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A cor eloquente

IInconfundíveis as paisagens de Inimá e as cores que a 
povoam. Enunciamos sua poética como um “dialeto 
cromático”10, já que o artista soube conhecer o idioma das 
cores com tanta intensidade e intimidade que lhe foi 
possível reinventá-lo a partir de si. Neste sentido, 
movimentos de introversão foram habituais a Inimá, tanto 
no que diz respeito a sua personalidade solitária e 
ininteriorizada, quanto em relação à sua obra - uma pesquisa 
de continuidade e aprofundamento nas questões 
pictóricas, marcada por uma inclinação à expressão. Foi 
com as cores que exprimiu toda a violência e poesia dos 
sentimentos e pensamentos que o acompanharam durante 
a vida.
Em 1948 Inimá realizava sua primeira exposição 
individual, no Instituto dos Arquitetos do Brasil no Rio de 
Janeiro. Já havia participado do movimento modernista nas 
artes cearenses e, de volta ao Rio, conquistava destaque 
merecido naquele cenário artístico. Não era propriamente 
um iniciante, já que sua estréia contava com o apoio e 
endosso de Cândido Portinari e Oscar Niemeyer. Falamos 
enentão de um momento fundador e importante em sua 
trajetória, sem dúvida, quando coube ao crítico de arte 
Quirino Campofiorito um registro revelador sobre Inimá:

É mineiro, e bom mineiro. Caladão e circunspecto. Ri forçado. Prefere 
demonstrar alegria sem rir. Às vezes, porém, isso se torna impossível e 
então ri um pouco. Mas muito pouco. Quando chegamos a perceber que
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perceber que está rindo, já volta à sisudez, que não é bem sisudez, e sim 
um ar de quem está pensando em coisa muito diferente daquilo que se 
está passando junto de si (...) a atitude artística de Inimá é bem essa que 
vai na descrição do seu temperamento.

PPassados 40 anos, Frederico Morais chegava a uma 
conclusão semelhante. Estudando numa perspectiva 
panorâmica a obra de Inimá, neste momento já 
consolidada, vê a precariedade de se tentar relacionar sua 
produção aos deslocamentos geográficos do pintor ou 
mesmo à uma cronologia de fases. Para ele, não há como se 
formular um eixo de leitura linear na obra de Inimá e, a 
despeidespeito de qualquer tentativa de categorização e acima de 
qualquer formulação de um desenvolvimento sequencial, 
firma-se na obra o próprio estado de espírito do artista, este 
sim um elemento reconhecível e identitário na pintura de 
Inimá, mas de difícil definição.
Um grande abismo entre a vigorosa obra expressionista 
desenvolvida pelo pintor Inimá e a fragilidade simplória da 
pessoa Inimá José de Paula faz-se notar com nitidez. Suas 
poucas palavras e a insistente incomunicabilidade 
contrastam com a eloquência catártica da pintura que 
produziu. No entanto, não devemos entender esta grande 
disparidade como uma contradição, mas perceber uma 
inintegração paradoxal entre a fala embargada e tímida do 
pintor e a potente explosão expressiva que provoca por 
suas tintas. Podemos pensar este abismo não como limite, 
que separa e distingue, mas sim funcionando como uma 
zona contígua de reverberações que faz ecoar, que
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multiplica e dá corpo, vida a uma voz. Pois era pela arte que 
Inimá fazia-se ouvir: 

calado e quieto no seu canto, mais precavido que tímido, conquistou seu 
espaço na arte brasileira, sem forçar caminhos nem abrir discussões, mas 
sem deixar de participar – a meia distância, como convém a um mineiro... 
o que conseguiu foi por mérito e persistência, seja o domínio do ofício e 
da linguagem, seja o elogio da crítica.

AA voz de Inimá pronuncia-se sonora e eloqüente em sua 
pintura. Ele fala bem no silêncio das imagens que pintou, 
no seu trabalho exercido como prática inseparável da 
própria vida, vinculado essencialmente a todos os seus 
desejos, ao longo de mais de 60 anos. Assim, à sua maneira 
particular, protagonista de um exílio imposto por si e a si 
mesmo, de olhos e palavras fugidios, dedicando toda sua 
vidavida exclusivamente à arte, participou ativa e 
discretamente da consolidação do modernismo brasileiro, 
marcando presença nos principais eventos de sua história.
As considerações de Walmir Ayala definem bem o que se 
argumenta aqui: Inimá é uma pessoa misteriosa, cuja alma 
se faz visível na pintura que ele faz⁴. Portanto, para se 
articular uma introdução biográfica sobre Inimá será 
inevitável e fundamental nos colocarmos diante de sua 
obra pictórica, admitindo a profunda relação que mantém 
com a personalidade do autor. E diante da expressividade 
vigovigorosa de suas pinturas, vemos a cor alcançar, 
imediatamente, manifestações de sensação e significação 
que atingem o olhar e arrebatam a percepção. A obra de



11



12



13



14

Inimá pode ser lida como uma contínua pesquisa pictórica 
dedicada a sondar e experimentar as possibilidades e 
capacidades expressivas da cor em comunicar sentidos e 
sentimentos. Não por acaso, Inimá calava-se: preferia 
comunicar-se ativando e prolongando uma profusão de 
cores que entoam com fluência própria o seu “dialeto 
cromático”

OO “Fauve Brasileiro”: a cor expressiva

EssaEssa cor que se pronuncia impõe-se irrecusável aos olhos 
e, com toda autoridade e candura, nos afeta, nos move. Essa 
é uma característica ontológica da obra de Inimá e é 
possível reconhecer na história da Arte a genealogia a que 
se filia e a partir da qual o artista, mais uma vez, formulou 
uma reelaboração baseada em sua interioridade. O 
Fovismo – um dos primeiros movimentos vanguardistas do 
inícioinício do século XX, que instaurou uma consciência em 
direção à potência cromática – e o Expressionismo – 
movimento que promoveu a subjetividade na exacerbação 
emocional e instintiva, deformando a realidade visual em 
favor da percepção íntima – são as duas grandes fontes 
para a prática e pensamento pictóricos de Inimá, ambas 
produzindo ambições poéticas no uso das cores.
Estudioso e apaixonado pelo Fovismo e Expressionismo 
Alemão, Inimá dimensionou seu trabalho para, num certo 
sentido, dar continuidade, ampliar e, sobretudo, interiorizar
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estas pesquisas. Como veremos, o interesse de Inimá neste 
sentido era mais formal do que temático, daí a recorrência 
nas paisagens como suporte para os experimentos 
plásticos. Como observou Frederico Morais:

NaNa história da arte de qualquer país, vamos encontrar, sempre, pintores 
que trabalham dentro da tradição, valorizando o que, nela, é 
continuidade e permanência – nunca, porém, estagnação. Não são 
pintores de ruptura, mudando a cada momento o percurso de sua obra, 
mas revelam a mesma paixão criadora. No Brasil, um dos melhores 
exemplos dessa postura é Inimá de Paula, hoje, mais do que nunca, 
captando a “eterna juventude do Fovismo”⁵.

AA identidade da pintura de Inimá está aí bem localizada e 
nos fornece ainda uma chave de leitura adequada para 
abordarmos a vocação de sua obra. Cabe, portanto, 
inicialmente, descrever brevemente essas referências 
dentro da História da Arte que marcaram profundamente a 
poética do artista. O Fovismo e o Expressionismo foram os 
estilos que contribuíram para que Inimá desenvolve-se sua 
prprópria linguagem, como ele próprio comentava 
comumente a respeito, endossando as influências que 
escolhera:

O fovismo era uma forma de expressão da cor, diz respeito à 
frontralidade da pintura. O Expressionismo, além da altura tonal, traz 
uma liberdade gráfica que corresponde à sua necessidade de imprimir 
um caráter às coisas. É mais emocional. O Fauvismo, por causa da ênfase 
dada à cor pura, é mais abstrato⁶.

O grupo fovista atuou entre 1904 e 1907 em Paris e foi 
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responsável por um momento fundamental nas 
vanguardas do início do século XX. Os fundadores Henri 
Matisse, André Dérain e Maurice de Vlaminck, 
posteriormente também o jovem Georges Braque, 
desenvolveram uma obra experimental e revolucionária, 
marcada pela liberdade no uso das cores puras. O colorido 
agressivamente brilhante chocou público e crítica, levando 
umum espantado crítico francês (Louis Vauxcelles) a 
chamar-lhes “fauves” (feras). Ainda que de origem 
depreciativa, o termo Fovismo foi apropriado pelos 
pintores em seu sentido de expressão instintiva, 
espontânea, selvagem, que condizia com a proposta de 
buscar justamente investir a pintura de força cromática.
Frederico Morais aproxima Inimá aos fovistas a partir da 
intenção, em ambos, de tomar a vibração da cor como 
elemento fundamental, já que para ele:

eexaltar a cor, dando-lhe plena autonomia, foi a principal tarefa 
revolucionária dos fovistas. Com eles a cor local ou atmosférica 
desaparece, dando lugar a uma concepção puramente material da cor. 
Inimá de Paula, o principal artista brasileiro dentro dessa tendência, tem, 
por isso mesmo, na cor, sua marca registrada⁷.

SSem dúvida, a cor foi o meio de veiculação visual e 
poética que concentrou em si a estratégia central de Inimá. 
Ainda que não se mostrasse interessado em ser rotulado 
pela crítica como fovista, admitia que o seu “tratamento da 
cor pura refletia a mesma preocupação dos fovistas”, mas 
numa interpretação criativa particular.
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No mesmo ano de 1905, quando em Paris foram 
batizados os “Fauves”, em Dresden um grupo de pintores 
reuniu-se e se proclamou “Die Brücke” (A Ponte), título de 
inspiração nietzschiana: “o que é de grande valor no 
homem é ele ser uma ponte e não um fim”⁸. Com uma 
afinidade inegável à linguagem fovista, Ernst Ludwig 
Kirchner, Erich Heckel, Karl Schmidt-Rottluff e Emil Nolde 
construíconstruíram uma estética de exacerbação do sentimento. 
Sem um programa estilístico, interessava aos pintores 
intensificar o poder expressivo da linguagem pictórica, 
transmitindo e libertando as emoções por meio de formas 
angulares, colorido estridente, composições febris e uma 
certa brutalidade dispersa na atmosfera das obras. 
Estabeleciam na pintura um canal de fluxo das 
idiossincidiossincrasias e ansiedades humanas, bem equacionado 
na fórmula que os distingue do Impressionismo: se o pintor 
impressionista pinta sua sensação a partir do dado exterior, 
o pintor expressionista traz à tona a expressão daquilo que 
movimenta o seu mundo interior.
Mas ainda quanto à influência do Expressionismo, 
pensamos referir-se menos ao estilo alemão que a uma 
verdadeira postura emocional na pintura, uma intenção 
poética meta-histórica. Inimá parece ter entendido o 
Expressionismo como uma corrente reconhecível ao longo 
de toda a história da arte, como uma crença na 
subjetividade, na capacidade do “eu” vivificar o mundo pela 
expexpressão da sua profundidade psicológica. Intenção que 
podemos perceber desde os pintores barrocos aos
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adentrar as paisagens de Inimá, ainda que pintadas com 
admirável brilho e colorido: paisagens inabitáveis, onde a 
presença humana é suprimida ou solitária. É mesmo 
paradoxal a condição da melancolia, entendida não em seu 
sentido negativo (depressivo), mas definida mais 
adequadamente em seu olhar lacunoso, olhar que traz em 
si o peso de algo ausente e de uma ausência indefinida, um 
luluto inominável. É de Durer a mais célebre iconografia da 
Melancolia, na qual o céu ao fundo, brilhando 
despercebido e distante, encontra-se quase encoberto 
pelos muitos objetos que se acumulam a frente e que, ao 
contrário do que se poderia esperar, despertam, 
paradoxalmente, a insatisfação. Os objetos colecionados 
podem referir-se às muitas tentativas frustradas de 
ppreencher o vazio que perturba o melancólico, que nele 
insiste em limitar o horizonte, e que, como o desejo, 
perdura sem se satisfazer. Curioso que a figura alada, ainda 
que capaz de alçar voo prefira, no entanto, apoiar seu rosto 
sombrio e descontente nas mãos, sinal negativo de 
resignação frente à incompletude, limitação e insuficiência 
da vida: expressa-se aí um olhar saudoso, sustentado por 
umauma pedra, por uma cisão interna profundamente 
existencial.
Esse olhar vago e melancólico parece coincidir ou 
corresponder à pintura de Inimá. Aos sete anos de idade, 
quando o menino Inimá já se interessava pelo desenho e se 
destacava na escola por suas habilidades artísticas, quando 
também já encontrava-se marcado (talvez definitivamente) 
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pela perda da mãe e por uma certa “inquietude interior” 
notável a todos a sua volta, costumava vagar disperso e 
solitário pelas ruas de Mutum - MG “onde demorava horas a 
fio contemplando as paisagens e as distâncias que, de 
alguma forma lhe provocavam uma desconhecida e 
repousante sensação interior”⁴. O olhar de Inimá já se 
saciava e se resignava ao dedicar-se às paisagens 
lonlongínquas, inatingíveis. Todo o fundo psicológico de 
melancolia deste gesto já configura a atitude artística do 
pintor que, mais tarde, conferiu sentimento a tantas 
paisagens por meio de suas cores. Nômade e colecionador 
de imagens, por toda a vida demorou-se frente às 
paisagens. Contemplava-as com extrema sagacidade e 
atenção, buscando nelas encontrar cores despercebidas e 
absuabsurdas. Registrava-as em fotografias e foi comum 
surpreender pessoas que o acompanhavam em viagens ao 
apontar uma tonalidade azul nas montanhas ou mesmo um 
tom róseo no céu mais nublado. Detia-se ainda nas 
paisagens quando as recriava poeticamente na pintura, 
traduzindo-as segundo seu “dialeto cromático”. O 
comentário de Inimá a propósito reforça a condição 
distadistante e desejosa deste olhar, que não interessado numa 
tradução fiel do que se vê na realidade, busca enxergar as 
reverberações que causam internamente e que podem ser 
trazidas à exterioridade pelo uso sensível da cor, pelo 
tratamento da forma e composição e pela fatura expressiva 
e significante das pinturas:
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A cor de uma paisagem, por exemplo, é tão absorvida pela atmosfera 
que acaba por se tornar inexistente. Na realidade, a cor é um fenômeno 
físico, mas que não existe em estado puro; quer dizer, em estado natural. 
Observe, por exemplo, uma paisagem de Turner, onde tudo é criação. 
Observando a fundo, no entanto, você vai ver que na realidade nada de 
real existe ali; o que existe é apensa transposição⁵.

EssaEssa consciência da autonomia de linguagem da arte e 
busca por seus valores plásticos essenciais, alinhada ao 
ideário vanguardista moderno, sempre balizaram a atitude 
de Inimá; no início, intuitivamente, e, depois, como 
profissão de fé. Defensor ferrenho da arte moderna até o 
fim da vida, desde muito jovem e ainda pouco informado, 
quando se interessava pelo desenho no início de seu 
auautodidatismo, buscava a expressão modernista 
instintivamente.
Desenhava muito na adolescência e passou a trabalhar 
no estúdio fotográfico do pai como retocador de 
fotografias, um ofício que o acompanharia até a década de 
1950, e que certamente contribuiu para sua formação 
técnica de pintor. Com a morte do pai em 1934, partiu para 
Juiz de Fora para prestar serviço militar e garantir 
documentação para trabalhar. Nesta época, órfão, já se 
insinuinsinuava nele um sonho tímido de tornar-se pintor. Em 
Juiz de Fora estudava e desenhava quando não estava 
cumprindo suas obrigações no quartel. Nestes momentos 
de folga, novamente, caminhava só, passeando os olhos 
pelas paisagens. Encontrou, enfim, no Núcleo Antônio 
Parreiras, um grupo de pintores que reunia-se para pintar e
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Em 1940 mudou-se para o Rio de Janeiro, onde 
trabalhava em estúdios fotográficos como retocador. Lá, 
manteve contato com ex-integrantes do recém-extinto 
Núcleo Bernardelli: Pancetti, Sigaud, Manoel Santiago, 
Milton Dacosta e Yoshiya Takaoka, o amigo mais próximo, 
com quem saía para pintar pelo bairro de Santa Teresa. 
Inimá não se interessava nem poderia acessar o ensino 
acadêmiacadêmico e, assim, seu aprendizado cada vez mais se dava 
de forma livre e intuitiva. Procurou ainda o Grupo Guignard, 
mas foi informado por Iberê Camargo da mudança de 
Guignard para Minas.

A cor cansada

Em 1944, uma oportunidade melhor de trabalho como 
retocador de fotografias levou Inimá a mudar-se para 
Fortaleza. Lá uniu-se aos jovens artistas modernos que 
começavam a se articular e participou ativamente do 
movimento modernista local. Juntamente com Antônio 
Bandeira, Aldemir Martins, Mário Barata, Jean-Pierre 
Chabloz, Raimundo Feitosa e Carmélio Cruz fundou a SCAP 
- - Sociedade Cearense de Artes Plásticas. Dentro desta fase 
do modernismo brasileiro, caracterizada pela difusão e 
afirmação dos ideais modernos pelo país, a SCAP 
desempenhou no Ceará um papel semelhante à Escola 
Guignard em Minas, implementando o modernismo 
artístico em Fortaleza.
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obra dos pintores modernos, Van Gogh e Cézanne 
principalmente.
Para Frederico de Morais, em Fortaleza,

alguns elementos definidores de sua personalidade artística já 
começavam a se manifestar, especialmente no que tange ao colorido um 
tanto sombrio, com predominância de tonalidades que vão do cinza ao 
preto ⁰.

EssaEssa predileção pelo tons cinzentos já foi interpretada em 
contraposição à “explosão fovista” que sua pintura viverá 
posteriormente, a partir de meados da década de 1960. No 
entanto, como é próprio à obra de Inimá, entendemos que 
seja mais adequado pensar em termos de continuidade ao 
invés de contraposição, percebendo as permanências que 
se operam no interior das transformações. Os elementos 
plástiplásticos e cromáticos já se insinuam neste momento e 
toda a psicologia do já referido “estado de espirito” do 
pintor (introspectivo, solitário, contemplativo) já parece se 
revelar. A melancolia faz-se presente no “cansaço gris” das 
obras: a indiferença ao sol luminoso corresponde também a 
um mergulho interior e a uma tentativa em exprimir-se pela 
paisagem. Deseja pintá-la não como a vê, mas sim como a 
sesente: pintar movido pelo sentimento que se abre e age a 
partir do olhar.
No ano seguinte à sua formação, o grupo de pintores da 
SCAP deixou o Ceará e transferiu-se para o Rio de Janeiro, 
aproveitando o momento propício. Conhecidos pela 
atuação marcante em Fortaleza desejavam firmar suas
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carreiras no centro cultural importante que era o Rio de 
Janeiro daquela época, sobretudo devido aos Salões 
promovidos pelo Museu Nacional de Belas Artes. 
Realizaram uma célebre exposição na Galeria Askanazy, 
mas o grupo se desfez rapidamente. Permanecendo na 
capital brasileira, Inimá recebeu em 1947 a modesta, mas 
muito significativa, Menção Honrosa do Salão Nacional de 
BelasBelas Artes e no ano seguinte ganhou o primeiro lugar no IV 
Salão de Abril da SCAP, confirmando a opinião de vários 
críticos que o apontavam como “o pintor mais preparado 
do grupo cearense”.

Novo Começo

Ainda no ano de 1948, Cândido Portinari interessou-se 
pela obra de Inimá e organizou com entusiasmo, junto a 
Oscar Niemeyer, a primeira exposição individual de Inimá 
de Paula, no Instituto dos Arquitetos do Brasil, um dos 
poucos espaços em que se podia ver arte moderna no 
contexto carioca ainda dominado pelos acadêmicos. Como 
já foi dito, este foi um momento fundador em sua carreira, 
que inauguque inaugurava um novo começo.
Segundo um crítico da época, Inimá iniciava uma “fase de 
inquietação louvável”, quando notamos em suas obras que 
a cor começou a libertar-se. Datam do retorno ao Rio alguns 
experimentos mais intensos com as vibrações cromáticas 
nas paisagens urbanas, sobretudo casarios e cenas de Santa
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No ano de 1951 o Salão Nacional de Belas Artes foi 
dividido em um salão para a Arte Moderna e outro para a 
Acadêmica. Inimá presenciou e participou, portanto, da 
consolidação do modernismo também no Rio de Janeiro, 
onde o embate entre acadêmicos e modernos se acirrava 
desde a década de 1930. Foi com a conquista de todos os 
prêmios dos salões do Museu Nacional, num curto período 
dede 7 anos, que a carreira de Inimá conheceu um salto 
grandioso e fundamental. Em 1950, ganhou o Prêmio de 
Viagem ao País e partiu para a Bahia, onde pintou e realizou 
exposições por três meses; em 1951 participou da I Bienal 
de São Paulo com obras figurativas; finalmente, em 1952, 
foi o grande vencedor do I Salão Nacional de Arte Moderna, 
quando recebeu o disputadíssimo Prêmio Viagem ao 
EstEstrangeiro.
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“Hospício da Praia Vermelha”, a obra vencedora, 
apresenta uma composição arrojada, já demonstrando um 
declarado questionamento das prerrogativas acadêmicas. 
O prédio ocupa de maneira irregular todo o campo 
pictórico, impondo sua presença de maneira ostensiva e 
misteriosa, traçando extensas linhas diagonais. Tomar por 
tema um hospício já traz em si uma intenção discursiva por 
paparte do artista e toda a carga psicológica é ainda reforçada 
no tratamento formal. A perspectiva deformada, um tanto 
comprimida, gera uma sensação de estranhamento e cria 
uma situação espacial ambígua, que nos aproxima e 
distancia ao mesmo tempo do prédio. As cores sombrias da 
atmosfera e do jardim contrastam com o grande bloco claro 
do prédio, marcado por linhas de colorido contido. A 
vvegetação de árvores solitárias têm suas formas angulares, 
esquematizadas, contribuindo ao clima melancólico. Inimá 
confere a esta paisagem desolada um admirável peso 
dramático, que constrange o olhar.
Dois anos depois de receber o prêmio, Inimá embarcava 
para a Europa, onde o contato com os museus e com as 
vanguardas marcaria profunda e definitivamente sua 
produção.

A experiência europeia

O contato com o meio artístico e intelectual europeu 
trouxe a Inimá uma nova consciência sobre a pintura.
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Foram poucas as chances de ver a arte moderna europeia 
no Rio até aquele momento e havia nele uma desejosa 
curiosidade em ver de perto os grandes mestres. Como ele 
mesmo relatou49, durante toda a experiência de dois anos 
como artista residente na Europa, permanecia nele um 
“seríssimo impacto”, que o levava a perguntar-se sobre as 
condições da arte brasileira: “Até agora, o que fizemos?”. 
EstaEsta reflexão proporcionada pelo contato com as pinturas o 
fez “perceber a importância do modernismo” e certamente 
trouxe-lhe uma nova concepção a respeito de seu trabalho. 
É sintomático que Inimá tenha se dedicado muito mais aos 
estudos e às visitas a museus do que propriamente à prática 
da pintura: “Aprendi vende”, disse. Foram pouquíssimas as 
obras que realizou na Europa. Preferiu visitar os principais 
museusmuseus e ver as pinturas de perto, interessado em 
internalizar aquela experiência de aprendizado e espanto 
frente à arte moderna. De volta ao Brasil, sua arte não seria 
mais a mesma e progressivamente alcançaria uma 
identidade autoral em seu trabalho.
Em Paris, freqüentou a “Acadèmie de La Grande 
Chaumière” e o ateliê de André Lhote, pintor ligado ao 
Cubismo que manteve intercâmbio intenso com a arte 
brasileira, desempenhando um papel importante em nosso 
modernismo. A partir dos anos 1920 ministrou com 
regularidade cursos de pintura em capitais brasileiras e 
recebeu em sua escola vários artistas, como Tarsila do 
AmaAmaral, Mário Silésio, Francisco Brennand e Iberê Camargo, 
dentre outros. Inimá já havia sido seu aluno em 1952 no Rio,
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quando o mestre francês, após analisar algumas de suas 
telas, olhou-o e disse: “Vejo que aqui pode estar um artista”. 
Com Lhote, Inimá desenvolveu o domínio do uso das cores 
e o rigor da composição e do desenho. Soube absorver para 
sua poética própria a disciplina cubista, notável nas 
composições espaciais de suas paisagens e na síntese 
formal dos elementos. Mas guardou, sobretudo, as aulas 
emem que Lhote avaliava as pinturas munido de cartões 
coloridos, com os quais alertava sobre as alturas e 
temperaturas dos matizes, as relações cromáticas e o 
equilíbrio tonal do quadro como um todo. Foram 
ensinamentos fundamentais para Inimá avançar na 
invenção de seu “dialeto cromático”.
Matriculou-se também na “École Nationale Supérieure 
des Beaux-Arts” e estuou com o pintor Gino Severini, 
integrante do Futurismo italiano ao lado de Umberto 
Boccioni e Giacomo Balla. Do ponto de vista formal, a 
experiência com Severini pode ser notada no dinamismo 
composicional e cromático que passou a imprimir nas 
obras abstratas e em suas paisagens, de modo a reforçar 
seu seu tom emocional.
Após o seu retorno ao Brasil tentava formular uma nova 
estratégia poética: “não sei se vou fazer pintura brasileira, 
vou fazer pintura”. Queria encontrar dentro de si, a partir da 
experiência europeia, uma maneira particular de 
exprimir-se na pintura moderna. Transitou indeciso entre o 
figurativo e a abstração informal durante os anos 1950 e 60, 
nunca abandonando radicalmente o expressionismo de



46



47



48

suas paisagens. Em meados da década de 1960, iria 
definir-se pela figuração e vinculá-la ao que chamou de 
“estética brasileira”:

A cada dia sinto uma necessidade maior de me libertar, de inovar, de 
marcar presença dentro de uma estética moderna. Mas quero fazer isso 
sem perder a perspectiva de fazer uma pintura brasileira. Eu acredito 
numa arte nacional e creio que esta permanecerá

FFase abstrata: a cor gestual

AA volta de Inimá ao Brasil coincidiu com o contexto da 
crise da arte figurativa no país. Foi em 1956 que iniciou sua 
“Fase Abstrata”, de forte influência do Informalismo e do 
Tachismo, referências em voga na Europa de então e com as 
quais manteve contato. Vivia-se no ambiente artístico 
brasileiro uma tensão entre as tendências abstratas e 
figurativas. A I Bienal de São Paulo em 1951, da qual Inimá 
paparticipou com obras figurativas, marcou um contato 
fundador com a arte abstrata construtivista. Passou-se a 
rediscutir a questão da formação de uma identidade 
artística nacional a partir de como as influências e 
atualizações externas operariam em sua constituição. O 
debate acerca do figurativismo versus abstracionismo tinha 
por eixo essencial a questão do nacionalismo e 
iinternacionalismo na arte brasileira. Os figurativos 
defendiam uma arte dirigida ao povo, que retratasse a 
realidade local e se “comunicasse com todos os Joaquins” e 
que retratasse a realidade local, enquanto os abstratos
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aparências caóticas. As pulsões do inconsciente são 
formalizadas, adquirem configuração plástica nos 
empastes expressivos sobre a tela. Essa materialidade 
resultante acumula-se na fatura estratificada das obras e, 
assim, presentifica-se como “existência inconclusa”.
AA abstração informal ou, mais adequadamente, o termo 
“Informe”, refere-se de maneira abrangente ao 
Expressionismo Abstrato e Action Painting americanos e às 
poéticas informais europeias, como o Tachismo. 
Resumidamente, cabe contextualizar o surgimento dessas 
tendências no pós-guerra e explicitar as vinculação 
profunda a este ambiente de crise da razão. Os 
prpressupostos e valores racionalistas que balizaram a cultura 
ocidental foram amplamente problematizados a partir de 
meados dos anos 1940. No campo da arte, o Informe 
consistiu na tentativa de superar a forma e a linguagem e 
instituir o “ato intuitivo”. As obras, de modo geral, resultam 
do gesto, da ação difusa do pintor sobre a tela. Predomina 
aí um esforço em trazer à tona a expressão mais pura do 
queque há de dramático em nosso “estar no mundo”, sem 
utilizar referências ou definições do mundo visual. Neste 
sentido, são “poéticas da incomunicabilidade”, já que não se 
vinculam a uma significação lógica, definida. São pinturas 
que percebemos sem entendê-las racionalmente. Quando 
as contemplamos são os nossos sentidos que “pensam”, 
uma vez que não é permitido à consciência elaborar 
qualquer qualquer reconhecimento. 
As obras de Inimá denunciam um espaço pictórico
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indefinido e ilimitado. Campos de cor traduzem-se em 
campos energéticos. O olhar torna-se desregrado, confuso. 
A própria fragilidade existência atinge nosso olhar, incapaz 
de estabelecer uma conclusão. Contudo, se até agora 
afirmou-se apenas o que há de negativo e incompleto na 
potência dessas obras, deve-se atentar para o lirismo 
admirável e para a rica experiência sensória que nos 
prproporcionam. São obras que percorrem o corpo e 
dominam a amplitude sensorial. Obras nas quais nosso 
olhar descentra-se e se abre em pura intuição e 
sensibilidade.
Foi uma fase próspera e importante, como comprova o 
registro do crítico de arte Antônio Bento em 1959: “Inimá de 
Paula é atualmente um dos pintores abstratos de maior 
talento. Filia-se à corrente expressionista dessa tendência, 
tendo aparecido com relevo em exposições coletivas dos 
últimos anos, notadamente no Salão Nacional de Arte 
Moderna e nas recentes mostras de 8 Pintores e Artistas não 
FiguFigurativos”⁶. Participou também da V Bienal de São Paulo 
em 1959, que reuniu os grandes nomes das tendências do 
Informe no mundo, e recebeu premiações internacionais. 
Mas apesar do sucesso, em meados da década de 1960 
Inimá encerrava sua Fase Abstrata. Não se pode deixar de 
registrar que mesmo durante essa pesquisa no Informa, 
Inimá nunca abandonou o figurativismo. Paralelamente, 
pprosseguia sua produção figurativa e quando a assume em 
definitivo, inaugurando um dos momentos mais 
importantes de sua produção, revela a influência e
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Parece correto e nada extremado perceber novamente a 
melancolia nestas obras. Sobretudo se nos concentramos 
nas febris composições, nas atmosferas agitadas destas 
cenas, como notou Renato Sampaio, construídas por 
“formas retorcidas, abissais, densas; formas que propagam 
certa inquietude”⁰. As favelas parecem referir-se a um 
profundo estado de contemplação do drama da realidade 
naquilonaquilo que apresenta de cruel e de insolúvel. Mais uma vez 
chegamos ao olhar melancólico que Inimá pousava sobre o 
mundo em busca de sentido. A eloquência das cores tanto 
agride quanto agrada o olhar. Chama a atenção a 
profundidade existencial indecifrável destas obras, 
certamente as mais instigantes de toda a produção do 
pintor.
Quando retomou a figuração conseguiu conciliar temas 
originais a um amadurecimento evidente em sua pesquisa 
pictórica. Destacam-se aí duas séries de pinturas que 
certamente formam os mais potentes núcleos de sua 
produção. Refiro-me às séries de cenas de “Derrubadas” e 
“Queimadas” de áreas florestais (anos 1950-60) e à série de 
“Favelas” (meados dos anos 1960-1970).
NasNas “Derrubadas” e “Favelas”, Inimá atingiu a síntese de 
vários desafios plásticos e conteudísticos. Primeiramente, 
deve-se atentar à importância dos temas escolhidos, temas 
de densidade crítica e diretamente procedentes da 
realidade brasileira. Se a paisagem sempre fora uma 
inspiração bucólica e tema que suportava investigações 
formais, neste momento ele a pintava também com o
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intuito declarado de denúncia e questionamento. São 
obras que revelam preocupação social e um engajamento 
do pintor à sua realidade para além de qualquer ideologia. 
Nelas, elaborou uma crítica refinada e consciência à política 
do “progresso brasileiro” que se desenvolvia desde o início 
da década de 1950, e em nome do qual amplas áreas 
florestais foram devastadas e derrubadas para a construção 
dede rodovias e outras iniciativas ‘modernizantes’. É 
interessante perceber o pioneirismo por parte do artista ao 
abordar temas ecológicos na década de 1950, quando o 
discurso em vigor, o do progresso, apontava em direção 
oposta. Como sabemos, foi a partir da década de 1990 que 
a consciência ambiental difundiu-se e alertou para a 
necessidade de um desenvolvimento sustentável. Inimá 
soubesoube trabalhar as especificidades de sua pintura sem 
desvinculá-la dessa preocupação ecológica visionária. Aí 
está o grande mérito dessas obras: belíssimas visualmente 
e igualmente belas em sua complexidade conceitual.
Neste mesmo sentido, enquadram-se as cenas das 
“Favelas”, que apontam a exclusão social como 
consequência inevitável dessa política de se alcançar o 
progresso econômico a qualquer preço. Se lembrarmos 
ainda do Ato Institucional nº 5 promulgado em 1968, 
clímax da repressão ditatorial, essas obras testemunham o 
comentário opositor do artista, cifrado e sutil como 
coconvinha ao momento de violenta censura. O tema das 
“Favelas” também traduz uma reflexão acerca do momento 
histórico brasileiro ao qual o artista integrou sua obra.
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Por fim, vemos que a pintura de Inimá agregou 
conhecimentos técnicos advindos da fase abstrata na 
fatura e da definição mais esquemática do desenho e da 
composição. Do ponto de vista formal, Inimá sintetizou 
nestas obras as lições do cubismo e do expressionismo com 
felicidade única. São obras de altíssimo nível técnico em sua 
fatura e composição, marcas que evidenciam a maturidade 
dodo artista. A dinâica cromática atingiu sua plenitude: ampla 
utilização do branco como cor; o traço negro expressivo, 
demarcando frágil, mas decisivamente, os contornos 
volúveis dos elementos da paisagem; as cores ainda mais 
puras, agressivas e vibrantes, soberbamente equilibradas, 
integradas sensivelmente num extremado contraste de 
tonalidades. A partir daí, Inimá será cunhado o “Mestre das 
CCores” pela crítica, que reconhece ser justamente o domínio 
da cor a grande marca identitária de sua pintura.
A “Explosão Fovista” corresponde também ao encontro 
de Inimá com a cultura japonesa. Em 1972 viajou ao Japão, 
integrando o grupo brasileiro que participou das 
“Exposições de Belas Artes Brasil-Japão”, ao lado de Manabu 
Mabe, Clóvis Graciliano e Volpi. Foi membro fundador e 
vitalício do Salão de Belas Artes Brasil-Japão, do qual 
participou em várias edições, expondo em Tóquio e outras 
cidadecidades. A mesma intensidade com que Van Gogh se 
identificou com a estamparia japonesa foi experimentada 
por Inimá neste momento. Na disciplina do desenho, no 
golpe preciso da pincelada, o tom prioritariamente 
contemplativo e o temperamento sereno e enigmático das
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infindas paisagens o encantaram. Certamente serviram de 
fonte para sua pesquisa cromática, pois nota-se que a partir 
da década de 1970 os planos das paisagens passaram a 
definir campos cromáticos ainda mais puros.

A persistência da cor

OsOs anos 1980 foram marcados pelo fenômeno do 
“retorno da pintura” no cenário artístico e no mercado 
brasileiros, após o conceitualismo e experimentalismo 
amplamente difundidos nas duas décadas anteriores, que 
de maneira geral recusaram a pintura como suporte 
tradicional e limitado. Inimá, por sua vez, nunca duvidou da 
pintura, pelo contrário, enraizado nos valores modernos 
faziafazia dela seu campo exclusivo de pesquisa plástica. Assim, 
é preciso entender a produção do artista neste período em 
sua devida contextualização. Nos anos 1980, quando sua 
obra é reavaliada e resgatada, torna-se um referencial ainda 
mais definido, tanto do ponto de vista mercadológico 
quanto da crítica. Os ensaios teóricos mais densos sobre 
sua obra se realizam aí, bem como um filme sobre sua vida 
ee obra. As exposições se difundiram rapidamente por várias 
localidades, constituindo um momento de novo despertar, 
quando Inimá acelera sua produção e a diversifica. É um 
período volumoso em obras e visualmente bastante 
eclético.
Com notável liberdade, produziu séries de pinturas
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aprovado por unanimidade pela Assembleia Legislativa.
CComo resultado do Projeto Inimá, em agosto de 2002 a 
Fundação inimá de Paula publicou o livro “Inimá – Obras 
Catalogadas”, publicação considerada, na época de seu 
lançamento, o maior livro de arte de um único artista da 
América Latina e premiada no ano seguinte com “Menção 
Honrosa Especial” pela Associação Brasileira de Críticos de 
Arte. Em 2006 foi lançado “Inimá – Obras Catalogadas” 
volumevolume II. Juntas as duas publicações ultrapassam o 
registro de 2.000 obras, o que representa uma 
porcentagem muito significativa da produção do pintor e 
que permite-nos conhecer e acessar o conjunto quase 
completo de sua obra.
Inimá sempre nutriu um sonho de instalar em Belo 
Horizonte uma instituição que levasse seu nome e 
contribuísse para o ensino e promoção das artes. Assim, a 
Fundação nasceu alimentando um sonho, compartilhado 
com seu patrono, de implementar um Museu que tornasse 
pública a exibição de sua obra e que apoiasse a produção 
artística jovem de Minas Gerais. Com a missão de inserir 
BeloBelo Horizonte no cenário nacional das grandes exposições 
e iniciativas no campo da Arte, o Museu Inimá de Paula 
concretiza esse sonho e se propõe estabelecer bases 
consistentes para o convívio, debate, exibição e apoio à arte 
mineira.

Júlio Martins
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O Século de Inimá

1905 - Fauvisme (Paris) e Die Brucke (Dresden)
1907 - Cubismo (Paris)
1911 - Der Blaue Reiter (Munique)
1913 - Exposição Lasar Segall (São Paulo)
1918 - Nascimento em Itanhomi - MG 
1922 - 1922 - Semana de Arte Moderna (São Paulo)
1935 - Participa do Núcleo Antônio Parreiras (Juiz de Fora)
1944 – Participa da Fundação da SCAP – Sociedade Cearense de 
Artes Plásticas (Fortaleza)
1946 - Expressionismo Abstrato (Nova Iorque)
1947 - Menção Honrosa no Salão Nacional de Belas Artes 
1948 - Medalha de Bronze no Salão Nacional de Belas Artes
1948 - 1º 1948 - 1º Prêmio no Salão Estadual do Ceará
1948 - 1º Exposição Individual (Instituto dos Arquitetos do Brasil, 
RJ)
1949 - Medalha de Prata no Salão Nacional de Belas Artes
1950 - Prêmio Viagem ao País no Salão Nacional de Belas Artes
1951 - Conhece Belo Horizonte
1951 - Participação na I Bienal de São Paulo
19521952 - Prêmio Viagem ao Estrangeiro no Salão Nacional de Belas 
Artes
1954 - Tachismo (Paris)
1954 - Estuda na Europa
1956 - Volta ao Brasil
1956 - 1º Prêmio no Salão ferroviário
1959 - Participação na V Bienal de São Paulo
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1959 - 1º Prêmio no First International American Cultural and 
Artistic Competition
1965 - Medalha de Mérito da Inconfidência do Governo de Minas 
Gerais
1970 - Palma de Ouro como Melhor Pintor Mineiro
1972 - Membro Fundador e Vitalício do Salão de Belas Artes 
Brasil-Japão
1976 -1976 - Título de Cidadão Honorário de Belo Horizonte
1987 - Publicação do livro “Inimá, o Fauve Brasileiro”, de Frederico 
Morais
1989 - Realização do filme Inimá de Paula, dirigido por Tizuka 
Yamazaki
1998 - Criação da Fundação Inimá de Paula e início do Projeto 
Inimá
1998 - 1998 - Retrospectiva no Museu Nacional de Belas Artes
1999 - Publicação de “Inimá, uma biografia”, de Renato Sampaio
1999 - Falecimento de Inimá em Belo Horizonte
2001 - Patrono das Artes em Minas Gerais
2002 - Lançamento de “Inimá – Obras Catalogadas”
2006 - Lançamento de “Inimá – Obras Catalogadas” volume II
2008 - Inauguração do Museu Inimá de Paula em Belo Horizonte





Patrocínio:

Realização:

Amigos do Museu




