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RESUMO
O presente trabalho tem como objeto o registro histórico e a narrativa da
passagem da artista plástica gaúcha Cláudia Sperb pelo Instituto Butantan, a partir
do contato com seu trabalho, em especial a criação da Praça Fragmentos &
Sentimentos, e sua trajetória profissional. Pretendemos explorar, a partir dos seus
trabalhos, a visão da autora sobre as relações entre arte e ciência. Os
procedimentos metodológicos utilizados foram entrevistas semiestruturadas com a
autora e atores da instituição, análise de documentos e imagens, tendo como
referencial teórico a história oral.

Palavras-chave: Cláudia Sperb; Praça Fragmentos e Sentimentos; Arte no Instituto
Butantan; Mosaico; Xilogravura; Serpentes.

ABSTRACT
The present research aims to historically record and to narrate the passage of
the visual artist Claudia Sperb by Instituto Butantan through the analysis of her work,
in particular the creation of the Fragments & Feelings Square. We intend to explore
her vision about the relation between art and science, always present in her work.
The methodological procedures used were semi-structured interviews with the visual
artist and with members of the Butantan Institute, and the analysis of documents and
images, using oral history as theoretical reference.
Key-words: Claudia Sperb; Fragments and Feelings Square; Art in the Butantan
Institute; Mosaic; Woodcut; Snakes.
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INTRODUÇÃO
O Instituto Butantan é um renomado centro de pesquisa biológica que
desenvolve atividades educacionais e culturais através de seus quatro Museus:
Biológico, Histórico e de Microbiologia e o de Saúde Pública Emílio Ribas –
localizado fora de seu campus.
Além dos destacados museus, possui outras “atrações” dentro da instituição,
que fazem parte tanto das visitas escolares quanto dos visitantes espontâneos: o
Serpentário, o Macacário – atualmente desativado -, o Museu de Rua e a Praça
Fragmentos & Sentimentos, com seu “tapete” colorido de mosaico, instalada na
histórica Praça Vital Brazil.
O objetivo deste trabalho é resgatar os trabalhos desenvolvidos pela artista
plástica Cláudia Sperb e construir uma narrativa concentrando-se na Praça
Fragmentos e Sentimentos, registrando através de entrevistas, a experiência de
alguns colaboradores, com o intuito principal de organizar um registro histórico.
Além da pesquisa documental realizada no Museu Histórico e também no
Núcleo de Documentação, fundamentei meu projeto com a metodologia da História
Oral. Além da referida artista, a qual utilizei a entrevista de história de vida, fizeram
parte desta construção a pesquisadora científica Suzana Cesar Gouveia Fernandes
e o Professor Henrique Moisés Canter. A escolha das fontes deu-se pela
importância dos atores envolvidos com o evento mencionado, utilizando-se de
entrevistas temáticas, semiestruturadas.
Segundo Alberti (2004, p. 38),
“Apesar das diferenças, ambos os tipos de entrevista de história oral
pressupõem a relação com o método biográfico: seja concentrando-se sobre
um tema, seja debruçando-se sobre um indivíduo e os cortes temáticos
efetuados em sua trajetória.”

Para complementar o trabalho foi feita uma revisão bibliográfica, com o
enfoque “Arte e Ciência”, no sentido de contextualizar a descrição dos seus
trabalhos e a sua evolução artística envolvendo o objeto desse trabalho.
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REVISÃO METODOLÓGICA SOBRE HISTÓRIA ORAL

“Recordar é viver. Viver no presente, o passado, é preparar o futuro”
(BRAZIL, 1940)

História Oral é um conjunto de procedimentos que se inicia com a
elaboração de um projeto e que continua com o estabelecimento de um
grupo de pessoas a serem entrevistadas. O projeto prevê: planejamento da
condução das gravações com definição de locais, tempo de duração e
demais fatores ambientais; transcrição e estabelecimento de textos;
conferência do produto escrito; autorização para o uso; arquivamento e,
sempre que possível, a publicação dos resultados que devem, em primeiro
lugar, voltar ao grupo que gerou as entrevistas (MEIHY; HOLANDA, 2007).

No presente trabalho, fiz uso do moderno recurso de História Oral, onde
fundamentei minha narrativa entre os dois gêneros temático e de vida, buscando,
desta forma, contemplar os dados objetivos do narrador com as informações
colhidas, ressaltando os detalhes da história pessoal do entrevistado, utilizando-me
das fontes documentais como apoio, em uma construção híbrida.
A História Oral se vale do conceito de “colaboração”, pois é uma construção
realizada conjuntamente entre o entrevistador e o entrevistado e é reconhecida
como história viva. (MEIHY, 2007 e 2011, p. 17 e 41)
Em uma entrevista, há interesses diversos:
ao pesquisador interessa ouvir e registrar a narrativa, indo ao encontro do
tema estudado, enquanto que ao pesquisado, interessa relatar aquilo que
lhe é significativo. (ALVES, p. 5, 2016)

Até o século XIX, a História era vista como uma ciência capaz de relatar o
passado exatamente como havia acontecido, desde que suprimida a subjetividade
do historiador durante a pesquisa. A partir do século XIX, a Escola dos Annales
(França) propõe a quebra desse paradigma e propõe uma aliança da História com
outras ciências como a Sociologia, a Antropologia, a Filosofia, a Psicologia,
considerada então como a “Nova História”, em detrimento da “grande história”, a
história dos grandes homens, dos acontecimentos e dos estados. E é nesse
contexto que surge a História Oral (GOMES; SANTANA, 2010).
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Esse movimento revolucionou a História propondo novas abordagens, novos
conceitos e métodos dedicando-se acima de tudo para a construção da história do
cotidiano e das mentalidades.
Entretanto, existem algumas divergências quanto ao status da História Oral.
Alguns historiadores a tratam como uma técnica, outros a nomeiam como uma
disciplina e outros ainda, como uma metodologia (AMADO; FERREIRA, 2005). Os
que a defendem como técnica, a utilizam para experiências com gravações,
transcrições e conservação das entrevistas como em um banco de histórias,
tendência que vem crescendo como exemplo o Museu da Pessoa. Para os
defensores da História Oral como disciplina baseiam-se em argumentos complexos
e contraditórios (AMADO; FERREIRA, 2005; EVANGELISTA, 2010).
A História Oral como metodologia formula questões e se esforça para produzir
um caminho para que responda satisfatoriamente estas questões. Ela converte
depoimentos em fontes primárias, valendo-se essencialmente do conteúdo subjetivo,
que necessita da consciência dos homens para existir, contrapondo-se à fonte
objetiva que não depende da consciência dos homens para existir, chamada de
fontes documentais (MACHADO, 2005; OLIVEIRA, 2010).
Segundo Portelli, o principal paradoxo da história oral é exatamente das
fontes virem através das pessoas e não de documentos, que recordar e contar já é
interpretar, que a subjetividade existe e é uma característica inerente do ser
humano. Sendo assim, enfatiza a necessidade de utilizar regras e procedimentos ao
utilizar a História Oral, para que desta forma, a subjetividade seja uma aliada e não
uma interferência (1996).
Na história do tempo presente, o pesquisador é contemporâneo ao objeto e
divide com os atores as mesmas referências. Consequentemente, a falta de
distância auxilia na melhor compreensão da realidade estudada (FERREIRA;
AMADO, 1998; apud CHARTIER, 1993, p. 8).
A História Oral abre novas perspectivas ao dar vozes a quem nunca seria
ouvido, além de possibilitar diferentes versões sobre determinado ponto
sendo que os depoimentos podem apontar continuidade, descontinuidade e
até mesmo contradições do entrevistado. Sua maior potencialidade é a
possibilidade de resgatar o indivíduo como sujeito no processo histórico
(GOMES; SANTANA, 2010).
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Procedimentos Metodológicos de História Oral
A partir da escolha do tema a ser estudado, foram selecionados três atores
envolvidos diretamente com o evento mencionado para contribuírem com a coleta
das informações: o idealizador da “transformação da Praça Vital Brazil”, bem como a
gestora do Museu Histórico à época, por conta da importância dos papéis
desempenhados no desenvolvimento da Praça Fragmentos & Sentimentos, além da
referida artista plástica Cláudia Sperb.
Estabeleceu-se desta forma, as “redes” de entrevistados, em que as
experiências se cruzam e estejam em uma mesma afinidade histórica (MEIHY, 1996,
p. 52-53).
Durante a construção do presente projeto, foram elaboradas diversas
investigações entre conversas informais – pré-entrevistas - e levantamento de
documentos para que o tema esteja fundamentado em questões que necessitam ser
desvendadas durante as realizações das entrevistas.
O recurso da “pré-entrevista” é adequada na maioria dos casos para que
ambos, pesquisador e entrevistado possam conhecer-se, facilitando a narração no
momento da gravação da entrevista (EVANGELISTA, 2010).
As entrevistas foram feitas com o devido consentimento do colaborador,
através de questionário por mim elaborado, com a anuência de meu orientador, no
intuito de construir a trajetória de Cláudia Sperb no Instituto Butantan, fazendo o
recorte para a criação da Praça Fragmentos e Sentimentos.
Após cada entrevista, o passo seguinte foi a Transcrição de cada uma das
três (3) entrevistas, que é a passagem literal do que foi dito e gravado, inclusive com
suas repetições, vícios de linguagem e modo de falar que caracterizam a oralidade.
Este processo é bem demorado, necessitando, inclusive, de revisão após o término
(MEIHY, 2011).
A Transcrição é a primeira das três etapas após a coleta da entrevista. Os
passos seguintes são Textualização, que é a uniformização do texto e por fim, a
etapa final nomeada como Transcriação, que torna-se o momento onde o
pesquisador dará sentido à narrativa (EVANGELISTA, 2010).
O pesquisador deve ser fiel à entrevista, sobretudo porque a fita gravada é
um documento histórico, inclusive podendo vir a ser utilizado por outros
pesquisadores. E exatamente por estar gravada que esta fonte revoluciona a
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historiografia pelo simples fato de impedir a manipulação dos diálogos, algo que
acontecia no passado e ainda no presente (GOMES; SANTANA, 2010).
Segundo Marcela Boni Evangelista, “a entrevista é o momento crucial de
construção de narrativa e parte central dos trabalhos de história oral” entretanto, a
simples transcrição da entrevista torna-se insuficiente para traduzir a narrativa, pelo
simples fato de que uma entrevista carrega não apenas as palavras mas também
gestos, emoção e os próprios silêncios. Sendo assim, faz-se necessária a
“transcriação” da entrevista.
A etapa seguinte foi criar uma narrativa direta e coerente, mas acima de
tudo, expressando as ideias e a essência do que foi ouvido, dando a este texto final
um teor literário (MEIHY, 2002). Esta narrativa também é nomeada como “trama” por
Paul Veyne ou “urdidura do enredo” por Peter Gay (AMADO; FERREIRA, 1998).
A ideia da transcriação em história oral inspira-se nos projetos de tradução.
A passagem do oral para o escrito assemelha-se a passagem de uma língua a outra,
levando em conta a mensagem a que se deseja transmitir e não a tradução literal
(EVANGELISTA, 2010).
Para que se crie a dimensão social do evento realizado, que é o objetivo do
presente projeto, é imprescindível que alinhe-se as entrevistas realizadas pois
sozinhas, as entrevistas não se sustentam enquanto história oral. (MEIHY;
HOLANDA, 2007)
Concluído o texto, o corpus documental, o passo seguinte foi a fase
analítica, onde foram inseridas novas fontes para reflexões teóricas e suas
conclusões acerca do trabalho. Desta forma foi possível a construção do cenário
social deste evento cultural e artístico realizado no Instituto Butantan em fevereiro de
2008 (MEIHY, 2011).
Se alguém colhe um grande ramalhete de narrativas orais, tem pouca coisa
nas mãos. Uma história de vida não é feita para ser arquivada ou guardada
numa gaveta, como coisa, mas existe para transformar a cidade onde ela
floresceu (BOSI, 1994)
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Figura 1 Cláudia Sperb e dr. Nelson Ibañez durante a entrevista Foto: Márcia HM

Embora o projeto estivesse construído através de uma entrevista final com a
artista, foi necessária uma revisão no cronograma em vista de Cláudia estar
presente na instituição em novembro de 2018, para a realização dos passos iniciais
da revitalização da Praça Fragmentos & Sentimentos. Sendo assim, a ordem e o
cronograma foram alterados, mas tampouco alterou o resultado, ao contrário, foi
uma oportunidade única de realizar a entrevista pessoalmente. No projeto inicial, a
entrevista seria feita através de Skype, por ela residir no Rio Grande do Sul.
Sendo assim, foi possível acrescentar ao projeto, além da entrevista com a
Cláudia Sperb, o acompanhamento no desenvolvimento de seu trabalho. (Vide
ANEXOS para fotos)
Complementando o projeto, em janeiro de 2019 foram entrevistados
formalmente o professor Canter e a pesquisadora científica Suzana Cesar Gouveia
Fernandes. O professor Canter disponibilizou seu material particular – documental e
iconográfico – contribuindo, dessa forma, para a concretização da presente
pesquisa. (Vide ANEXOS para a Textualização das três entrevistas)
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Figura 2 Placa da Praça onde foi palco para a arte dos mosaicos Foto: Acervo Professor Canter

[...] como qualquer atividade humana, pesquisa enquanto processo não é somente
fruto do racional: o que é racional é a consciência do desejo, a vontade e
predisposição para tal, não o processo da pesquisa em si, que intercala o racional e o
intuitivo na busca comum de solucionar algo. Esses conceitos servem tanto para a
ciência quanto para a arte, pois pesquisa é a vontade e a consciência de se encontrar
soluções, para qualquer área do conhecimento humano (ZAMBONI, 2012, p. 51)
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SOBRE A ARTISTA CLÁUDIA SPERB
Ouvir memórias é também a possibilidade de mergulhar em universos onde
a vida se projeta por inteira; ouvinte e narrador se encontram em uma rede
indissociável (Antônio Torres Montenegro)

“A ciência precisa ter criatividade para não parar”.
Foi a partir desta fala da artista plástica Cláudia Fernanda Sperb que surgiu
a curiosidade para refletir sobre seu trabalho, sobretudo o desenvolvido no Instituto
Butantan e buscar relacionar a sua contribuição simbólica ao universo biológico que
circula na Instituição.
Cláudia nasceu em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul em 17 de
fevereiro de 1965 e desde pequena recebeu muitos estímulos criativos, através dos
pais e avós: sua mãe e irmã eram pintoras, seu pai e avós contavam muitas histórias
instigantes para ela e seu tio fabricava sapatos e desde cedo ela já se aventurava
com as goivas - instrumentos utilizados para entalhar a madeira, empregados na
xilogravura e também no processo de fabricação de sapatos (SPERB, 2018).
As serpentes fizeram parte de sua infância, seja através das histórias
contadas por seus familiares, seja por vê-las pessoalmente na beira da praia onde
sua avó morava - havia muitas jararacas ali - ou em Osório onde seu pai possuía um
terreno e encontrava com as corais (SPERB, 2018).
Por conta de sua curiosidade, Cláudia conseguiu de sua avó uma resposta
divertida sobre de onde vinham as flores: “Ah, Claudia, as cobras arrotam as flores!”.
E essa criatividade permeou sua carreira artística.
Fascinada por histórias, lendas e mitologias – tornando-se uma estudiosa
sobre Mitologia inclusive fora do país -, percebeu que sua cidade estava pequena
para desvendar todos os mistérios que assolavam sua imaginação. Percebeu que
sua expressão artística poderia mesmo sendo abstrata e subjetiva ser significativa.
Mesmo não tendo o talento da cópia fiel, Sperb nos conta que poderia fazer
mágicas com o abstrato e que desde pequena com uma simples linha poderia
transformar uma folha branca. Durante as aulas de Caligrafia no Magistério,
percebia que poderia dar as formas que quisesse para as linhas. (SPERB, 2018)
E nesse universo de formas e linhas, podemos relacioná-la com certo artista
famoso, que também durante sua vida comentava sobre as linhas.
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A linha reta é uma invenção do homem. A natureza não nos apresenta
nenhum objeto monotanamente uniforme. Antoni Gaudí i Cornet (CANTON,
2011)

Gaudí - arquiteto e artista catalão - também um aficionado pelas formas
orgânicas, tendo projetado inclusive, um banco ondulante em formato de serpente
no Parque Güell, em Barcelona (Espanha) decorada com mosaicos! Não à toa,
Cláudia é chamada carinhosamente de Claudí… (Balena, 2013, 15-17)
Irrequieta, Novo Hamburgo era muito pequena para tanta criatividade. Foi
atrás de novas culturas, a fim de estabelecer contato direto com elas pois afirma que
a internet, mesmo detentora de todo o conhecimento do mundo, não é capaz de
oferecer a mesma experiência que é estar em contato direto com a obra ou cultura.

Figura 3 Banco Ondulante de Gaudí Foto: Wikipedia

Durante suas viagens para o Nepal, Índia, Grécia, Cuba e outros tantos
lugares representativos, percebeu sua transformação como pessoa e artista.
Participou de cursos e exposições individuais e coletivas em diversos países.
Quando chegava em um país que a língua era muito diferente e ela não conseguia
comunicar-se, mais uma vez sua criatividade imaginava várias “cobrinhas” como
alfabeto (SPERB, 2018).
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Uma de suas viagens foi fundamental para assumir a carreira de artista:
quando foi passar três meses na Europa e acabou ficando por catorze meses.
Sentiu uma necessidade de ficar mais tempo conhecendo a Espanha, Inglaterra,
Portugal e Itália e tudo o que oferecia de possibilidades em relação à cultura.
Entrando em contato com a memória ao visitar museus percebia o sentido da
dimensão da vida, e o contato com toda essa atmosfera parece lhe fornecer um gás
que estimula sua criatividade. (SPERB, 2018)
Quando Cláudia visitou pela primeira vez o Instituto Butantan, aos 16 anos,
voltou sensibilizada ao Rio Grande do Sul, o que acarretou em sonhos com
serpentes durante uma semana. As serpentes, ao contrário da maioria das pessoas,
sempre foi muito instigante para ela. Talvez seja por isso que elas tenham sido sua
principal temática de todo o trabalho que desenvolve há 30 anos (SPERB, 2018)
De sua curiosidade sobre simbologia, descobriu inúmeros significados para
as serpentes em diversas culturas. Uma das que a impressiona é a Medusa – da
mitologia grega, um monstro do sexo feminino, com cobras no lugar de cabelos, que
quem a olhasse diretamente nos olhos transformava-se em pedra – como também
ao significado que representa em Angola: quando a mulher quer engravidar, colocase uma serpente de madeira sobre a cama. (SPERB, 2018)
Cláudia sente que a serpente é o tema gerador de sua vida, pois há infinitas
possibilidades dentre tantos mistérios e simbologias. Possui 5 mil desenhos infantis
com a temática serpentes, desenvolvidas através de um projeto com as escolas
municipais de Novo Hamburgo e que não há um desenho igual a outro.
Um pouco mais sobre o seu trajeto profissional:


Fez Magistério e especializou-se em Alfabetização e Pré-Escola.



Fez Licenciatura em Belas Artes (1991);



Especialização em poéticas visuais: gravura, fotografia e imagem
digital (2000-2002);



Especialização das Arte Visuais numa abordagem contemporânea
(1999-2001);



Cursos com diversos artistas como Danúbio Gonçalves, Maristela
Salvatori, Paulo Chimenes, Maria Tomazelli, Rubem Grilo (1991/2002);



Curso de História da Arte, Atelier da Escola Lorenzo de Medici Florença/Itália – (1987);
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Curso de Artes Sagradas e Cerâmica na Escola de Artes Barreiras Valência/Espanha (1986)



Deu aulas de computação fazendo parte do primeiro grupo de
Informática;



Professora de História da Arte e Mosaico no Ateliê Livre em Porto
Alegre (RS);



Atualmente, dá aulas de Mosaico e História da Arte em seu atelier;



Ministra palestras pelo Brasil.

Fez diversas exposições individuais, além do Instituto Butantan, tais como:


Museu de Artes do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre (RS)



Galeria da Gravura Brasileira (SP);



Museu da Gravura Brasileira, em Bagé (RS);



Museu de Artes de Joinville (SC);



Museu do Trabalho em Porto Alegre (RS);



Faculdade de Educação da USP durante o 1o Encontro sobre o
Imaginário, Cultura e Educação (SP), 1998;



Centro de Cultura de Caxias do Sul (RS) e de Florianópolis (SC);



Em diversas galerias do país;



Centro de Artes em Calcutá (Ïndia), 1991

E outras tantas de exposições coletivas como em Nova Jersey (USA),
Eslováquia, Portugal, Japão, Buenos Aires (Argentina), Paris (França), Bruxelas
(Bélgica), Alemanha, Taipei (China) em 1991 e 92, Valência (Espanha) em 1987,
Polônia, Havana (Cuba) em 1991 e no Egito.

Alguns Prêmios:


Prêmio Açorianos de Artes Plásticas do RS - Destaque Gravura/ 2006.



Prêmio Exposição, 16o Salão de Artes Plásticas da Câmara Municipal
de Porto Alegre- RS.



Prêmio Aquisição – Salão de Arte Pará/ 2004

17

Cláudia possui alguns de seus trabalhos divulgados no site da Catálogo das
Artes, um portal especializado em cotações online de artes, antiguidades e
colecionismo como também no site da Enciclopédia Itaú Cultural - enciclopédia
online sobre arte e cultura brasileiras - como xilogravurista.
Cláudia participou de diversos cursos com renomados artistas do Rio Grande
do Sul inclusive no Atelier Livre – berço da efervescência cultural em Porto Alegre,
onde participou como aluna e posteriormente como docente de Mosaico e História
da Arte.
Em 1990, Cláudia desenvolveu um projeto com operários da construção civil,
em Novo Hamburgo (RS) e anos mais tarde, em 1992 fez uma oficina com os
operários da indústria de calçados Azaléia, em Parobé (RS).
Em 1998, Cláudia desenvolveu um projeto com 56 escolas municipais de
Novo Hamburgo onde doou duas de suas xilogravuras para acervo da escola e
recebeu em troca cinco mil desenhos dos alunos.
Já produziu três livros: “A Cobra que Fala” (300 exemplares) - esgotada, mas
com projeto de reimpressão, produzida em 2004; “Fragmentos & Sentimentos”, de
2008, (com 1.000 exemplares), onde os textos e imagens são de sua autoria e “O
Guri Daltônico” como ilustradora, datada de 1984.
Cláudia possui uma xilogravura no acervo da Pinacoteca de São Paulo e
outra no Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro (RJ). (SPERB, 2018)
Além da Praça Vital Brazil e o seu próprio Parque “Caminho das Serpentes
Encantadas”, Cláudia possui obras em mosaicos em outros espaços: a Praça 20 de
Setembro em Novo Hamburgo e em uma parada de ônibus de Morro Reuter.
E mais recentemente Cláudia está sendo considerada uma dos 200 melhores
gravadores do mundo em Edital da Bienal em Pequim na China. (CANTER, 2019)
.
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Figura 4 Gravura enviada ao Edital de Pequim dos 200 Melhores Gravadores Foto: Adriana Matiuzo

Sobre suas técnicas
Cláudia utiliza-se das técnicas de xilogravura e mosaico na maior parte de
seus trabalhos. Atribui aos museus esse seu interesse primordial pelas técnicas.
Sente-se atraída pela multiplicidade da gravura. Cláudia tem por hábito doar seu
trabalho com as escolas com as quais desenvolve projetos e com as instituições
onde expõe seus trabalhos porque dessa forma suas obras terão uma abrangência
maior.
Cláudia está a maior parte do tempo apropriando-se de novas ideias, no
intuito de construir obras diferentes do que é oferecido nas galerias de arte, mesmo
com o crescimento mercadológico das artes no Rio Grande do Sul, não se curvou às
tendências, fundamentando seu trabalho artístico ao que lhe dá prazer. A
observação do movimento, a sinuosidade que representa a sedução: a sensibilidade
latente em sua obra. (SPERB, 2018)
Segundo Zamboni, dentro do processo criativo há momentos de intuição que
vão ordenar a sequência criativa do fazer artístico, em busca de algo novo, da
mesma maneira que ocorre no conhecimento científico (2012).
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Figura 5 Gravura integrante da exposição Jardim das Serpentes em 2005 Foto: Acervo da artista

Cláudia busca novos caminhos para ressignificar seu trabalho e por conta
disso, obteve maior visibilidade ao introduzir as cores em suas xilogravuras, todos
pintados a mão. Atualmente os artistas não tem se expressado com esta técnica por
a considerarem muito trabalhosa. (SPERB, 2018)

A xilogravura
A xilogravura é uma antiga técnica chinesa de entalhar madeira para fazer
gravuras, podendo ser reproduzida gerando uma ou mais cópias. É comum que o
artista determine quantas cópias terá e numerar cada uma das cópias (CANTON,
2011).
Esta técnica requer muito cuidado pois revela-se bem complexo, sendo que o
desenho deve ser trabalhado na madeira ao reverso por conta da impressão. No
processo seguinte utiliza-se uma prensa para pressionar a superfície na madeira e
transferir a imagem. Entretanto, a nossa artista prefere utilizar as mãos para efetuar
a pressão sobre o papel japonês (CANTON, 2011; SPERB, 2018).
Uma matriz desenvolvida pela Cláudia demora de 2 a 3 meses para ser
elaborada e em seguida, após a impressão, entra a etapa da pintura, que finaliza
após 7 a 10 dias de trabalho (SPERB, 2018).
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O mosaico
O mosaico é uma arte decorativa milenar que reúne pequenas peças
chamadas de “tesselas” de diversas cores e materiais para formar uma figura maior.
De origem grega (mousein) é relativo às musas.
Atualmente as pequenas peças que formam um desenho são feitas sob uma
base de cimento, mais conhecida como argamassa e posteriormente é utilizado o
rejunte para dar o acabamento final podendo decorar pisos, paredes e outros tipos
de superfícies.
Um dos maiores representantes da arte musiva e arquitetônica moderna é o
artista catalão Antoni Gaudí, já citado anteriormente.
A arte musiva remonta há séculos e provavelmente surgiu com os
mesopotâmicos no ano 3.000 a.C. mas há controvérsias: acredita-se que no
Ocidente os maias e astecas já conheciam esta técnica. (BALENA, 2013, p. 13)
Cláudia teve sua primeira experiência com o mosaico na Índia, em uma
comunidade de jovens artistas, em Calcutá, encantando-a principalmente porque a
cobra, na cultura oriental, é guardiã de um grande tesouro. (SPERB, 2018)
O mosaico tem diversos significados para a Cláudia: é poder trabalhar com os
fragmentos em busca da composição, como num quebra-cabeças ou rompendo-se
para construir algo novo.
Cláudia sente que o momento atual é bem oportuno para resgatar as
técnicas antigas e contemporanizar: pode-se misturar técnicas, sem se preocupar
com regras e tendências, instigando sua criatividade. (SPERB, 2018)
Alessando Portelli, historiador oral italiano, escreveu um artigo onde
explicava a metodologia de história oral e pude associar com o pensamento de
Cláudia Sperb “... as diferenças individuais nada mais faz do que lembrar-nos que a
sociedade não é uma rede geometricamente uniforme... parecendo-se mais com um
mosaico, um patchwork, em que cada fragmento (pessoa) é diferente dos outros,
mesmo tendo muitas coisas em comum...” (1996)
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Sobre o seu parque...
Vale uma reflexão sobre o parque temático de Cláudia pois foi ele o inspirador
para a nossa Praça Fragmentos & Sentimentos.
Em 2003, a artista criou o seu próprio parque, o “Caminho das Serpentes
Encantadas”, inspirada em Carlos Paez Villaró – artista uruguaio proprietário da
famosa galeria de arte, museu e hotel Casapueblo – como também na Casa da Flor
– construída em 1912 por Gabriel Joaquim dos Santos, um trabalhador das salinas
que construiu sua casa em São Pedro da Aldeia, região dos Lagos no estado do Rio
de Janeiro, apenas com refugos que foi juntando e decorando sua residência,
tornando-se atração no local - e na Oficina Cerâmica de Francisco Brennand –
criada pelo artista em 1971 e tornou-se um local único onde as obras se associam à
arquitetura de uma antiga olaria no Recife (PE). (BALENA, 2013, p. 19)
Faz parte do parque de Cláudia uma pinacoteca com 127 obras de artes de
outros artistas, sendo a maior parte gravuras em xilo, em metal e pedra, mas
também possui fotografias, serigrafia e infogravura – a gravura tradicional partindo
de uma matriz no computador. Muitas dessas obras são obtidas através de
permutas, mas também com investimento próprio para a aquisição deles.
Cláudia possui uma coleção de 1.500 livros sobre história da arte, que são
consultados por seus alunos. Atualmente ministra aulas de mosaico e história da
arte em seu atelier. Sente-se instigada em dar aula de História da Arte com ênfase
na Pré-História pois como não há comprovações científicas, existe a possibilidade
de desvendar e ressignificar toda uma época.
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Figura 6 Cláudia em seu atelier em Morro Reuter Foto: Acervo da artista

O local situa-se a 60 km de Porto Alegre, à beira da rodovia, onde começa a
Mata Atlântica e além de suas obras expostas a céu aberto – que também podemos
relacionar a um mosaico -, a natureza também é protagonista, com uma
deslumbrante paisagem e visitas assíduas de bugios e pássaros.
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O INÍCIO DA HISTÓRIA DE CLÁUDIA SPERB COM O INSTITUTO BUTANTAN
Após o período na Europa, Cláudia mudou-se para São Paulo, onde
trabalhou com monitoria na 22ª Bienal e Paço das Artes (94/95), fazendo muitos
amigos, sendo que um deles a encorajou a procurar o Instituto Butantan para
apresentar seu trabalho, mais especificamente as xilogravuras que criou para a
exposição Serpentes. Esse amigo conseguiu apresentar os trabalhos da Cláudia
para o então assessor do Professor Henrique Moisés Canter - Diretor da Divisão
Cultural, área que organizava exposições no Instituto Butantan -, o professor Marcos
Ferreira Santos e assim iniciava o casamento da artista Cláudia Sperb com o
Instituto Butantan. Ambos ficaram impressionados com a qualidade do material
apresentado sobretudo com essa ligação impressionante que a artista possui com
os ofídios. (SPERB, 2018)

Figura 7 Convite da 1ª exposição em 1996 Foto: Márcia HM (documento do Museu Histórico)

A exposição Serpentes aconteceu em 14 de junho de 1996 e ficou exposto
no Museu Histórico durante um mês. As gravuras expostas foram todas doadas ao
Instituto Butantan e como estavam todas emolduradas, a Divisão Cultural decidiu
distribuí-las entre diversos departamentos da Instituição, como a Diretoria, Biblioteca
e o Museu Biológico, podendo ser apreciadas ainda hoje.
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Cláudia nos revelou a emoção sentida após sua exposição: “as minhas
serpentes perto das outras serpentes, as do Instituto Butantan, uma das sensações
mais ricas que tive na minha vida” (SPERB, 2018)
Em um outro momento, anos mais tarde, Cláudia voltaria a comentar com o
professor Canter que “uma das realizações de sua vida foi expor suas xilogravuras
no Instituto Butantan”.

Figura 8 Capa do Cadernos de História da Ciência com gravura estilizada Foto: Márcia HM

Cláudia Sperb nos conta que quando morava em São Paulo - e por aqui
ficou durante 3 anos -, visitou diversas vezes o Instituto Butantan e já o trajeto a
instiga a imaginar um formato de uma cobra por sua sinuosidade mas também nos
revela que imagina esses formatos imaginários quando entra em um avião ou carro.
Sua criatividade está o tempo todo em movimento. Sinuoso, é claro.
Outro momento importante de Cláudia no Instituto Butantan foi em 2005,
quando foi lançada a primeira edição do Cadernos de História da Ciência. Com a
devida autorização da artista, a publicação utilizava como capa uma de suas
gravuras de repetição. A cada edição do caderno, alterava-se a cor da gravura.
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Figura 9 Gravura referência para a capa do Cadernos de História da Ciência Foto: Acervo da artista

Em 30 de agosto de 2005 foi lançado o Cadernos de História da Ciência,
editada pelo Laboratório Especial de História da Ciência (LEHC), cujo principal
objetivo era resgatar a história e a memória da instituição. Junto com o lançamento,
aconteceu a exposição “Jardim das Serpentes”, com mais uma seleção de suas
criativas xilogravuras e desta vez ficando dois meses em exibição. O diferencial
desta vez ficou por conta da oficina de xilo que ela ofereceu aos visitantes do
Instituto Butantan. (Informe Butantan, setembro 2005 / Acervo Instituto Butantan /
Núcleo de Documentação)

Figura 10 Convite para o lançamento do Caderno e abertura da exposição em 2005 Foto: Márcia HM
(Documento Núcleo de Documentação/ Instituto Butantan)
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A partir de uma reportagem mostrada por Cláudia ao professor Canter, em
que apareciam fotos do seu Parque das Serpentes Encantadas, com um caminho
em mosaico, colorido, imediatamente ele encantou-se e imaginou que poderia ser
feito algo semelhante na Praça Vital Brazil. Eles foram até a praça, ela avaliou as
possibilidades e aceitou a empreitada(Canter, 2019).

Figura 11 Entrada principal para o Museu Histórico em 2005 Foto: Acervo Professor Canter

Como foi o desenvolvimento desta obra a céu aberto
Importante salientar o essencial papel desempenhado pelo professor Canter
dentro da trajetória de trabalhos desenvolvidos por Cláudia Sperb no Instituto
Butantan.
Henrique Moisés Canter iniciou sua carreira no Instituto em 1971 e desde
então teve atuações importantes como a criação do Museu Histórico – desde a
obtenção do acervo até a reconstrução do prédio do primeiro laboratório de Vital
Brazil – como na implementação do Museu de Rua – os 42 painéis instalados na
alameda principal que contam a trajetória do Instituto - e também no relacionamento
frutífero com a artista plástica Cláudia Sperb há mais de 20 anos (BUTANTAN EM
NOTÍCIAS, 2008).
Cláudia tinha o objetivo principal de colorir São Paulo e por outro lado, o
professor Canter tinha a intenção de criar mais uma atração ao Instituto Butantan.
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Entretanto, o professor fez um pedido: teria que ter a temática dos
peçonhentos, todos os que são investigados pelo Instituto Butantan, inclusive os
animais sacrificados para a alimentação de outros. (CANTER, 2019)
Dessa forma, foram um pouco mais de dois anos que Cláudia dedicou-se
para o desenvolvimento desta obra a céu aberto, com um envolvimento de 150
pessoas voluntárias – 75 adultos e aproximadamente 60 crianças -, a maior parte
delas nunca haviam entrado em contato com a técnica. Fizeram parte deste projeto
desde crianças até artistas consagrados como a Maria Tomaselli – austríaca
radicada no Rio Grande do Sul – e todos debruçaram-se nesta obra coletiva com
muita alegria. (SPERB, 2018)
Naquela época, 2005 / 2006, Cláudia não utilizava as redes sociais e a
mobilização aconteceu através de e-mails para pessoas conhecidas, como os
grupos de História da Arte e do Imaginário mas sobretudo através do boca a boca.
Para a concretização desse trabalho, ela vendeu rifas, gravuras e camisetas
para levantar a verba necessária uma vez que não dispunha de patrocinadores que
fossem responsáveis pela compra do material: foram 22 cores diferentes de uma
marca específica de cerâmica para a criação dos mosaicos. (SPERB, 2018)
Cláudia organizou os grupos de uma maneira que a cada semana tinham
pessoas trabalhando em seu atelier focados neste projeto. Umas pessoas ela
conhecia e outras não entretanto a experiência foi enriquecedora, o que a
possibilitou entrar em contato com a expressão de cada indivíduo. Os grupos eram
acomodados dentro do atelier e outros ao ar livre espalhados pelo parque, de forma
que todos pudessem desenvolver a técnica. (SPERB, 2018)
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Figura 12 Casal no atelier de Cláudia para a realização do projeto de mosaico Foto: Acervo da Artista

A oficina iniciava com uma breve explicação sobre a técnica e os formatos
disponíveis para a aplicação da arte. Instruía os colaboradores a colar suas
pecinhas na talagarça e em seguida colada no papel pardo: tudo pensado para a
logística até São Paulo. Fazia parte das recomendações o uso do pano para
martelar a cerâmica e a quantidade correta de cola: era uma verdadeira orquestra e
Cláudia, a maestrina.
Após os dois anos de intenso desenvolvimento, estava ansiosa para dar
continuidade ao projeto na segunda parte desta delicada operação. O pai de Cláudia
ficou responsável pelo transporte das várias toneladas de mosaicos, mais
precisamente três toneladas e aportou no Instituto Butantan. Como era trabalhoso e
pesado para retirar do caminhão, o professor Canter teve a ideia de emprestar a
empilhadeira da produção da vacina da gripe, otimizando o trabalho. (CANTER,
2019)
Suzana e sua equipe de monitores – eram assim chamados os educadores
na época – estavam todos organizados para ajudar Cláudia no que fosse
necessário. Além deles, o MH também pôde contar com a essencial ajuda de alguns
outros funcionários do Instituto Butantan tais como a dra. Fan Hui Wen – diretora do
Hospital Vital Brazil na época – e de Myriam Caleffo, que certamente puderam
agregar e juntar forças junto ao grupo. (CANTER, 2019; FERNANDES, 2019)
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O Museu Histórico estava fechado para visitação, ficando desta forma todos
focados no desenvolvimento do trabalho de “transplantar” os mosaicos na Praça.
Suzana organizou um local para reunião entre Cláudia e seus colaboradores
bem como um local para descanso e armazenamento do material a ser utilizado:
tudo no interior do Museu Histórico. Foram quase duas semanas trabalhando para
que tudo estivesse pronto para a comemoração dos 107 anos do Instituto Butantan
(FERNANDES, 2019).

Figura 13 Croqui da Praça Vital Brazil Foto: Foto de Documento Museu Histórico

O Departamento de Engenharia foi protagonista para a realização deste
projeto pois além de prepararem o contrapiso para a colocação das talagarças,
estavam presentes para a etapa posterior, que era a aplicação do rejunte.
(CANTER, 2019; FERNANDES, 2019)
Ao longo da semana, Cláudia coordenava a aplicação das talagarças no piso
como também atendia as pessoas que tinham interesse em desenvolver a sua obra
ali no momento. Muitos funcionários do Instituto quiseram fazer parte desta história e
deixaram suas marcas no tapete de mosaicos, assim como os visitantes
espontâneos também puderem participar. Cláudia esteve disponível para essas
pequenas oficinas com as pessoas dispostas a contribuir. (FERNANDES, 2019)
A inauguração da Praça Fragmentos & Sentimentos aconteceu no dia 23 de
fevereiro de 2008, onde o Instituto comemorou seus 107 anos, com a abertura do
diretor do Instituto na época, sr. Otavio Azevedo Mercadante. Para este dia
comemorativo, programou-se o show do Tom Zé e ainda, as oficinas infantis de
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mosaicos ministradas por Cláudia. Essa oficina teve um caráter lúdico, onde as
crianças puderam montar suas obras com pedacinhos de borracha EVA coloridos.
Na semana anterior, no dia 15 de fevereiro de 2008, Cláudia foi uma das
palestrantes sob o tema “A Ilustração na Arte, na ciência e na educação”, a qual o
professor Canter foi o coordenador, que aconteceu no auditório do Museu Biológico.
Meses mais tarde, Cláudia retornou ao Instituto para a instalação do mural na
parede ao fundo da Praça, que é inspirada em uma xilogravura sua, chamada “Amor
Bizantino” (SPERB, 2018).
Após a conclusão desse trabalho, ela criou o livro chamado “Fragmentos e
Sentimentos” onde conta todo o processo desde o início, incluindo um CD-rom com
imagens e filmagens.

E dez anos depois...
O professor Canter constantemente levava às reuniões do Conselho de
Cultura – do qual é um dos membros -, a necessidade de fazer-se a restauração da
Praça Fragmentos e Sentimentos, o mais breve possível, com risco eminente de
perder o que restava.

Figura 14 Vista aérea captada por drone com marcações de Cláudia Foto: Gustavo Jacobsberg

Sendo assim, prezando pela visibilidade que a arte do mosaico representa ao
Instituto Butantan, foi aprovada a restauração da praça e, em novembro de 2018,
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Cláudia retornou ao Instituto com algumas obras de mosaico na mala, para início
imediato das trocas de desenhos.
O professor Canter providenciou imagens feitas através de um drone –
pilotado por seu neto – e as enviou para Cláudia poder tomar conhecimento da
situação atual e já ir desenvolvendo o que fosse necessário para essa sua segunda
incursão à praça. A partir dessas imagens, Cláudia providenciou novos desenhos
em mosaico para a substituição das deterioradas (CANTER, 2019).
Para desenvolver essa etapa, Cláudia trouxe dois assistentes que a
auxiliaram durante esta semana que esteve no Instituto Butantan.
Ao longo dos anos, desde que a Suzana Gouveia Fernandes era a Diretora
do Museu Histórico, foram guardadas as “tesselas”, ou seja, os caquinhos dos
mosaicos que acabavam sendo desgrudados do piso. Adriana Mortara, a atual
diretora, continuou com essa prática. Entretanto, alguns mosaicos não puderam ser
recuperados (FERNANDES, 2019).

Figura 15 Novo mosaico aplicado para substituir as desgastadas Foto: Márcia HM

Questionada quanto à possibilidade de reaproveitá-las, embora goste de
reutilizar tudo – e usa essa prática no seu próprio parque – Cláudia disse que não foi
possível por conta do pouco tempo que tiveram para trabalhar no local. Esse
processo de reaproveitamento é muito demorado por conta da necessidade de
retirar o cimento que fica grudado na cerâmica. (SPERB, 2018)
Cláudia trouxe novas histórias para os mosaicos aplicados nesta fase da
restauração: além da representação da cobra que arrota flores, poética herdada de
sua avó, trouxe também uma imagem retirada de um livro de répteis pré-incaicas do
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Museu Arqueológico de Buenos Aires. A praça agora conta com imagens históricas
(SPERB, 2018).

Figura 16 Representação de réptil pré-incaica Foto: Acervo da artista

Após esses quase 10 dias de muito trabalho, Cláudia retornou ao Rio Grande
do Sul para dar continuidade no desenvolvimento de mais mosaicos para a próxima
etapa que será em fevereiro de 2019.

A Artista comenta seus trabalhos...
Cláudia adora contar histórias de suas viagens, de seus aprendizados e
principalmente de lendas e imaginários do país e também de outras culturas.
Ela reflete que a vida é cíclica pois durante sua vinda para São Paulo em
novembro de 2018, encontrou sua primeira xilogravura da série das Serpentes, de
sua primeira exposição em junho-julho de 1996 no Instituto. Uma gravura que
tornou-se especial, principalmente porque ela não dispõe de uma cópia. As obras de
arte são uma referência na história, servindo para contextualizar um período.
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Figura 17 Xilogravura da Exposição Serpentes Foto: Márcia HM

Essa gravura foi produzida com 4 matrizes e cada matriz representa uma
textura diferente da serpente. Atualmente Cláudia a vê como que formando um
Oroboro – é um conceito representado pelo símbolo de uma serpente que morde a
própria cauda, contribuindo para a ideia de movimento, evolução e eterno retorno –
e não disfarça sua felicidade em re-encontrá-la. Foi confeccionada com o papel de
cânhamo – utilizada desde a Antiguidade para impressões, foi proibida em alguns
países e retornando aos poucos -, que ela atualmente não utiliza mais.
A arte tem um caráter pessoal de interpretação, o que se diferencia da
ciência, pelo fato de haver diferentes linguagens artísticas em nosso meio
que, consequentemente, produzem diversas formas de interpretações por
parte do interlocutor, interpretações essas subjetivas. Dessa forma, afirmase que a interpretação dos resultados de uma pesquisa em arte não são
interpretados apenas de uma forma, pois entende-se que cada indivíduo
pode ter uma leitura pessoal e subjetiva do trabalho artístico (ZAMBONI,
2012).

Levando em consideração a citação acima de Zamboni, posso acrescentar
que além da questão subjetiva individual, há a questão do tempo que influencia
nesta leitura. O indivíduo e mesmo o artista, pode enxergar sua própria obra de uma
maneira diferente com o passar do tempo.
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Figura 18 Xilogravura "Amor Bizantino" Foto: Acervo da artista

Uma outra obra selecionada é a “Amor Bizantino”, que Cláudia desenvolveu
em xilogravura e consta no acervo do Instituto Butantan advinda da doação feita
pela artista. Esta obra também é representada através da técnica do mosaico, na
Praça Fragmentos & Sentimentos e trata-se do painel exposto na parede ao fundo
da praça.
A xilogravura foi criada após Cláudia descobrir que as serpentes demoram 72
horas para a realização do “namoro” e levou 2 anos para a concretização dele, nas
seguintes medidas: 2 x 3,20m! Foi finalizada no ano 2000. É uma cobra toda em
quadradinhos só que quando você aproxima-se, ela está em “cacos”.
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Figura 19 Amor Bizantino em mosaico Foto: Márcia HM

Essa representação da cobra que arrota flores faz parte da fase de
revitalização da Praça, que Cláudia nomeia como “2ª Fase” e tem um valor
sentimental acerca dessa invenção poética de sua avó que origina-se toda a sua
criatividade sobretudo sobre a temática das serpentes.

Figura 20 A representação da mitológica cobra que arrota flores Foto: Márcia HM

Cláudia gosta do trabalho coletivo e sente-se extremamente satisfeita com a
realização da Praça. Nesta 2ª fase, teve a participação das crianças da creche do
Instituto Butantan e ela contou histórias, sobretudo a da mítica cobra que arrota
flores e explicou ludicamente o processo para quebrar as cerâmicas para em
seguida, colar os pedaços no piso. Nesta oficina específica, cada grupo de criança
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escolhia 2 pedacinhos e colava no cimento. (Vide mais fotos desta oficina nos
ANEXOS).

Figura 21 Mosaico desenvolvido com as crianças da Creche do Instituto Butantan Foto: Márcia HM
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A linha de direcionamento de minha análise foi de apresentar um olhar sobre
a trajetória artística de Cláudia Sperb e desvendar o que cerca o seu fazer artístico,
traçando um paralelo com o universo científico do Instituto Butantan.
Sua criação é definida por sua paixão: as serpentes tem sido sua temática
recorrente.
Foi levantado um número significativo de informações e iconografias,
entretanto, há muito mais. Neste esboço já é possível a reflexão para possíveis
ressignicações do acervo da artista no Instituto Butantan.
Cláudia Sperb encontrou morada dentro do Instituto Butantan e consideramos
a Praça Fragmentos & Sentimentos mais que uma atração: é uma obra de arte,
podendo ser considerada um patrimônio cultural material da instituição.
Como sugestão, considero necessário que se reúna as obras doadas por
Cláudia, finalize o levantamento, cadastrando-as no sistema “Patrimônio em Rede” –
o Museu Histórico está com esse projeto em andamento.
Algumas gravuras sob a guarda do Núcleo de Documentação não estão
emolduradas e acredito ser oportuno que sejam preservadas enquadradas.
Temos em mãos um rico acervo, por volta de 60 gravuras, que poderiam ter a
oportunidade de serem expostas novamente como também a possibilidade da
criação de um catálogo sobre as obras, com uma edição para as xilogravuras e
outra para os mosaicos.
O trabalho de Cláudia é instigante, acredito que tenha um resultado positivo
com suas vendas, “não se passa indiferente a sua obra” (SANTOS, 2011),
principalmente porque “a temática das serpentes não se esgota” (SANTOS, 2008)
cientificamente como também artisticamente.
Sobretudo, Cláudia ressignifica a temática serpentes, fugindo do esteriótipo
que habita no imaginário das pessoas, mesmo hoje em dia, podemos refletir que
guardando as devidas proporções, vai de encontro ao que Vital Brazil buscava.
“... vivem n’uma atmosfera de superstições e ideias falsas...”
(Vital Brazil,1911)
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ANEXOS

Alguns momentos com a Cláudia Sperb...
Durante a semana que Cláudia Sperb passou trabalhando em sua nova fase
de mosaicos para a Revitalização da Praça Vital Brazil, pudemos acompanhar
alguns momentos, compartilhando aqui as fotos captadas neste período.
Cláudia chegou no dia 21 de novembro de 2019 e no dia 23, uma sexta-feira,
aconteceu uma reunião com o objetivo de acertar os últimos detalhes para que
Cláudia pudesse trabalhar nesse período e que o máximo possível estivesse pronto
para a re-inauguração da praça marcada para o dia 23 de fevereiro de 2019.
A diretora da creche combinou de levar as crianças para participarem de uma
oficina com a Cláudia. Dividiu as crianças em 2 grupos e pudemos acompanhar um
dos grupos, imagens a seguir.
Nas demais páginas do anexo, estão algumas imagens de tardes em que
acompanhamos a Cláudia Sperb e sua equipe montando os mosaicos na Praça bem
como imagens da entrevista realizada com a mesma.

Figura 22 Tenda montada para a realização da revitalização da Praça Foto: Márcia HM
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Figura 23 Cláudia montando a mítica cobra que arrota flores Foto: Márcia HM

Figura 24 A construção do mosaico... tomando forma... Foto Márcia HM
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Figura 25 Cláudia cortando as cerâmicas Foto: Márcia HM
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Figura 26 Mesa de Trabalho Foto: Márcia HM
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Figura 27 Cláudia acompanhando seus assistentes Foto: Márcia HM
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Figura 28 Os assistentes de Cláudia em ação Foto: Márcia HM
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Figura 29 Cláudia contando da cobra que arrota flores Foto: Márcia HM
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Figura 30 Uma das crianças participando da ação Foto: Márcia HM
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Figura 31 A criança colando a pecinha Foto: Márcia HM
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Figura 32 Mais uma criança participando da ação Foto: Márcia HM
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Figura 33 Ação com a creche do Instituto Butantan Foto: Márcia HM
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Figura 34 Meninos observando as obras de mosaicos Foto: Márcia HM
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Figura 35 Turma reunida para a foto Foto: Márcia HM

Figura 36 Cláudia colocando as iniciais da creche Foto: Márcia HM
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Figura 37 Cláudia em ação Foto: Márcia HM
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Figura 38 A obra do CCI - creche do Instituto Butantan Foto: Márcia HM
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Figura 39 Cláudia durante a entrevista Foto: Márcia HM

Figura 40 Dr. Nelson e Cláudia Sperb Foto: Márcia HM
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Figura 41 Cláudia Sperb emociona-se ao ler o poema do dr. Nelson Foto: Márcia HM

Figura 42 Dr. Nelson, Cláudia Sperb e Márcia HM Foto: Sabrina
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Textualização da Entrevista com Cláudia Sperb

Textualização da Entrevista com Cláudia Sperb
Local: Laboratório Especial da Ciência, Vila dos Funcionários, Casa 56
Data: 28 de novembro de 2018
Entrevistadores: Márcia Homem de Melo Genovese (M) e Dr. Nelson Ibañez (N)

(M) Qual o seu nome, data e local de nascimento.
Meu nome completo é Cláudia Fernanda Sperb e nasci no dia 17/02/1965, na cidade
de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul.

(M) Conte um pouco da sua formação. Você fez Magistério, se especializou em
Alfabetização, fez Licenciatura em Artes Plásticas, viajou o mundo, pesquisou,
pesquisou… e continua pesquisando. Mas o que te marcou mais, o que
motivou a seguir esse caminho das Artes?
Eu acho que foi em umas férias que eu fui para a Europa, pedi três meses de férias /
licença para o Secretário da Educação e pude passar um mês na Espanha, um mês
na Inglaterra e um mês na Itália, que era o programa inicial. Entretanto, acabei
ficando mais. Quando eu senti, eu estava lá na Espanha, estava sentada num
banco, eu me sentia diferente, eu tinha vontade de conhecer tudo que tinha lá. Eu
sentia que tudo o que tinha para eu conhecer na minha cidade, que era muito
pequenininha, eu já conhecia. Eu sempre tive uma ânsia em conhecer tudo. E essa
viagem mexeu muito comigo, tanto que eu acabei morando um tempo na Europa. E
assim eu fui morando em vários lugares até chegar em São Paulo, onde eu morei
três anos, resultando nos trabalhos no Instituto Butantan. Uma das coisas que eu
mais gosto de fazer é entrar nos museus, estar em contato com a memória, o que
faz me sentir mais completa, com mais sentido para a vida. Às vezes eu tenho a
impressão de que eu nunca tiro férias porque eu estou o tempo todo querendo
conhecer lugares novos e suas histórias.

(M) Mas você já fazia os seus trabalhos de xilogravura?
Eu levei sete anos para me formar na faculdade, por conta das várias viagens que
eu fiz durante o curso. Em uma faculdade do interior não tem tanto material e
mesmo com a chegada da internet, com todo o conhecimento do mundo, não é a
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mesma coisa que estar em uma instalação, onde você sente o cheiro das coisas e
pode tocar nelas. Eu criei o meu parque e quis fazer a exposição aqui no Butantan,
porque é como se a gente tivesse entrando em camadas de realidade, tem a
realidade biológica mas tem a realidade da imaginação e dessa forma vai surgindo
novas potencialidades.

(M) Eu já ouvi e li você mencionar bastante a sua avó, principalmente em
relação às cobras…
Quando eu era pequena, eu até contei para as crianças aqui da creche do Instituto,
foi muito marcante pra mim porque a minha mãe ela era uma pintora hiperrealista, a
minha irmã pintava porcelana, meu tio fazia vários carimbos pois trabalhava com
fôrmas de sapatos e eu brincava com as goivas... Eu estava repleta de estímulos.
Só que um dia conversando com a minha avó, eu perguntava muitas coisas, queria
saber de tudo, como “o papel de bala, o pedacinho de tecido”, tudo despertava a
minha curiosidade e ela respondia que eram flores. E eu perguntei de onde vieram
as flores e eis que minha avó dá uma resposta surpreendente, falando que as
cobras arrotam as flores! E eu fiquei com essa história na cabeça... Meu pai contava
histórias e tentava desenhar, pegava a agenda dele, desenhava uma cobra e dizia
que a bicicleta estava dentro da cobra. E eu nunca me esqueço da minha primeira
aula de Matemática, sobre linha aberta e linha fechada e percebi as diversas formas
que a linha pode ter... E até mesmo com o estudo da Caligrafia durante o Magistério,
as linhas me chamavam a atenção. E essa sensação se repetia quando eu chegava
em um país que tinha uma língua estrangeira muito difícil que eu não conseguia nem
ler e nem escrever, eu imaginava várias cobrinhas ali. Dentre as muitas histórias que
existem sobre serpentes, sempre fui impressionada com a da Medusa. No livro que
eu escrevi, A Cobra que fala, ali tem várias histórias que eu cito, se os pais quiserem
conhecer para contar às crianças, o nosso folclore é muito rico.

(M) De onde vem a sua inspiração?
Eu defino os artistas da seguinte forma: aqueles que tem talento e os que não tem
talento. Os que tem técnica e os que tem muita força de vontade e inspiração. Eu
acho que a minha inspiração ela vem de tanta força de vontade que eu tenho... O
meu desenho não é aquele do traço fiel da figura sendo que a minha mãe achava os
meus desenhos feios, desde essa época eu já brincava muito com o abstrato,
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utilizando a linha. Eu podia brincar com a linha à vontade e eu sentia que estava
fazendo mágica substituindo as folhas brancas do caderno ou mesmo o azulejo do
banheiro! Vejo paredes brancas e penso no que poderia ser transformado. Mas o
que me incomoda é perceber que nas casas e nos prédios existe uma cor azul mas
é da televisão. Eu tenho uma teoria que todo homem é um artista por conta de sua
sensibilidade, e atualmente ela se manifesta através do celular, da máquina
fotográfica. A minha inspiração vem de tantas outras culturas que eu conheci, que
elas vão me questionando, isso me deixa com uma gama muito grande de
expressão. Consigo perceber que eu consegui me comunicar através da técnica pois
meu trabalho está em diferentes países, mesmo eu me expressando da maneira
como eu sinto. E tem um poema que termina assim e que me representa: Eu sou o
que eu sinto.
Eu fiz terapia desde os meus 15 anos pois sofria muito achando que o meu trabalho
era muito diferente dos outros artistas e aí fui percebendo essa riqueza, que é o meu
talento, com a minha imaginação, a minha criação: a possibilidade de estar sempre
criando na rotina do nosso dia-a-dia, desde trajetos, nas refeições ou em frases
bonitas. O próprio caminho já me inspira uma grande cobra, flui nesse sentido, de
perder a vergonha da minha expressão. Era como uma rebeldia mas percebi que
podia ter técnica sendo diferente mesmo porque a expressão artística não tem que
ser sempre igual a dos outros. Consegui achar uma maneira de me expressar e ser
reconhecida assim.

(M) E como os animais peçonhentos entraram em seu trabalho artístico?
Eu lembro da primeira vez que eu vim para o Butantan, eu tinha 16 anos e eu passei
uma semana sonhando com serpentes. Isso foi marcante para mim mas também a
minha avó, essa que contava as histórias intrigantes, morava na beira da praia e a
gente via muita jararaca lá e meu pai tinha um terreno em Osório e víamos muitas
corais, e também as diversas histórias foram motivadoras para mim, desde as
bíblicas… A Índia foi muito marcante para mim. Depois de lá, eu conheci umas
pessoas aqui em São Paulo e decidi vir morar aqui, eu vinha passear muito aqui no
Butantan. Eu sempre tentei entender os significados e o motivo das coisas
acontecerem, mesmo nas outras culturas que eu tive acesso. Eu lembro que eu
ganhei uma serpente em que a cabeça era um coração, e eu sempre gostei do
formato do coração. O meu pai era padeiro e eu sempre imaginei que ele poderia ter
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feito biscoitos em forma de coração; e daí que saiu esse poema, que está na
casinha de cachorro em mosaico lá na minha Praça, “A minha cabeça é o meu
coração e o meu coração é a minha cabeça, por isso que eu sou o que eu sinto”. Eu
entendo que hoje eu sou o que eu sou hoje, amanhã eu vou ser uma pessoa
totalmente diferente, e ontem eu também fui diferente, que também é a ideia da
xilogravura: é a ideia do caco, que é a ideia do mosaico também, não existe uma
pessoa igual a outra e tem vários caquinhos diferentes, ideias que foram se
agregando, se somando, ou “n” situações que foram nos deixando do jeito que
somos e a cobra também tem essa pele com vários mosaiquinhos...
Eu fiz um trabalho que está na Praça do Butantan que eu chamo de Amor Bizantino
que é uma cobra toda em quadradinhos, só que quando você chega perto, ela está
em cacos... Aí eu começo a perceber que posso fazer diversas associações da letra
no programa da Itautec que era todo feito de pontos de luz, ou a linha e os pontos
que eu fazia no bordado também, porque cada pontinho eu considero um mosaico,
assim como o pixel da fotografia, e a linha da agulha como eu tecia muito desde
criança, eu já ficava meio que brincando com aquela linha que podia fazer
configurações. Todas essas ideias podem transformar-se em mosaicos. E sempre
utilizei essas associações com o meu filho Eduardo. Eu tenho 5 mil desenhos de
crianças que não tem uma serpente igual a outra, do projeto que eu doei 2
xilogravuras para cada escola municipal de Novo Hamburgo: eu fui em cada uma
dessas escolas e eles me devolveram esses desenhos.

(M) Estou começando a conhecer o seu trabalho e vejo que utilizou bastante a
técnica de xilogravura e também do mosaico. Porque o uso dessas técnicas?
Isso é a influência que eu comentei dos museus. O mosaico se pressupõe que ele
começou há 5.000 anos antes de Cristo e a xilogravura eu acho que também pelos
egípcios, que tinham aqueles rolos que nem rolo de massa, de entintar e girar e já
deixar marcas; as pinturas rupestres antes ainda, assopravam tinta aqui na
Argentina, em volta da mão, então, a mão já era uma matriz... Eu gosto de poder
chegar na técnica mais simples. Porque o computador transformou muito a vida das
pessoas, trouxe muito conhecimento mas não sabedoria. A sabedoria se consegue
através de outras pessoas, de conhecer outras culturas, e o celular está tirando toda
essa experiência das pessoas.
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Eu senti muita satisfação quando tive contato com a madeira na faculdade bem com
o mosaico também. As cores desempenham um papel importante em tudo e eu
comecei a pintar as minhas xilogravuras, depois que um amigo meu daltônico
faleceu, porque a cor é um dos atributos que se coloca em uma obra de arte que
vem muita emanção; no mosaico é mais fácil, desde que eu tenha essa cerâmica
específica. Na xilogravura atualmente eu estou pintando toda ela a mão, por isso
que ela está entrando tanto em Salões, porque os artistas atuais não querem fazer
xilogravura porque ela é muito trabalhosa. Uma matriz minha demora de 2 a 3
meses para ficar pronta e levo de 1 semana a 10 dias pra pintar mas a satisfação é
muito grande. O tempo é um tesouro hoje em dia, você coloca o teu tempo naquilo
que você mais ama, daí você divide o restante do tempo nas outras coisas. Eu
montei uma estrutura para que eu possa passar mais tempo fazendo o que eu amo
fazer.

(M) Como você teve acesso ao Instituto Butantan? Você nos contou que vem
ao Instituto desde os seus 16 anos… Mas aí como você conseguiu expor,
apresentar seu trabalho...
Eu fiquei com uma vontade de fazer exposição aqui e através de um amigo que se
prontificou a fazer essa intermediação e apresentou umas fotografias do meu
trabalho ao Marcos Ferreira dos Santos que também mostrou ao professor Canter. E
foi numa época que estavam procurando outras alternativas pra deixar o Centro
Cultural mais rico… Quanto mais cultura, obra de arte, dentro de espaços coletivos,
urbanos, mais rica é aquela comunidade. Eles aprovaram e foi uma das sensações
mais ricas de poder estar com as minhas serpentes perto das outras serpentes. E
todos foram muito receptivos com os meus trabalhos. Eu sinto uma satisfação
imensa quando eu olho para uma pilha, como essa sala que a gente está, com o
Cadernos da História da Ciência, que a capa é de uma xilogravura minha, é a
história da multiplicidade da gravura…
Cada edição vem com uma cor diferente. Enfim, essa aí é a ideia do mosaico que eu
monto. E eu aprendi muito aqui dentro. Sou agradecida pois me sinto inserida
exatamente como uma pecinha de mosaico aqui dentro. O mosaico é o tecido
conjuntivo exatamente como a pele também é.
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(M) Eu vi um dos vídeos que você recebia umas peles de cobras… era o
professor Canter que enviava?
Na primeira exposição eles me emprestaram muitas mudas e outras me
presentearam, tem uma que é laranja e outras branquinhas e elas me inspiram
também, elas se assemelham a uma renda e a minha gravura atual é muito parecida
com renda. A minha avó fazia crochê e a outra usava muita roupa de crochê, então
meu imaginário se enriqueceu desde essa época, a linha circulando pelas pernas da
minha avó, parecendo uma dança. A linha da vida também é assim.
E o significado dela é muito representativo, se ela não trocar a muda ela não cresce.
Daí que eu comecei a entender o Deus mudança, daquela música do Gil. A
mudança tem que te dar a muda para poder evoluir. Como a redescoberta: tirar e
descobrir de novo.

(M) Parece algo impossível mas quando você assiste a construção desse
“tapete” de mosaico, que você fez ao lado do Museu Histórico, você tem a
certeza de que é mágico! O que você fez foi algo impressionante com o
trabalho maravilhoso mas todo o processo anterior, foi inspirador
Fico feliz porque nesses 2 anos, porque essas 3 toneladas e mais esses 75 adultos
e 60 e poucas crianças, e eu tenho tudo, o nome das pessoas e a autoria dos
mosaicos. Todo mundo fazia com satisfação. Às vezes vinha um grupo, outras vezes
vinham pessoas sozinhas, eu não conhecia todas elas... Eu não tinha internet
naquela época, então foi tudo de boca a boca: eu falei com artistas muito
consagrados, que nem a artista austríaca que mora no Rio Grande do Sul, que é a
Maria Tomaselli, e foi tudo voluntário. O material eu consegui comprar através da
venda de rifas, da venda das minhas obras, me empenhei, mas eu acredito muito
naquela frase do Fernando Pessoa, “Deus quer, o homem sonha e a obra nasce”,
então quando a coisa é para acontecer, ela acontece. Você não consegue imaginar
a dimensão do trabalho quando está envolvida com o desenvolvimento. Da mesma
forma aconteceu com o meu parque, o Parque das Serpentes Encantadas, parece
que tudo já estava escrito mas eu nunca tinha pensado nisso mesmo porque eu
queria ter continuado a morar aqui em São Paulo, eu amo esta cidade!
O meu parque continua crescendo porque eu continuo trocando obras de arte com
outros artistas e eu tenho mais de 127 gravuras e esculturas de outros artistas.
Estou fazendo uma casinha de mosaicos, só de janelas de mosaicos, nós vamos
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colocar matrizes de cerâmica, lá no Parque. Eu gosto de refletir sobre isso, que nós
todos somos uma matriz, o nosso corpo, e o espelho reflete essa imagem. Se não
fosse a xilogravura não teria chegado na fotografia que grava na luz; então o
mosaico se assemelha ao pixel que está ligado na gravura, é como se fosse o
passado ligado ao presente.
(M) Qual foi seu objetivo ao construir essa obra de arte aqui no Instituto
Butantan?
Segundo um pensamento que eu tenho “a vida tem a cor que você pinta”, eu sempre
me preocupei que esta cidade é muito cinza, especialmente nos dias nublados e eu
queria deixar tudo mais colorido e acredito que os mosaicos deixaram o Butantan
mais bonito, e ainda juntou as duas realidades: a da ciência com a arte. Alguém um
dia me falou que essa criatividade dos cientistas que estão aqui é super importante,
porque ele tem que apostar nas hipóteses, eu também fico nas hipóteses de criação,
será que eu faço, será que eu não faço, porque pode acontecer comigo no final do
trabalho, dar errado… E como ontem as crianças da CCI participando, achei lindo,
elas bateram uma pedrinha e escolheram o pedaço para colocar no desenho, então
junta a história de participação de um grande coletivo, sendo cada um, uma pecinha
também!

(M) Tem alguma obra em especial que você queira contar como foi o processo
de criação? Qual seu significado?
Eu achei muito interessante que agora chegando na nova sala do professor Canter
ele conseguiu achar a primeira xilogravura que eu fiz aqui para a exposição de 1996.
E ele não sabia disso. A vida é cíclica. Eu consegui encontrar nesse final de semana
vários amigos que completamos 25 anos de amizade, fazendo 10 anos que eu fiz a
Praça, a exposição que eu fiz aqui no Butantan eu fiz em 96... Parece que existe
mesmo um ciclo. E eu me emocionei de ver porque nem tenho mais aquela
xilogravura que está na sala do professor Canter. A obra de arte fala tanto do
homem, precisa-se dela pra ter referência de história. Eu gosto de dar aula de
história da arte da pré-história, não tem como afirmar muitas coisas mas ali a
imaginação pode crescer, criar, imaginar... E eu sempre conto para as crianças que
vão lá em casa ver os mosaicos, todos os caçadores eram nômades, não se sabe se
era homem ou mulher, mas quando voltavam para casa ou para a gruta, alguém via
os pés bem sujos do caçador, então o outro botava um monte de pedrinha, como se
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fosse um tapetinho, para o outro companheiro poder limpar os pezinhos ao entrar.
Essa obra parece que formou um “Oroboro”, a primeira que eu fiz em São Paulo e é
a primeira que eu encontro agora quando retorno: ela é muito interessante pois foi
feita com 4 matrizes e cada matriz tem uma pele diferente, deve ter um sentido
maior porque eu trabalho com o subjetivo e muito com o empírico também. Na
composição é que tenho um pensamento mais formal porque eu sei que no
equilíbrio ninguém poderia fazer do jeito que eu faço: isso é a minha assinatura. Eu
também gosto de ver as que estão na Biblioteca. É que eu sou muito suspeita, sou
muito mãezona dos meus trabalhos, eu sou feliz de poder ter tempo para aquilo que
me dedico e me dá prazer.

(N) Essas representações, pelo lado da Psicologia, pelas Religiões, você falou
do Oroboro, das Mandalas, você leu Jung, você estudou Jung? O que você
acha dele?
Eu gosto bastante dele porque ele respeita a interpretação através da obra. Ele
mesmo tirava férias para desenhar, para pintar, para se voltar para dentro de si e
tirar algo, mesmo que não tivesse lógica. Uma coisa interessante: eu estava no
Himalaia a 1.720 metros de altitude, lá não tem material mas eles improvisam com
um tipo de farinha branca e começam a pintar a casa como também quando fui ao
deserto do Thar na Índia em Razastan, eles não tem flores, mas eles utilizam uma
argila do deserto para formar as casas junto com outro pigmento e eles desenham
flores: eu acho que é uma necessidade do homem de conviver com flores, com arte.
Eu comecei a fazer lá na minha casa o mosaico e depois fiz aqui e comecei a deixar
meu parque mais bonito: porque percebi que as pessoas iam lá para comprar
gravura. Em Porto Alegre sou bem conhecida e comecei a refletir em como deixar o
parque mais interessante para que as pessoas tivessem interesse em conhecê-lo. E
não paro mais de pensar e fazer isso. Eu conheci em Gramado o Jardim do parque
Knor, mas não existe mais. Quem fez aquele jardim foi o Burle Marx e é uma história
de amor, que ele era piloto da Varig, e ela não podia caminhar e o meu filho teve
uma época que ele ficou doente e eu comecei a ir lá. O mosaico surgiu porque eu
tinha que ficar muito tempo em casa e não podia mais fazer minhas viagens... Eu
entro dentro de um carro, eu entro dentro de um avião, é uma serpente que está me
levando, é muito real isso para mim. Eu sinto que a serpente é o livro da minha vida,
cada escama, é muito simbólico... Em Angola, coloca-se a serpente de madeira em
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cima da cama quando a mulher quer engravidar; eu tinha 70 matrizes de serpente e
eu engravidei no último dia da exposição do Butantan e agora vai explicar, acho que
não tem Ciência pra explicar isso. O Marcos Ferreira dos Santos disse que essa
invenção da minha avó vai se tornar um mito, como o Saci Pererê. As pessoas que
eu atinjo, que nem as crianças ontem, elas ficaram um pouco com essa ideia da
possibilidade de criar um mundo...

(M) Você doou por volta de 60 obras para o Instituto Butantan. e eu percebi que
você montou vários acervos nas escolas de Novo Hamburgo. Você parece
gostar de compartilhar seu trabalho com as pessoas…
Isso e todos os mosaicos. Eu tenho que dividir porque aí se multiplica, e com isso eu
estive em duas Bienais em Cuba, em bienais do 3º Mundo e agora a gente percebe
como as pessoas vão tirando fotografia. E tem aquela história do filme de Natureza
Selvagem que ele conclui que se ele tivesse dividido a vida e o conhecimento dele
com outras pessoas também teria tido mais afeto. Eu ensino todo mundo, nas duas
exposições de xilo, eu ensinei e agora na de mosaico.

(N) Essa coisa do masculino e do feminino como é que você vê na sua obra,
porque essas suas referências tem um Anima muito forte né. O Animus me
parece menos. Como você vê essa relação? É o que compõe. Tem o masculino
e o feminino como tem todo mundo mas tem mais preponderância...
Eu fico feliz que você está dizendo isso porque eu não me sinto uma pessoa que
atraia muito as pessoas mas todo mundo diz que o meu trabalho tem muita sedução,
talvez eu coloque ali o feminino, é que a sinuosidade, ela é muito fácil pra mim, é
como a fumaça do incenso. Eu acho que eu fui para esses países com línguas que
eu não conseguia falar, para a observação do movimento. Eu me lembro que
quando eu estava no deserto no Thar, as mulheres andam de um jeito pois tem que
equilibrar um vaso na cabeça, é toda Jeannie é um gênio, parecendo uma serpente
dançando. É um lado que eu vou trabalhando, eu gosto desse diálogo com a obra:
está bonito, não está legal. Para mim a obra é um sujeito também, só que nessa
relação ela é muito mais de projeção do que em alguma coisa que eu termine. Eu
lembro que quando eu vim trabalhar aqui na Bienal na 22ª, acho que em 96, eu fazia
aqui 3 tipos de monitoria, que eu inventei, uma que eu aprendi, que era a ideia do
artista e eu tive aula com os professores e artistas do Brasil e a outra eu conversava
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com os artistas estrangeiros e eu queria saber o que eles queriam dizer e a outra eu
percebi que tinha um grupo que queria se emocionar. Digamos que a parte formal é
mais a parte técnica e a parte do imaginário é o que eu mais me derreto. Quando
voltar para o Rio Grande do Sul, vou olhar com mais atenção para perceber, não sei
porque também… também falando pensando em voz alta… não tive muito a
presença do meu pai, filha afastada de irmãos, com avós bem fazejas mas que elas
faziam muitas coisas com linha, com crochê, tricô, bordado, talvez por essas
atividades, já poder brincar com isso e talvez por não ter desenvolvido o feminino
para o lado de fora mais para o lado de dentro, impresso no meu trabalho. Pode
ser...

(N) Claudia, agora o que você quer acrescentar...
Eu acho que já falei de tudo mas eu queria falar da gratidão pois eu tinha alguns
sonhos de criança que se realizaram mas a gente nunca imagina que isso pode se
tornar real e quando vejo as crianças eu me lembro desses meus sonhos... Eu fui no
Museu de Microbiologia e vi os adolescentes mexendo nas pipetas e fiquei
imaginando quantos vão se decidir que é isso que querem fazer profissionalmente.
Eu fico me lembrando que eu não conseguia parar de desenhar, dentro da minha
mochila, esse tempo que eu vou ficar no aeroporto eu não consigo parar de
desenhar camiseta porque se as pessoas não vão mais ter dinheiro para ir ao teatro,
eu vou pintar muita camiseta que elas vão poder ver a diferença entre um e outro,
porque a xilo tem a multiplicidade e sempre fica mais barato e o mosaico é para todo
mundo… Por que a Renascença foi tão importante? Porque o Leonardo da Vinci,
porque eram os empresários que tinham grana faziam propaganda através da arte.
Quando eu vim no sábado aqui, eu vi a influência e elas ficaram brincando na praça
eu senti, olha que complementação, você sai de uma história e entra em outra com
quebra-cabeça diferente. Eu tive 175 pessoas entre crianças, e você está lidando
com o coração de cada uma delas, a vivência de uma vida inteira em um trabalho,
eu não sei como medir senão eu não voltava mais aqui.

(N) A sua fala é muito bonita, a gente está gravando e depois vai passar para a
escrita. Você não pensou em escrever?
Eu estou escrevendo! A minha avó era poetisa também.
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(N) Eu tenho um amigo, que é arquiteto, eu pedi pra ele ler alguns poemas
meus e fazer umas ilustrações. A tua poesia está aqui e ele fez uma gravura
muito bonita que está aqui no meio.
As palavras parecem tão pouquinho né?
A primeira xilogravura, que eu comentei porque ela saiu em uma revista de arte
pena que não tem mais essa revista, eu não tinha pensado ainda no parque.
Acho que vou colocar essa poesia no Parque, porque eu moro no começo da Mata
Atlântica e o Dalí descobriu que existem 28 tonalidades de verde, e é o que eu mais
chamo a atenção quando as pessoas visitam lá.

Obrigada Claudia.
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Textualização da Entrevista Suzana Cesar Gouveia Fernandes

Textualização Entrevista Suzana Cesar Gouveia Fernandes
Local: Laboratório Especial de História da Ciência, na Vila dos Funcionários,
casa 56
Data: 14 de janeiro de 2019
Entrevista por Márcia Homem de Melo Genovese

Qual o seu nome, local e data de nascimento?
Meu nome é Suzana Cesar Gouveia Fernandes, eu nasci em São Paulo, no dia 27
de maio de 1970.

Conta um pouco sobre sua formação e de quando entrou no Instituto
Butantan.
Eu sou Historiadora, eu me formei em 1995, fiz Bacharelado em História e
Licenciatura, a intenção era sempre trabalhar com acervos, desde que eu estava na
escola no ensino médio, a intenção era trabalhar com diferentes acervos. Na
verdade eu estudei em uma escola que dava oportunidade para você ter
experiências, oferecia algumas matérias optativas e uma delas era para trabalhar
com acervos em museus. E veio daí essa vontade de trabalhar com acervos.
Inicialmente eu fui para a Arqueologia com acervos arqueológicos, mas é uma área
difícil, depois fui estagiar, já na graduação, na área de Museus e fui também
prestadora de serviços dentro de museus: no Museu Paulista, no Museu Pátio do
Colégio. E depois que fiz mestrado em Arqueologia, eu fui de vez para a área de
museus. Inicialmente no Museu Histórico do Instituto Butantan e depois trabalhando
com acervo no Núcleo de Documentação do mesmo Instituto.

Estou pesquisando sobre os trabalhos desenvolvidos pela artista plástica
Cláudia Sperb, que fez algumas exposições aqui no Instituto Butantan, uma
das exposições foi durante a sua gestão como Diretora do Museu Histórico,
em setembro de 2005. Ela fez uma no lançamento da revista “Cadernos de
História da Ciência”, essa que eu fiquei na dúvida se você estava lá na época,
pelo menos está nas fotos…
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Quando eu entrei no Instituto Butantan, entrei como pesquisadora, não entrei como
diretora do Museu. Eu me tornei Diretora do Museu. Porque como eu era do museu,
era eu e o Alexandre, que era do Administrativo. Logo depois, uns 4 ou 5 meses
depois, o professor Canter - que era então o Diretor da Divisão Cultural, meu chefe,
me chamou e disse: agora você assume a direção do museu porque você já é
pesquisadora, está trabalhando nele. Então eu assumi logo depois que eu entrei
mas eu não me lembro exatamente da exposição da Cláudia para o lançamento do
caderno. Eu não sei se eu já era diretora ou eu estava como pesquisadora. Quando
eu entrei no Butantan, uns meses antes de assumir minha função, tive a
oportunidade de entrar como colaboradora no Laboratório Especial da História da
Ciência. Eu tinha passado no concurso mas não tinha assumido ainda. E eu não
lembro exatamente como eu tinha conhecido o dr. Nelson Ibañez, o diretor do
Laboratório, mas eu entrei no Laboratório como colaboradora. Participava das
reuniões, discutia, eu lembro que a questão da revista do Caderno da História da
Ciência tinha acabado de começar porque o primeiro volume é de 2005, então eu
lembro que estava nessa discussão, conhecendo as pessoas, interagindo com elas
logo no começo. Eu entrei no 2º semestre de 2005. Foi mais para o final do ano de
2005.
Foi em setembro de 2005 o lançamento da revista “Cadernos de História da
Ciência”, editada pelo Laboratório Especial da Ciência, e ela estava lá. Porque
a xilo da capa, a imagem dela estava lá.
Ela era a capa. Eu lembro de tudo isso. Eu participei de tudo isso. Na época não
estava trabalhando com o que eu efetivamente achava que o Museu Histórico (MH)
deveria ser. Isso eu fiz nos anos seguintes, que eram as exposições temporárias, a
relação com o público interno… Isso tudo eu fui fazendo a partir de 2006. Eu não
desenvolvi isso exatamente quando eu entrei. E essa exposição, do lançamento do
caderno, provavelmente foi uma coisa do qual eu não participei ativamente.

Por que aconteceu no Museu Histórico?
Porque o diretor do Laboratório Especial da Ciência, o dr Nelson Ibañez, era o vicediretor do Butantan, ele atuava nessas 2 frentes nesse. O que o Laboratório precisa
em termos de espaço para divulgação e naquele momento era um espaço disponível
para ter um lançamento e o que o Instituto Butantan poderia oferecer. Porque era
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tanto o diretor de um quanto o vice-diretor de outro. Basicamente o pensamento foi,
vamos fazer no Museu Histórico, tem a ver com História e caderno de História da
Ciência, tem aquele espaço, a gente faz a exposição também, acho que foi mais um
jogo nesse sentido ali para apresentar. Era uma oportunidade para as pessoas
entrarem no Museu Histórico, sem dúvida. As pessoas entravam pouco no Museu
Histórico. O Museu Histórico tinha pouca visibilidade mas ao mesmo tempo era uma
forma de também lançar o Caderno de História da Ciência, em um espaço que
historicamente é um espaço importante para a Instituição. É o local de fundação do
Instituto. Eu participei muito pouco deste processo.

Em fevereiro de 2008, a Cláudia retornou ao Instituto Butantan, dessa vez com
o “tapete” de mosaicos. Como foi a logística e organização para a implantação
dele? Como envolveu os funcionários do instituto? Porque ela teve uma
logística lá, trouxe pra cá mas aqui também teve um trabalho bem árduo, pelas
fotos que eu vi. Ela tem uma filmagem no caderno que ela publicou e deu para
acompanhar e o que representou esse trabalho internamente?
A gente tinha como objetivo fazer que o Instituto interagisse com aquele espaço do
Museu. A preocupação sempre foi essa. Aquele museu é acanhado, é pequeno, é
tão antiquada, como é que eu começo a pensar em uma reformulação para aquele
museu? Se eu não sei o que ele representa internamente, não vou também ficar
pensando em uma megaexposição nova, ou o que aquele espaço pode oferecer
para o Instituto. Essa interação era o mais importante para fazer lá. E essas
interações aconteceram de diversas formas. Desde a interação com o Laboratório
Especial da Ciência e até com a interação com temas caros de interesse do Instituto
Butantan. A gente sempre procurava temas que se relacionavam com os temas dos
Laboratórios da Instituição. Nós chamávamos os pesquisadores desses laboratórios
para participar das exposições. Não eram só ações educativas. Elas sempre tinham
um viés um pouco mais institucional mesmo, trabalhando com história institucional lá
dentro. A gente não pensava só em uma exposição que versasse só nos
equipamentos dos laboratórios ou falasse um pouco da história dos laboratórios. Era
sempre a história dos laboratórios tendo em vista a história institucional. A gente
estava sempre buscando essas deixas, para a gente se apropriar e ao mesmo
tempo fazer com que as pessoas se apropriassem dentro do Museu Histórico.
Dentro desse cenário, a Cláudia Sperb, que já tinha um histórico dentro da
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Instituição e já tinha uma relação muito próxima com o Professor Canter, ele que
chamava ela para visitá-lo, ele que fazia o convite, tinha também a temática das
serpentes através da arte, através de outras formas de se ver aquele animal, através
da criatividade, através dos mitos, outras histórias. Sendo assim, optamos em nos
apropriar também, fazer com que as pessoas frequentem esse espaço ao mesmo
tempo tinha aquela praça ao lado do museu, a praça Vital Brazil, que era uma praça
muito pouco utilizada, era mais utilizada até pelos funcionários do museu que pelos
visitantes do parque, as pessoas circulavam por ali mas não tinha nada para ver, em
uma situação muito rápida, mais de entrada e saída do museu. Ela na verdade não
pertencia ao Museu Histórico mas estaria apropriada neste momento, estaria ligada
com a exposição da Claudia no MH. Para o Museu Histórico, foi muito interessante.
Antecipei algumas situações com a minha equipe e pensamos em um local para
descanso, outro para reuniões, um lugar para armazenar o material que já veio
pronto nas talagarças. A Engenharia foi muito mobilizada naquele momento,
atuando de forma significativa, para criar junto a Claudia e sua equipe como seria
esse tapete de mosaicos, porque o chão estava todo quebrado, não estava
preparado para receber um “piso”. Sendo assim, trabalharam de uma forma bem
casada com a Claudia, para que os mosaicos ficassem bem fixos. Que iam sair
depois de um tempo a gente sabia, a própria Cláudia sabia disso mas a gente não
sabia o quão rápido isso iria acontecer e a ideia era também que as pessoas
pisassem em cima. Não era que ficassem do lado na grama como se não pudessem
pisar naquelas obras, são obras de arte para andar de bicicleta em cima, pisar. A
Engenharia acompanhou de perto a construção dos mosaicos e foi muito bacana o
envolvimento de todos. Nós fechamos o Museu naquele período e o público na
verdade, em vez de visitar o Museu, vinha para participar da construção do mosaico.
A Cláudia, você a conheceu, sempre foi muito aberta à participação das pessoas,
com as crianças então ela estimula muito… Os pais perguntavam se podiam fazer
mosaico e ela colocava as crianças para fazer mosaico junto. No caso dos
educadores, na época eram monitores, todos eles participaram, todos eles dando a
sua contribuição para o mosaico, de cobra ou de outro bicho, que é do Instituto
Butantan. Foram quase 10 dias que o museu ficou fechado e só atendendo a
Cláudia e todos nós, inclusive os visitantes trabalhando nesse projeto comum que foi
a Praça Vital Brazil. Eu me lembro que foi um trabalhão, porque a Cláudia ficava de
sol a sol trabalhando. Cada um pedindo uma coisa, tinha-se muito trabalho. A partir
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do momento que alguém pedisse algum material para comprar, eu tinha que
preencher o formulário, o professor Canter assinar e a Engenharia providenciar.
Como não tínhamos muito a dimensão da quantidade de material necessário, nem
mesmo do tempo de execução desse trabalho, foi tudo muito corrido, cuidando de
toda a logística ali no momento enquanto as coisas iam acontecendo. Mas a
experiência e o resultado foi muito gratificante e acredito que foi um marco aqui no
Instituto, dando uma cara diferente para aquela praça, visibilidade e foi muito
positivo.

Como foi a participação dos funcionários na montagem dos mosaicos? Elas
iam chegando ou foi montada uma logística antes?
Eu avisei os monitores do MH para conversarem com a Cláudia e verificar a
necessidade de participar de uma oficina, uma vez que ninguém tinha experiência
com mosaicos. Mas deixei claro para eles que o MH estava fechado mas eles teriam
que atender o público na Praça e na ausência deles, auxiliar a Cláudia no que fosse
necessário. Mas a Cláudia é muito tranquila, ela fez uma oficina mas também tinham
as pessoas que iam chegando e ela ia explicando na hora, não tinha muito uma
regra. Ela sempre soube agregar as pessoas. O MH não tem sala para pesquisador
e eu quando era diretora, não ficava lá no museu 100% do meu tempo: ia lá, via se
estava tudo bem, conversava com os monitores, com os funcionários, mas
costumava ir com mais frequência quando as ações educativas estavam
começando, para ver se o que a gente tinha planejado estava correto mas a minha
sala de trabalho não era lá e no momento quando a Cláudia estava lá era a mesma
coisa, eu não ficava lá o tempo todo. Eu acompanhava um pouco, perguntava para a
Cláudia se precisava de alguma coisa mas eu também precisava trabalhar no
computador. A nossa parte era mais da logística do que do mosaico. Do mosaico ela
deu conta totalmente. Todo mundo que quis participar da Instituição participou.

Mas aí foi combinado diretamente com ela?
Diretamente conversando com ela. E não teve problema nenhum sendo dessa
forma. Nem mesmo tivemos que limitar o acesso das pessoas que entravam na
Praça. Foi totalmente aberto. Tanto para o público da Instituição como para o público
externo. As pessoas estavam andando, visitando o Museu Biológico, o Museu de
Micro, passavam ali também. Foi muito tranquilo. Depois do intensivão de mosaicos,
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a gente fez uma exposição lá dentro. Daí não eram mosaicos, eram as xilogravuras.
Que ela já tinha trazido, grande parte delas, que ela tinha feito já há algum tempo e
o professor Canter já tinha visto e outras novas. Então foi a inauguração da nova
Praça junto com a inauguração dessa nova exposição dentro do MH.

Como você vê agora o projeto de restauração da Praça?
Quando eu saí do MH em 2010, alguns fragmentos já estavam saindo, quebrando e
se perdendo, nós tínhamos uma preocupação muito grande de todo final da tarde
passar lá na praça e coletar o que estivesse solto. A gente tinha a intenção de tentar
colar de novo, coisa que nunca deu certo. Mobilizar a Engenharia pra fazer isso
frente a todas as outras coisas de edificação que eles tem para fazer, a gente nunca
conseguiu mas mesmo assim por muito tempo coletamos esses caquinhos com a
esperança de poder colar novamente... Alguns ficaram mais fragilizados que outros,
principalmente os desenhos do caminho central, porque as pessoas passam mais
ali. Agora que dá para fazer isso, com ideias novas, propostas novas e mesmo com
o amadurecimento da própria artista, eu percebi que ela trouxe outras ideias dessa
vez, outras técnicas, outras possibilidades, é muito interessante. O mais bacana de
tudo e o mérito é do professor Canter nesse sentido é essa relação duradoura que
uma artista plástica tem com o Instituto. Ter essa história feliz de um trabalho que
ela ama fazer com técnicas diversas e conseguir desenvolver isso no Butantan ao
longo desse tempo… A Praça é um projeto duradouro: não é uma exposição que
fica 6 meses e sai, é mais efetivo e que representa o Butantan. Eu vejo com super
bons olhos o retorno dela e refazer o que está destruído e colocar novos desenhos.

É um contraste grande com o Museu Histórico…
Essa Praça mudou tudo no MH. A frequência da praça muda em relação ao museu,
não estou falando das pessoas só frequentarem a praça e não entrarem no museu,
mas já muda. Mesmo que aconteça, isso já muda. A gente tinha muito o discurso de
que o museu ficava isolado no Butantan e eu me lembro de também reproduzir esse
discurso. Ficava em um lugar isolado, sempre longe porque o Museu de Micro e o
Museu Biológico ficam virados para perto da entrada, e a gente está mais próximo
da entrada da USP. Mas uma praça muda isso completamente. As pessoas
começaram a circular por ali. No final de semana as pessoas ficam tanto no
heliponto que é um lugar de encontro, lugar de jogar bola, sentar, fazer lanche mas
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também na Praça Vital Brazil, coisa que antes não se fazia. Hoje de fato não é
importante se o público que está ali na praça está frequentando o museu ou não, a
verdade é que ele está ali perto, circulando pelo Instituto Butantan inteiro e claro que
é uma atração. São trabalhos lindos que ela fez, e acabou mudando tudo para o
museu. Eu consigo ver a diferença de frequência de público que forma pelo parque,
é muito diferenciada, antes do mosaico e com a criação do mosaico. Isso muda
mesmo e isso é muito bom. Os visitantes passam pelo Museu de Rua, passam pelo
Macacário, por onde eles forem para ir para a Praça, saber que podem brincar na
praça… Ter a possibilidade de levar as crianças para ver as obras de arte, os
adultos também prestigiando, que é uma obra referência para qualquer pessoa que
goste de arte, já te dá dimensão do público que circula ali. É muito importante para o
Instituto ter os visitantes circulando por essas diversas atrações como também a
Casa Vital Brazil, a Casa da Diretoria, que são casas arquitetonicamente
importantes dentro do Instituto Butantan. Porque antes quando você falava que o
Museu Histórico fica naquela direção, nem sempre as pessoas iam mas agora o MH
fica junto com a praça Vital Brazil, e também tem o CDC, dessa forma vai mudando
um pouco esse cenário, sendo benéfica ao MH.

Alguma coisa que queira acrescentar, Suzana?
Quando eu saí do MH eu tentei não estar tão próxima do Museu, porque ele iria ter
outra direção e eu só iria atrapalhar. O importante neste sentido é quando a gente
sabe quando é o fim do nosso trabalho, de uma forma alegre, não é de uma forma
triste que eu estou falando. Eu saí do Museu, outra pessoa entrou e agora é a
história dela que começou… Neste momento começou outra história da minha
carreira, sendo que eu realmente me afastei muito do MH e não lembro mais das
coisas… Eu acho que eu até sou boa de memória mas agora estou começando a
me questionar essas coisas de datas, algumas perguntas que você me fez, eu não
lembro, eu teria que resgatar essas coisas, de fato naquele momento que eu estava
no museu eu saberia te dizer muito facilmente, mas agora estou distante há 8 anos
do museu já não lembro tão bem... Eu lembro que eu participei até certo ponto mas
o Canter que muito se envolveu com a vinda dela e com essas discussões sobre
financiamento, passagem aérea, estadia. A minha parte foi deixar o MH aberto para
este evento e contribuir para o que fosse necessário.
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Mas tinha uns documentos no MH que a Adriana disponibilizou, cópias de email que estavam impressos, então deu para resgatar sim. Tem aquele Marcos
Ferreira Santos que você comentou…
Nessa época dos mosaicos ele já não era mais o braço direito do Canter. Ele já
estava na USP. Aliás, quando eu entrei no Butantan ele já não estava mais. Mas ele
era o braço direito do professor Canter na Divisão Cultural durante alguns anos.
Então na primeira exposição que ela veio pra cá, em 1996, ele acompanhou…
Com certeza era ele. Ele era muito próximo dela. Ficaram muito amigos e eu sei que
em 2005 ele já não estava mais. Eu o conhecia porque ele era orientador de uma
amiga minha mas eu não o conheci aqui dentro do Butantan Eu sabia que ele tinha
passagem aqui no Butantan e que saiu para ir para a USP e o professor Canter
falava muito quando eu entrei, explicando o que era a Divisão Cultural para me
deixar mais familiarizada, e contava que quem trabalhava muito próximo com ele era
o Marcos. Agora nessa época ele veio, teve o lançamento da praça com bolo, uma
comemoração e ele esteve presente, fez mosaico, dessa vez agora em 2018, ele
também fez mosaico com ela, no final de semana quando eu vim. Então assim ele
criou uma amizade com ela. Mas o mais legal disso é que eu peguei essa fase do
professor Canter recuperando essas pessoas que de uma certa forma já vinham
trabalhando no Instituto Butantan, já vinham colaborando com o Instituto Butantan e
a Cláudia é um exemplo disso. É uma pessoa que enquanto o Canter estiver
trabalhando aqui, vai estar sempre vindo, com a maior disposição e espero que
quando o Canter não estiver mais, outra pessoa assuma esse lugar porque é isso
que faz os projetos bacanas, as pessoas terem essa possibilidade de retornarem,
projetos diferentes, tempos diferentes mas sempre com aquele mesmo fio condutor,
com a mesma identidade da pessoa e a Cláudia tem isso, seja com os mosaicos
seja com as xilos ela sempre tem essa mesma identidade que é trabalhar com os
mitos, com a imaginação das pessoas em relação aos animais. Os animais e as
flores, os animais dentro do táxi, toda essa criatividade que a arte proporciona.

Obrigada, Suzana.
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Textualização da Entrevista do Professor Henrique Moisés Canter
Textualização Entrevista Professor Henrique Moisés Canter
Data: dia 21 de janeiro de 2019,
Local: prédio novo da Administração do Instituto Butantan, USP
Entrevistadora: Márcia Homem de Melo Genovese

Qual o seu nome, local e data de nascimento?
Meu nome completo é Henrique Moisés Canter e eu sou natural de Porto Alegre, Rio
Grande do Sul, nasci em 15 de junho de 1938.

Conta um pouco de sua formação.
Minha formação é um curso que hoje em dia já não consta nos currículos. Meu curso
foi História Natural, que deu lugar a Biologia. Quando eu estava no 2º ano na
universidade houve essa mudança curricular. Os alunos que estavam no meio do
curso eles podiam optar em concluir o curso como História Natural ou passavam
para o curso de Biologia. Eu optei por continuar na História Natural. A diferença era
muito pequena, por exemplo, na História Natural nós tínhamos disciplinas como
Geologia, Petrografia e Mineralogia. Essas disciplinas não tinham no curso de
Biologia, que por sua vez tinha Bioquímica e outras para completar o currículo. Eu
sou formado em História Natural, atual Biologia. Muito pouca gente sabe da
mudança que houve.

A artista Cláudia Sperb, a qual estou pesquisando, esteve diversas vezes aqui
no Instituto Butantan. Como foi o acesso dela ao Ibu?
Enquanto ela estava em SP, ela teve contato com alguns artistas, eu me lembro
especialmente do Chico Cesar, um artista muito completo, compositor, montava
exposições tb… E um deles sugeriu que ela procurasse o Butantan… Precisamente
qual deles não sei te dizer, com toda sinceridade… Ela deve ter vindo me procurar
porque eu era o responsável por essa área no Instituto lá na Divisão Cultural. E ela
fazia naquela época não os mosaicos como ela fez na praça, mas fazia xilogravuras
e a partir desse contato, nós a convidamos e ela fez uma exposição aqui no Instituto
Butantan, Serpentes, que foi a 1ª exposição dela aqui no Instituto sendo muito bem
sucedida. Eu me lembro que a exposição foi montada originalmente no MH, ficou
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certo tempo lá e ela fez amizade conosco, e - você a conheceu -, é uma pessoa
muito sociável e ela logo fez amizades. Naquela época eu tinha na organização da
Divisão, o Centro de Cultura e quem exercia essa função era o Marcos Ferreira dos
Santos que também acabou se tornando grande amigo da Cláudia. A minha grande
esperança era que ele me sucedesse aqui na Divisão Cultural mas no fim passou
em um concurso na Faculdade de Educação da USP e foi para lá. Nós terminamos
essa exposição inicial e ela voltou para o Rio Grande do Sul mas antes nos pediu
uma quantidade razoável de material didático: folhetos, cartazes, livretos para
distribuir, não tenho bem certeza, se foi em Novo Hamburgo ou São Leopoldo. Em
contrapartida ela doaria a exposição de xilogravuras, a coleção completa aqui
exposta, que estavam emolduradas. Eu e o Marcos decidimos distribuí-las para as
diversas áreas do Instituto. Circulando pelos Laboratórios, você vai encontrar várias
xilogravuras: tem na Diretoria, na Biblioteca, no Museu Biológico, em vários lugares.

Por que o convite para ela expor aqui?
Através de nosso primeiro contato com ela, percebemos sua ligação com as
serpentes, bem propício aos propósitos do Instituto Butantan e também pela
qualidade do material. Ela nos contou da história da avó: que as serpentes arrotam
flores. Isso nos motivou a montar a exposição Serpentes aqui no Instituto. Naquela
época fazíamos muitas exposições temporárias no Museu Histórico, lá possui vários
painéis móveis, há espaço suficiente para que se monte uma exposição temporária
e porque não fazer uma com xilogravuras mostrando serpentes?
Como o senhor teve a ideia dela fazer um “tapete” de mosaicos aqui na praça
ao lado do Museu Histórico? Qual era o objetivo?
Quando foi feito essa segunda exposição, em setembro de 2005, aconteceu no fim
da tarde no Museu Histórico e foi também o lançamento do Caderno de História da
Ciência. Houve um rápido coquetel e ela me mostrou uma revista na qual divulgava
um caminho de mosaico que ia para a casa dela; fomos até a porta do Museu
Histórico, a que dava para a Praça. Fomos dar uma olhada na conformação da
praça e tive a ideia de convidá-la a realizar um projeto semelhante nas ruazinhas
que formam a praça e claro que a Cláudia adorou a ideia. Após essa exposição, ela
nos enviou um e-mail avisando que estava providenciando o desenvolvimento dos
mosaicos. Ela convocou um número grande de pessoas da região em que mora.
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Reuniu as pessoas no ateliê dela, ofereceu o material e as instruções para que
todos pudessem participar. Chegou um ponto que ela ficou pronta. Ela se comunicou
avisando que iria mandar trazer os mosaicos. O pai dela tinha uma transportadora lá
no Rio Grande. Ele já tinha colaborado da primeira vez que ela doou aquelas xilos,
ele arranjou o transporte de lá para cá porque é muito dispendioso. Nem o Butantan
e nem ela tinham como pagar e o pai fez esse agrado. Um belo dia, eu estava lá na
Divisão Cultural e me telefonaram avisando que havia chegado um caminhão de
transporte no MH trazendo coisas da Cláudia Sperb. Percebendo a dificuldade em
retirar o material do caminhão, por se tratar de peças delicadas e pesadas, os
mosaicos eram colados na talagarça; imediatamente liguei para a Produção para
emprestarem a empilhadeira, aquela que utilizam para descarregar as caixas de
ovos. Ela entra por baixo do material e transporta. Tivemos a colaboração muito
efetiva da equipe de Engenharia aqui do Instituto, que logo se dispuseram a ajudar.
Eles prepararam o terreno para receber os mosaicos para que no aniversário do
Butantan de 2008 estivesse tudo pronto. Ou seja, três anos depois que ela tinha
estado aqui, foi instalado a Praça Fragmentos e Sentimentos e que agora com o
passar do tempo - no ano passado completaram-se 10 anos. Como não houve uma
manutenção adequada, vários dos fragmentos se soltaram, alguns a chefe do
Museu Histórico, a Adriana ela foi guardando, mas chegou um momento que muitos
se soltaram e acabaram se perdendo. No ano passado em março (março de 2018),
eu falei para o pessoal do Conselho de Cultura, do qual sou membro, que se não
fizéssemos a recuperação da Praça, iria chegar um momento que ela ficaria
irrecuperável. Eu entrei em contato com a Cláudia, mas apenas em setembro
consegui combinar para que voltasse ao Instituto.

O senhor teve algum objetivo específico para transformar aquela praça porque
ela deu outra cara para Praça.
A ideia que eu tive foi quando vi o acesso da casa dela: eu fiquei encantado com
aquela imagem. Até então, era uma praça chamada Vital Brazil e mais nada. E
agora tinha outra coisa: quando eu conversei com ela, sugeri que ela fizesse um
mosaico abordando as atividades ou animais que desenvolvemos aqui no Instituto.
Ela deu asas a sua criatividade e criou escorpião, aranha, cobra e até algumas
figuras que podem não dizer diretamente ao Instituto mas são lagartos, ofídios, que
se enquadram muito bem. E aquele mosaico que tem lá no fundo da praça, vertical,
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ela foi montada alguns meses depois, que é o casamento da cobra entrelaçada. E
veja, pelo simples fato dela ser vertical e ninguém pisar em cima, ele se mantém
íntegro até hoje, não precisando de nenhuma intervenção, mantém-se do mesmo
jeito que foi instalado.

O senhor ficou satisfeito com o resultado?
Eu acabei fazendo amizade com ela mas acima de tudo, ela tem uma afinidade
especial com o Butantan. Se tem afinidade e tem vontade de casar então porque a
gente não casa? Foi um casamento feliz e ela já me mandou um e-mail oferecendo
uma outra exposição, dessa vez uma exposição diferente de cobra. Estamos com
ideia também dela fazer uns mosaicos na parede branca do Museu de Microbiologia,
na parte externa do museu. Ela fotografou várias figuras de microorganismos: de
uma ameba, de um vírus, de uma bactéria. Vai ter 3 metros de altura por 1 de
largura e estou ansioso para ver o que que ela desenvolverá! Mas talvez não seja
agora na vinda dela em fevereiro porque ela quer começar e ter certeza que dará
tempo de finalizar na mesma estadia. Porque ela está com viagem marcada para
Portugal novamente. Ela foi considerada uma das 200 melhores xilogravuristas pela
China. Agora ela introduziu detalhes: ela fazia sempre em branco e preto na primeira
exposição e na segunda tinha uma ou outra cor mas agora ela acrescentou muitas
cores.

Como foi coordenar a participação dos funcionários aqui do instituto? Teve
um impacto positivo internamente?
Eu acho que teve porque acabou saindo tudo como a gente gostaria que tivesse
saído mas nesse aspecto eu fui o que menos colaborou. Eu sabia que estava sendo
feito e naquela ocasião, a Suzana Fernandes era a responsável pelo Museu
Histórico. Ela e outras pessoas acabaram acompanhando como por exemplo a
doutora Fan Hui, que estava sempre lá no Museu Histórico: ela era do hospital Vital
Brazil e também do atual Laboratório Especial da Ciência, e a Myriam Caleffo. Elas
se incumbiram de ajudar a Cláudia e organizaram toda a logística para o
desenvolvimento dos mosaicos na Praça. Resolveram fazer a oficina de instalação
na qual colaboraram não só funcionários como também pessoas que visitavam o
Butantan. Agora quanto a instalação dos mosaicos e o preparo do contrapiso foi o
pessoal da engenharia do Instituto Butantan. O atual chefe que é o Júlio Catani,
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ajudou agora em novembro, ele rejuntou o que foi feito, e já se dispôs a ajudá-la
quando ela retornar. Tanto que o retorno dela está casada com as férias dele. Nós
montamos uma barraca, exatamente como em 2008.

A ideia de restauração partiu do senhor?
Sim, a ideia foi minha e não sosseguei enquanto não os convenci a realizar a
restauração. Percebo atualmente uma grande diferença: antigamente não tínhamos
esse apoio que agora temos. Eu sei que agora de alguma forma acaba saindo.

O senhor enxergava o espaço da praça como integrante ao MH?
Não. Eu achava que era apenas uma praça.

O senhor como Diretor da Divisão Cultural valorizou a Arte, criou um diálogo
entre a Ciência aqui praticada com a Arte. O que o senhor pensa sobre isso.
O Butantan tem uma relação com a cultura muito grande sob vários aspectos. O
Cultural propriamente dito e o cultural exógeno - aquele que não foi feito aqui no
Butantan e a gente pode acolher. É uma maneira de tirar o pesquisador de dentro do
laboratório podendo desfrutar da arte ou fazendo exposições aqui dentro. Quando
eu ainda era diretor da Divisão Cultural nós fizemos durante mais de 10 anos a
Semana de Arte do Instituto Butantan. Então originalmente ela tinha 7 dias onde nós
fazíamos apresentações no auditório do Museu Biológico, de vários temas fazendo
os pesquisadores e os funcionários do Instituto como artistas e realizadores: tinha
exposição de bordados, de escultura, de poesia, de pintura. As pessoas eram
convocadas a expor aquilo que elas tinham como hobby ou como atividade
secundária. Não foi sozinho obviamente - aquele colega, o Marcos, que te falei me
ajudou demais, o professor Oswaldo Sant’ana, o Doutor Orlando, o doutor Benedito,
eles colaboravam tremendamente. Em 2001, nós ganhamos um prêmio de
instituição que realiza esse tipo de atividade. Eu trouxe outras exposições para cá,
da Ângela Leite, é uma xilogravurista também, ela veio através do professor Carlos
Jared, colaborador pesquisador muito dedicado do Instituto. Eu colaborei muito com
a introdução dessa atividade paralela cultural aqui no Butantan, não só de xilo, mas
pintura e encenação também. Nós estamos pensando em reviver a Semana de Arte
aqui.
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Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre a participação da dra Fan
e a Myriam, elas se propuseram a ajudar ou….
Elas frequentavam o Museu e viram que essa exposição ia ser realizada e com a
boa vontade delas, começaram a colaborar juntamente com os funcionários do MH
no auxílio a Cláudia e sua equipe. Outro detalhe: depois que a praça foi inaugurada
uma funcionária do Museu Histórico fez uma feijoada para comemorar as
conclusões das obras da praça.

E agora o que representa a Praça para o Instituto Butantan?
Ela se transformou em uma atração a mais. Já me falaram que viram no Google,
essa fotografia aérea... Quando eu entrei em contato com a Cláudia para que ela
colaborasse com a restauração da praça, enviei algumas imagens feitas através de
drone, pilotadas pelo meu neto. Desta forma ela teria condições de entender o real
estado da praça antes de vê-la pessoalmente e programar o que fosse necessário
para a restauração.

E essa exposição vai ser aonde de xilogravuras?
Nós compramos os azulejos da empresa Strufaldi para a realização dos mosaicos, o
Butantan foi retirá-los em Guarulhos. A Cláudia nos deu uma lista de coisas para
comprar: alicate, rejunte e o Butantan custeou tudo, como também a viagem dela
para cá, do sobrinho dela, que também é artista, pagou a hospedagem deles no
hotel que tem ali perto do Shopping Eldorado. Eu estou de intermediário porque eu
gosto disso, e acabou interessando a você. Então deu resultado, entrou para a
história do Butantan.

É um patrimônio né?
É um patrimônio!

O sr. gostaria de comentar mais alguma coisa?
O que eu queria acrescentar é que estou extremamente satisfeito que você esteja
fazendo essa pesquisa. Eu acredito que ela também deva estar muito satisfeita e a
gente fica recompensado.

Obrigada Professor Canter

