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Djanira da Motta e Silva foi uma produtiva e significante artista para a história da arte, 

com um processo criativo marcado pelas suas origens, viagens, sensibilidades sociais e 

investigações pictóricas. Suas obras estão espalhadas entre museus, galerias e acervos privados 

sendo que a obra tomada como ponto de partida para essa pesquisa foi a pintura intitulada Parque 

de Diversões do acervo do Museu de Arte do Estado de Santa Catarina. O objetivo da pesquisa 

foi acessar as obras da artista a partir da relação entre seus percursos, sonhos e o atual contexto 

pandêmico com metodologia de pesquisa bibliográfica e documental.   

É difícil olhar a obra Parque de diversões (Figura 01) e não sermos atravessados pela 

lembrança do convívio social proibido nesses tempos pandêmicos. As práticas de sociabilidade 

com pessoas interagindo de modo espontâneo em seu cotidiano parecem ter-se reduzido, 

passaram a ser chamadas de aglomeração, reconhecidas entre o campo do desejável e do 

censurável, entre o sonho e seus inúmeros impeditivos, enquanto seguimos atentos e temerosos 

com a possibilidade de novos contágios. Deixamos de pertencer aos mais variados grupos, 

reduzimos nossa capacidade de mobilidade social e, principalmente, nosso sentimento de 

pertencimento comunitário.  

 

 
 

Figura 1. Parque de diversões, 1943. Djanira da Motta e Silva. Óleo sobre tela, 60 x 73 cm. Museu de 

Arte de Santa Catarina. Fonte: Acervo do Museu de Arte de Santa Catarina. 
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Inúmeras fontes permitem reconhecer que a artista Djanira da Motta e Silva premeditava 

bastante suas escolhas estéticas, advindas dos diferentes lugares onde passou, voltando seu 

apreço para as diversas manifestações culturais brasileiras, seja em cenas de trabalhadores ou nos 

momentos de diversão popular. Assim, suas telas são povoadas por personagens e lugares que 

testemunham percepções e sensibilidades, guardadas de acordo com uma combinação singular de 

lembranças e afecções, através de formas e cores, linhas e planos. Isto ajuda a compreender o 

movimento e a dinamicidade que se repetem em muitas de suas obras, onde comparecem pessoas 

de todas as idades, nas mais variadas etnias, um povo misturado e ora ocupado em seus afazeres, 

ora distraído em momentos de diversão. 

Suas pinturas indicam também uma consciência social e política que vai para além dos 

limites do seu próprio país, vivenciado, por exemplo, quando a artista reafirmou sua simpatia 

pelos valores comunistas, chegando a ir para a União Soviética com o marido a convite de Jorge 

Amado, de onde partiu para Viena como integrante da delegação brasileira do Conselho Mundial 

da Paz. A partir dessa combinação de referências, realismo social soviético e criações populares 

da Bahia, novas nuances estéticas parecem ocupar seu fazer artístico, enquanto a superfície da 

sua pintura se tornava mais achatada, dispensando os usuais contornos das formas, com marcadas 

áreas de cores recortando as composições. Como em uma colagem, o contraste da sua paleta 

parecia criar maior profundidade e luminosidade. 

É neste sentido que a obra Onírico parece se voltar para o medo da guerra nuclear e ainda 

hoje podemos relacionar à representação de outros pesadelos da nossa contemporaneidade. Na 

tela em questão, observamos os prédios de concreto em chamas, sob o céu riscado de fagulhas 

alcançamos certas aproximações sensoriais: como viver em cidades tomadas pelas fumaças das 

queimadas que escurecem os dias de sol, enquanto o desmatamento vai aumentando e levando 

aos extremos de temperatura e reduzindo a quantidade de chuva, que está cada vez mais ácida. É 

o pesadelo onde o monstro não é mais um ser mitológico como o Boitatá, mas pode ser pensado 

como um desastre de proporções apocalípticas, fruto de políticas nacionais e internacionais, 

contra o qual o manto verde da Terra parece não dar mais conta de nos proteger. Eis a arte de um 

tempo que alcança outro: sonhos premonitórios em direção ao futuro ou salto nosso em direção 

ao passado em momento de extremos perigo? 
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