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1. RESUMO 
A Arte Popular do Rio Grande do Norte (RN) engloba artistas dedicados a 

diversos tipos de produção, como escultores que se apropriam de matérias-primas 

elementares – madeira e argila, principalmente – para criarem suas obras. Etevaldo 

Cruz Santiago (1939-2006), mais conhecido como Etewaldo Santiago (nome 

artístico), foi um escultor popular do RN que se destacou por sua produção 

numerosa e diversificada, tanto em termos de materiais como de técnicas. O 

presente trabalho qualifica-se como uma pesquisa no campo teórico das artes 

visuais e tem por objetivo analisar a vida e a obra de Etewaldo Santiago, utilizando 

objetivos e ferramentas de pesquisa próprios à História da Arte. O presente trabalho 

faz parte das atividades desenvolvidas no âmbito de uma bolsa de Iniciação 

Científica da UFRN, sob a coordenação do Prof. Dr. Everardo Ramos. 

 
2. INTRODUÇÃO 

Os estudos recentes sobre História da Arte no RN são, em sua maioria, sobre 

artistas conhecidos no meio acadêmico, cuja produção está quase sempre ligada à 

arte contemporânea, o que cria grandes lacunas nas pesquisas a respeito de artistas 

populares. Além disso, explorar a Arte Popular sob a ótica da História da Arte é uma 

perspectiva raramente utilizada, sendo mais comum abordar esse tema do ponto de 

vista antropológico. Tratar a vida e o trabalho de Etewaldo Santiago sob uma 

perspectiva histórico-artística permitirá analisar sua individualidade criativa, expressa 

em processos e obras, levando a produção popular para o mesmo patamar das 

produções artísticas acadêmicas. O presente trabalho fornecerá material teórico de 

interesse para História da Arte e o Ensino de Artes no RN. 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo geral é retraçar a história de vida e o percurso artístico do escultor 

popular Etewaldo Santiago, segundo a metodologia em História da Arte. Os 

objetivos específicos consistem em analisar o contexto de vida, a formação, o 

trabalho e o fazer artístico do escultor, bem como seus processos criativos e suas 

obras, levando em consideração aspectos técnicos, iconográficos e estilísticos. Por 

fim, a partir dessas analises, será possível definir o lugar e a importância de 

Etewaldo Santiago no cenário artístico do Rio Grande do Norte.  

 



4. METODOLOGIA 
O trabalho vem sendo realizado por etapas. Primeiramente foram feitos uma 

revisão bibliográfica sobre o tema, o levantamento de dados primários sobre a vida e 

a obra do artista e a constituição do corpus de análise de suas obras. Em seguida 

iniciaram-se as analises desse material, observando-se o contexto histórico, social, 

econômico e cultural em que o artista estava inserido, bem como as características 

técnicas, iconográficas e estilísticas de suas obras. Isso vem permitindo estabelecer 

uma relação entre o percurso de vida e o fazer artístico de Etewaldo Santiago. As 

análises vêm se apoiando nos teóricos que refletiram sobre temas relacionados à 

pesquisa, dos quais vale destacar: Burke (1989) e Canclíni (2011), que tratam de 

conceitos sobre cultura e arte popular; Frota (1978 e 2005), que aborda a arte 

popular do ponto de vista da antropologia; e Ramos (2014), que estuda a arte 

popular do ponto de vista da História da Arte. 

 
5. DESENVOLVIMENTO  

O processo de pesquisa iniciou-se com uma entrevista concedida por Edivaldo 

Santiago, filho de Etewaldo, ao Projeto Vernáculo da UFRN, no âmbito do qual o 

autor do presente trabalho desenvolve atividades de Iniciação Científica. Em 

seguida, através do levantamento bibliográfico, constatou-se a raridade de estudos 

sobre esse escultor, a maioria dos trabalhos se limitando a biografias publicadas 

após seu falecimento. Foi feito, então, o levantamento de dados primários, 

utilizando-se como fontes: arquivos de jornais, fotos, documentos, bem como o 

registro de obras com diferentes materiais, temas, estilos, dimensões e períodos de 

produção. Para a coleta do material, vem se fazendo necessário à consulta de 

arquivos e acervos públicos e privados, destacando-se os do Museu Câmara 

Cascudo da UFRN, localizado em Natal, que contem documentos sobre Etewaldo e 

diversas obras de sua autoria. Atualmente estão previstas consultas a outros 

acervos, bem como a realização de novas entrevistas com familiares e conhecidos 

de Etewaldo Santiago.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  
Durante a sua trajetória artística, Etewaldo Santiago teve como principal 

característica o autodidatismo. A partir da tentativa e erro, dominou a talha em 

madeira, a modelagem em argila, bem como uma técnica própria, com concreto 



armado, que lhe permitiu realizar trabalhos de dimensões monumentais, hoje 

espalhadas em espaços públicos de Natal e da cidade onde morava, Ceará-Mirim. 

Com obras figurativas que variavam de 10 cm a 2 m de altura, explorou temáticas 

diversas. As peças que mais gostava de fazer eram as inspiradas nos trabalhadores 

populares, como o pescador (Fig.1) e o cortador de cana-de-açúcar (Fig.2), que ele 

observava no cotidiano. Com o olhar apurado de quem trabalhou como fotógrafo 

antes de se tornar escultor, Etewaldo Santiago presava os detalhes, observando o 

vestuário, a postura e os gestos dos populares com quem conversava para aplicá-

los posteriormente em suas obras. A temática militar também esteve muito presente, 

refletindo duas fontes de influência: as memórias de sua infância, quando havia 

tropas americanas em Natal, durante a Segunda Guerra, bem como as 

encomendadas que recebeu, já adulto, das forças armadas. Seu filho e também 

escultor, Edvaldo Santiago, herdou o gosto pelo tema militar, tonando-se o 

responsável por essas encomendas, mesmo antes da morte do pai.   
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Figura 1 Etewaldo Santiago, O 
pescador. Cerâmica, [15] cm. 

Foto: Helena Cortez. 

Figura 2 Etewaldo Santiago, O 
Cortador de Cana. Concreto 
armado, 2,6 cm. Foto: Acervo 
documental do Museu Câmara 
Cascudo. 


