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Este artigo investiga a atuação de Frederico Morais durante o evento artístico Do 

Corpo à Terra. Realizado em Belo Horizonte entre os dias 17 e 21 de abril de 1970. Do 

Corpo à Terra trouxe à capital mineira jovens artistas, convidados a realizar propostas 

inéditas no Palácio das Artes e em espaços públicos da cidade. Como propositor e 

articulador do evento, Frederico Morais teve uma ação importante, que envolveu 

renovação crítica, engajamento político e experimentação artística.  

Do Corpo à Terra tornou-se um marco na história da arte brasileira, palco de obras 

importantes que exploravam novas linguagens, como a performance, o happening, a 

intervenção urbana e a participação ativa do expectador. Algumas obras utilizavam 

materiais e suportes não usuais, explorando as possibilidades e limites do fazer artístico. 

Propostas foram realizadas em áreas públicas de Belo Horizonte – o Parque Municipal e 

a Serra do Curral – numa corajosa recusa ao museu e à galeria e trazendo a discussão das 

expansões do território da arte. O evento explorava a cidade como um espaço ativo e 

integrado aos trabalhos e apontava as tensões entre a natureza e o crescimento urbano e 

entre o corpo e a obra.  

Para a pesquisadora Marília Andrés Ribeiro,  

 

Nessa manifestação, os artistas e o próprio crítico realizaram 

propostas corporais, ecológicas e políticas que se transformaram em ritual 
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simbólico de reinvindicação libertária e de protesto contra a repressão e o 

terror que imperava no Brasil (RIBEIRO, 1998, p. 175). 

 Percebe-se, desta forma, um teor político das propostas, a busca por uma maior 

liberdade de criação e o questionamento da ordem vigente. Uma politização presente em 

muita da produção artística brasileira deste período, em que o regime militar havia 

intensificado o autoritarismo e as reações surgiam por todo o cenário cultural. 

Entre as propostas concebidas no evento Do Corpo à Terra Helio Oiticica, em 

parceria com Lee Jaffe, realizou uma trilha de açúcar na Serra do Curral, que rapidamente 

foi eliminada pelos tratores que agiam na mineração do local. Já José Ronaldo de Lima 

grafitou na grama e nas calçadas do Parque Municipal as palavras gramática, vermelha e 

amarela, posicionando o texto ao lado jornais com notícias da revolução Chinesa. Mas as 

ações mais radicais e impactantes realizadas no evento foram do português radicado no 

Brasil Artur Barrio e do carioca Cildo Meireles. Barrio realizou um projeto artístico que 

chamou de Situação T/T,1 configurado por três momentos distintos. No primeiro, o artista 

preparou quatorze trouxas de tecido, contendo carne, sangue, ossos, tinta vermelha e 

rejeitos. Na segunda etapa, a Barrio lançou as trouxas ensanguentadas no Rio Arrudas, 

que corta o Parque Municipal em Belo Horizonte. O cheiro forte das trouxas e a aparência 

brutal chamaram a atenção de quem passava pelo parque, atraindo inclusive, a polícia e 

o corpo de bombeiros. No terceiro momento o artista espalhou papel higiênico no local, 

acompanhado do fotógrafo César Carneiro, que registrou todo o processo. Já Cildo 

Meirelles realizou a ação Tiradentes: Totem-Monumento ao Preso Político. Na área 

externa do recém-inaugurado Palácio das Artes, Meirelles instalou um poste de madeira, 

com um termômetro no topo, e lá amarrou galinhas vivas, encharcou-as de gasolina e 

ateou fogo. Para melhor compreender esta obra, é importante lembrar que o evento 

realizava-se em plena semana na comemoração da Inconfidência Mineira, marco forte na 

cultura política nacional e capaz de evocar tantos significados. Foram obras que 

trouxeram forte impacto para a arte brasileira ao utilizar a violência como linguagem 

artística e explorar com ousadia seus limites estéticos e políticos. 

Frederico Morais teve papel fundamental no desenvolvimento do evento, atuando 

simultaneamente como propositor, curador, crítico, jornalista e artista. Escreveu para a 

ocasião o Manifesto do Corpo à Terra, texto-manifesto, de caráter panfletário que 

expressa com clareza suas práticas e propostas. Lá Morais declara que  



 

 

 

A afirmação pode ser temerária. Mas tenho para mim que não existe 

ideia de nação sem que ela inclua automaticamente a ideia de arte. A arte é 

parte de qualquer projeto de nação, integra a consciência nacional. Noutro 

sentido, pode-se dizer que a arte toca diretamente o problema da liberdade. 

Claro, também, que o exercício criador será tanto mais efetivo quanto maior 

for a liberdade. 

Necessidade vital do homem, a arte é por isso mesmo uma 

necessidade social. É mais que um fato coletivo- é parte integrante da 

sociedade. Todo homem é criador (...) A repressão ao instinto lúdico do 

homem é uma ameaça à própria vitalidade social. Cabe ao governo, portanto, 

criar condições efetivas para que o “desejo estético do corpo social” se realize 

plenamente.  

(...) A terra. O corpo envolvido e envolvendo-se com os elementos 

naturais, com o estrutural básico da vida. O corpo reaprendendo tudo, como 

instrumento de uma nova cartilha. Roteiro do novo homem – simples, bom, 

espontâneo, despojado e criador. O homem pacífico. Livre. A arte deve ser um 

instrumento de pacificação dos espíritos. A arte é mais que um símbolo 

hermético da liberdade. A arte é a própria experiência da liberdade. Mantê-

la e ampliá-la é a tarefa de todos, é tarefa do governo. (MORAIS, 1970, p.5) 

 

Através do Manifesto, Morais deixa evidente a sua concepção política, social e 

libertária da arte. Trata-se de uma postura bastante inclusiva, na defesa de que todo ser 

humano é dotado de possibilidades criativas. Desta forma a arte aproxima-se da 

experiência social e cotidiana e suas possibilidades tornam-se mais extensas. A posição 

engajada também é reforçada no texto, quando Morais corajosamente declara a repressão 

que o Brasil vive na esfera cultural e cobra um posicionamento do governo para promover 

a liberdade artística de seus cidadãos. Frederico Morais possui um olhar utópico, ao 

defender a arte como um caminho para a conquista da liberdade, da consciência e como 

parte da construção de uma sociedade mais justa, igualitária e humanitária.  

Mineiro, Frederico Morais começou sua trajetória intelectual na cidade de Belo 

Horizonte, assinando no início da década de 1960 a coluna de arte do Jornal Estado de 

Minas, além de lecionar História da Arte. No Suplemento Dominical do Jornal realizou 

inúmeras matérias sobre artes plásticas, algumas assinadas com o pseudônimo de 



 

 

Fernando Gomes. Suas referências para a crítica de arte vinham de Mário Schenberg, mas 

especialmente de Mario Pedrosa. Em 1966, organizou na Reitoria da Universidade 

Federal de Minas Gerais a exposição Vanguarda Brasileira. Tratou-se de um evento 

artístico polêmico, que envolveu debates, leituras de textos, happenings, e terminou com 

a realização de uma proposta feita por Helio Oiticica (que sugeriu a ação mas não pode 

comparecer ao evento): uma cesta de ovos colocada no espaço que resultou em uma 

guerra de ovos. O evento contou ainda com a colaboração dos artistas Rubens Gerchman 

e Antônio Dias. Neste momento, Frederico Morais estabelece uma postura de crítico 

participante, engajado e criativo, rompendo com o distanciamento e ocupando um lugar 

de proximidade com a obra, os artistas e o público. 

Após sua mudança para o Rio de Janeiro em 1966 Frederico Morais seguiu ativo 

como propositor de importantes eventos culturais e sua crítica militante, destacando-se 

como um dos mais atuantes críticos do Brasil. Escreveu no Jornal Diário de Notícias e 

assumiu a direção cultural do MAM, onde realizou as propostas Arte Pública no Aterro 

e os Domingos de Criação. Nessas propostas Morais expandia o campo de ação e as 

possibilidades do Museu, configurado como um espaço aberto para a participação do 

público, para sua aproximação com o artista e com os espaços públicos da cidade.  

Frederico Morais neste momento começa a explorar uma ideia que torna-se 

referência para a suas ações e também para as poéticas de diversos artistas: o conceito de 

arte guerrilha. Em artigo para a revista Vozes, ele declara que  

 

O artista, hoje, é uma espécie de guerrilheiro. A arte, uma forma de 

emboscada. Atuando imprevistamente, onde e quando é menos esperado, 

de maneira inusitada (pois tudo pode transformar-se hoje em instrumento 

de guerra ou de arte), o artista cria um estado de permanente tensão, uma 

expectativa constante. Tudo pode transformar-se em arte, mesmo o mais 

banal evento cotidiano. Vítima constante da guerrilha artística, o 

espectador vê-se obrigado a aguçar e ativar seus sentidos. (MORAIS, 

1970, p.2).  

 

 Meireles defende que a arte seja construída não apenas como expressão estética, 

mas como um instrumento de transformação social e luta contra as mais diversas formas 



 

 

de injustiça e opressão. Neste sentido, a guerrilha torna-se prática a ser incorporada na 

linguagem artística, tanto de forma teórica, com a crescente politização do conteúdo das 

obras e da postura dos artistas, quanto de forma prática, com a escolha de materiais e 

espaços que criam um ambiente de tensão, surpresa e emboscada. A escolha por espaços 

fora dos museus para as obras, por materiais diferentes do repertório artístico – muitas 

vezes sujos, agressivos e desvalorizados- criaram uma linguagem da arte guerrilha, 

presente nas propostas do evento Do Corpo à Terra e também de outras exposições da 

época. 

A ideia de arte guerrilha vinha sendo desenvolvida e explorada por outros 

críticos, teóricos e artistas durante as décadas de 1960 e 70. O crítico de arte italiano 

Germano Cellant, um dos principais articuladores do movimento Arte Povera, escreveu 

em 1967 a respeito da ideia da arte guerrilha, relacionando-a às práticas artísticas dos 

artistas que optavam por utilizar materiais pobres, precários e desvalorizados2 . Também 

o artista argentino Julio Le Parc e o uruguaio Luis Camnitzer escreveram sobre esta ideia3. 

Este ambiente sem dúvida contribuiu para o fortalecimento da ideia e para a escolha de 

diversos artistas brasileiros em realizar obras relacionadas a esta prática.4 

 É importante também situar a guerrilha no contexto político que o Brasil 

atravessou a partir do golpe e da instauração do Regime Militar, em 1964. Com o 

autoritarismo e repressão dos movimentos sociais, parte dos grupos de esquerda no Brasil 

aderiram à guerrilha como prática de combate à ditadura. Após o Ato Institucional n. 5, 

decretado pelo governo em 1968, o ambiente de tensão tornou-se ainda maior e os 

movimentos guerrilheiros - mesmo muito combatidos pelas autoridades - ocuparam 

espaço, tanto nas cidades quanto nos campos. Tais iniciativas foram em grande parte 

inspiradas pelas experiências de Cuba e da China, que construíram governos socialistas a 

partir de guerrilhas. Movimentos como a Guerrilha do Araguaia (que iniciou suas ações 

em 1967, mas só foi completamente exterminada em 1974) e acontecimentos como 

sequestros de embaixadores e assaltos à bancos movimentaram o cenário político 

brasileiro, combatendo o regime militar- mesmo que por vias ilícitas e violentas- e 
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buscando a construção de uma sociedade com valores de justiça e igualdade5. Um dos 

principais articuladores da ideia da guerrilha no Brasil foi o militante e ex-deputado do 

Partido Comunista  Carlos Marighella, que escreveu em 1969 o importante Mini-Manual 

do Guerrilheiro Urbano. O texto visava inspirar qualquer cidadão a tornar-se um 

guerrilheiro para contribuir no combate à ditadura e ensinar práticas de guerrilha- a 

preparação técnica, o manejo de armas, os espaços de luta e a mobilidade. Para 

Marighella: 

 

O guerrilheiro urbano tem que ter a iniciativa, mobilidade, e flexibilidade, 

como também versatilidade e um comando para qualquer situação. A 

iniciativa é uma qualidade especialmente indispensável. Nem sempre é 

possível se antecipar tudo, e o guerrilheiro não pode deixar se confundir, 

ou esperar por ordens.  

Seu dever é o de atuar, de encontrar soluções adequadas para cada 

problema que encontrar, e não se retirar. É melhor cometer erros atuando 

a não fazer nada por medo de cometer erros. Sem a iniciativa não pode 

haver guerrilha urbana. (MARIGHELLA, 1969) 

 

 Pode-se perceber nas características descritas por Marighella da guerrilha urbana 

elementos que a aproximam de práticas artísticas como a performance e o happening: a 

surpresa, a mobilidade e a ocupação de espaços improvisados e inesperados. Neste 

sentido, arte e política encontram-se conectadas e constroem uma linguagem de sintonia, 

especialmente nas propostas desenvolvidas no final da década de 1960 e início de 1970. 

Este contexto torna-se presente em toda a realização do evento Do Corpo à Terra. 

 A participação de Frederico Morais no evento foi além da articulação e da 

proposição teórica. Ele também atuou como artista, expandindo o seu território de ação e 

aproximando-se ainda mais da criação. O trabalho realizado por Morais chama-se Quinze 

Lições sobre Arte e História da Arte – Apropriações: Homenagens e Equações. Trata-se 

de uma série de quinze fotografias da cidade de Belo Horizonte e do próprio Parque 

Municipal (um dos espaços onde realizaram-se as ações de Do Corpo à Terra) que foram 
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exibidas durante o evento no Palácio das Artes. As imagens são numeradas e embaixo de 

cada uma delas é inserido um pequeno texto. Alguns são reflexões sobre a cidade, o 

crescimento urbano e questões sociais. Outros evocam homenagens a artistas, teóricos e 

figuras históricas (Bachelard, Brancusi, André Breton, Duchamp, Schwitters, Malevich, 

Tiradentes e Mondrian). Outros trazem ainda questionamentos sobre a arte, sua função, 

seus limites e suas possibilidades. Morais mantém no discurso do trabalho a defesa de 

uma arte que promova questionamentos, tensão social e caminhe para a conquista da 

liberdade e para a fusão da arte com a vida e a integração entre natureza e 

desenvolvimento urbano. 

Esta proposta pode ser relacionada com a tradição conceitual (ou conceitualista), 

marcante na década de 1960 e com significativa inserção na arte brasileira da época. O 

uso da linguagem escrita e a prática de relacionar imagens a textos é utilizada com 

frequência por artistas conceituais, como o estadunidense Joseph Kosuth e o grupo Art & 

Language. Morais mostra-se alinhado às pesquisas e propostas da arte conceitual no 

mundo, ao evocar esta mesma prática e inserir em sua série fotográfica palavras que 

orientam e participam da percepção da imagem. Ao utilizar tal recurso, Morais reforça a 

politização e engajamento de suas propostas, depositando nas imagens reflexões e 

discussões sobre o caráter libertário e transformador da arte e sua importância na 

construção da sociedade.  

Frederico Morais também contribuiu para a realização do evento Do Corpo à 

Terra como crítico e jornalista. No dia da abertura do evento, 17 de abril, ele publicou 

uma matéria de página inteira No Jornal Estado de Minas contendo algumas das imagens 

da série Quinze Lições sobre Arte e História da Arte e um texto que falava sobre as 

propostas presentes na mostra. Morais aproveitou este momento para convidar o 

expectador a visitar o Parque Municipal, instigando-o a vivenciar as propostas com 

proximidade.  

 

Percorra a exposição a pé. Após ver, bulir e imaginar as obras, pare 

por alguns instantes em qualquer lugar do parque, ou sente-se, ou deite-se 

sobre a grama. Respire profundamente. Escute as batidas do coração, tome o 

pulso, sinta o suor e o cansaço no seu corpo. A obra está pronta. E terminada. 

(MORAIS, 1970, p.6) 



 

 

 

Morais ressalta a importância da integração do expectador e da participação do 

público, para que as obras sejam de fato realizadas e potentes. Ele mostra-se 

compactuado com uma noção de arte ampliada, afastada da arte puramente retiniana. 

São nos sentidos físicos do corpo, nas sensações e percepções que as obras devem atuar, 

ativando a presença integral do expectador. Também expressa a importância do espaço 

em que a obra se realiza, da natureza, da grama e das árvores do parque, como algo 

integrante das obras e fundamental para sua experiência.  

 Do Corpo à Terra é ainda hoje considerado um marco na arte brasileira. 

Uma exposição lembrada pelas experimentações, pelo radicalismo de algumas propostas 

e pela politização e engajamento dos discursos. Frederico Morais atuou de maneira 

ampla e inovadora, incorporando à crítica novas práticas e rompendo barreiras 

tradicionais entre arte, crítica e público. Em 2006 o Itaú Cultural realizou uma mostra 

chamada Do Corpo à Terra – Um Marco Radical na Arte Brasileira, onde Frederico 

Morais escreve no catálogo uma retrospectiva de suas ações. Morais encerra o texto 

com uma reflexão sincera sobre o período que participou.  

É verdade, foram tempos difíceis – de liberdade truncada, de 

censura e de repressão. Mas nem por isso os artistas brasileiros deixaram de 

criar, opinar e questionar, defendendo, contra tudo e contra todos, sua 

liberdade criativa. Liberdade que, como afirmou Mário de Andrade (...) 

“não é um prêmio, é uma sanção. Que há de vir.” (MORAIS, 2006) 
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