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LINGUAGENS E ESTILO

A solidão e sua porta

A Francisco Brennand

Quando mais nada resistir que valha
a pena de viver e a dor de amar
e quando nada mais interessar
(nem o torpor do sono que se espalha).

Quando pelo desuso da navalha
a barba livremente caminhar
e até Deus em silêncio se afastar
deixando-te sozinho na batalha

a arquitetar na sombra a despedida
do mundo que te foi contraditório,
lembra-te que afi nal te resta a vida

com tudo que é insolvente e provisório
e de que ainda tens uma saída: 
entrar no acaso e amar o transitório.

(Carlos Pena Filho)
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Pintura: a criação de um “estilo brennandiano”

Acredito que no fundo não possa me desvencilhar da minha alma 
de pintor. Tenho a impressão de estar criando com o conjunto de mi-
nha obra um vasto cenário, talvez uma cosmogonia, ou então, como diz 
um crítico pernambucano, uma simples gliptoteca, mas sempre como 
um pintor. Quem sabe se essas esculturas, relevos, murais, tapetes ce-
râmicos, anfi teatros, colunadas, construções, lagos, fontes e alamedas 
não sejam senão o resultado de uma pintura maior? O terrível é que 
acabo sempre descobrindo que sou eu próprio, tentando explicar o 
inexplicável, o racionalmente incompreensível. (Brennand, 2005, s.p.)

Até meados da década de 1950, a obra de Francisco Brennand 
concentrava-se na pintura – a escultura só viria a ter destaque em 
tempos posteriores. O fato de o artista ter uma vasta produção de 
desenhos e pinturas resultou na criação do espaço “Accademia”, 
construído na Ofi cina Brennand para manter em exposição parte de 
seu acervo de pinturas e desenhos. Tanto as obras expostas na “Ac-
cademia” como o todo de suas pinturas e desenhos possuem temas 
diversos: paisagens, animais, naturezas mortas, mulheres, além de 
formas vegetais relacionadas à Fase Floral.

Brennand nunca deixou de pintar – prefere, inclusive, ser chama-
do de pintor a escultor ou ceramista, pois vê uma clara relação entre 
o desenho, a pintura e todo o restan  te de sua produção: 

[...] hoje sou um ceramista porque sou pintor. E não sei mesmo como 
alguém pode ser um ceramista se não for pintor ou escultor [...] você 
tem de ter uma relação com o desenho, que é básico para qualquer 
tipo de arte, com a forma e com a cor. Problemas da técnica da realiza-
ção da cerâmica são outra coisa. Na verdade, quando estou pintando 
um mural, na realidade estou sendo um pintor, seja ele pintando com 
a técnica do afresco ou da terra batida. (Revista Leitura, 2000, p.17)

Francisco Brennand acredita que não é possível realizar nenhum 
tipo de arte sem antes passar pela experiência do desenho, mesmo na 
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elaboração de obras contemporâneas, como as instalações, já que o 
próprio ato de se arrumar os objetos de determinada maneira consta 
como uma ação de desenhar.

Por vezes, o que muda seria ainda apenas o suporte – a pintura em 
um mural cerâmico continuará a ser uma pintura. A defi nição de uma 
ideia para a concretização de uma escultura se inicia com um desenho, 
e, uma vez fi nalizada, esta escultura seria a versão tridimensional 
desse desenho. As próprias noções de proporção, equilíbrio, simetria 
e força presentes em pinturas e desenhos encontram-se também em 
esculturas, murais e relevos. São, essencialmente, obras de pintor, a 
despeito de se materializarem em suportes distintos.

O crítico de arte e artista paraibano João Câmara defi ne Brennand 
de maneira precisa: “Francisco Brennand é um pintor. Agora, pinta 
menos em tela ou em papel, às vezes em placas, muitas vezes em 
esculturas cerâmicas. O gesto e o princípio, porém, são do pintor.”1

Brennand diz sentir-se mais à vontade ao pintar diretamente 
sobre papel do que sobre tela ou até mesmo madeira, acreditando 
que o papel lhe possibilita maior versatilidade e sugere algo mais 
descompromissado, em que não há problema em errar ou refazer algo 
que não fi cou como o desejado: “[...] o ‘quadro’, que é o verdadeiro 
fantasma para todos os artistas [...] Toda vez que vou pintar um 
quadro tenho que fi car diante das minhas expectativas e promessas 
de ser pintor.” (Revista Continente Multicultural, 2001, p.6). 

Por outro lado, a partir de criações descompromissadas é que 
surgem ideias valiosas – estudos e esboços –, bases para a elaboração 
de quadros e esculturas. Como o próprio artista defi niu em entre-
vista, justamente os esboços e estudos preparatórios possuem maior 
validade que o quadro em si, que por vezes torna-se excessivamente 
rebuscado (ibidem, p.7). Os estudos preparatórios guardam com 
eles a essência de uma obra, está neles a ideia original, primeva, em 
que o destaque é a naturalidade do artista em seu sagrado e único 
momento de criação.

 1 Parte do texto escrito por João Câmara dedicado a Francisco Brennand pela 
indicação ao Prêmio Gabriela Mistral em 1993. Íntegra do texto no Anexo E.
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Justamente o desenho sobre papel tem sido a técnica mais explo-
rada pelo artista nos últimos tempos. Como Brennand ressalva, essa 
escolha se deve a alguns motivos, e entre eles está o fator relacionado 
ao tempo: “[...] à velocidade da técnica e à rapidez dos resultados 
conseguidos pelo desenhista, diferentemente dos ‘tempos’ necessá-
rios à secagem das tintas do pintor.” (Revista Continente Documento, 
2005, p.17).

Nota-se que com o passar dos anos os desenhos de Brennand 
sofreram várias modifi cações relacionadas à linguagem (Figuras 34 
e 35). Talvez pelo motivo de ter recebido ao longo dos anos de estudo 
infl uências de diversos artistas, seu percurso tenha sido regado por 
variadas experimentações, mas de qualquer maneira o resultado 
sempre foi uma obra diferenciada, ao estilo Brennand.2

As técnicas utilizadas em seus desenhos assemelham-se em al-
guns aspectos às de suas pinturas – com exceção aos casos em que 
o material utilizado exige que o procedimento seja feito de forma 
específi ca. Em suma, o resultado se assemelha tanto nos desenhos 
como nas pinturas, o que leva o ensaísta e crítico de arte Ferreira 
Gullar a chamar os desenhos de Brennand de “desenhos de pintor”, 
pela difícil distinção, à primeira vista, entre desenho e pintura (Fi-
gura 36). Ainda:

Enquanto na pintura o processo de raspagem dá ao autor a possi-
bilidade de um infi nito palimpsesto, no desenho são as superposições 
que permitem ao artista um de seus maiores prazeres. Como, ao re-
tomar um papel, ele ainda não tem sua solução, as superposições são 
portas para sua procura. Ele afi rma que nesse processo “o importante 
é saber parar”. Há que se aproveitar das linhas de força contidas nos 
desenhos que estão por baixo, que estão sendo engolidos por novos. 
(Revista Continente Documento, 2005, p.17)

 2 Ressalta-se a diferença entre os desenhos do artista: a limpeza dos traços iniciais 
(Figura 34) e a força das cores e sobreposições de traços nos desenhos mais 
recentes (Figura 35).
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Figura 34 – “O sonho”, 1950, crayon sobre papel,  22 x 32 cm. Fonte: Catálogo A alma 
gráfi ca.
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Figura 35 – “Ginastas”, 2006, tinta acrílica e bastão de cera sobre papel impresso, 
69 x 49,5 cm. Fonte: Catálogo A alma gráfi ca.
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Figura 36 – Francisco Brennand, “Autorretrato”, 2002, técnica mista sobre papel. Fonte: 
Revista Continente Documento).
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Nota-se que, para a maioria dos desenhos e pinturas, Brennand 
parte de uma fotografi a para dar início à obra, e muitas vezes lhe 
servem de modelos alguns familiares e empregados. 

Os temas abordados nos desenhos e pinturas são sempre seme-
lhantes, e entre estes um é recorrente: os corpos femininos. São várias 
as mulheres retratadas por Brennand, vestidas, nuas, de corpo inteiro 
ou apenas detalhes isolados. A ênfase dentro desse tema está em 
representações de mulheres jovens e adolescentes, ora apresentadas 
como se estivessem posando para o artista, ora como se estivessem 
sendo observadas sem o conhecimento deste fato. 

Por vezes, é possível notar nos desenhos de Brennand a associação 
da representação do corpo nu feminino – diferente do que poderíamos 
pensar inicialmente – não com a sexualidade, mas, sim, como uma 
maneira de refl etir sobre as dores da condição humana:

Quem disse que o artista procura fugir do sofrimento? [...] um 
corpo nu pode também ser a metáfora ou a imagem da mais profunda 
tristeza; da rendição ou despojamento de todas as vaidades; do desejo 
e da consciência de sermos apenas este corpo, cuja nudez é a última 
vestimenta em nós. (Revista Continente Documento, 2005, p.10)

Nesse caso, o ato de mostrar-se seria como um ato de livrar-se 
dos pecados, deixando à mostra a fragilidade humana – expor a 
pessoa como ela realmente é, sem disfarces ou qualquer outro tipo 
de proteção. Brennand relaciona a fi gura da mulher como o centro 
da humanidade, por trazer ao mundo a vida – ser geradora da vida 
–, mas, no entanto, esta não se encontra livre das trivialidades do 
destino reservado aos mortais – os dramas, o sofrimento, a morte.

São várias as mulheres presentes na obra de Brennand: seja na 
pintura, desenho ou escultura, as fi guras femininas são recorrentes. O 
artista soube reunir em sua produção mulheres de diferentes épocas 
e relacionadas a variados contextos: são personagens da mitologia, 
literatura, história ou apenas mulheres comuns (Figuras 37 e 38). 
Pelo fato de a mulher trazer a vida ao mundo e justamente o mistério 
da vida ser um dos pontos de partida para a criação de Brennand, 
justifi ca-se a presença constante dessas fi guras. 
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Figura 37 – “A modelo”, 2000, bastão aquarelado sobre papel, 31,5 x 23 cm. Fonte: 
Catálogo A alma gráfi ca.
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Figura 38 – “O beco”, 2000, bastão aquarelado sobre papel, 41 x 29 cm. Fonte: Catálogo 
A alma gráfi ca.
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A Fase Floral

As palavras de Sergio Milliet, que abrem o catálogo da exposição 
com desenhos a nanquim e monotipias com motivos fl orais, realizada 
na Galeria das Folhas em São Paulo, no ano de 1959, traduzem sabia-
mente dados importantes sobre a Fase Floral da obra de Brennand:

Em Francisco Brennand o traço limpo, decidido, é também 
sensual e muito brasileiro. O que por vezes parece ter de decorativo 
está justamente nessa doçura que atenua a riqueza da forma tropical 
e a coloca na medida do homem [...] Gosto de seu fl oral que não raro 
me lembra o ceramista e que tão bem exprime uma sensibilidade 
requintada e ao mesmo tempo sadia. (Galeria das Folhas, 1959) 

Desenvolvida entre os anos de 1959 e 1969, a chamada Fase 
Floral merece uma análise diferenciada. Conforme afi rma Brennand 
em entrevista à Revista Continente Multicultural (2001, p.7), sua 
Fase Floral não se encerra apenas na forma de desenhos e pinturas a 
óleo. Constitui, além disso, uma preparação para seus grandes mu-
rais cerâmicos que se seguem em sua carreira, uma forma de estudo 
para a elaboração dos murais com grandes dimensões. Como salienta 
em e-mail enviado à autora em 2/4/20083: “[...] eu me apropriei de 
formas vegetais ampliando-as e deformando-as à minha maneira, 
sempre como motivo ideal para meus inúmeros murais cerâmicos 
e, algumas vezes, para desenhos e pinturas a óleo.”

Não são todas as formas que permitem ampliação, como no 
caso das fi guras humanas, que por vezes acabam por se tornar algo 
grotesco ou desproporcional. O mesmo já não ocorre com fi guras da 
natureza, como a fi gura de cajus, elemento bastante presente na obra 
de Brennand (Figuras 42 a 44).

O artista aproveitava-se das formas da natureza para modifi cá-
las à sua maneira: as alongava, inchava, sem se preocupar que seu 
desenho se parecesse com a forma original (Revista Continente Mul-

 3 E-mail na íntegra no Anexo A. 
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Figura 39 – “Coqueiro”, déc. 1950. Fonte: Catálogo Brennand, 1959.
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Figura 40 – “Nascimento do Floral”, 1958. Fonte: Catálogo Brennand, 1959.
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Figura 41 – “Floral”, déc. 1950. Fonte: Catálogo Brennand, 1959.
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Figura 42 – “Caju”, déc. 1950. Fonte: Catálogo Brennand, 1959.
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Figura 43 – Série “Amazônia (O rio)”, 1996, óleo sobre tela, 193 x 130 cm (foto da autora).
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Figura 44 – “Fruto” (série), 1984, cerâmica, 78 x 37 x 37 cm (foto da autora).
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ticultural, 2001, p.8): “[...] a natureza não deforma, propõe formas. É 
muito difícil, para não dizer impossível, um artista criar uma forma 
nova. Pode criar variantes, porque tem uma linguagem singular.”

Em conjunto com essas deformações e recriações com base nas 
formas da natureza, Brennand começou a inserir em sua obra formas 
que imitavam as anatomias feminina e masculina. A partir da década 
de 1970, com a intensa produção de esculturas, sua produção passou 
a ter uma forte carga sexual – relação com um dos temas essenciais 
de sua obra, a reprodução.

Foi justamente a partir das ampliações de desenhos com temas 
relacionados à natureza que surgiram os estudos para os primeiros 
murais e painéis cerâmicos de grandes dimensões e, por consequência 
para as esculturas. Como consta em artigo publicado pela revista 
Veja: 

As formas vegetais e a onipresença do caju começavam a apontar 
para a obsessão que iria exercer com intensidade em suas cerâmicas: 
o masculino e o feminino, a sexualidade sem pudores. Nos temas 
tropicais, o sexual era apenas insinuado. (Moraes, 1989, p.165)

A escolha dos temas

Por que um artista cria? Em primeiro lugar, por um motivo de 
rebeldia a seu destino mortal; em segundo, porque a criação faz 
parte de seus sistemas inconscientes de equilíbrio. Sem ela, perderia 
a homeostase que lhe permite sobreviver sobre a face do planeta. 
Pode pirar. Brennand sempre soube do componente poderosamen-
te catártico de sua arte, de que ela lhe é necessária para poder pôr 
à tona alguns demônios, exorcizá-los e conviver consigo mesmo. 
Lucidíssimo, já dizia aos 25 anos: “É impossível separar a arte de 
nosso próprio drama.” (Há aqui uma nuança diferente; está falando 
do drama individual, não do humano). Exigia também “que a arte 
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volte a seu primitivo lugar, que não sejam suprimidos a emoção e o 
instinto”. (Pinacoteca do Estado de São Paulo, 1998)

Há uma amplitude de temas abordados por Francisco Brennand, 
constantes na realização de suas esculturas cerâmicas. Para o desen-
volvimento desses temas, o artista parte de um princípio básico: o 
grande enigma do universo, a reprodução.

Nada mais relacionado ao início da vida, bem como da reprodu-
ção, do que o ovo. Na obra de Brennand é frequente a presença de 
ovos e casulos – alguns inteiros, outros com a presença da vida já à 
mostra, abrigando animais que tentam rompê-los para iniciar a vida 
(Figuras 45 e 46):

Ovos e aves são recorrentes em meu trabalho e têm acompanhado 
todo o percurso de minha obra cerâmica. Defi nem a presença do ovo 
primordial, da forma primeva, o ovo cósmico: o início da vida. Sabe-
se que em sepulcros pré-históricos russos e suecos se encontram ovos 
de argila, depositados como emblema da imortalidade. As coisas são 
eternas porque se reproduzem. (Brennand, 2005, s.p.)

A partir do mistério da origem e início da vida, bem como o da 
reprodução, Brennand cria seus diversos personagens, nascidos de 
sua fértil imaginação. O artista não se preocupa em procurar resolver 
mistérios existentes, mas se apropria destes mistérios e os desenvolve: 

[...] o artista acrescenta entes ao universo e alarga a lista do existente. 
Não abre as comportas do reprimido, mas descreve uma realidade 
mais ampla e cada vez mais dilatável.

Francisco Brennand é o criador de mistérios. Não há como de-
codifi cá-los, pois não se trata disso e não existe a chave desse código. 
O artista acrescenta novos dados que compõem a fisionomia do 
existente. (Klintowitz, 1995, p.10)

Como ocorre com toda obra de arte, há nas obras de Brennand 
muito da vivência, gostos, crenças, coisas que de um modo ou de 
outro infl uenciaram a vida do artista – senão, não são estas, as obras 
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Figura 45 – Ovos cerâmicos localizados na Ofi cina Brennand (foto da autora).

Figura 46 – Francisco Brennand, detalhe de coluna localizada no “Templo Central” (foto 
da autora).
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de arte, o refl exo de quem as produziu: “[...] o artista vive perma-
nentemente confrontado com a tragédia que é a consciência de seu 
destino mortal. A obra é a sua maneira de tentar enganá-lo.” (Pina-
coteca do Estado de São Paulo, 1998).

O artista se autodescreve como “feudal, supersticioso e porno-
gráfi co”; esta afi rmação ajuda a compreender importantes fatores 
de sua obra, permeada de sexualidade e mistérios, além do forte elo 
que relaciona toda sua produção, como já comentado anteriormente:

Tenho 74 anos. Há uma série de coisas que para mim não têm 
mais importância. Eu me defi no como feudal, supersticioso e porno-
gráfi co. E digo mais: quando não existem superstições catalogadas, 
eu invento. E sempre estou tentando relacionar as coisas como se 
fossem um fio que não se parte. É um fio condutor que me leva 
a um resultado qualquer, como se fosse uma predestinação. Até 
reencontrar a divindade, alguma coisa que rege tudo isso. (Revista 
Continente Multicultural, 2001, p.21)

A busca pela divindade ou algo superior que rege as coisas de-
monstra um pouco a interiorização do artista, que se confessa igno-
rante sobre qualquer religião que não seja a católica (Brennand, 2005, 
s.p.), mas utiliza como uma marca presente em suas obras e em todas 
as peças produzidas na Ofi cina Brennand a marca de Oxossi (Figuras 
47 e 48). Trata-se de um arco e uma fl echa, uma forma vertical que 
indica o sentido da vida, do crescimento – verticalidade presente na 
maioria das obras de Brennand: “Diante dos meus olhos, perfi lavam-
se uma dezena de outros orixás que poderiam ter sido escolhidos, 
mas meu olhar não se afastava do percurso da fl echa.” (idem).

A verticalidade da marca de Oxossi foi o que mais chamou a aten-
ção de Brennand. Já se utilizava dessa marca mesmo sem conhecer 
seu sentido, quando mais tarde viria a ter maior conhecimento sobre 
Oxossi e o seu signifi cado4: 

 4 O signifi cado do símbolo de Oxossi Brennand teve esclarecido por carta recebida 
do pintor José Cláudio da Silva.
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[...] deus da caça e protetor dos animais, o que pode parecer uma 
contradição, mas ele é protetor à medida que afugenta os homens 
que invadem o reino da fl oresta pelo simples poder de matar. Oxossi 
é um predador, apenas para sobreviver, como todos os animais [...] 
é um deus inquieto, à procura simultaneamente em várias fl orestas 
do mundo de uma caça que sabe de antemão que jamais encontrará. 
Chega-me a vez de perguntar: essa caça não é o anseio desesperado 
do ser humano em busca da verdade, da beleza e até do Absoluto? 
(idem).

Dentro da extensão da obra de Francisco Brennand, autores tra-
çaram maneiras de divisão a partir dos temas abordados pelo artista, 
com a fi nalidade de proporcionar uma melhor compreensão de leitura 
e até mesmo orientar sobre a trajetória de Brennand. Destaca-se a 
divisão proposta pelos críticos Casimiro Xavier de Mendonça (Ga-
leria Montesanti, 1989) e Olívio Tavares de Araújo (Pinacoteca do 
Estado de São Paulo, 1998).

Casimiro Xavier de Mendonça traça um itinerário museológico, 
no qual destaca quatro vertentes principais da trajetória de Brennand:

•  Deuses e Heróis: esculturas de fundo alegórico, inspiradas nas 
fi guras mitológicas da Antiguidade. 

•  Mistérios do Corpo: peças de forte sexualidade. A partir dos 
arquétipos masculino/feminino, Brennand promove a disso-
lução das fronteiras entre o homem e a natureza.

•  Monstros Arcaicos: obras bizarras, nascidas do inconsciente.
•  Os Segredos do Fogo: as peças de maior riqueza tonal, cujas 

cores são obtidas através das variações de temperatura durante 
a queima nos fornos. Compreende os desenhos sobre as placas 
de cerâmica.

Olívio Tavares de Araújo discorre de uma subdivisão em grupos 
em seu ensaio no catálogo “Brennand” (1998):

•  Frutos e animais
•  Sexualidade
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Figura 47 – “Símbolo de Oxossi”, metal (foto da autora).

Figura 48 – “Símbolo de Oxossi”, detalhe de piso cerâmico (foto da autora).
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•  A fi gura masculina e o falo
•  A fi gura feminina
•  Fragmentos do corpo da mulher e da vagina
•  Hibridismos fálicos
•  Personagens históricas
•  Personagens mitológicas
•  Grandes cabeças
•  Degoladas e trágicas.

Araújo ressalva que na obra de Brennand tudo se interpenetra, 
ou seja, toda a sua produção está relacionada: uma mesma obra pode 
se apresentar relacionada com mais de uma das divisões propostas, 
como, por exemplo, Vênus será ao mesmo tempo uma personagem 
mitológica, mas também uma fi gura feminina. O crítico destaca a 
importância de se observar a obra com o olhar livre de preconceitos:

[...] prefi ro sempre que a arte seja primeiro observada e apreendida 
através da sensibilidade e da intuição, com mais magia e menos 
cartesianismo. Para que não nos arrisquemos a fazer com a obra ao 
que faz o personagem do poema de Machado de Assis com a sua 
mosca azul: “Dissecou-a a tal ponto e com tal arte, que ela, / Rota, 
baça, nojenta, vil, / Sucumbiu; e com isto esvaiu-se-lhe aquela / 
Visão fantástica e sutil”. (Pinacoteca do Estado de São Paulo, 1998)

Independentemente do tema que seja utilizado por Francisco Bren-
nand, sua obra é impregnada de sexualidade, justamente pelo princí-
pio do qual parte o artista em seu processo de criação, principalmente 
de suas esculturas cerâmicas. Daí a constante presença de formas 
sexuais, falos e vaginas que se repetem na representação das fi guras: 

Não há como não observar que na maioria das suas esculturas 
cerâmicas Brennand utiliza-se com clareza de símbolos fálicos, 
independentemente do tema desenvolvido. 

Embora Brennand fuja quase sempre na escultura à caracteriza-
ção da fi gura humana, a sua obra revela as formas mais salientes e 
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protuberantes do corpo humano, das plantas e dos animais, defor-
mando-as até, para reafi rmar sua energia. No caso do corpo humano, 
são coxas, pés, braços, nádegas, torsos. E, no desenho das peças, as 
genitálias masculina e feminina assumem toda a sua importância, na 
linha de fi xação do artista aos mitos pré-históricos da fecundação e 
da fertilidade. (Bridge, 1999, p.26)

Por vezes, as formas sexuais são apenas insinuadas, como na 
série de frutos e animais – tema presente tanto nas esculturas, nos 
murais e pisos cerâmicos, como em desenhos e pinturas. Brennand 
já chamou sua série tridimensional de frutos como “Dança do Ventre 
e da Vagina”, salienta Olívio Tavares de Araújo: “[...] só um ingênuo 
ou desatento acreditaria que sua escultura trata realmente da fl ora.” 
(Pinacoteca do Estado de São Paulo, 1998). 

Algumas representações de animais, por vezes, também possuem 
formas semelhantes com as de falos e vulvas (Figura 49), diferen-
tes de outras que realmente retratam animais da fauna brasileira 
(Figura 50).

O conjunto das obras assemelha-se a um mundo que tem o 
estigma da sua própria ancestralidade. O nosso. E a permanência 
da forma fálica, visível em quase todas as obras, ou insinuada em 
outras, terá também o significado da procriação, do desenvolvi-
mento constante da matéria humana. Do vir a ser. (Abramo apud 
Klintowitz, 1995, p.49).

Importante ressaltar que Francisco Brennand rejeita a identifi ca-
ção de ser obcecado em retratar símbolos sexuais. Justifi ca-se dizendo 
que sua criação é toda baseada no enigma da existência. “Talvez esteja 
aí a razão de eu reproduzir tanto ovo, um emblema da eternidade. E 
os ovos são eternos porque se reproduzem, o que remete ao enigma 
da sexualidade.”(Folha de S. Paulo, 2004). Assim como também não 
gosta que se fale em erotismo em relação à sua cerâmica, afi rma ter 
sua obra uma pesada carga sexual, como salienta André Carneiro 
Leão (in Bridge, 1999, p.14): “Entendo que Francisco queira ligar 
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Figura 49 – Conjunto de esculturas localizado no “Templo Central” (foto da autora).

Figura 50 – “Tatu”, cerâmica (foto da autora).
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Figura 51 – “A prisioneira”, 1997, cerâmica, 87 x 40 cm. Fonte: Catálogo Brennand – 
Esculturas.
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sua obra à sexualidade, pois esta serve à procriação – matriz de seu 
trabalho – a metáfora sexual signifi cando sempre reprodução, en-
quanto o erotismo é um fi m em si mesmo e tem objetivos distintos 
da reprodução.”

 Nas esculturas cerâmicas de Brennand não faltam fragmentos 
do corpo da mulher, formas semelhantes às de vulvas, vaginas, seios, 
nádegas, torsos, complementados ora por alguns pequenos detalhes 
ora dispostos em sobreposição, ou ainda mesclados a outras formas, 
dispostos de variadas maneiras. Em algumas obras há também repre-
sentações de corpos inteiros; de qualquer modo é evidente o interesse 
e o fascínio particular do artista pelo corpo feminino (Figura 51).

A mulher está fortemente relacionada à vida, motivo que justifi ca 
o interesse do artista pelo tema. Brennand também retrata em sua 
obra a tragédia e desventura relacionadas à história da fi gura femi-
nina, justamente por sua relação direta com a vida, a procriação e 
perpetuação da espécie. Essa crença é antiga e relaciona-se com o 
mito da criação – a grande deusa mãe do universo (Figura 52):

[...] Jeová cria o homem a partir da terra, do barro, e sopra vida no 
corpo formado. Ele próprio não está ali, presente, nessa forma. Mas a 
deusa está ali dentro, assim como continua aqui fora. O corpo de cada 
um é feito do corpo dela. Nessas mitologias, dá-se o reconhecimento 
dessa espécie de identidade universal. (Campbell, 2007, p.193)

Na obra de Brennand a fi gura da deusa mãe do universo ou da 
Grande-Mãe também está presente (Figura 53), conforme afi rmação 
no texto de indicação de Francisco Brennand ao Prêmio “Gabriela 
Mistral”, 1993: “Brennand é um crente remanescente do culto da 
Grande-Mãe – a deusa que está representada logo à entrada da 
Ofi cina [...].”

No campo das artes, por tempos, era malvista a representação do 
corpo feminino, principalmente de seu órgão sexual (Bridge, 1999, 
p.17): “Os gregos inventaram que a mulher possuía no meio de seu 
corpo um buraco mortal: o Báratro, que levava a quem o penetrasse 
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Figura 52 – “Deusa Primitiva”. Fonte: Campbell, 2007.
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Figura 53 – Francisco Brennand junto ao seu painel cerâmico “Mãe Terra”, localizado 
próximo à entrada da Ofi cina Brennand (foto de Lalada Dalglish).
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ao mundo subterrâneo dos infernos. Foi preciso a coragem e o gênio 
de um Goya, Rodin, Courbet para que se aparecesse a fenda e a 
pilosidade do sexo feminino.”

 No entanto, voltemos à antiguidade pré-histórica, à fi gura da 
Vênus: as estatuetas que representavam a fertilidade possuem formas 
arredondadas, com seus órgãos sexuais bastante evidenciados; no 
entanto, seu rosto é quase inexistente – motivo justifi cado pelo uso 
deste objeto, uma espécie de amuleto; por esta fi gura estar relaciona-
da à fertilidade, destaca-se a região dos quadris e seios (Figura 54).

As fi guras femininas na escultura de Francisco Brennand rela-
cionam-se com a fi gura da Vênus, pois parecem também terem sido 
realizadas para participar de algum ritual. A evidência dos órgãos 
sexuais, nádegas, seios e por vezes a ausência de um rosto ou cabeça, 
também demonstram a forte relação com a fertilidade e procriação 
(Figuras 55 a 57).

 
Já o corpo masculino não lhe desperta o mesmo interesse – apesar 

do uso frequente de formas fálicas, outras referências ao corpo mas-
culino são mais raras nas suas representações. Por vezes aparecem 
falos de modo bastante explícito, como em “Príapo”5 (Figura 58). 
É possível ver essa fi gura representada de diversas maneiras, ereto, 
inclinado, horizontal, sozinho ou conjugado a outras formas (Figuras 
59 e 60), como destaca Mark Bridge (1999, p.28-29): 

Príapo surge, na escultura de Brennand, sob várias formas, al-
gumas vezes deguisé ou transfi gurado, com nódulos superpostos ou 
protuberâncias, como se o artista o extraísse dos vegetais, das raízes 
subterrâneas, das árvores mortas à beira das estradas da zona rural, 
dos troncos nus. 

 5 Príapo na mitologia grega era um deus da fertilidade, protetor de rebanhos, uvas 
e abelhas.  Filho de Dionísio e Afrodite, recebeu de Hera uma praga para nascer 
com alguma deformidade. Príapo nasceu com um falo de tamanho exagerado.
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Figura 54 – “Vênus de Lespugues” (vista de frente e de costas), Museu de Saint-Germain-
en-Laye. Fonte: Bridge, 1999, p.42.
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Figura 55 – Francisco Brennand, “Leda e o Cisne”, 1980, cerâmica (foto da autora, 2007).
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Figura 56 – Francisco Brennand, “A tortura”, 1981, cerâmica, 129 x 46 cm. Fonte: Ca-
tálogo Brennand, Esculturas.
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Figura 57 – Francisco Brennand, “A Fonte do Desejo”, 1995, cerâmica, 182 x 47 x 47 cm. 
Fonte: Catálogo Brennand, Esculturas.
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Figura 58 – Francisco Brennand, “Príapo”, 1994, cerâmica, 78 x 32 cm. Fonte: Catálogo 
Brennand, Esculturas.



FRANCISCO BRENNAND  105

Figura 59 – Francisco Brennand, “Mercúrio Aprisionado”, 1978, cerâmica, 157 x 38 cm. 
Fonte: Catálogo Brennand, Esculturas.
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Figura 60 – Francisco Brennand, “Laocoonde”, 1978, cerâmica, 82 x 50 x 50 cm. Fonte: 
Catálogo Brennand, Esculturas.
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Figura 61 – Adorno fálico usado na entrada de casas e jardins romanos. Fonte: Bridge, 
1997, p.40.
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Brennand afi mou em entrevista a Olívio Tavares de Araújo (1998, 
s.p.) que os diversos falos espalhados em sua Oficina Cerâmica 
possuem também a função de protegê-la contra olhares invejosos. É 
antiga a crença de que essa fi gura, além de espantar o mal, também 
traz proteção. Essa forma também tem associação com a felicidade e 
a boa sorte (ibidem, p.31): “[...] em alguns muros de casas romanas e 
nas estradas das cidades observa-se a inscrição Hic Habitat Felicitas 
(Aqui Mora a Felicidade) encimando um desenho fálico.” Ainda, 
Mark Bridge acrescenta: “Também nos pátios dessas casas era co-
mum ver-se um Phallus adornado com sinos e suspenso, de modo a 
que o vento pudesse movimentá-lo, provocando o tilintar dos sinos 
[...] apreciado pelas famílias romanas, que lhe atribuíam um caráter 
sagrado.” (Figura 61).

Olívio Tavares de Araújo comenta em seu ensaio “Proposta para 
uma Leitura de Brennand” (Pinacoteca do Estado de São Paulo, 
1998) um importante fator relativo às formas fálicas presentes na 
obra de Brennand, o que nos auxilia a compreender o uso empregado 
pelo artista para determinadas formas: 

O sexo por ele mostrado é algo anterior e talvez avesso ao prazer. 
Esses falos gigantescos e conspícuos têm a ver com rituais bárbaros, 
com aqueles outros, de pedra, nos quais em certas civilizações as 
donzelas eram sentadas na puberdade, para se transformarem em 
mulheres; são os falos do sacrifício, não os do gozo.

Toda obra de arte está sujeita a diferentes interpretações; Fran-
cisco Brennand, com sua extensa e variada obra, não estaria livre 
dessa possibilidade. No Centro do Recife, há o Pátio das Esculturas.

Em comemoração aos 500 anos do Descobrimento do Brasil, 
Brennand foi convidado para criar toda uma estrutura escultórica 
para ser colocada nos arrecifes do Cais do Porto. Elaborou o Projeto 
“Eu vi o mundo... Ele começava no Recife” – título de um mural do 
artista Cícero Dias.  Esse projeto é composto de diversas esculturas 
distribuídas em um grande Pátio e possui como elemento central 
uma torre-farol com 42,8 metros (Figura 62).
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Figura 62 – Francisco Brennand, “Torre Farol”, Pátio das Esculturas, 42,8 metros (foto 
da autora).
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Quando o projeto para esse Pátio estava pronto, em 1999, foi alvo 
de censura, sob a alegação de ser a torre-farol uma obra, na visão de 
alguns habitantes da cidade, de caráter pornográfi co. O projeto para 
o Pátio foi concluído, sendo hoje a torre-farol de Brennand um dos 
atrativos da cidade.  

São vários os adjetivos empregados em relação às obras e à pró-
pria fi gura do artista Francisco Brennand. No entanto, vê-se que a 
principal característica de suas obras é a autenticidade. Brennand tem 
sua inspiração em diferentes fontes: literária, mitológica, o mistério 
da criação, a reprodução, a vida – sua obra diz respeito, sobretudo, à 
condição humana –, dela nascem fi guras, personagens de um mundo 
construído e expandido momento a momento pelo artista.

Talvez porque o ponto de partida para a elaboração de suas peças 
seja justamente o mistério da vida e as relações com seu ciclo, desde a 
concepção, o ovo, o nascimento, a morte, além do drama que perpassa 
nossos dias. Tudo planejado com refl exões sobre crenças de livrar-se 
do mal e obter proteção.

Há quem se afl ija ao ver fragmentos de corpos, atos de cópula, 
chegando a identifi car a Ofi cina de Brennand como um Museu de 
Horrores ou um local de carnifi cina6. Há quem veja em suas peças 
a grande beleza possível de ser representada a partir do barro e da 
experiência de quem vive, cria e experimenta.

A infl uência mitológica na obra de Brennand

[...] Aqui eu criei uma mitologia absolutamente particular, pessoal, 
que não está relacionada a nenhum tipo de erudição. Cultuo os mitos, 

 6 Descrição de Brennand ao comentar sobre a visita de uma senhora a sua Ofi -
cina, que identifi cou o lugar como Museu de Horrores, de carnifi cina – Vídeo: 
“Francisco Brennand – Ofi cina de Mitos”, Programa Mundo da Arte – Rede 
Sesc Senac de Televisão, 1997.



FRANCISCO BRENNAND  111

não no sentido de um aprofundamento, mas como um artista que 
desenvolve ideias que aparecem e são surpreendidas de momento 
a momento, preenchendo também lacunas do espírito. (Brennand, 
2005, s.p.)

São várias as inspirações de Francisco Brennand para elaboração 
de suas esculturas cerâmicas. Brennand é um leitor e pesquisador 
incansável, além de escritor de sua própria arte e de sua história. O 
resultado disso é um grande diário, no qual registra suas experiências 
e vivências desde 1949.

Entre a grande quantidade de personagens modelados em barro 
e extraídos de sua imaginação, nota-se que alguns deles possuem 
nomes que não nos são estranhos: Joana D’Arc, Calígula, Inês de 
Castro, Maria Antonieta ou ainda Ofélia, personagem da peça de 
Shakespeare, “Hamlet”. Mas, além desses personagens, assumem 
grande destaque na obra do artista várias fi guras apropriadas de 
diferentes mitologias, sobretudo da greco-romana, como Vênus, 
Palas Atena, Édipo e Hiera, entre tantas outras. 

Brennand não tem a preocupação de representar esses persona-
gens mitológicos exatamente como em suas histórias originais, mas 
se inspira nestas histórias para elaborar sua arte, criando uma mito-
logia própria em que emprega personagens de diferentes contextos 
em uma mesma maneira de representação ou, ainda, utiliza de um 
elemento em comum para criar um elo entre as suas obras. Como 
explica em fax enviado a Olívio Tavares de Araújo (Pinacoteca do 
Estado de São Paulo, 1998):

Essas referências mitológicas jamais foram – nem de longe – um 
sinal de alguém que se preocupa com estudos de caráter erudito 
das diferentes mitologias. Prefi ro me defrontar com uma mitologia 
própria, feita com uma sem cerimônia quase insultuosa, segundo 
uma série de mitos que nem se relacionam entre si.

Talvez por partir dessa maneira de criar uma mitologia própria, 
os mitos, para Brennand, ganhem um sentido ainda maior que o seu 
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original. O artista, em suas representações, consegue manter viva a 
essência da fi gura representada. Como se esse personagem tivesse a 
chance de retornar a este mundo, pois sua lembrança estaria sendo 
mantida. Lembra-se que grande parte dos personagens mitológicos 
representados por Brennand teve, em suas histórias originais, drás-
ticas mortes.

 Suas esculturas, além de homenagear essas fi guras, podem tam-
bém – de certo modo – representar uma continuação de seus per-
cursos. Seria como se, na obra de Brennand, esses personagens não 
estivessem apenas em representação, mas em uma extensão de sua 
existência. Faz-se das palavras de Joseph Campbell (2007, p.105) 
uma relação com a mitologia de Brennand: “O artista é aquele que 
transmite os mitos, hoje. Mas ele precisa ser um artista que com-
preenda a mitologia e a humanidade.” Afi rma, ainda (ibidem, p.89): 
“O mito deve ser mantido vivo. As pessoas capazes de o fazer são os 
artistas, de um tipo ou de outro. A função do artista é a mitologização 
do meio ambiente e do mundo.” 

Um exemplo de como Brennand lê os mitos pode ser visto em uma 
série de esculturas realizadas entre os anos de 1980 e 1990, em que o 
artista se inspirou em fi guras de mulheres pertencentes à história, à 
literatura ocidental, e, sobretudo, à mitologia greco-romana: 

Fiz sem grande esforço uma coleção de esculturas de pelo menos 
doze delas. Todas, senhoras absolutamente infelizes, profundamente 
angustiadas, quase histéricas, usando grandes cabelos negros e cujas 
cabeças são violentamente lançadas para trás (postura da cabeça no 
êxtase dionisíaco), ressaltando-lhes as gargantas inchadas e salientes, 
o que lhes dava a aparência de pescoços quebrados ou degolados. 
(Brennand, 2005, s.p.)

O principal motivo para essas personagens pertencerem a uma 
mesma série se relaciona menos com suas origens, suas histórias ou 
época de existência, e mais com a condição em comum do sofrimento 
em vida e seus trágicos fi ns: 
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[...] só me atraíram por conta da descoberta de que eram pessoas 
enormemente desafortunadas. Esse infortúnio parece que acompa-
nha a trajetória histórica da mulher, particularmente como centro 
da gravidade de um universo passional. Elas são mais atingidas pela 
desventura, talvez porque estejam diretamente ligadas à terra, à vida, 
portanto, presas fáceis dos deuses, da sua ira ou da sua vontade de 
participar. (Brennand, 2005, s.p.)

Essa série de Brennand possui forte apelo, pois são personagens 
carregadas de expressão e sentimento, são fi guras que se destacam 
em meio à vasta produção do artista, seja pelo sentimento despertado 
em quem as observa, seja pelo aspecto sereno e a beleza das fi guras 
representadas.

Embora Brennand não tenha somente se amarrado às histórias 
originais relacionadas a cada fi gura representada para desenvolver 
suas esculturas, será realizado um breve discurso sobre a história de 
algumas das personagens dessa série, com a intenção de refl etir sobre 
a inspiração do artista para o desenvolvimento da obra.

As palavras do próprio artista (2005, s.p.) esclarecem aspectos 
sobre “Galatea” (Figura 63): “Minha escultura Galatea, a donzela 
branca – aquela que assiste à morte do amante, o belo Acis, e lhe 
restituiu a vida sob a forma de um rio de águas límpidas –, mais do 
que as outras, exemplifi ca essa imagem de uma dor permanente.”

A morte de Galatea não está explícita em sua história mitológica, 
mas como um todo seu percurso de vida é triste. Filha de Nereu e de 
uma deusa marinha, tem por ela apaixonado um ciclope monstruoso, 
Polífeno, a quem ela não corresponde o amor, pois é apaixonada pelo 
belo Acis, fi lho de Pan e de uma ninfa. Polífeno, enfurecido, esmaga 
Acis com uma grande pedra e Galatea transforma seu amor em um 
rio de águas límpidas (Grimal, 2000, p.180).

Halia era uma heroína da Ilha de Rodes, casada com Poseidon, 
com quem tivera seis fi lhos e uma fi lha. Afrodite causou a loucura 
de seus fi lhos, que tentaram violentar a própria mãe. Poseidon fez a 
terra engolir seus fi lhos com golpes de tridente. Desesperada, Halia 
jogou-se ao mar e desde então é cultuada pelos ródios como uma 
deusa marinha (ibidem, p.190).
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Figura 63 – “Galatea” (vista lateral), cerâmica, 97 x 44 cm, 1977 (foto da autora).
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Figura 64 – “Halia”, cerâmica, 77 x 44 cm, 1978 (foto da autora).
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Figura 65 – “Halia” (detalhe lateral), cerâmica, 77 x 44 cm, 1978 (foto da autora).
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Outra escultura de forte impacto, que possui como tema também 
uma personagem da mitologia, é “Lara”. O artista explica parte do 
mito que inspirou a escultura no livro “Testamento I: O oráculo 
contrariado” (2005, s.p.):

[...] segundo Ovídio – causa de uma inconfi dência que fi zera a Yu-
turna (um dos amores de Júpiter), provocou tanta ira nesse deus 
supremo, que ele mandou cortar-lhe a língua. Ainda não satisfeito 
com esse castigo, Júpiter entregou-a a Mercúrio para que a levasse 
ao inferno, onde passaria a ser a ninfa das águas no reino dos mor-
tos. Mercúrio achando pouco, a estupra, dando-lhe dois fi lhos que 
também viveram no inferno.

Ao serem resgatadas de suas histórias originais e trazidas à história 
da obra de Brennand, foi dada a cada uma dessas mulheres a chance 
de retornar ao mundo e de terem seus nomes constantemente lem-
brados – ao observador mais desatento, que verá essas fi guras como 
criações “puras” do artista, e àqueles que poderão associar a fi gura 
representada com o contexto original do personagem. Brennand, ao 
recriar suas histórias, as fez renascer, serem apreciadas e admiradas. 
Também, de certa maneira, o artista representa o momento da morte 
dessas mulheres como um renascimento; como o momento em que 
deixaram de ser mortais, frágeis, efêmeras, para renascerem eternas, 
na forma de mitos modelados em barro.

Além da representação de personagens, notam-se na obra de 
Brennand outras características com infl uência mitológica. O maior 
exemplo desse fator é a própria Ofi cina Brennand, também conhecida 
como Museu ou Templo Brennand. É o local em que o artista reúne 
grande parte de suas criações – um espaço único, realizado por ele 
próprio para abrigar, além de seus personagens, suas crenças, sua 
inspiração, sua arte. 

Um templo é uma paisagem da alma. Ao entrar numa catedral, 
você penetra num mundo de imagens espirituais. É o ventre materno 
de sua vida espiritual, a mãe-igreja. Todas as formas ao redor estão 
carregadas de valor espiritual.
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Figura 66 – “Lara”, cerâmica, 108 x 41 x 36 cm, 1978 (foto da autora).
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Pois bem, numa catedral as imagens têm forma antropomórfi ca. 
Deus, Jesus, os santos e tudo o mais têm forma humana. Nas caver-
nas as imagens têm forma animal. Mas são a mesma coisa, creia-me. 
A forma é secundária, a mensagem é que importa. (Campbell, 2007, 
p.84)

Da afi rmação de Campbell podemos estabelecer uma relação com 
a Ofi cina Brennand, chamada e por vezes comparada a um Templo 
– lá é também um local sagrado: cada forma, fi gura ou personagem 
presente possui sua “função” para existir, da mesma maneira que 
ocorre em uma igreja ou catedral. Em seu ensaio “Brennand e a 
Origem do Mundo”, André Carneiro Leão (in Bridge, 1999, p.13) 
salienta a forte relação entre determinada fi gura presente na Ofi cina 
e seu signifi cado: “[...] tudo ali é simbólico e nada se encontra por 
acaso. Nem mesmo os cisnes que placidamente fl utuam no espelho 
d’água. Como se sabe, eles têm um signifi cado mágico-religioso, 
ligado à ideia de crescimento e fertilidade.”

Não se pode deixar de relacionar Brennand ser um assíduo leitor 
e estudioso sobre variados assuntos ao fato de sua obra possuir ca-
racterísticas pertencentes a diferentes culturas, de diferentes épocas. 
Sua pesquisa intelectual se refl ete em sua produção artística.  

Ao entrar na Ofi cina Brennand, sente-se que há algo de especial 
naquele lugar.  O que se encontra não é uma mera exposição de obras 
de arte, é muito mais que isso. Há uma reunião de crenças e signifi -
cados que se intensifi cam ainda mais quando combinados à história 
e riqueza do local, o que colabora com a ideia de um lugar especial. 
Cada elemento presente cumpre função determinada e encontra-se 
carregado de signifi cado, seja simbólico, espiritual ou estético – não 
há como mostrar-se indiferente ao que é visto –, o conjunto todo 
nos permite ultrapassar barreiras de tempo e mesmo de memória.

Ainda, elementos que se repetem, como os Pássaros Rocca (Figu-
ra 23) ou o símbolo de Oxossi (Figuras 47 e 48) – fi guras relacionadas 
à proteção –, nos fazem sentir seguros, num ambiente que ao mesmo 
tempo é desconhecido e surpreendente – um lugar mágico, sagrado, 
um Templo:
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Brennand sacraliza a escultura; e esse caráter sagrado de sua arte 
encontramos em quase todas as peças que saem com a sua marca da 
ofi cina cerâmica. O Templo de Brennand, na Várzea do Capibaribe, 
é uma gliptoteca em que a arte parece surgir de uma vocação mística 
do artesão – ele próprio uma combinação de sacerdote, profeta, mago, 
feiticeiro, adepto do oculto, alquimista e ferreiro. 

No seu exemplo, as fronteiras entre arte e religião, arte e mágica, 
arte e esoterismo, arte e ritual erótico são tênues e quase inexistentes. 
(Bridge, 1999, p.54)

A própria nomenclatura dada a algumas áreas da Ofi cina Bren-
nand dá uma pista sobre como o artista planeja tudo ali presente. 
Por exemplo, o “Templo Central”, que possui como elemento de 
destaque a “Cúpula Azul”, que por sua vez guarda o “Ovo Primor-
dial”: são todos elementos carregados de signifi cados, dentro de um 
contexto estabelecido pelo artista. Esse “Ovo Primordial” simboliza 
a vida e todos os mistérios a ela relacionados (tema básico da sua 
obra); está protegido, guardado na grande Cúpula, circundado pelos 
“Pássaros Rocca” – logo, o que estes enormes pássaros protegem é, 
simplesmente, a vida (Figura 67). Talvez nada melhor para represen-
tar o Mistério da Vida senão o ovo, que marca, além do início desta, 
a criação do Cosmo:

A história das grandes famílias e das dinastias tibetanas começa 
por recordar como o Cosmo nasceu de um ovo. “Da essência dos 
cinco elementos primordiais, nasceu um grande ovo... Dezoito ovos 
saíram da gema desse ovo. O ovo do meio, entre os dezoito ovos, um 
ovo concoide, separou-se dos demais. Esse ovo concoide desenvolveu 
membros, e depois os cinco sentidos, tudo perfeito, convertendo-se 
num jovem de tão extraordinária beleza, que parecia a concretização 
de todos os desejos (yid la smon). Por isso foi chamado de rei Ye-smon 
[...]. (Eliade, 2002, p.26)

Em diversas culturas é forte a relação da origem do universo e 
da humanidade com a fi gura do ovo: “Conta a tradição egípcia que 
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Khnum veio do oceano no ovo primordial, para fabricar os outros 
ovos, os embriões da vida inaugural, e ele os fez de barro com as 
próprias mãos, como um oleiro. Do ovo-mãe nasceu o sol, o grande 
olho, para manter a vida.” (Bertoli, 2003, p.39). 

Outro elemento presente na Ofi cina Brennand importante para 
ser comentado são os antigos fornos pertencentes à Cerâmica São 
João, que foram transformados em duas pequenas salas (Criptas) 
para abrigar peças do artista (Figuras 68 e 69). Apesar do tempo, 
esses locais continuam a guardar vestígios de queimas que ali ocorre-
ram7 – são lugares semelhantes a capelas, com um silêncio profundo 
por vezes só interrompido pelo voar de um morcego ou outro; a luz 
dirigida somente sobre as obras enfatiza a sensação de interioridade, 
de um lugar sagrado e de transformação.

Esse Templo/Museu/Ofi cina retrata muito de Francisco Bren-
nand, pois representa um mundo paralelo criado pelo próprio, em 
que ele assume o papel semelhante ao de um deus, trazendo a este 
mundo novos seres saídos de sua imaginação.

Ao trabalhar o barro como suporte plástico e matéria-prima, o 
artista o transforma pela ação do fogo, e este ganha a resistência ne-
cessária para superar as intempéries da natureza e resistir ao tempo 
– já que grande parte de seu Museu encontra-se a céu aberto e a re-
lação com a natureza é direta. Pode-se dizer que, do barro modelado, 
Brennand cria seres eternos – ou quase eternos – que habitam esse 
Templo, indiferentes ao clima e à passagem do tempo.

O Templo/Ofi cina, por ter algo de sagrado, nos transmite a uma 
viagem no tempo, como que nos dirigisse a alguma outra civilização. 
Como observa Olívio Tavares de Araújo sobre a sensação de estar 
no local:

[...] nos lembram alguma coisa, há de ser algum sítio da Antiguidade 
Oriental, talvez mesopotânico; um palácio de 3.500 anos atrás, um 

 7 Devido ao uso intenso para queima de peças esmaltadas, as paredes do forno 
criaram uma camada brilhante, tornando-se uma espécie de “grande pote” 
esmaltado.
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Figura 68 – “Cripta”, forno desativado pertencente à antiga Cerâmica São João (foto da 
autora).

Figura 67 – “Pássaros Rocca” protegendo o ovo central, disposto dentro da Cúpula Azul, 
“Templo Central” (foto da autora).



FRANCISCO BRENNAND  123

Figura 69 – “Cripta”, forno desativado pertencente à antiga Cerâmica São João (foto da 
autora).
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templo pagão, um lugar de sacrifícios rituais. [...] Um dos galpões 
abarrotados lembra-me sempre a sala do trono de uma rainha bárbara 
e louca (as esculturas são os cortesãos), prestes a cometer alguma 
crueldade. (Caixa Cultural São Paulo, 2008, p.9)

No local, os personagens modelados em barro parecem criar vida, 
comunicam-se criando uma bela harmonia. Campbell, ao descrever 
um local sagrado, uma catedral ou cabana cerimonial, permite uma 
aplicação direta ao sentido criado por Brennand para sua Ofi cina/ 
Museu/Templo, pois cada qual com sua origem realiza determinada 
função sobre quem observa: 

Penetra-se pela portinhola estreita como por uma vulva, ingressa-
se no corpo da mãe e ali dentro tudo é mágico. Estamos num campo 
mágico. Quando, hoje, entramos numa catedral, entramos num 
campo mágico. E os homens que ali estão não são esse ou aquele 
indivíduo: todos eles estão desempenhando um papel. São as expe-
riências de energia da natureza que fl uem através deles. (Campbell, 
1990, p.23)

Desse Templo de Brennand não se vai embora da mesma ma-
neira como se chega. As informações recebidas durante a visita são 
muitas. Tem-se uma noção das possibilidades de o homem criar e 
intervir no mundo existente e mesmo de realizar um novo mundo, 
em que as crenças, superstições, valores, ideias individuais possam 
ser expressos e observados.


