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Anésia Pacheco Chaves - Desenho Palavras 

 

Resumo: Este texto de parede de exposição ocupou parte do espaço dedicado a artista visual Anésia 

Pacheco Chaves durante a mostra Evocações, ocorrida no Museu Afro Brasil em 30 de abril a 5 de junho 

de 2016. Este texto também foi publicado em um encarte editado pelo museu.  

 

Palavras-chave: Anésia Pacheco Chaves, Artes Visuais, Exposição, Museu Afro Brasil, Mulheres 

Artistas 

 

 Embora presente, a superfície lisa e retangular não foi capaz de passar imune aos embates e 

confrontos propostos pela artista. Rasgos e traços bruscos testemunham desde a ebulição de 

pensamentos poéticos e desabafos, a mulher, dúvidas e constatações. Assim, cada novo relevo nos dá a 

chance de situar o limite entre a matéria e o pensamento, entre o desenho e a palavra no campo da 

gestualidade, isto é, este instante aglutinador da presença da artista frente aos seus mais íntimos 

desafios. Esta audácia é fruto não apenas de uma longa e respeitável trajetória, mas especialmente por 

um acordo tácito com sua franqueza de expressão e sua liberdade criativa. 

Ana Pacheco nasceu em Paris, e aos quatro anos veio junto à família para São Paulo. Aqui, 

estudou na Escola de Belas Artes e participou, ao lado de importantes artistas como Di Cavalcanti, Anita 

Malfatti, Livio Abramo e Samson Flexor no Atelier Abstração. Este espaço foi pioneiro na divulgação de 

uma arte não figurativa, um precursor da arte abstrata no Brasil. Em Paris, a partir de 1952, a artista 

cursou a Académie de la Grande Chaumière e História e Crítica da Arte na École du Louvre. Lá, Pacheco 

também teve aulas com Fernand Lèger e André Lhote. 

De volta ao Brasil, além da realização de diversas mostras em galerias, destacam-se as 

participações em quatro edições da Bienal de São Paulo (1953, 1957, 1959 e 1989); e em 1978, na Bienal 

de Veneza. Em 1974, representa o Brasil na Exposição Internacional de Poesia Visual, na Itália. Desde 

a década de 70, a artista também se dedica a atividade de escritora, realizando inúmeras publicações, 

entre elas os livros E Agora, Mulher? (1986), Cadernos (1993), Rolos (1997), Manchas (1999), Objetos 

Ansiosos: Ensaios (2000). 

 


