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~tra~és deste texto objettvo levantar algumas perspectivas metodológicas 
da Htstóna da Arte, elaborando uma breve leitura dos pressupostos básicos de 
autores consagrados e percorrendo as diversas interpretações, desde a busca 
da au~onom1a dessa disciplina que surgiu com o despertar do humanismo até 
as mats recentes formulações metodológicas interdisciplinares_ 

A ~ístória da Arte remonta ao renascimento italiano, quando os artistas e as 
huma~t stas_ tom_aram cons_ciên_cia da importância das artes figurativas enquanto 
artes l1bera1s aliadas às c1êncras e às humanidades, transformando-as em um 
tr_abalho menta! desvinculado do ofício artesanal. Segundo o pensamento clás
~tco de Germatn BAZIN: ''A descoberta da perspectiva, que provoca todo um 
Jog_o de espe~ulações, dava ao pintor o sentimento que sua arte possuía uma 
sólida base crentffica; o mesmo se sucedia com o escul tor, que se apoiava num 
estudo, retomado do antigo, do conhecimento das proporções do corpo huma
no". (BAZIN, 1989, p. 14) 

~esse mo~ento hist~rico, quando as descobertas cientfficas e as grandes 
a~entu~as marftim~s ampltaram a visão do mundo, foram elaboradas as primeiras 
b1og~af1as dos art1~tas e os primeiros tratados sobre arte, centrados na refJexão 
estét1ca e na téc~tca das Belas Artes, documentos escritos pelos teóricos da 
arqu1tetura, Albert1 , Brune/leschi e Vasari . 
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Mas foi em Viena, no final do século passado, que a Hist&ia da Arte 
tornou-se uma disciplina autOnoma, inserida no currlculo universitário e aliada 
às pesquisas realizadas no Museu de Arte Decortaiva e no Instituto de Pesquisas 
Históricas. A Escola de Viena constituiu um verdadeiro ponto de convergência 
de historiadores da arte como Wickhotf, Riegl , Schlosser, Dvoràk e Strzygowski, 
entre outros. Esses foram contemporâneos de Freud, Wittgenstei11, Malher, 
Schoentberg, Klimt e Kokoshka, e p;;~rticiparam do momento cultural mais efer
vescente da história dessa cidade, como nos mostra SCHORSKE (1988) em seu 
estudo magistral sobre Viena. A grande contribuição da escola de Viena foi a 
superação da perspectiva positivista na História da Arte, que, até então, conce
bia a arte determinada pelo desenvolvimento técnico e ambiental. Alois RIEGL 
("1980), considerado o mais significativo historiador dessa escola, reivindicava a 
autonomia da História da Arte enquanto ciência que possuísse suas próprias 
leis, pautadas pelas formas visuais que emergem da vontade artlstica e se 
inserem numa visão de mundo em constante transformação. Esse historiador 
não só recuperou a história da ornamentação, desde as decorações geométri
cas dos vasos pré- históricos até os arabescos islêmimcos, como também iniciou 
uma pesquisa minuciosa sobre as mudanças estillsticas desses ornatos em 
diferentes momentos culturais. Considerou a importância da pesquisa emplrica 
aliada à teoria visualista e centrou a sua análise no aspecto formal da obra de 
arte. A Escola de Viena foi importante, ainda, a medida em que, rompeu com 
antigos preconceitos clássicos, voltando-se para o estudo das artes deno
minadas menores, como a ourivesaria por exemplo, e dos perlodos históricos 
considerados decadentes: a arte romana, a bizantina e a barroca. 

A maior contribuição à perspectiva visualista na História da Arte toi elabo
rada pelo estudioso sulço Heinrich WO FLIN (1 989) que real izou uma pesquisa 
vertical sobre a arte barroca, contrapondo- a ao classicismo renascentista, e 
elaborou as categorias formais para definir cada estilo artlstico. Assim, WOLF
FLIN delineou as características do estilo clássico, pautado pela predomin~ncia 
da linha, dos planos ordenados, da forma fechada, pela iluminação difusa e 
pelos aspectos autônomos da visão, contrapondo-as às caracteristicas do estilo 
barroco que enfatizava a prevalência do pictórico, do jogo de planos em 
profundidade, da forma aberta, do contraste entre o claro e o escuro e da visão 
unitária do conjunto. Considerou o esti lo barroco uma evolução do estilo clássi
co, rompendo com os preconceitos idealistas que concebiam o barroco oomo 
uma arte defeituosa, bastarda e degenerada do Renascimento. Além disso, 
contribuiu para estabelecer uma verdadeira gramática das formas visuais, 
centrada na concepção da autonomia absoluta das formas artlsticas e determi
nada pela evolução da visão humana, que parte da percepção tátil e culmina 
na percepção ótica. (WOLFFUN, 1984) 

A teoria formalista toi criticada por vários estudiosos da arte, não só porque 
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se l~mitava à análise estillstica das formas artísticas e desconsiderava a i nterpre~ 
taç~o das Imagens, como também porque Isolava a História da Arte da História 
Soc1al, Fi losóf1ca e Cultural. 

Arnol~ ~USER' (1~73!, estudioso da História Social da Arte da Escola de 
Frankfurt, roi um dos pnmerros a questionar o método a-histórico e a-social de 
WOLFFLIN, demonstrando que as origens das transformações estilfsticas acom
panha~am as mudanças de gosto de uma classe social, inserida em um 
determma~o contexto sócio- histórico. Ao analisar a questão do Barroco esse 
autor c~ns1derou o Maneiri mo como um importante momento de tensão entre 
o Cláss~co . e o Barroco (HAUSER, 1976) e explicou o Barroco como um esti lo 
contradlt?no q~e. se especificava de acordo com o regime político do pafs, a 
p~r~pec!rva rel~g iosa da época e a classe social que patrocinava as artes 
Distr~gu 1 u três trp~s de B~rroco : o Barroco Eclesiástico, usado como propagan
da tnunfal ?a Igreja Católica contra-reformista; o Barroco Palaciano, que exibia 
a opulência e o poder da~ cortes a?solutistas; e o Barroco da Burguesia 
Protestante, que, ao contráno das manifestações faus~uosas das cortes católi
cas, voltava~se p~ra a representação intimista do homem e da natureza, traduzia 
a.expenênc1a cotidiana da vida do burguês protestante e afirmava 0 gosto pela 
prntura de cavalete. O trabalho de HAUSER revelou a importância da arte de um 
Re;nbran_dt, de um Veermer e de um Franz Hals, como também apontou a 
art1culaçao do mer~ado de arte _capitalista nos pafses-baixos, abrindo caminho 
para 0 estudo soc1al da_ organização da produção artística e da história do 
mercado de arte nas sociedades capitalistas. (HAUSER, 1972) 

. A outra ~ertente ~a História da Arte que questionou a perspectiva formalista 
foi 8 vertente Iconoló~.'ca, ~ormu lada pelos historiadores do Insti tuto de Warburg, 
que po~tu lavam a _utrl1zaçao ~e testemunhos figurativos como fontes históricas 
para a lnterpretaçao .das contrnuidades e das rupturas da tradição clássica ao 
lon~o do tempo. O e1xo da perspe~tiva íconológica foi a pesquisa da imagem 
realizada através de u_m mé~odo s1ntétlco de interpretação da obra de arte, 
le~ando em conta o unrverso Ideológico e os valores simbólicos de uma deter
mm~da .cultura., Erwin ~ANOFSKY (1976), o grande pensador dessa Escola, 
dist1ngu1u três n1ve1s de Interpretação de uma obra de arte: 

• O P~i~eirol ~ertencente ao mundo dos motivos artísticos e das formas 
puras:. ex~ liCita .? srgnlficado pri~ário baseado na sensibilidade originária da 
~xpenencr~ prátrca . . Esse é o Objeto das descrições pré-iconográficas e das 
~~~;f~~çoes Formalistas, que engloba, também, os estudos visuali stas de Riegl 

. • O segund?_nfvel constitui o campo da iconografia e das convenções de 
Imagens, de estona~ e de alegorias. Está aberto ~s análises iconográficas e 
~ress~põe o conh~c:mento de objetos e de fatos transmltidos através de fontes 
IIIeránas e da tradJçao oral de uma dada cultura. 
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• O tercei ro, constitui o campo da iconologia, compreendendo "os princl
ios subjacentes que revelam a atitude básica de uma nação, um perfodo, uma 

classe social, uma crença re ligiosa ou Filosófica - qualificados por uma per ona
lidade e condensados numa obra. " (PANOFSKY, 1976, p. 52) sses princlp1 . 

ue são apreendidos pela intuição sintética, tornam-se o objeto de conhecim n
to do significado intrlnseco (conteúdo) de uma obra de arte, abrang ndo o 
universo dos valores simbólicos. 

A lconologia consiste, ainda, no estudo do percurso da irnagem na imagi 
nação do artista e de sua reaparição nos tempos, considerando a duraç -o 
histórica. Dessa forma. ela exp lícita a História do Imaginário Artístico, uma v 
que propõe reconstruir a trajetória das tradições das imagens ao longo d . 
tempos - história tortuosa, sem lógica evolutiva, pressupondo uma ordenação 
que se concretiza na realização de um projeto direcionado pela imaginação do 
artista. Para realizar essa reconstrução o iconólogo trabalha com vários docu
mentos imagéticos como: ilustrações, gravuras populares, medalhas, moeoa 
cartas de baralho, entre outros, buscando decifrar o significado intrínseco 
dessas imagens. 

A interpretação iconológica de PANOFSKY não desconsiderou as análises 
formalistas de seus predecessores, mas procurou integrar os aspectos estilfsti
cos e iconográflcos, visando a compreensão dos principias de fundo que tecem 
a história do sentido imanente dos sintomas culturais. Esse método lhe permitiu 
uma interpretação brilhante da obra de Michelangelo, inserida no universo 
neoplatônico, estudo que possibi litou-lhe desvendar a contradição básica entre 
o ideal clássico e o ideal cristão na personalidade de Michelangelo (PANOFSKY, 
1982). Permitiu-lhe, ainda, interpretar a perspectiva linear, construida no dese
nho dos artistas, como uma forma simbólica própria do universo cultural do 
Renascimento, que se fundamentava na consciência da distância exata entre 
o olho e o objeto, entre o presente e o passado, acompanhando a formulação 
da concepção moderna da llistória. (PANOFSKY, 1973) 

PANO SKY considerou, ainda, o caráter humanista e construtivo da História 
da Arte e concebeu o historiador como aquele que transforma os reg istros 
humanos em um "cosmos da cultura '', ou seja, aquele que parte da investigação 
arqueológica desses registros desordenados para reconstruir a história da 
cultura. Segundo o autor; "A experiência recrialiva de uma obra de arte depende, 
portanto, não apenas da sensibilidade natural e do preparo visual do espectador, 
mas também de sua bagagem cultural. '' (PANOFSKY. 1976, p. 36) Assim, o 
historiador da arte distingue-se do apreciador ingênuo, a medida em que realiza 
uma interpretação objetiva da obra de arte, unindo a observação fatua l ao 
conhecimento teórico para elaborar a sua reconstrução histórica. 

Para Carla GINSBURG (1990), estudioso da História Cultural , as pesqu1sa 
da Escola de Warburg aproximam-se das interpretaQOes de Jacob BUCKHARDT 
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(1973), direcionando a leitura da História da Arte para a Teoria da Cultura e 
recusando qualquer interpretação estetizante da obra de arte. GINSBURG 
aproxima, ainda, os pressupostos básicos do pensamento dessa Escola da 
filosofia das formas simbólicas de Ernst CASSIRER ( 1961 ), que aponta para uma 
interpretação global da cultura, enquanto parte consti tutiva do comportamento 
humano. GINSBURG reconhece a importância das contribuições dessa Escola 
pa:a a História Cultural, mas aponta alguns problemas que esses estudiosos 
detxaram em aberto, como por exemplo, pontua que o próprio PANOFSKY não 
deu conta de elaborar, muitas vezes, uma Interpretação iconológica, optando 
por uma análise iconográfica. 

Considero que o estudo de PANOFSKY tem importancia para a História da 
Arte, na medida que o autor resgatou, com lucidez. a especificidade dessa 
disciplina, :· ao mesmo tempo, inseriu-a na História Cultural, contribuindo para 
a elaboraçao de uma abordagem construtiva da História da Arte dentro das 
disciplinas das Ciências Humanas. Entendo que o método iconológico, para o 
qual as imagens figurativas são es enciais, aplica-se bem à interpretação da 
cultura artfstica antiga, medieval, renascentista e barroca. Porém, não responde 
aos problemas colocados pela pesquisa da arte moderna e contemporânea, 
voltados p~ra a abstração e para as propostas de desmaterialização artística. 
que questtonam as re resentações figurativas da tradição ocidental. Indago 
qual é a metodologia adequada para interpretar a pintura gestual, os graffitlis, 
os happenings, as performanc s, a propostas conceituais e processuais que 
ocorrem na arte contemporânea 

No caso especifico de minha esquisa (RIBEIRO, 1993) pergunto: qual é a 
perspectiva metodológica satisfatória para elaborar uma leitura da arte das 
neovanguardas que atuaram em Belo Horizonte durante os anos 60? Essa não 
consistiu apenas de exposições com imagens neofigurativas, mas englobou a 
construção de ambientes dentro dos espaços culturais, a organização de 
happenings nas ruas e parques da cidade a formulação de propostas concei
tuais voltadas para o corpo, a terra e o prol sto polftico. Para fazer a leitura dos 
trabalhos neofigurativos das artistas Lotus Lobo e Maria do Carmo Secco, que 
tiveram uma presença significativa no contexto da arte mineira durante os anos 
60, eu poderia adotar as metodologias tradicionais das artes visuais, porque as 
monumentais pinturas/objeto de Maria do Carmo Secco que tratam da pro
blemática da mulher e as apropriações litográficas de rótulos das antigas 
indústrias de Minas elaboradas por Lotus Lobo possuem, ambas, uma forte 
referência icOnica e foram executados segundo as regras formais de composi
ção usadas na nova figuração narrativa e na popart. Mas, entendo que a leitura 
das manifestações art!sticas das neovanguardas que extrapolam a representa
ção neofigurativa só tem sentido à luz de um estudo interdisciplinar mais 
abrangente, qu , no caso de minha pesquisa, privilegia as contribuições da 
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Semiótica e da História Cultural. 
A tese de João Evangelista SILVEIRA (1979) sobre a abordagem metodol() 

gica do objeto art!stico aponta para a possibi lida~e . de _uma leitura rlt c. 
semiológica da arte diante das propostas de desmatenahzaçao d.as neovang r 
das. SILVEIRA considera a Semiologla o ponto de convergência dos método 
anteriores, possibilitando uma leitura slgnica das artes que aproxima e disti~ 
códigos lingüfsticos, visuais, auditivos e gestuais, pertencente ao rep~rtóno 
uma tradição cu ltural: específica. Reconhece o caráter amblguo e pohssêm 
das criações artlsticas, possibilitando uma pluralidade de leituras do objeto d 
arte, e leva em conta a vivência do intérprete frente à obra no processo de 
decifração do código visual. O autor considera, ainda, os estudos de Umberoo 
ECO e Simon tv1.ARCHAN FIZ como possfveis métodos semiológicos usados na 
leitura das poéticas das neovanguardas artisticas. 

Umberco ECO desponta como um dos primeiros estudiosos que formula 
uma análise das artes visuais contemporâneas à luz da Teoria Semiológica. Na 
Estrutura Ausente (ECO. 1971) o autor discute a pertinência dessa abordagem 
na comunicação visual e arqu1tetOnica, analisando as articulações dos códigos 
visuais, que eram considerados como códigos comunicacionais extralingülsti
cos. ECO busca a independência da Semiologia de um enfoque estritamente 
lingüístico, ampliando o campo de atuação dessa disciplina para outras áreas 
prúximas. Na Obra Aberta (ECO, 1968) o autor propõe várias possibilidades de 
leitura das artes, explorando a ambigüidade de suas mensagens e entocando-as 
enquanto "Poéticas" que se concretizam nas propostas estéticas dos artistas. 
Enfatiza o desenvolvimento da sensibilidade contemporênea em direção às 
leituras plurivalente dos fenômenos cient!ticos e artísticos, e concebe uma nova 
perspectiva dialógica entre o artista e o público. que possibilita ao truidor 
transformar-se em co-autor da obra. A grande contribuição de ECO para o 
estudo da História da Arte Contemporânea consistiu na elaboração de um novo 
paradigma estético de produção e fru ição da obra de arte, voltado para os 
aspectos comunicacionais e participativos das poéticas contemporâneas. 

Já MARCHAN FIZ utiliza o método semiótico para compreender a coe
xistência de uma pluralidade de linguagens na arte dos anos 60 e 70, demons
trando a passagem da arte objetual à arte conceitual, e adota a abordagem 
social para inserir essas poéticas no contexto social e polltico da época. 
Segundo o pensamento de MARCHAN FIZ: "A obra arHstica como signo, é um 
sistema comunicativo no contexto sócio-cultural e um fenômeno histórico-social. 
Possui seu léxico (os repertórios materiais), modelos de ordem entre seus 
elementos (sintaxe), é portadora de significações e valores informativos e sociais 
(semêntica) e exerce influências, tem conseqüências num contexto social de
terminado (pragmática). Portanto é, um subsistema social de ação" (MARCHAN 
FIZ, 197 4, p. 1 O). Dessa forma. o autor sublinha a especificidade da arte na teoria 
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da linguagem e usa o código semiótico como categoria central para a compreen
são da arte enquanto modelo de convenção comunicativa de uma determinada 
cultura e sociedade. A maior contribuição de MARCHAN FIZ é a articulação da 
perspectiva semiótica aom a perspectiva social para a análise da História da 
Arte Contemporânea. 

Considero a Semiótica, tal como foi concebida por PIERCE, através da 
leitura de Lúcia SANTAELLA ('1 983), como o estudo das linguagens possíveis, 
dos signos, das representaçôes, das formas verbais e não-verbais de comuni
cação, que constituem sistemas sociais de representação do mundo e de 
produção de sentido. Essa filosofia da linguagem, fundada na fenomenologia e 
sustentada pela lógica, constitue o instrumento mais adequado para desvendar 
o significado das produções sígnicas do homem, sejam elas as linguagens 
visuais, verbais, auditivas ou táteis, sem privilegiar a linguagem verbal como 
acontece com a Semiologia A Semiótica permite, ainda, compreender as 
relaçôes que se estabelecem entre o produtor e o receptor dessas linguagens, 
abrindo o caminho para o entendimento do múltiplo relacionamento entre elas e 
levando à possibilidade de compreensão das propostas de arte total intersemió
tica. 

Décio PIGNATARI (1981), radicalizando o debate entre a Semiótica e a 
Semiologia, propõe a substituição da palavra linguagem pela palavra "signa
gem'', rompendo com qualquer vestígio da lingüística na teoria da significação 
de PIERCE. ocaliza a origem dos estudos da semiótica pierciana no século XIX 
a parlir da Revolução Industrial, que "criava, em nfvel de reprodução, todo u~ 
complexo universo de instrumentos, processos, códigos e signagens não
verbais, que passaram a negar a hegemonia da palavra escrita; numa subversão 
cultural que alcança os dias de hoje quando se polariza em torno da televisão. " 
(PIGNATARI, 1981 , p.84) O autor examina a obra conceitual e plástica de 
Mondrian, tomando-o como o exemplo de um criador de pensamentos visuais 
na arte contemporânea. Sublínha a sua atitude crftica voltada para o questiona
mento da tradição artlstica européia e mostra o processo dialético de interse
miose presente no trabalho de dissolução e de construção de sua nova plástica. 

Entendo que as reflexOes desses estudiosos da Semiótica apontam uma 
luz.para a interpretação da arte moderna e contemporânea, contribuindo para 
delinear uma nova abordagem na História da Arte. 

Rnalmente, considero a importância de compreender essa nova História da 
Arte segundo a perspectiva da História Cultural , porque concebo a Arte como 
uma construção slgnica do homem, que abrange várias linguagens diferencia
das, mas que se insere, ao lado das ciências, das religiões e das filosofias, dentro 
de um universo cultural específico criado pelo homem. Compartilho com Clifford 
GEERTZ (1989) do conceito de Cultura Semiótica, que adota a perspectiva 
antropológica e focaliza essa disciplina como uma ciência interpretativa à 
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procura do significado e não como uma ciência ~xperi~enta.l em . use c1 I I . 
Dentro desse enfoque GEERTZ considera as drmensoes srmbólrca 1 .- • 

social - a ar te, a religião, a ideologia e a ciência - como posslv is t mr 
interpretação antropológica microscópica, levando em conta o universo c ir un: 
tancial de uma determinada cultura. Segundo o autor, ao interpretar, o antr 1 6 
logo "inscreve" o discurso socia l visando relatar um poema, uma estória, um 
ritual , uma pessoa, uma instituição ou uma sociedade, através da fala do n.atrvo, 
daquele que elabora a primeira interpretação de sua cultura. Ne~se ~e~t~do, o 
texto antropológico é uma leitura de segundo grau, que reconstror o srgnrfrcado 
dos acontecimentos a partir da primeira leitura desses atores sociais. A P rs 
pectiva geertziana de interpretação da cultura abre o caminho para a compreen
são das posslveis leituras que o historiador da arte deve levar em conta na sua 
interpretação da produção art!stica contemporânea. Essa se inscreve d~ntro de 
um circuito microscópico onde interagem diversos atores como os artrstas, os 
criticas, os produtores culturais, os galeristas, os colecionadores, os professores e 
os estudiosos da arte, entre outros. Esses atores elaboram um código especifico, qu 
possui significado dentro de um contexto social e histórico circunstanci~l e t~cem 
a cultura artística de uma cidade ou de uma região. Cabe, então, ao hrstorrador 
da arte, ao elaborar uma leitura de segundo grau, interpretar esse microcosmo 
onde se localiza a cultura artlstica contemporânea, levando em conta as relações 
sígnicas que se estabelecem através da fala dos diversos ator~s . . 

Entendo que uma nova História da Arte engloba o sentrdo construtivo, 
conceitual e inventiva do discurso histórico, bem como sua abertura para novas 
dimensões interdisciplinares. (Le GOOF, Jacques e NORA, Pierre, 1986). Ela 
considera também a importência do estudo das cidades para a compreensão 
da história dos objetos artfsticos que possuem um valor socialmente reconheci
do dentro de um determinado espaço urbano. (ARGAN, Giulio Carla, 1992). E, 
ainda, possibilita a abertura para o estudo da critica de arte e das poéticas dos 
artistas como uma contribuição importante para a historiografia artística. (VEN
TURI , Líonello, 1984) Finalmente, a nova História da Arte supera o isolamento 
ontológico da história da arte tradicional, que separava o fenOmeno artfstico dos 
outros aspectos da história cultural, e rompe o isolamento metodológico da 
história da arte marxista, que concebia a autonomia relativa da arte reduzindo-a 
a um mero reflexo da infra-estrutura sócio- econômica, como foi colocado por 
Henri ZERNER (LE GOFF e NORA, '1986, p. 144-159) em sua reflexão sobre as 
novas abordagens na História da Arte. 

Sendo assim, penso que a escolha de uma metodologia para a História da 
Arte deve levar em conta a abertura para as várias contribuições interdisciplina
res das Ciências Humanas - a Estética, a Semiologia, a Antropologia, a Psicolo
gia, a Sociologia e a Polftica - oferecendo diversas possibilidades de enriqueci
mento na leitura do historiador da arte. 
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Séculos XVI-XVII-XVIII 

CRISTINA ISABEL ABREU CAMPOLINA DE SÁ
1 

ProfA do Departamento de História/FAF/CH·UFMG 

A comemoração dos 500 anos de Descobrimento da América, foi marcada 
por uma grande produção acadêmica sobre a América do Norte, Central e do 
Sul. Historiadores, sociólogos, antropólogos, li teratos e até mesmo artistas 
dedicaram suas reflexões aos mais variados temas que abrangem a totalidade 
da história das Américas. 

Notadamente, a atenção maior foi dada ao tema do Descobrimento e à 
figura do descobridor. Cristóvão Colombo. O desdobramento natural dos referi
dos temas tomou caminhos os mais variados. Muito se discutiu sobre os parques 
do empreendimento de Colombo, o significado do descobrimento-conquista, 
invenção ou invasão da América. O maravilhoso, o inusitado, e o imaginário de 
Colombo integraram definitivamente as obras de renomados historiadores ocu
pando páginas e páginas de revistas, semanários, coletâneas, etc., que se 

proliferaram por toda parte. 
Agora, 1993, o tema - América já não é o destaque da temporada. Acho 

até que esqueceram do descobrimento e quiçá do descobridor. Minha esperan
ça é que na comemoração dos 600 anos do descobrimento outros rumos serão 
dados para o entendimento da questão. O que importa, na realidade, é que 
Colombo, sua façanha e os desdobramentos da empresa colonial ainda voltarão 

1 Dedico esse artigo a minha querida Tia Norma cuja saudosa memória homenageio. 
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