J. Borges. O Sol quente no sertão, 2016, xilogravura, 48 x 66 cm. Imagem cedida pelo artista.
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J. BORGES: A (TRANS)FIGURAÇÃO DO REAL NA POÉTICA NO SERTÃO

c

“O Sol quente no sertão” é uma gravura minha... antiga. Ela tem um sol bonito, mas o sol estraga muito o sertão. Eu trabalho a partir da história sertaneja e eu vejo o sol como um monstro lá no sertão: ele mata a
lavoura, mata o gado, acaba com tudo. O Sol é um astro e merece ter um rosto humano. É uma ideia que eu criei e todo sol que eu faço tem um rosto humano.
Sobre a gravura, eu vou desenhando na madeira e colocando as coisas de lado, em cima, embaixo... O meu estilo é cavado em baixo-relevo, ocupando todo o espaço, mas essa gravura eu chamo de “gravura de preguiçoso”,
porque eu só fiz riscar. (J. Borges, 2016)

É importante que os alunos percebam que as soluções visuais do trabalho
resultam do diálogo entre a matéria (resistência, limite e potencialidade)
e o projeto do artista.

JOGANDO COM FIGURAS
Este é um desafio para entrar no jogo de leitura da imagem.
A regra consiste na articulação de três peças:

OSGEMEOS. Proponha uma atividade de leitura comparada, sugerindo
aos alunos que investiguem o modo como cada artista se apropria do
recurso da personificação e quais são os efeitos de sentido que esse recurso
produz em cada trabalho.

RISCAR, GRAVAR, ENTINTAR, IMPRIMIR

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Esses três fragmentos foram extraídos da obra O Sol quente no sertão, de
J. Borges.
O objetivo do jogo é criar um diálogo entre as Figuras 1 e 2, definindo
onde, como e por que os personagens se encontram. A palavra “quente”
é uma peça curinga que tem a função de conferir qualidade ao diálogo,
como, por exemplo, um atributo de cor (“O vermelho é uma cor quente.”),
de temperatura (“O dia está quente!”), a característica de um personagem
(“O meu colega é chapa quente!”), a qualidade de um acontecimento
(“Essa notícia é quente!”) etc.
O texto dialogado pode ser criado, em linguagem oral ou escrita, por
duplas de alunos.
Em uma roda de conversa, cada dupla deverá apresentar o diálogo criado
a partir dos três fragmentos da obra de J. Borges.
Que personagens surgiram? Houve algum desafio entre eles? Como
a palavra quente entrou no diálogo?

VIRANDO O JOGO
Apresente a imagem da obra O Sol quente no sertão, de J. Borges. O grupo
de alunos logo reconhecerá os fragmentos que foram extraídos para
o jogo e perceberá outros sentidos.
A ideia agora é propor uma atividade de leitura compartilhada, lançando
questões que ampliem as possibilidades de análise e interpretação da
obra. Abaixo, seguem sugestões de como orientar a atividade. Sinta-se
à vontade para elaborar outras perguntas, tomando o roteiro sugerido
apenas como referência.
Em que essa imagem faz você pensar? Ela faz você recordar alguma
referência cultural?
O espaço é aberto para que os alunos possam vivenciar suas próprias
percepções e inquietações surgidas no momento de leitura da imagem,
no qual é importante trazer à tona as manifestações da cultura
do grupo.
Convide os alunos a observar as figuras representadas na imagem: o sol,
a vegetação, os animais, o sertanejo.
Como as figuras estão organizadas no campo visual da obra? Elas têm
alguma relação entre si? Alguma figura se destaca na imagem? Por quais
motivos? A cena parece real? Há algo na imagem que causa estranhamento
ou encantamento?
Ao analisar os aspectos formais, os alunos deverão observar os contrastes,
a presença e a ausência de cores, as texturas etc.
Como são as formas (arredondadas, rígidas, retas...); os contornos (suaves,
fortes, contínuos...); as linhas e cruzamentos entre os pretos e os brancos
(diagonais, verticais, horizontais...)?
Provoque os alunos a perceberem a maneira como as linhas estruturam
o plano de fundo da imagem.
É possível identificar a técnica utilizada pelo artista? Em que medida esse
modo de fazer interfere nos resultados visuais obtidos?

De origem chinesa, a xilogravura, ou gravura em madeira,
é o mais antigo processo de reprodução de imagem. A madeira
é preparada para receber o desenho, que será entalhado,
utilizando instrumentos de corte, como a goiva, o formão
ou o canivete. As etapas seguintes envolvem entintar a matriz
e friccionar o papel sobre a sua superfície para obter uma
cópia da gravura. Quando bem impressa, a gravação no papel
conserva as características da fibra e das nervuras da madeira.
O processo de produção de xilogravura ganha contornos
singulares em J. Borges. O artista dispensa o esboço, realizando
o desenho à mão livre diretamente na superfície da madeira.
O título antecede o desenho e aparece inscrito na área inferior
da matriz, denominada “barra”, que traz também a assinatura
do artista.
O livro A arte de J. Borges: do cordel à xilogravura (2004, p. 30-31)
apresenta as ferramentas empregadas pelo artista no corte
da matriz: goivas, estiletes de aço, pregos (para confecção de
pontilhados), chaves de dupla fenda (para os pontilhados em
formato estrelado) e goivas de fio em “v” (para riscar cabelos e
escavar espinhos de mandacaru).
J. Borges inventou ainda um modo próprio de colorir a gravura
(distinta da técnica tradicional, que utiliza uma matriz de
madeira para cada cor), aplicando, com pincel, tintas de cores
variadas sobre a mesma matriz.

Na hora que o sol aquece
a pedra dura e sertaneja
a Cobra sai do mofumbo
e o mesmo sol lhe beija
o Bode velho bodeja.

Nesta estrofe do livro
No tempo que os bichos
falavam, de J. Borges,
o sol ganha gestos e
expressões humanas
ao “beijar” a “pedra
dura e sertaneja”.
Tendo o sol como sujeito da ação, quais seriam os sentidos do
verbo “beijar” na estrofe?
Para saber mais:
O folheto de cordel é uma modalidade impressa de poesia
popular característica do Nordeste do país. O nome tem origem
no modo como tradicionalmente os folhetos eram expostos
à venda em Portugal, pendurados em cordas, cordéis ou
barbantes. No Brasil, a poesia de cordel tem a sextilha (grupo
de seis versos) como estrofe recorrente em esquema de rimas
ABCBDB. A métrica comum é a redondilha maior, com versos
compostos por sete sílabas.

Que elementos na imagem identificam o sertão? O que há de “quente”
na imagem? O título interfere na interpretação da obra?
Criada a partir de um
processo analógico
de fotomontagem,
a capa do LP Circuladô
(1991), de Caetano
Veloso, traz estampada
a imagem de um
girassol e traços da
fisionomia do artista.

A partir das respostas, considerar as relações e interpretações feitas
pelos alunos e como essas outras leituras alteraram a maneira como cada
um percebeu a obra.

O LANCE DA PERSONIFICAÇÃO: UMA LEITURA COMPARADA

PERSONIFICAR, de acordo com o Dicionário Aurélio,
tem o sentido de atribuir qualidades de pessoa a seres
inanimados. Para Pierre Fontanier (1977), a personificação
consiste em transformar um ser inanimado, insensível, ou
um ser abstrato e puramente ideal, em uma espécie de ser
real e físico, dotado de sentimento e vida.

Embora a personificação seja um recurso característico das linguagens oral
e escrita, podemos identificá-la em produções visuais e verbais de artistas
de diferentes tempos e lugares. Selecionamos abaixo três exemplos:
um excerto do livro No tempo que os bichos falavam, de J. Borges; a capa
do LP Circuladô, de Caetano Veloso, e uma pintura da dupla de artistas

Sugira aos alunos que
identifiquem diferenças
e semelhanças entre
as fisionomias da rolha
e do tocador.

enquanto na mesma pedra

Comente o título O Sol quente no sertão com os alunos.

Nas narrativas borgeanas imperam personagens e histórias ficcionais.
Da mesma forma como ocorre nas fábulas (em que os personagens são,
geralmente, animais com características antropomórficas), J. Borges
confere atributos humanos a fenômenos da natureza, a animais e a seres
inanimados, tal qual é possível perceber na obra O Sol quente no sertão,
em que o artista personifica o sol, dando-lhe feições humanas.

Na pintura da dupla de
grafiteiros OSGEMEOS,
um violeiro toca no
interior de uma garrafa
fechada com uma rolha
que possui feições
humanas.

Você pode pedir aos
alunos que indiquem
a razão pela qual
VELOSO, Caetano. Circuladô. Rio de Janeiro:
Polygram; Nova Yok: East Hill Studio, 1991.
o girassol apresenta
Capa: Caetano Veloso. Fotografias: Lívio Campos.
feições humanas (ou
seria o contrário: a fisionomia do artista é que incorpora
elementos da natureza?).
Para saber mais:
O girassol e o rosto de Caetano Veloso foram fotografados por
Lívio Campos em close-up, a partir de ângulos diversos. Com
o material fotográfico revelado, o próprio Caetano Veloso
recortou e remontou a imagem retirando um olho de uma foto
e a boca de outra, explorando as múltiplas possibilidades de
colagem dos recortes sobre a imagem do girassol. O LP recebeu
o Prêmio Sharp de Música Brasileira como melhor projeto
gráfico de capa de disco em 1992.

Para saber mais:
A arte dos irmãos
paulistanos Otávio e
Gustavo Pandolfo
transpõe elementos do imaginário popular brasileiro (lendas,
sonhos e histórias) para os cenários urbanos contemporâneos.
Dessa combinação, vimos surgir personagens em muros e
edifícios, que ora parecem saídos de um sonho, ora da dura
realidade brasileira.
Os desenhos da dupla têm como marca o traço fino feito com
spray e a combinação de cores vibrantes e inusitadas.

OSGEMEOS. Sem título, 2008, látex, acrílico
e spray s/placa de madeira, 200 x 160 cm.
Coleçao Particular, São Paulo/SP.

APOSTANDO TUDO EM UM PERSONAGEM “INACREDITÁVEL”
Trata-se de uma proposta de criação de personagens, que envolve
textos verbais e visuais. Para iniciar a atividade, solicite aos alunos
que recortem figuras de seres inanimados ou objetos encontrados
em revistas diversas. Em seguida, peça que façam uma colagem
dessas figuras em uma folha (que pode ter diferentes formatos,
tamanhos, cores e gramaturas), incluindo ainda recortes com
atributos humanos, como partes do corpo, expressões faciais, gestos
etc.
O próximo passo é conhecer o personagem. Solicite aos alunos
que façam uma lista, relacionando as características das figuras
representadas nos recortes, isto é, descrevendo o peso, o tamanho,
as texturas, as cores e funções dos objetos ou seres inanimados que
tenham escolhido. Por exemplo, se o aluno escolher a figura de uma
xícara, deverá descrever se ela é leve ou pesada, grande ou pequena,
lisa ou áspera, identificando suas variações de cores, formas e qual
a utilidade desse objeto. Em seguida, cada aluno irá elaborar um
pequeno texto descritivo para dar vida ao seu personagem, a partir
das características atribuídas.

SOBRE J. BORGES
(José Francisco Borges - Bezerros/PE,
1935)

Fui criado no tempo em que o telefone
era um grito. Os remédios eram chás
de folhas de mato, o médico era uma
rezadeira, as festas eram comemoradas
com um samba de toada e o almoço era
um guisado de miúdo de boi. (J. Borges,
2002, p. 13).
Considerado um dos maiores nomes
da literatura de cordel e da xilogravura popular no Brasil, José Francisco Borges desenvolveu o gosto pela
poesia revendendo cordéis nas feiras
e mercados da Zona da Mata e do
Agreste pernambucanos. Em 1964,
publicou o seu primeiro folheto, O
encontro de dois vaqueiros no Sertão de
Petrolina, com ilustrações do Mestre
Dila de Caruaru. No ano seguinte, J.
Borges fez sua primeira xilogravura
para o folheto O verdadeiro aviso de
Frei Damião sobre os castigos que vêm,
inspirado na fachada da igreja de Bezerros. As décadas seguintes foram
marcadas pela produção de gravuras
em larga escala que passaram a circular em galerias e exposições de arte no
Brasil e no mundo, despertando o interesse de colecionadores, artistas e
intelectuais. Aos 90 anos, J. Borges segue trabalhando diariamente na sua
gráfica-ateliê, sediada no município
de Bezerros/PE. Em 2005, o artista
recebeu o título de “Patrimônio Vivo”,
pelo Estado do Pernambuco.
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Quem é esse personagem? Onde ele vive? Quais são as suas
características físicas? Como é a sua personalidade? Quais são os
seus hábitos? Qual é o seu nome? O que ele pensa?

FONTANIER, Pierre. Les figures du discours.
Paris: Flammarion, 1977.

Esse é o momento de os alunos apresentarem seus personagens
para a turma.

Este material está disponível para download
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Patrocínio:

Apoio:

na Midiateca do site do Instituto Arte na Escola:
http://artenaescola.org.br/midiateca/
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