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PINTURAS PINTURAS 
EE

AQUARELASAQUARELAS



Estudos “Kandiskianos” de Aquarela - s/ título - 1992  - 30 cm x 22 cm - BH



AQUARELA -1992 - S/ TÍTULO - SÉRIE - SIGNOS E SÍMBOLOS – 30 CM X  22 CM - BH



AQUARELA -1992 - S/ TÍTULO - SÉRIE - SIGNOS E SÍMBOLOS – 30CM X  22CM - BH



AQUARELA - S/ TÍTULO - SÉRIE SÍMBOLOS E SIGNOS - 1993 - 22 CM X 33 CM  - GALERIA  DA 
CAIXA - BELO HORIZONTE



AQUARELA  - SÉRIE SÍMBOLOS E SIGNOS - 1993 - 22 CM X 33 CM  - GALERIA  DA CAIXA 
BELO HORIZONTE  - IDO FINOTTI - 1997 - UDIA



AQUARELA - MINAS  - SÉRIE SÍMBOLOS E SIGNOS  - 1993  - 22 CM X 33 CM  
GALERIA  DA CAIXA - BELO HORIZONTE - IDO FINOTTI - 1997 - UDIA



AQUARELA - S/TÍTULO - 30 CM X 35CM - SÉRIE LIMIARES - IDO FINOTTI - 1997



AQUARELA - BH - SÉRIE LIMIARES  - 1997- 22 CM X 33 CM - IDO FINOTTI - UDIA



AQUARELA  - TRINDADE - SÉRIE SÍMBOLOS E SIGNOS  - 1993  - 22 CM X 33 CM  - GALERIA  
DA CAIXA BELO HORIZONTE - GALERIA IDO FINOTTI  - 1997



AQUARELA  - S/TÍTULO - 30 CM X 35 CM - 2004 - CASA  COR - 2004 - UDIA



AQUARELA - EX - VOTUM - 2OO4 - 30 CM X 35 CM - CASA  COR - UDIA



AQUARELA - PURGATÓRIO - 28 CM X 35 CM  - 2004 - CASA COR - UDIA



AQUARELA – S/TÍTULO - 30 CM X 35 CM - 2004 - CASA COR - 2004 - UDIA



AQUARELA - 30 CM X 35 CM - 2004 - CASA COR - 004 - UDIA



PINTURAS



PINTURA E SERIGRAFIA - S/TÍTULO – 60 CM  X 40 CM -1994 - ESTUDOS



S/ TÍTULO - 1992 - SÉRIE SIGNO E SÍMBOLO - 19 CM X 30 CM - BH



SÉRIE SÍMBOLOS E SIGNOS - 1993 - 90 CM X 140 - PIGMENTO/ VINIL - GALERIA  DA CAIXA 
BELO HORIZONTE



SÉRIE SÍMBOLOS E SIGNOS - 1993 - 90 CM X 140 - PIGMENTO/ VINIL - GALERIA  DA CAIXA 
BELO HORIZONTE



S/ TÍTULO - 1993 - SÉRIE SIGNOS E SÍMBOLOS - 19 CM X 30 CM



SÉRIE SÍMBOLOS E SIGNOS - 1993 - 90 CM X 140 - PIGMENTO/ VINIL - GALERIA  DA CAIXA 
BELO HORIZONTE



S/ TÍTULO - 1995 - 90 CM X 140 - PIGMENTO/ VINIL - GALERIA   DO GRUPO CORPO
BELO HORIZONTE



PINTURA E OBJETO - 230 CM X 200CM - PIGMENTO/VINIL - CENTRO CULTURAL UFMG - SALA 
ANA HORTA  - BELO HORIZONTE - 1995



PINTURA E OBJETO - LONA E LENÇOL - 1995 - 230 CM X 200 CM PIGMENTO/VINIL
CENTRO CULTURAL UFMG - BELO HORIZONTE 



LIMIARES 1 - 1997 – 180 CM X 120 CM - EXPOSIÇÃO / LIMIARES - Galeria Ido 
Finotti  Uberlândia - MG.



LIMIARES 2 - 1997 - 180 CM X 120 CM - EXPOSIÇÃO / LIMIARES - Galeria Ido Finotti  
UBERLÂNDIA - MG.



LIMIARES 3 - 1997 - 180CM X 120CM - EXPOSIÇÃO / LIMIARES – Galeria Ido Finotti  
Uberlândia – MG.



LIMIARES 4  - 1997 – 180 CM X 120 CM - EXPOSIÇÃO / LIMIARES - Galeria Ido 
Finotti  Uberlândia – MG.



AGRURAS - 2000 - PIGMENTO/VINIL - 160CMX 140 CM - HALL CULTURAL ACIUB 
UBERLÂNDIA - MG 



Corpo doente – 2005. 180cmx160cm – Udia- Galeria Hélvio de lima





Combinações – 2006 – 290cmx 270cm – Oficina Cultural - Udia











01 - fragmento de entrevista 







Detalhe da pintura – pigmento/vinil sobre lona 









Ateliê- processo de execução do trabalho



OBJETOS OBJETOS 

INSTALAINSTALAÇÇÕESÕES



EX-VOTO/AFETO - 1994



EX-VOTO/AFETO - 1994
Ex-voto/Afeto.1994. Conjunto seriado de 150 caixinhas/objetos. 

Materiais expressivos: tecidos, rendas, bonecas e outros [2,5 cm x 
5cm]. Exposição coletiva intitulada “Resíduos”. Centro Cultural da 

UFMG. Belo Horizonte. MG. Curadoria de Marcos Hill. Professor de
História da Arte/UFMG.

A mostra “Resíduos” é o resultado de minha pesquisa como bolsista 
PAD (Programa de Aprimoramento Discente) na UFMG. Intitulada 
“Símbolos e Signos” Orientação de Mariza Trancoso, coordenador, 

Marcos Hill.

TRANCOSO, Mariza. In. A Arte Simbólica de Aninha Duarte. O Minas 
Gerais, Belo Horizonte, 09 mar. 1994. 

SEBASTIÃO, Walter. In. Processo de Criação. Estado de Minas, Belo 
Horizonte, 08 mar. 1994. Segunda seção. 



EX-VOTO/AFETO - Esse trabalho compõe-se  de um conjunto de 
caixinhas que  fazem alusões  às aflições mostradas em muitas 
promessas feitas na  catolicidade popular. Dentro delas estão 
objetos que remetem às oblações feitas em nome da fé marial, do 
senhor e dos santos. 
No interior destas pequenas caixinhas, estão guardados 
bonecas vestidas de bebês, tranças de cabelos, dentes, 
fotografias, terços e outros. Crio uma espécie de nichos para 
habitar esses objetos. Considero-os como se fossem pequenos 
cenários narrativos de historias de vidas, vividas, vivenciadas, 
sedentas de pão e água. São fragmentos de cenas de 
incluídos e/ou “excluídos” sociais, pois, suas condições 
econômicas no contexto da fé não nos diferencia. Em estado 
de andrajos espirituais, os seres humanos se igualam.

Exposto no Centro Cultural UFMG - 1994 - Belo Horizonte 
Casa de Minas – 1996 São Paulo -SP













OBJETOS “velar e revelar”- 1997



OBJETOS “velar e revelar”
1997 - 30cm x 10cm x 20 cm. 

Roupas, parafina, escritas e objetos.
PESQUISA EM ARTE - Mostra dos 

Professores do DEART. 1997.
Museu de Arte Universitária

Uberlândia - MG











Limiares - 1997



Limiares - 1997
Série de cem pinturas matéricas
objetuais.  Parafina, boneca, prego, 
arame, flor e vários outros [ 220 cm x  
180cm]. Mostra “Daqui a um Século”. 
Centro Cultural UFMG.  Exposição 
comemorativa dos cem anos de Belo 
Horizonte. Curadoria de Marcos Hill, 
Marco Túlio Resende e Ranan Couto. 



• Ver:
• PAULO, Campos. “Recado Para Daqui a um Século”. Estado de Minas, 22 de nov. 

1997
• SEBASTIÃO, Walter. “Uma Provação Para o Futuro”. Estado de Minas, 27 de nov. 

1997.
• CD-ROM, Com imagens e depoimentos de todos artistas da coletiva. Acervo Centro 

Cultural UFMG.
• LIMIARES, trabalho premiado na categoria pintura instalada no projeto Panorama-

1998, produção plástica/ visual do Triangulo Mineiro e Alto Paranaíba, realizado pela 
Secretaria Municipal de Cultura de Uberlândia. 

LIMIARES - São alusões a serafins, querubins, anjos, 
arcanjos, Miguel, Rafael, Gabriel e todos nós: Marias e 
Josés. São também homenagens aos anjos da Guarda, 
que guarda-nos dos perigos, mas não saem incólumes 
das mazelas humanas. Eles podem parecer estar em 
estado de graça como também de infortúnio pelas 
contaminações iníquas, perversas, derivadas do 
comportamento humano.















MARIAS E JOSÉS

EXPOSIÇÃO COLETIVA “ PRA ONDE VAMOS”
CASA DE IDÉIAS – UDIA – 1998









ATRIBUTOS - 2000



ATRIBUTOS - 2000

• Atributos, 2000. instalação, Taças com vinho e 
água , vestidos de anjos, cruz, aquário, cabeças 
de parafina e outros. 

• Oficina Cultural de Uberlândia, Uberlândia-MG. 
Espaço oferecido como premiação do trabalho 
Limiares (1998) pelos curadores: Marcos Hill 
(Professor DA EBA/UFMG), Heliana Nardin, 
(Professora de Deart/UFU,  Maria Alice Milliet 
(SP) Marco Andrade (Professor Deart/ UFU).



ATRIBUTOS ATRIBUTOS éé uma instalauma instalaçção que ão que presentificapresentifica
iconografias, signos, siconografias, signos, síímbolos, emblemas, mbolos, emblemas, 
atributos, originados da religião catatributos, originados da religião catóólica lica ““oficialoficial””
e da religiosidade popular.e da religiosidade popular.
O trabalho O trabalho éé composto de quatro momentos composto de quatro momentos 
que se interligam, o que me permite chamar essa que se interligam, o que me permite chamar essa 
instalainstalaçção de ão de quatrquatríípticaptica ou ou quaternaquaterna..



Na primeira parte da composiNa primeira parte da composiçção, trabalho com os atributos de dez santos, que são mostrados ão, trabalho com os atributos de dez santos, que são mostrados 
individualmente dentro de caixas, feitos de parafina e materiaisindividualmente dentro de caixas, feitos de parafina e materiais diversos. Na histdiversos. Na históória da iconografia dos ria da iconografia dos 
santosanto]], cada um deles carrega geralmente nas mãos ou marcados no corpo, cada um deles carrega geralmente nas mãos ou marcados no corpo os atributos da historia que o os atributos da historia que o 
santificou.santificou.

segunda parte  da composisegunda parte  da composiçção, Esse momento do trabalho faz uma alusão ao tempo, tempo de eão, Esse momento do trabalho faz uma alusão ao tempo, tempo de esperar, sperar, 
tempo para curar. O gotejamento lento de cada gota que se forma tempo para curar. O gotejamento lento de cada gota que se forma e pinga, vai turvando lentamente a e pinga, vai turvando lentamente a áágua do gua do 
aquaquááriorio

A terceira parte, constrA terceira parte, constróóii--se mostrando uma grande se mostrando uma grande prateleira/cruzprateleira/cruz ou ou cruz/prateleiracruz/prateleira em formato da cruz em formato da cruz 
grega, com vgrega, com váários objetos rios objetos ““exex--votosvotos””. No linguajar da f. No linguajar da féé popular popular ““cada um tem sua cruzcada um tem sua cruz””. . ÉÉ aconselhaconselháável vel 
não pedir para trocar de cruz, pois pode vir uma mais pesada. Esnão pedir para trocar de cruz, pois pode vir uma mais pesada. Essa sa éé minha cruz, cheia de promessas, graminha cruz, cheia de promessas, graçças as 
que pedi para familiares, amigos e para mim. Graque pedi para familiares, amigos e para mim. Graçças recebidas de todos santos, exas recebidas de todos santos, ex--votos anônimos de votos anônimos de 
devotos que nunca vi. Minha cruz votiva devotos que nunca vi. Minha cruz votiva éé coletivizada, fragmentada com intervalos para respirar os mistcoletivizada, fragmentada com intervalos para respirar os mistéérios rios 
das reladas relaçções humanas. Intervalos de formasões humanas. Intervalos de formas,, completos pela completos pela incompletudeincompletude material e espiritual, inventariados material e espiritual, inventariados 
pela alma do homem na contemporaneidade.pela alma do homem na contemporaneidade.

A quarta parte da composiA quarta parte da composiçção, consta de um mil e quatrocentas taão, consta de um mil e quatrocentas taçças cheias de as cheias de áágua e cem de vinho tinto, gua e cem de vinho tinto, 
colocados sobre o piso. Na parte superior, estão dependurados trcolocados sobre o piso. Na parte superior, estão dependurados três vestidos de anjos. As taês vestidos de anjos. As taçças fazem uma as fazem uma 
menmençção ao primeiro milagre de Cristoão ao primeiro milagre de Cristo[[ao transformar ao transformar áágua em vinho, observando o processo magia da fgua em vinho, observando o processo magia da féé que que 
transforma e transubstancia a mattransforma e transubstancia a matééria. ria. 
Com relaCom relaçção aos vestidos, um deles ão aos vestidos, um deles éé todo espetado de espinhos, o outro vem acompanhado de asa e todo espetado de espinhos, o outro vem acompanhado de asa e 
auraurééolas. O olas. O úúltimo vestido ltimo vestido éé rosa, visivelmente usado, vem trazendo tambrosa, visivelmente usado, vem trazendo tambéém as asas. m as asas. 
O de espinhos destinaO de espinhos destina--se aos anjos rebelados, afastados do convse aos anjos rebelados, afastados do convíívio celestial e convertidos em anjos cavio celestial e convertidos em anjos caíídos, dos, 
que perderam sua funque perderam sua funçção por inveja.  O que possui asas e aurão por inveja.  O que possui asas e aurééolas destinaolas destina--se aos se aos ““âângelosngelos””, guardiões e guias , guardiões e guias 
invisinvisííveis que podem assumir corpo e voz humana para desempenhar as miveis que podem assumir corpo e voz humana para desempenhar as missões divinas.  E o vestido menor, ssões divinas.  E o vestido menor, 
chamochamo--o de objeto de memo de objeto de memóória , foi usado por mim. ria , foi usado por mim. 



























EX-VOTOS E POIESIS - 2001



EX- VOTOS E POIESIS – 2001
DUARTE, Aninha. Ex-votos e Poiésis, 2001.  3M X 160 CM - O trabalho fez parte da mostra 

coletiva dos trabalhos de professores do curso de Artes Plásticas da Universidades Federal de 
Uberlândia. Museu de Arte Universitário, Uberlândia - MG.

Esta composição foi gestada para fazer um contraponto com a instalação 
Atributos, que trabalhou com o excesso. “Ex-votos e Poiésis” busca a 
síntese, contenção e o excesso oculto. Nessa composição tríptica vemos 
na parte central uma caixa preta estruturada e sub-estruturada em forma 
de cruz grega. O fundo de cada compartimento dessa caixa está forrada 
por espelho. Dentro de cada espaço estão partes do corpo humano, feitos 
de parafina, alguns deles sofreram interferência de tinta simulando 
cicatrizes, panos enrolados simulando véus e também agulhas de 
acupuntura aplicadas em alguns desses simulacros de corpo. Na lateral 
esquerda, uma placa de acrílico gravada com a seguinte frase: “Pedaços 
de Mim” e na da lateral direita “Pedaços de nós mesmos”.



• Esse trabalho se constrói partindo da idéia de auto-retratos 
permanentes, efêmeros e em pedaços, que se formam a partir do 
olhar do espectador ao se verem pelas imagens refletidas nos 
espelhos, “pedaços de mim” e “pedaços de nós mesmos”.

• Outras questões que podem ser discutidas são de presenças e 
ausências. Agulhas de acupuntura são colocadas em alguns pontos 
das peças feitas de parafina. No tratamento feito através da 
acupuntura, as agulhas aplicadas em uma parte do corpo podem 
ser para beneficiar outra parte bem diferente do lugar onde está
colocada. Nesse sentido, nessa caixa deveria ter bem mais partes
do que as que elas mostram, possivelmente até nem as comportaria 
por falta de espaço. O excesso e acúmulo existente fica ocultado, 
mas estão presentes. Outro dado é que as imagens de parafina são 
duplicadas pelos espelhos, formando em algumas delas seu pares 
naturais. O acúmulo ocorre quando o observador se vê no espelho, 
os espaços são preenchidos pela fragmentação de seu corpo. 
Condensação, síntese, excesso, ocultação, efêmero, é assim que 
vejo essa composição. 













ANALGESIAS VOTIVAS - 2003



ANALGESIAS VOTIVAS – 2003
III – EXPOSIÇÃO ANUAL DO DEART /UFU – MUNA – UBERLÂNDIA-MG

• ANALGEGIAS VOTIVAS (análise da composição) – 5 M X 33 M X 30 CM – Peças de 
parafina, bonecas, roupas, fotografias, remédios,cartas, troféu, dentre outros.

• Composição tem uma estrutura de cruz Latina.
• Objetos artesanais e industriais (bi e tridimensionais)
• Simbologia dos objetos - nesse caso foram pensados partindo do imaginário ex-votivo 

(cristão) presente nas salas de promessas. São os objetos doados aos santos, ao senhor e à
Maria (século XII) em retribuição de uma súplica atendida .

• Representação dos objetos - pode ser qualquer objeto (segundo Getúlio César  tudo pode vir 
a ser ex-votos). Bonecos esculpidos em cera, barro, parafina ou feitos  industrialmente, roupas, 
calçados ou qualquer outro objeto.

• Frederico morais diz o seguinte: o objeto em si não é nada. É o homem que lhe atribui função e 
significados.

• Procedência dos objetos - Muitos são meus e outros foram adquiridos nas salas de 
promessas (já foram ex-votos reais / foram sacralizados pelo espaço  do sagrado).

• Escritas no chão - São fragmentos de cartas votivas e parte de textos de Rubem César 
Fernandes  e de Umberto Eco.

• Sonorização - Fragmentos de histórias contadas por romeiros que foram musicadas, 
gravações reais de lamúrias de caminheiros.
O TRABALHO PROPÕE AS SEGUINTES DICUSSÕES: 

• Representação e presentificação
• Presença e ausência
• Apropriação e desapropiação dos objetos
• Fragmentação
• Simulacros, réplicas do corpo
• Imaginário
• Mimetismo
• Circularidade cultural

Sobre o título ANALGEGIAS VOTIVAS
• ANALGESIA é o estado que o corpo entra para anestesiar a dor. Acredito que os objetos 

votivos sãos analgésicos para anestesiar a dor física e mental ou no mínimo torná-la mais leve.











SETE DORES - 2004/005



7 DORES - 2004/5
II SALÃO DE ARTES VISUAIS DE UBERLÃNDIA - MG

O  trabalho  compõe-se de uma caixa que ocupa a posição central da composição. Ao seu lado  esquerdo estão  
03 corações feitos de cerâmica  e do lado direito mais 03 corações. Os materiais  usados  seguem essa 
seqüência:  parafina, fibra de vidro policromada de esmalte branco e fibra de vidro transparente.
A caixa traz a imagem plotada de Nossa Senhora das Dores, sem peruca e sem vestimenta, esculpida em 
madeira. Importante mencionar que essa imagem de Nossa Senhora “ desnuda” não é facilmente encontrada. 
Dentro dessa caixa temos a presença de sete nichos e neles habitam uma “redoma” de vidro com objetos dentro, 
que fazem uma alusão às “sete dores” de Maria advindas da profecia de Simeão que afirma que:  “Por causa 
dessa criança “ Maria terá sete dores e uma espada lhe atravessará o  coração. Assim são enumeradas:

• Uma espada lhe traspassará o coração  (Lc, 2,35)
• A fuga do Egito no momento do massacre dos inocentes  (Mt. 2,14)
• O desaparecimento de Jesus no templo na idade de doze anos  (Lc. 2,48)
• O calvário
• A crucificação  (Jô,19,25-27)
• A  deposição do corpo  (Lc. 23,53)
• A colocação no túmulo  (Lc. 23,25)

Os corações  fazem parte da composição trazendo duas historicidades: a primeira delas traz os resquícios das 
dores de Maria. São corações cortados, furados, escoriados, espinhados, branco (dor), transparente (dores). A 
segunda , faço  de forma simbólica, uma atribuição aos ex-votos  oferecidos à Maria. A partir do século XII temos 
um grande numero de ex-votos oferecidos, oriundos da fé marial. São promessas feitas por mulheres grávidas 
que pediam a interseção de  Maria para que seus filhos nascessem do sexo masculino e que elas não morressem 
de parto. Esses corações/ex-votos geralmente eram feitos de ouro e outros materiais preciosos, contendo o peso 
exato do recém-nascido devotado. Com o passar do anos, por meio desses objetos votivos, vemos o 
empobrecimento dos crentes. Os ex-votos foram sendo substituídos por outros materiais, principalmente pela 
cera de abelha e posteriormente pela parafina e outros materiais existentes na contemporaneidade. 
Esses dois citados momentos se encontram e se cruzam  no que diz respeitos à permanência do culto às 

“Marias”. Nesse contexto cito a afirmativa de são Genaro, que chamava a Virgem Maria de a “ respiração dos 
Cristãos”. Dizia ainda: “ porque assim como o corpo não pode viver sem respirar, também a alma não pode viver 
sem recorrer  e sem se encomendar à Maria, por cujo meio seguramente se adquire e se conserva em vós a vida 
da divina graça.”























Parte da composição – combinações - caixas



Combinações -2006 - Série de 10 caixas – 20cmx 13cmx8cm











“Entre a vida e a Morte” - Mostra coletiva- “Conceio em Ato” 2006 – Muna /Udia











CENÁRIOS



CANÇÃO DO DESTINO
NAVELOCA

• Peça “Naviloca” (Estréia no Teatro da Escola Bolshoi, Moscou – Rússia)
Vórtice Escola de Danças - Cenário - 1998
• “Canção do Destino” (Estréia: Teatro Melhia, Havana – Cuba)

Vórtice Escola de Danças - Cenário - 1997












