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A arte de Danúbio GonçalvesA arte de Danúbio Gonçalves

Memorial da Justiça do Trabalho no RS Memorial da Justiça do Trabalho no RS 
apresentaapresenta





A série de xilogravuras sobre “Mineiros do A série de xilogravuras sobre “Mineiros do 
Butiá” foi gravada em matrizes de madeira por Butiá” foi gravada em matrizes de madeira por 

DANÚBIO GONÇALVES, em 1956, DANÚBIO GONÇALVES, em 1956, 
constituindoconstituindo--se, além da concepção artística, se, além da concepção artística, 

em documentação inédita do trabalho mineiro.em documentação inédita do trabalho mineiro.







O trabalho de pesquisa de DanO trabalho de pesquisa de Danúúbio Gonbio Gonççalves alves 
envolveu tambenvolveu tambéém a descida na mina m a descida na mina 
carboncarboníífera e a convivfera e a convivêência com os ncia com os 

trabalhadores da cidade mineira.trabalhadores da cidade mineira.







Desenhando por alguns meses no Desenhando por alguns meses no 
local, posteriormente realizou as local, posteriormente realizou as 

gravuras, a partir dos apontamentos gravuras, a partir dos apontamentos 
feitos nas minas.feitos nas minas.







““ SensaSensaçãção inesqueco inesquecíível ao percorrer a galeria de uma vel ao percorrer a galeria de uma 
mina carbonmina carboníífera: o fera: o éébano subsolo, tenuemente bano subsolo, tenuemente 
iluminado por miniluminado por minúúsculo ponto do lampisculo ponto do lampiãão a o a 

carbureto, que vagarosamente vem se aproximando carbureto, que vagarosamente vem se aproximando 
com o som cavernoso das sincronizadas passadas do com o som cavernoso das sincronizadas passadas do 

mineiro. Consciente da jornada implacmineiro. Consciente da jornada implacáável do trabalho. vel do trabalho. 
Passos tambPassos tambéém direcionados para os alvm direcionados para os alvééolos do olos do 

pulmpulmãão contaminado. Insalubre existo contaminado. Insalubre existêência prisioneira ncia prisioneira 
na teia de enigmna teia de enigmáático ctico cáárcere, com a possibilidade de rcere, com a possibilidade de 

nnãão se desvencilhar...o se desvencilhar...””

DANDANÚÚBIO GONBIO GONÇÇALVESALVES







“É“É uma denuma denúúncia clncia clíínica, nica, 
precisa, na qual a emoprecisa, na qual a emoçãção no nãão o 
necessita transbordar para ser necessita transbordar para ser 

autautêêntica.ntica.””

(Armindo Trevisan, (Armindo Trevisan, 
Zero Hora, 05/02/05)Zero Hora, 05/02/05)





Mineiros do ButiMineiros do Butiáá::

““ (...) arte engajada, dig(...) arte engajada, digââmomo--lo mais explicitamente, lo mais explicitamente, 
arte polarte políítica no melhor sentido da palavra. tica no melhor sentido da palavra. ÉÉ uma uma 
arte que denuncia sem empostar a voz, e fere os arte que denuncia sem empostar a voz, e fere os 

olhos do espectador sem despertarolhos do espectador sem despertar--lhe complexos lhe complexos 
de culpa, alide culpa, aliáás ins inúúteis.teis.””

(Armindo Trevisan, Zero Hora, 05/02/05)(Armindo Trevisan, Zero Hora, 05/02/05)





““ A tA téécnica da xilografia, no caso, rude, cnica da xilografia, no caso, rude, 
constante, constante, ááspera, contribui para tornar spera, contribui para tornar 

eloqeloqüüente a dor e a humilhaente a dor e a humilhaçãção desses tipos o desses tipos 
humanos de nossa terra, que nhumanos de nossa terra, que nãão so sãão o 

propriamente rebaixados, mas expostos na sua propriamente rebaixados, mas expostos na sua 
realidade nua e crua.realidade nua e crua.””

(Armindo Trevisan, Zero Hora, 05/02/05)(Armindo Trevisan, Zero Hora, 05/02/05)





Agradecemos ao Professor Agradecemos ao Professor DanDanúúbio bio 
GonGonççalvesalves, que cedeu graciosamente os , que cedeu graciosamente os 
direitos de imagem da sdireitos de imagem da séérie rie ““ Mineiros do Mineiros do 

ButiButiá”á” para o Memorial da Justipara o Memorial da Justiçça do a do 
Trabalho no RS.Trabalho no RS.

Porto Alegre, Julho de 2005.Porto Alegre, Julho de 2005.



Mineiros de ButiáMineiros de Butiá

A arte de Danúbio GonçalvesA arte de Danúbio Gonçalves

Memorial da Justiça do Trabalho no RS Memorial da Justiça do Trabalho no RS 
apresentaapresenta





A série de xilogravuras sobre “Mineiros do A série de xilogravuras sobre “Mineiros do 
Butiá” foi gravada em matrizes de madeira por Butiá” foi gravada em matrizes de madeira por 

DANÚBIO GONÇALVES, em 1956, DANÚBIO GONÇALVES, em 1956, 
constituindoconstituindo--se, além da concepção artística, se, além da concepção artística, 

em documentação inédita do trabalho mineiro.em documentação inédita do trabalho mineiro.







O trabalho de pesquisa de DanO trabalho de pesquisa de Danúúbio Gonbio Gonççalves alves 
envolveu tambenvolveu tambéém a descida na mina m a descida na mina 
carboncarboníífera e a convivfera e a convivêência com os ncia com os 

trabalhadores da cidade mineira.trabalhadores da cidade mineira.







Desenhando por alguns meses no Desenhando por alguns meses no 
local, posteriormente realizou as local, posteriormente realizou as 

gravuras, a partir dos apontamentos gravuras, a partir dos apontamentos 
feitos nas minas.feitos nas minas.







““ SensaSensaçãção inesqueco inesquecíível ao percorrer a galeria de uma vel ao percorrer a galeria de uma 
mina carbonmina carboníífera: o fera: o éébano subsolo, tenuemente bano subsolo, tenuemente 
iluminado por miniluminado por minúúsculo ponto do lampisculo ponto do lampiãão a o a 

carbureto, que vagarosamente vem se aproximando carbureto, que vagarosamente vem se aproximando 
com o som cavernoso das sincronizadas passadas do com o som cavernoso das sincronizadas passadas do 

mineiro. Consciente da jornada implacmineiro. Consciente da jornada implacáável do trabalho. vel do trabalho. 
Passos tambPassos tambéém direcionados para os alvm direcionados para os alvééolos do olos do 

pulmpulmãão contaminado. Insalubre existo contaminado. Insalubre existêência prisioneira ncia prisioneira 
na teia de enigmna teia de enigmáático ctico cáárcere, com a possibilidade de rcere, com a possibilidade de 

nnãão se desvencilhar...o se desvencilhar...””

DANDANÚÚBIO GONBIO GONÇÇALVESALVES







“É“É uma denuma denúúncia clncia clíínica, nica, 
precisa, na qual a emoprecisa, na qual a emoçãção no nãão o 
necessita transbordar para ser necessita transbordar para ser 

autautêêntica.ntica.””

(Armindo Trevisan, (Armindo Trevisan, 
Zero Hora, 05/02/05)Zero Hora, 05/02/05)





Mineiros do ButiMineiros do Butiáá::

““ (...) arte engajada, dig(...) arte engajada, digââmomo--lo mais explicitamente, lo mais explicitamente, 
arte polarte políítica no melhor sentido da palavra. tica no melhor sentido da palavra. ÉÉ uma uma 
arte que denuncia sem empostar a voz, e fere os arte que denuncia sem empostar a voz, e fere os 

olhos do espectador sem despertarolhos do espectador sem despertar--lhe complexos lhe complexos 
de culpa, alide culpa, aliáás ins inúúteis.teis.””

(Armindo Trevisan, Zero Hora, 05/02/05)(Armindo Trevisan, Zero Hora, 05/02/05)





““ A tA téécnica da xilografia, no caso, rude, cnica da xilografia, no caso, rude, 
constante, constante, ááspera, contribui para tornar spera, contribui para tornar 

eloqeloqüüente a dor e a humilhaente a dor e a humilhaçãção desses tipos o desses tipos 
humanos de nossa terra, que nhumanos de nossa terra, que nãão so sãão o 

propriamente rebaixados, mas expostos na sua propriamente rebaixados, mas expostos na sua 
realidade nua e crua.realidade nua e crua.””

(Armindo Trevisan, Zero Hora, 05/02/05)(Armindo Trevisan, Zero Hora, 05/02/05)





Agradecemos ao Professor Agradecemos ao Professor DanDanúúbio bio 
GonGonççalvesalves, que cedeu graciosamente os , que cedeu graciosamente os 
direitos de imagem da sdireitos de imagem da séérie rie ““ Mineiros do Mineiros do 

ButiButiá”á” para o Memorial da Justipara o Memorial da Justiçça do a do 
Trabalho no RS.Trabalho no RS.

Porto Alegre, Julho de 2005.Porto Alegre, Julho de 2005.


