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Resumo

O dia 08 de janeiro de 2023 entrou para a história como o marco de um dos mais graves atentados à
democracia brasileira e a um novo governo, legitimamente eleito pela maioria. Planejado e executado
por grupos de extrema-direita, com toques nazifascistas, a ação invadiu prédios do poder central e
promoveu destruição do patrimônio público. Uma das obras atacadas, um painel do consagrado pintor
Di Cavalcanti, apresenta menções a elementos zoológicos, os quais são aqui destacados e analisados.
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Abstract

Stop the pigeon and don't give a hungry man a fish! The coup hatred materialized in the destruction
of one of the most outstanding arts of Di Cavalcanti
January 8, 2023 went down in history as the milestone of one of the most serious attacks on Brazilian
democracy and a new government, legitimately elected by the majority. Planned and executed by radical
right groups, with nazi-fascist touches, the action invaded central power buildings and promoted the
destruction of public property. One of the arts attacked, a panel by the renowned painter Di Cavalcanti,
mentions zoological elements, which are highlighted and analyzed here.

Keywords: cultural zoology; culture; scam; terrorism; vandalism.

Introdução

No ano de 2022 foram celebrados aniversários cronologicamente especiais de duas datas de
grande relevância para o Brasil: o bicentenário da Independência e o centenário da Semana de Arte
Moderna. Infelizmente, a impressão que se tem é que ambas as datas não foram adequadamente
comemoradas (AZEDO, 2022; AZEVEDO, 2022), por obra e (des)graça da gestão anterior do governo
federal, em que pese editais individuais terem sido lançados em justa celebração da última.
Na UNIRIO (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro), por exemplo, a Pró-Reitoria de Extensão
e Cultura, através da Coordenadoria de Cultura, lançou um edital, tendo como tema a Semana de Arte
Moderna de 1922, para seleção de projetos artísticos e/ou culturais, fornecendo bolsas de graduação. O
primeiro autor foi contemplado com a aprovação do projeto ANTROPOFAGIA ZOOLÓGICA BRASILEIRA EM MEMES
- VIVA MACUNAÍMA, cujos participantes promoveram postagens no Instagram @homem_leoa, ao longo de
2022, exaltando as menções a animais em obras do Modernismo brasileiro (DA-SILVA et al., em
preparação).
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A Semana de Arte Moderna, ou simplesmente Semana de 22, foi realizada em São Paulo, SP, de
13 a 18 de fevereiro de 1922. O movimento teve como referencial de data o então centenário da
Independência brasileira e marca o início simbólico do Modernismo no Brasil.

“A Semana tornou-se referência cultural no País, definindo sua adesão a novas estéticas
artísticas. É um marco na História brasileira, não só do ponto de vista artístico, mas também do
político e do cultural, uma vez que novas tendências de arte e comportamento foram adotadas a
partir dos profundos questionamentos lançados por seus idealizadores.
(...)
A principal função da Semana de 22 para a história da arte brasileira foi romper o
conservadorismo vigente no cenário cultural da época. Não havia um conceito que unisse os
artistas, nem um programa estético definido. A intenção era destruir o status quo.

(PORTAL UNIFICADO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 4ª REGIÃO, 2022)”

Para NASCIMENTO (2015), a Semana de 22, esse grande movimento de modernização cultural
brasileira, teve, segundo Mário de Andrade, ideia original imputada ao pintor carioca Di Cavalcanti
(Figura 1). A proposta era unir a celebração do Centenário da Independência do Brasil à outra
independência, a da cultura brasileira. Mas, paradoxalmente, sob inspiração das vanguardas estéticas
europeias.

Di Cavalcanti

Além de um dos idealizadores da Semana de Arte Moderna, Emiliano Augusto Cavalcanti de
Albuquerque e Melo (★ 06 de setembro de 1897; † 26 de outubro de 1976) é importante referência das
artes plásticas no Brasil. Deu início à carreira ainda jovem, aos 17 anos, publicando caricaturas na revista
FON-FON, em 1914. Ao se mudar para São Paulo, conviveu com Mario e Oswald de Andrade, Tarsila do
Amaral, Anita Malfatti e Victor Brecheret, que igualmente vieram a ser grandes modernistas. Na Semana
de 22, Di Cavalcanti, artista de talento já bastante reconhecido à época, foi responsável pelos catálogos e
programas, além de expor 12 pinturas e criar o próprio cartaz do evento (Figura 2) (SENADO FEDERAL,
2009). A partir de sua filiação ao Partido Comunista, as temáticas sociais e nacionais passaram a fazer
parte mais efetiva de suas pinturas (SENADO FEDERAL, 2009; MARIA, 2018). Suas obras estão espalhadas
por museus e coleções particulares ao redor do mundo, com destaque para o Museu de Arte de
Montevidéu, Uruguai; o Museu de Arte Moderna de Paris, França; o Museu de Arte de São Paulo; o
Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro; a Catedral de Brasília e o Senado Federal, DF (SENADO
FEDERAL, 2009). Além dos quadros, Di Cavalcanti criou vários painéis, expostos, por exemplo, no Teatro
João Caetano, no Rio de Janeiro, e no Palácio do Planalto, em Brasília.
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Figura 1. Di Cavalcanti, foto (restaurada) de
1964. Adaptado de: https://garystockbridge617.
getarchive.net/amp/media/di-cavalcanti-1964-
968256 (domínio público).

Figura 2. Cartaz criado por Di Cavalcanti para
simbolizar a Semana de Arte Moderna de 1922.
Fonte: https://pt.wikipedia.org/w/index.php?
curid=6811449.

Figura 1. Figura 2.



O painel vandalizado

O painel de Di Cavalcanti exposto no Palácio do Planalto ganhou notoriedade na segunda semana
de 2023, infelizmente por uma razão absolutamente lamentável. A tela, batizada a posteriori como “As
Mulatas” (PENNAFORT, 2022), é uma pintura a óleo realizada em 1962 (Figura 3). Considerada
emblemática e histórica, a obra é a principal do Salão Nobre, no terceiro andar do Palácio (REDAÇÃO O
SUL, 2023), e foi vandalizada por golpistas, considerados terroristas nazifascistas por muitos especialistas,
que tomaram de assalto a Praça dos Três Poderes, invadindo os prédios que simbolizam o poder
tripartite da República Federativa do Brasil e nossa ainda jovem democracia: o Palácio do Planalto, sede
do Poder Executivo; o Congresso Nacional, sede do Poder Legislativo; e o Supremo Tribunal Federal,
sede do Poder Judiciário. Esses três prédios são tombados, desde 2007, pelo Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional – IPHAN (ZEITEL, 2023). Os vândalos, apoiadores do governo finado em
2022, perfuraram a histórica obra de Di Cavalcanti (GRUPO PERFIL, 2023), avaliada entre R$15 milhões e
R$20 milhões, em sete pontos (PENNAFORT, 2022). Foram perfurações contínuas na parte central da tela e
ainda não se sabe se será possível a restauração (BRASIL, 2023) daquela que é considerada uma das mais
importantes e emblemáticas produções do artista (MACIEL, 2017; REDAÇÃO O SUL, 2023).

Os bichos do painel

Como acontece com os demais produtos da cultura humana, as obras de arte frequentemente
retratam animais, plantas, elementos ou símbolos científicos, dentro do que se pode chamar de biologia
cultural (COELHO & DA-SILVA, 2017). Especificamente em relação ao campo da zoologia cultural (DA-SILVA &
COELHO, 2016; DA-SILVA, 2018), é comum a presença de animais em obras de arte e seu estudo pode
trazer possibilidades de uso em divulgação científica, no ensino e nas práticas de sensibilização popular à
preservação da biodiversidade. Há estudos relativos à presença simbólica de animais em obras de arte
xxxx
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Figura 3. Painel “As Mulatas”, de Di Cavalcanti, no Salão Nobre do Palácio do Planalto, Brasília, DF.
Fonte: https://pt.wikipedia.org/w/index.php?curid=7041702.



tanto no que se refere ao portfólio de grandes artistas (p.ex. MONSERRAT, 2011; CODÁ & CAMPOS, 2020),
coletivos artísticos (p.ex. DA-SILVA & SILVA 2019; DA-SILVA, 2022) ou mesmo temas específicos (p.ex.
COELHO, 2020).

A tela de Di Cavalcanti, vandalizada pelo golpismo em 08 de janeiro de 2023, ilustra mulheres em
uma cena cotidiana. E, interessando diretamente a uma abordagem de zoologia cultural, dois grupos de
bichos muito simbólicos: peixes (Figura 4) e pombos (Figura 5). Ambos muito associados à religiosidade,
especialmente a cristã. Paradoxalmente, muitos dos que estão ligados ao movimento golpista, o qual
tem ameaçado a democracia brasileira desde que foi sacramentado o legítimo resultado do segundo
turno das últimas eleições, se autodeclaram como “religiosos”. Embora certamente estejam longe de
professar aquilo que suas respectivas crenças pregam. Para se comprovar isso, basta observar o rastro
de destruição que deixaram.

Os peixes são uma figura muito presente nas origens do cristianismo, tanto como alimento real
quanto como um símbolo secreto que, ao ser revelado em segredo, possibilitava conversas seguras
entre confrades (KLAPOUCH, 2020). Atualmente, algumas denominações continuam a usar a figura do
peixe como símbolo, até mesmo de partidos políticos. O peixe também está presente em uma das frases
favoritas daqueles que não são lá muito preocupados com a desigualdade, como alegada crítica às
políticas sociais: “Tem que se ensinar a pescar, ao invés de dar o peixe” (SOUSA, 2016).

Ao contrário do que acontece em relação aos peixes, mencionados acima, os pombos retratados
em “A Mulata” podem ser identificados, ao menos tentativamente. Provavelmente pertencem à espécie
Columba livia Gmelin, 1789 (Columbiformes: Columbidae), que tem como nomes comuns pombo-
comum, pombo-doméstico, pombo-das-rochas ou simplesmente pombo. São 23 as espécies integrantes
da ordem Columbiformes e da família Columbidae ocorrentes no Brasil (WIKIAVES, 2009), porém há
alguns indicativos de que as aves pintadas no painel sejam mesmo pombos-comuns (Figura 6). Em
primeiro lugar, devido à respectiva cor dos exemplares (um quase branco, o outro cinza), bem de acordo
com o padrão da espécie (DERELLE et al., 2013), além de ser comum no Brasil inteiro (SILVA et al., 2019) e
associada
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Figura 4. Detalhe, mostrando peixes, do painel “As Mulatas”, de Di Cavalcanti, no Salão Nobre do Palácio
do Planalto, Brasília, DF. Fonte: https://pt.wikipedia.org/w/index.php?curid=7041702.



muito associada à urbanização (CÂNDIDO, 2006). É uma ave de origem europeia, introduzida no Brasil
pelos imigrantes europeus, no século XVI, e considerada praga nas cidades (SILVA et al., 2019).

O pombo é uma ave de forte ligação histórica com a humanidade. As primeiras referências aos
famosos pombos-correios remete ao Antigo Egito. Desde então, os pombos foram nossos mensageiros,
tanto em guerras quanto em tempos de paz (LIMA, 2012). Com isso, as representações culturais
mencionando Columba livia são comuns e diversificadas, indo desde a inclusão em poemas, músicas e
outras manifestações artísticas, até a presença em produtos da cultura pop, como desenhos animados.
Dentre esses, um de grande sucesso foi DICK VIGARISTA & MUTTLEY: MÁQUINAS VOADORAS (Hanna-Barbera,
1969-1970), ambientado durante a Primeira Guerra Mundial. Na trama, o vilão Dick Vigarista, o cachorro
Muttley e a Esquadrilha Abutre caçam um pombo-correio, visando impedi-lo de entregar mensagens
secretas aos inimigos durante a guerra (SOUSA, 2022). Uma das frases de Vigarista, “Pegue o pombo!”,
ganhou muita popularidade.

Na iconografia cristã, o pombo é dos poucos animais sem representatividade social negativa.
Ligado à espiritualidade, tal ave passou por um processo de cristianização. Para alguns líderes religiosos,
é um símbolo da paz e da elevação espiritual. As variadas cores do pombo simbolizariam diferentes
propriedades. O pombo branco é símbolo de castidade e pureza, ao passo que o cinzento é considerado
mais comum (BRUINELLI, 2009). Cores essas que, coincidentemente ou não, estão representadas pelos
pombos pintados na tela “As Mulatas”.
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Figura 5. Detalhe, mostrando pombos, do painel “As Mulatas”, de Di Cavalcanti, no Salão Nobre do
Palácio do Planalto, Brasília, DF. Fonte: https://pt.wikipedia.org/w/index.php?curid=7041702.

DA-SILVA & COELHO 2023

A Bruxa 7(1): 1-9, 2023



Considerações finais

Obras de arte, assim como as manifestações artísticas de modo geral, representam a história e a
identidade de um povo, bem como seus laços entre passado, presente e futuro. Assim, a destruição de
obras de arte e monumentos históricos é uma afronta insana à memória e à sociedade (ALBUQUERQUE,
2022). A destruição sistemática e proposital das obras de arte, observada no ataque golpista à Praça dos
Três Poderes, representa o ódio à democracia e à diversidade, posto que muitas das obras vandalizadas
representam a diversificação religiosa, humana, social e cultural do povo brasileiro. Claramente, tal
afronta é fomentada por um projeto reducionista e conservador, uma verdadeira raiva à cultura
(CARVALHO, 2022).

Considerando que, no Brasil, o dito movimento conservador e a extrema-direita são fortemente
imiscuídos ao cristianismo, fica claro que o discurso de ódio dos insufladores foi tão eficiente que
conseguiu apartar completamente pessoas que se dizem cristãs dos ideais pregados pela liturgia que
seguem. Pois não há justificativas para ações terroristas. Além disso, a cegueira de ódio é tão forte que
esses elementos sequer conseguiram enxergar que o painel que eles vandalizaram é cheio de
simbolismos cristãos. Assim posto, fica claro que a corja de vândalos de verde-e-amarelo,
autoproclamados “cristãos”, na realidade é composta por meros bandidos. Que, se nossa democracia
realmente funcionar, pagarão por seus crimes em nome da lei.
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Figura 6. Pombo-doméstico. Foto de George Hodan. Fonte: www.publicdomainpictures.net.
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