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“Com sua arbitrariedade construtiva, intrínseca à sua natureza a um só tempo 
ideológica e de linguagem visual, cada bandeira com sua iconografia singela 
ou não, cada bandeira ondulando ao vento sobre nossas cabeças, será 
sempre a materialização daquilo que de melhor se possui e pelo qual se 
gostaria de ser conhecido.” 
 
Agnaldo Farias, 1998 (para o catálogo da exposição no MAM SP) 

 
 
 
 



COMO FIZ BANDEIRAS 
A estória de como fiz "Bandeiras”, começa em 1993, numa viagem à 
Alemanha. Eu acabara de montar minha participação na Bienal de Veneza e 
estava viajando à passeio. 
Saí de Veneza, parando em Florença, Basel até Colônia, onde fui hóspede do 
fotógrafo e editor Dietmar Schneider. 
Dietmar fora um dos curadores da exposição "Brasil Já", em 89, reunindo dez 
brasileiros numa grande exposição de pintura, em três museus alemães. 
 
 
Devo agradecer ao incansável Dietmar, a forte impressão que uma das visitas 
guiadas por ele, me causou, dando inicio ao longo, e as vezes tortuoso caminho 
que me levou à instalação "Bandeiras", quase cinco anos depois, no Museu de 
Arte Moderna de São Paulo, em 1998, sua primeira versão. 
 
A exposição que tanto me impressionou, estava num museu de arte 
contemporânea, em Bonn, mas tinha caráter antropológico. Eram 80 bandeiras 
de Gana, na Africa, acompanhadas de muitos textos, que informavam sobre sua 
história, simbologia e procedência.  
O que me impressionara nas bandeiras, naquele museu em Bonn, era a 
oportunidade de através delas, poder colher como num flagrante, o encontro 
entre as duas culturas. Com que precisão se dava alí uma síntese das relações 
Europa-Africa. Em vermelhos, pretos, amarelos e verdes. Em desenhos de 
leões, girafas, flor de liz, ramos de trigo, castelos medievais, lanças, espadas, 
paisagem africana. Precária costura, à golpes de linha e panos coloridos. 
 
De volta a Belém, pesquisando as bandeiras dos municípios do Pará me 
surpreendi com a semelhança deste encontro fabuloso entre a herança 
portuguesa muito presente desde a denominação homônima de cidades como 
Alenquer, Almerim, Aveiro, Baião, Barcarena, Bragança, Chaves, Faro, 
Melgaço, Óbidos, Ourém, Porto de Moz, Santarém, Soure, Vigia, e Viseu. Uma 
heraldica europeia invadida por signos da paisagem amazônica: a de Santarém 
por exemplo, ostenta castelo medieval ladeado por uma seringueira (árvore 
nativa da região) e um pirarucú (peixe amazônico que se asemelha ao 
bacalhau). 
 
Cheguei a pensar em um projeto de carater antropológico, tal qual on que vi em 
Bonn. Mas o olhar do artista prevaleceu.  
 
Esboçei numerosos projetos. Com mastros em evolução,com bandeiras 
dobradas em caixas de acrílico transparente, em amontoado delas, em varal, em 
círculos, em ambientes fechados, abertos, enfim, toda espécie de maneirismos 
contemporâneos. 
Em abril de 1997, mais de um ano antes da mostra no Museu de Arte Moderna 
de São Paulo, o jornal O Liberal, de Belém, publicava a primeira e ampla 
notícia da exposição. E eu ainda falava em usar caixas de acrílico, “onde 



apenas um detalhe seria mostrado”, falava também em “hastear” algumas 
bandeiras. O conceito, no entanto era bastante claro dois parágrafos adiante: 
“como se trata de uma obra de arte, não serão identificadas”. Identifica-las 
“significaria dar à mostra um carater antropológico e didático. A informação de 
que se tratam de bandeiras dos municípios paraenses, “será amplamente 
divulgada na forma de entrevistas”, expliquei. 
Eu não dormiria por muitas e muitas noites, em dúvidas. 
Dúvidas que começaram a se transformar em verdadeiros pesadelos quando 
começei a experimentar a dificuldade em obter as bandeiras. Essa parte da 
estória, é uma verdadeira aventura. 
Foram quatorze meses de uma verdadeira campanha. Talvez uma campanha 
política. Onde não faltaram viagens pelo interior do Pará, chás de cadeira, por 
gabinetes de políticos, peixe frito, cerveja, boas amizades, anuncio em jornal, 
demorados e entusiasmados comprimentos de populares, pelas ruas de Belém. 
 
O apoio do jornal O Liberal, foi decisivo para arrecadar as bandeiras. 
Publicaram anuncio criado por mim, por quase dois meses convocando a 
população a contribuir no trabalho de reunir as bandeiras.  
 
 
 
 

 
 
 





Secretario do município de Monte Alegre me ligou preocupado porque havia 
enviado bandeira e ainda constava na lista do anuncio como ausente. Tentei 
tranqüiliza-lo, por conta da demora de seus intermediários chegarem a mim. 
Mas ele insistiu em mandar outra bandeira diretamente, “porque a população 
está nos pressionando.” 

 
 
 
Num domingo, as 8 da manhã, atendi a porta de minha casa um senhor de uns 
75 anos, cabelos brancos, com um embrulho nas mãos. Viajara 150kms, de 
Marapanim a Belém para me trazer a bandeira de seu município. Ele próprio, 
aos 14 anos havia desenhado a bandeira, vencendo um concurso escolar para 
eleger a bandeira do município. 
 
De qualquer modo, as duvidas a respeito de como tratar as bandeiras foram se 
dissipando. Elas seriam mostradas como uma única obra: a grande colcha de 
retalhos. Justapostas, do chão ao teto, por todo o espaço da exposição. Na Sala 
Paulo Figueiredo, no Museu de Arte de São Paulo. O espectador seria 
envolvido, numa grande caixa colorida.  



Eu buscava uma dissolução das individualidades simbólicas. Com o objetivo de 
transforma-las numa só obra, num mural pop, extraido das entranhas do Brasil, 
do Pará, de mim mesmo. 
Tranquilizei-me ao assumir a apropriação do material.Como um painel, uma 
coleção, uma colcha de retalhos.Sem discursos. E assim aconteçeu. 
 
 
 
Emmanuel Nassar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bandeiras é uma instalação com 123 das 143 bandeiras oficiais de municípios 
do Pará. Hoje o conjunto faz parte do acervo do MAM SP por doação do 
artista. 
Depois da exposição original em 98, parte da obra foi exposta na Bienal de SP 
do mesmo ano, e em diversas outras oportunidades em museus como o Museu 
da Pampulha em BH, CCBB Rio, CCBB Brasilia e Instituto Tomie Ohtake em 
SP. 


