrou as sessões comentadas do tema com chave de ouro

Se o fazer artístico dos homens pré-históricos permite, atualmente, apenas uma reinterpretação, esta é feita por meio da
Arqueologia, ciência que se preocupa em compreender o homem a partir de seus vestígios, entre eles os grafismos marcados nas
grutas e em outras superfícies rochosas, aos quais se atribui o nome de “arte rupestre”. Buscando hipóteses sobre o que se
pretendia com tais grafismos, o homem de hoje consegue fazer uma leitura possível dos desenhos, que indicam modos de vida,
hábitos e ajudam a diferenciar os grupos. Para Alenice Baeta, esse trabalho de reinterpretação da pintura rupestre exige cuidado,

rigor e respeito. “O arqueólogo trabalha com preservação do patrimônio, mas falta uma relação equilibrada entre homem e natureza
e a política patrimonial é frágil, deslocada e local”, comenta.

A necessidade de expor os sentimentos sempre acompanhou o homem, das pinturas rupestres ao grafite
VEJA O VIDEO NA REDE MINAS-Entrevista de Alenice Baeta

MosH, que apresentou algumas citações do livro Guia Ilustrado de Graffiti e Quadrinhos, que aborda também uma aproximação
entre arte rupestre e grafite, comentou que a linguagem perpassa todas as duas expressões artísticas. Para ele, a pintura é
atemporal em várias superfícies, e hoje, na cidade, o que diferencia é o contexto e a ideologia, mas a mesma ânsia por escrever e
cravar algo está presente. Retomando o sentido etimológico do termo “grafite”, MosH disse acreditar que a origem do grafite atual
começa na caverna, já que a palavra significa “escrever com carvão”, o que remete às pinturas pré-históricas.
Para Alenice, a caverna não é universo exclusivo da pré-história, e as diversas manifestações e registros feitos ao longo do tempo
têm igual valor. “A Arqueologia não toma nada congelado no passado, mas faz discussão com grupos, com os quais a convivência
é importante. As cavernas não são posse da pré-história, continuam sendo habitadas pelas comunidades locais, não está
congelada”, comenta, exemplificando uma inscrição num sítio em Santana do Riacho que remetia a Mariana, no período colonial.
Isso mostra, para ela, que esses vestígios falam da realidade o tempo inteiro, não só da pré-história, e ajudam a entender outros
contextos sociais.

Para Alenice, a caverna não é universo exclusivo da pré-história, e as diversas manifestações e registros feitos ao longo do tempo têm igual valor

Poder discutir juntos questões ligadas ao patrimônio e à expressão artística, sob perspectivas diferenciadas, foi algo que agradou
tanto a Alenice quanto a MosH. “Acho interessante tentar entender os dois campos, que são semelhantes e atemporais. O grafite
de hoje é o grafite de antes, mas o contexto e a forma de fazer são diferentes. Hoje vimos um passo importante para complexificar
e problematizar toda forma de conversa sobre isso”, comentou MosH. Alenice, por sua vez, achou muito rica a discussão pela
proposta de amarrar duas expressões que poderiam ser vistas como opostas e não são. “A expressão artística humana é

interessante e tem que ser abordada e a arte tem que ser tratada de forma respeitosa e múltipla. Foi riquíssimo, espero que tenha
desdobramentos, pois a Rede Minas fez algo rico e diferenciado”, comentou Alenice.
A professora de História da Arte da PUC Minas, Mônica Eustáquia Fonseca, que trouxe os alunos do curso de Turismo da PUC
Minas, considera que o que foi discutido é muito importante, embora ainda pouco abordado. “Os alunos vão se formar, trabalhar em
agências do governo e empresas e tem que conhecer para ajudar na salvaguarda do nosso patrimônio”, afirma.

Segundo MosH, o grafite de antes é o grafite de hoje, mas o contexto e a forma de fazer são diferentes
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