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RESUMO

Diamantina é uma cidade que, além de suas belezas naturais, possui histórias instigantes e apaixonantes. Prontamente, para qualquer munícipe a história de amor mais

celebrada é a da famosa escrava Chica da Silva com o Contratador de Diamantes João Fernandes de Oliveira Filho. O Romance eternizado desde meados do século XIX, em

livro, perpassou o século XX e chegou ao século XXI com a mesma intensidade. É tácito que as incertezas diante dos fatos históricos fomentaram os devaneios dos romancistas

e a memória, a história, a cultura e a cidade de Diamantina agradecem. Mas, não foram apenas os escritores que se empenharam em representar esse romance setecentista,

artistas plásticos como Yara Tupinambá, Olivier Mourão, Miguel Gontijo, Luiz Chaves, Nelson Cruz, Elisa Grossi, Marcial Ávila, Rogério Fernandes e tantos outros trouxeram com

suas técnicas contribuições para a contemplação dos estudantes e estudiosos sobre Chica da Silva. Mas por ocasião da realização do Projeto “CHICA: o poder de um mito e sua

representação multifacetada” alguns artistas foram convidados a realizar obras para integrarem a exposição. A exposição que aconteceu de 16 de maio à 16 de julho na Casa da

Chica da Silva, em Diamantina, atual sede do IPHAN, contou com a presença ilustre de obras de Antônio de Araújo, Dayve Dupim, Erlei Pereira, Frederico Santos, Léo Piló e

Rafael Cabral, artistas mineiros que trabalham com diferentes técnicas e por isso convidados para integrar a exposição que continha um número significativo de pinturas e

gravuras. A partir do exposto, propomos explorar a individualidade das obras dos artistas elencados acima  a partir da análise iconográfica das obras apresentadas, e como

complemento imprescindível, será colhido o depoimento das bolsistas que guiaram a exposição pelo tempo citado, afim de sabermos as impressões mais significativas 

registradas pelos visitantes. Pautados em Arnheim (1980), Ostrower (1986), Bell (2008) e Mammi (2012), respaldaremos, além do interesse artístico de cada uma das obras, a

importância das obras como elemento fulcral para manter viva e dinâmica o mito em torno das muitas Chicas representadas em tantas mídias diferentes. O Projeto foi recebido

pela comunidade, turistas e imprensa com grande entusiasmo, abarcando uma média de um mil e duzentos visitantes, aproximadamente, durante dois meses, o que é

surpreendente para a cidade de Diamantina, cidade que não possui tradição consolidada em artes visuais e raramente apresenta para seus munícipes projetos sobre e em pró

delas. Em suma o projeto proporcionou aos munícipes e turistas um momento que abarcou conhecimento, cultura e lazer, proporcionou também aos acadêmicos, de diferentes

IES, uma nova experiência em que o ensino – visita guiada - a pesquisa – exposição de livros e revistas - e a extensão – passeio pela casa da Chica da Silva - certamente

dinamizou o interesse pela história da tão famosa e ainda pouco estudada Chica da Silva. A Unidade Diamantina, mais uma vez, se inseriu na sociedade diamantinense

propiciando mais um evento de altíssima qualidade proporcionando não apenas o resgate, mas outros diálogos sobre um olhar multifacetado da principal personagem brasileira

do século XVIII.
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