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Promover um curso completo sobre a História da Arte do Paraná 
desde os primeiros movimentos que marcaram a infra-estrutura da 
arte paranaense até os movimentos de vanguarda contemporânea 
da primeira década do século XXI era a ideia inicial desse projeto. 

Na montagem do conteúdo sentimos a necessidade de trazer, 
antes de chegar na Arte do Paraná, um panorama geral da História 
da Arte e também um pouco da História da Arte do Brasil. 

Esses conteúdos serviram de base para entender a arte do Paraná.
O conteúdo foi passado com aulas teóricas, palestras, depoi-

mentos de artistas, professores, críticos e pessoas ligadas a arte do 
Paraná. O Curso teve ainda visitas a Museus, espaços públicos e 
particulares de arte, ateliers e oficinas de arte.

Essa apostila não tem a pretensão de ser um estudo aprofundado, 
mas um guia sobre o conteúdo dado no Solar do Rosário em manhãs 
de palestras e estudos durante o segundo semestre de 2017. 

Coube a cada professor organizar e sistematizar os conteúdos 
das respectivas aulas o que resultou na presente apostila. 

Os conteúdos aqui publicados são de inteira responsabilidade 
dos professores que ministraram as aulas e escreveram os conteúdos.

O curso foi um projeto aprovado na Lei Estadual de Incentivo à 
Cultura, o PROFICE, da Secretaria Estadual de Cultura do Paraná 
com apoio da Copel realizado pelo Solar do Rosário.

 

curso de  
história DA ARTE 
do paraná

APRESENTAÇÃO

curso de história da arte do paraná

R e g i n a  C a s i l l o , 
Fundadora e Diretora do Solar do Rosário

L u c i a  C a s i l l o  M a l u c e l l i , 
Diretora do Solar do Rosário
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UMA REFLEXÃO  
SOBRE A HISTÓRIA
DA ARTE

O principal objetivo deste primeiro contato com os alunos ins-
critos no presente curso é discutir as diferentes possibilidades de 
se conhecer uma das vertentes mais complexas e sublimes das 
Ciências Humanas, a História da Arte. 

Embora muito questionado, Hans Sedlmayr tem razão quando 
afirma que “o ponto de partida para uma verdadeira História da 
Arte encontra-se nas obras de arte”.

As obras de arte representam da forma mais eloquente a cultura 
do seu tempo, mas têm também para a cultura do nosso tempo 
uma força de incidência imediata, de forma alguma mitigada pelo 
fato dos seus conteúdos culturais serem, por vezes, tão remotos 
que não conseguimos decifrá-los.

Uma História da Arte só é possível e legitima se explicar o fenô-
meno artístico na sua globalidade; não se pode fazer uma História 
da Arte se não se admite a existência de uma relação entre todos 
os fenômenos artísticos, qualquer que seja a dimensão espaço-
-temporal em que foram produzidos.

A intencionalidade e a consciência da função histórica da arte 
são, indubitavelmente, os principais fatores da relação que se es-
tabelece entre os fatos artísticos de um mesmo período, entre os 
períodos sucessivos, entre a atividade artística em geral e as demais 
atividades do mesmo sistema cultural.

Prof. Maria Cecilia Araujo de Noronha

rEFLEXÃO HISTÓRIA DA ARTE

As obras 
de arte 

representam 
da forma mais 

eloquente a 
cultura do  
seu tempo

uma reflexão sobre a história da arte
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REFLEXÃO  HISTÓRIA DA ARTE

Isto também acontece com a arte, que cada um entende na 
medida da sua experiência dos fatos artísticos ou dos seus conhe-
cimentos de História da Arte. Assim, tanto mais lúcida e profunda 
será a compreensão do fato isolado, quanto mais extensa for a rede 
de relações em que se consegue situá-lo. 

Apenas para corroborar com o que foi dito, se tomarmos como 
exemplo a basílica paleocristã de São Pedro do Vaticano e o templo 
egípcio de Amon em Karnak, constata-se uma forte influência do 

segundo sobre o primeiro. Em ambos a distribuição dos 
espaços é muito semelhante: entrada, pátio e “sala do 
Deus”. Do mesmo modo as primeiras imagens da Virgem 
com o menino, em muito se assemelham às representações 
da deusa Isis com o filho Hórus. Isto mostra a grande influ-
ência que a civilização egípcia exerceu no ocidente, a ponto 
dos cristãos adotarem uma tipologia pagã ao seu mundo 
cristão. Ainda para demostrar a importância de se conhecer 
além do objeto em questão, um conjunto de informações 
se faz necessário, sendo as catacumbas cristãs são um bom 
exemplo. Sem o conhecimento prévio das perseguições 
sofridas pelos cristãos durante os primeiros séculos d.C. não 

se pode entender o significado das imagens encontradas e nem a 
construção das mesmas. São imagens a priori pagãs, retiradas do 
mundo exterior, mas que assumem um novo significado no inte-
rior das catacumbas. Isto caracteriza a necessidade do estudo da 
sociedade em questão para entender o que foi produzido por ela.

“É sempre e tão somente o estudo que 
fala na presença da obra de arte, e todo 
o problema se reduz a decidir que tipo de 
discurso deva ser feito”
G i u l i o  C a r l o  A r g a n

A finalidade da História da Arte é conhecer, compreender, 
analisar, interpretar, sistematizar, classificar as criações artísticas 
produzidas pela humanidade em um espaço e tempo concretos.

Considerando a classificação da obra, o contexto, a forma, a 
percepção e empatia, a composição, os símbolos e arquétipos, 
a interpretação da imagem, a função, a comunicação e outras 
tantas possibilidades de análise, várias linhas de investigação 
cientifica podem ser adotadas pelos historiadores da arte.

Cada um 
entende na 

medida da sua 
experiência dos 

fatos artísticos 
ou dos seus 

conhecimentos de 
História da Arte

uma reflexão sobre a história da arte
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Para muitos autores, a História da Arte, estudada a partir de uma meto-
dologia cientifica, aparece pela primeira vez com a obra História da Arte na 

Antiguidade (Geschichte der Kunst des Alterthums) do alemão Johann Joa-

chim Winckelmann (1717-1768), publicada em Dresden em dezembro de 1764.
Desde então muitos teóricos se utilizam de di-

ferentes métodos científicos para analisar os fe-
nômenos artísticos. Só para citar alguns, Heinrich 

Wölfflin (1864-1945), método formalista, para ele 
o estudo da forma se constitui no elemento central 
de análise do objeto artístico; Erwin Panofsky (1892 
- 1968), crítico e historiador da arte alemão, um dos 
principais representantes do método iconológico. 
Segundo Panofsky deve-se investigar o modo como, 
de acordo com as diferentes condições históricas a 
que está sujeito, o artista escolhe o tema, objeto ou 
fato para então estudar o significado; Arnold Hauser (1892-1978), método 

sociológico, o objetivo é analisar a obra de arte a partir de um discurso histó-
rico articulado a um lugar de produção social, econômica, política e cultural; 
René Huyghe (1906 -1997), escritor francês de historia, psicologia e filosofia 
da arte, importante representante do método psicológico; Umberto Eco 
(1932-1978) um dos mais ilustres representantes do método semiológico que 
estuda as obras de arte como códigos semânticos. Outros tantos métodos 
de investigação se somam às novas teorias que surgem, especialmente para 
o estudo e analise das obras mais recentes. 

Como vivemos numa época de heterodoxias, na qual também as formas de pro-
dução do conhecimento do passado e da sua comunicação se recriam, multiplicam 
e, mais do que nunca divergem, assistimos igualmente ao convívio, quase sempre 
pacifico e silencioso, mas inevitável e pleno de consequências, entre os historiadores 
que defendem e praticam uma história da arte com base cientifica e aqueles que, 
desenvolvendo experiências de investigação sem qualquer valor cientifico, atribuem 
um papel supostamente importante a uma vertente assumidamente interpretativa. 

O surgimento de novos pesquisadores, a partir de meados do século 
XX, se deve especialmente à criação de numerosas instituições, fundações, 
museus e galerias de arte, públicas e privadas, dedicadas à analise e ca-
talogação das obras de arte e ainda à possibilidade, cada vez maior, de 
se ter acesso imediato a todos os fatos artísticos e a todas as informações 

importantes em diferentes áreas do conhecimento.
Os profissionais da História da Arte são os historiadores da arte. 
A eles é exigida uma formação histórica, crítica e teórica sobre os fenômenos da 

arte ao longo da história da humanidade, o que lhes permitirá exercer o seu trabalho 
em qualquer instituição cultural responsável pela difusão, pelo estudo e pela con-
servação do patrimônio artístico e, sem duvida, estarão aptos a desenvolver as suas 
funções quando puderem responder à seguinte questão: Por que a caixa de sabão 
Brillo é distinta da obra de arte Brillo Box, de Andy Warhol?

Analisar a obra de 
arte a partir de um 
discurso histórico 
articulado a um 
lugar de produção 
social, econômica, 
política e cultural

Acesso imediato 
a todos os fatos 

artísticos

M A R I A  C E C I L I A  A R A U J O  D E  N O R O N H A , 
Professora de História da Arte e Estética,      
Membro da Associação Brasileira de Críticos de Arte

uma reflexão sobre a história da arte
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Andy Warhol?
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da antiguidade ao neoclÁssico

 

dA ANTIGUIDADE 
AO NEOCLáSSICO

Prof. Jul Leardini

Introdução: HISTÓRIA DA ARTE

panorama geral  
da história da arte

Propósito 
estético ou 
comunicativo, 
enquanto 
expressão de 
ideias, emoções 
ou formas de 
ver o mundo

História da arte é a história de qualquer atividade ou 
produto realizado pelo Homem com propósito estético 
ou comunicativo, enquanto expressão de ideias, emo-
ções ou formas de ver o mundo. Ao longo 
do tempo, as artes visuais têm sido classi-
ficadas de várias formas diferentes, desde 
a distinção medieval entre as artes liberais 
e as artes mecânicas, até à distinção mo-
derna entre belas artes e artes aplicadas, 
ou às várias definições contemporâneas, 
que definem arte como a manifestação da 
criatividade humana. O alargamento da lis-
ta das principais artes durante o século XX 
definiu nove: arquitetura, dança, escultura, 
música, pintura, poesia (aqui definida em 
sentido lato como forma de literatura com um propó-
sito ou função estética, o que inclui também o teatro 
e a narrativa literária), o cinema, a fotografia e a banda 
desenhada. Quando considerada a sobreposição de 
termos entre as artes plásticas e as artes visuais, inclui-
-se também o design e as artes gráficas. Para além das 
formas tradicionais de expressão artística, como a moda 
ou a gastronomia, estão a ser considerados como arte 
novos meios de expressão, como o vídeo, arte digital, 
performance, a publicidade, a animação, a televisão e 
os jogos de computador.
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panorama geral da história da arte - parte 1

da antiguidade ao neoclássico

A “história da arte” é uma ciência multidisciplinar que 
procura estudar de modo objetivo a arte através do tem-
po, classificando as diferentes formas de cultura, estabele-
cendo a sua periodização e salientando as características 
artísticas distintivas e influentes. O estudo da história da 
arte teve início durante o Renascimento, ainda que li-
mitado à produção artística da civilização ocidental. No 
entanto, ao longo do tempo foi-se impondo uma visão 
alargada da história artística, procurando-se compreen-

der e analisar a produção artística de todas as 
civilizações sob a perspectiva dos seus próprios 
valores culturais.

Hoje em dia, a arte desfruta de uma ampla 
rede de estudo, difusão e preservação de todo 
o legado artístico da humanidade ao longo da 
História. Durante o século XX assistiu-se à pro-
liferação de instituições, fundações, museus, e 
galerias, tanto no setor público como privado, 
dedicados à análise e catalogação de obras de 
arte e exposições destinadas ao público em 

geral. A evolução da mídia foi crucial para o desenvolvi-
mento e difusão da arte. Os eventos internacionais, como 
as bienais de Veneza ou de São Paulo ou a Documenta 
contribuíram bastante para a formação de novos estilos e 
tendências. Os prémios, como o Prémio Turner, o Prémio 
Wolf de Artes, o Prémio Pritzker de arquitetura, o Prémio 
Pulitzer de fotografia ou os Óscares do cinema promovem 
também a melhoria das obras criativas a nível internacio-
nal. As instituições como a UNESCO, através da criação 
de listas do Património Mundial, apoiam também a con-
servação dos mais significativos monumentos mundiais.

A arte desfruta de 
uma ampla rede de 

estudo, difusão e 
preservação de todo 
o legado artístico da 

humanidade ao longo 
da História
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da antiguidade ao neoclÁssico

Os primeiros artefatos tangíveis que podem ser con-
siderados arte aparecem na Idade da Pedra (Paleolítico 
superior, Mesolítico e neolítico). Durante o Paleolítico 
(25000 - 8000 a.C.) o Homem era ainda caçador-coletor, 
habitando cavernas que viriam a ser os primeiros suportes 
de arte rupestre.  Após o período de transição do Mesolí-
tico, é durante o Neolítico (6000-3000 a.C.) que o Homem 
se sedentariza e inicia a prática da agricultura. À medida 
que as sociedades se tornam cada vez mais complexas e 
a religião ganha importância, tem início a produção de 
artesanato. Durante a Idade do Bronze (c. 3000-1000 a.C.), 
têm início as primeiras civilizações proto-históricas.

As primeiras manifestações artísticas durante o Paleolítico 
dão-se por volta de 25.000 a.C., atingindo o auge na época 
da Cultura Magdaleniana (c. 15000-8000 a.C). Os primeiros 
vestígios de objetos produzidos pelo Homem foram encon-
trados na África meridional, no Mediterrâneo ocidental, na 
Europa Central e de Leste (no mar Adriático), na Sibéria (Lago 

Baical), Índia e Austrália. Estes primeiros vestígios 
são geralmente ferramentas em pedra (sílex e obsi-
diana), madeira ou osso. Na pintura era usado óxido 
de ferro para obter vermelho, dióxido de manganés 
para obter preto e argila para obter o ocre. A arte 
deste período que sobreviveu até aos nossos dias 
é composta sobretudo por pequenos entalhes em 

pedra e osso ou arte rupestre, esta última forma presente 
sobretudo na região cantábrica e no sudoeste de França, 
como nas cavernas de Altamira ou Lascaux. As pinturas são 
de carácter fundamentalmente religioso e mágico ou repre-
sentações naturalistas de animais. Os trabalhos de escultura 
são representados pelas estatuetas de vénus como a Vénus 
de Willendorf, figuras femininas provavelmente usadas em 
cultos de fertilidade.

Pré-história

Paleolítico

Os trabalhos de 
escultura são 

representados pelas 
estatuetas de vénus



À medida que as 
sociedades se tornam 

cada vez mais 
complexas e a religião 

ganha importância, 
tem início a produção 

de artesanato
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da antiguidade ao neoclÁssico

O Neolítico representa uma alteração profunda para o Homem, 
que se sedentariza e inicia a prática da agricultura e pastorícia, ao 
mesmo tempo que se desenvolve a religião e formas complexas 
de interação social. Nos sítios de arte rupestre da bacia mediter-
rânea da Península Ibérica, assim como no norte de África e na 
região do atual Zimbabué, foram encontrados várias represen-

tações esquemáticas figurativas, em que o homem é 
representado através de uma cruz e a mulher através de 
uma forma triangular. Entre os artefatos de arte móvel, 
um dos exemplos mais notável é a cultura da cerâmica 
cardial, decorada com gravuras de conchas. São utiliza-
dos novos materiais, como o âmbar, quartzo e o jaspe. 
Durante este período podem ainda ser observados os 
primeiros sinais de planimetria urbana, como nos vestí-
gios de Tell as-Sultan, Jarmo e Çatalhüyük. 

Neolítico

O último período pré-histórico é a Idade dos Metais, du-
rante a qual as sociedades dão início à produção, transforma-
ção e o trabalho de elementos como o cobre, bronze e ferro. 
Durante o calcolítico surge a cultura megalítica, notável pelos 
monumentos de pedra ((dólmens, menires e cromeleques) 
como Stonehenge). Na Península Ibérica surgem as culturas 
de Los Millares e do vaso campaniforme, caracterizadas pelas 
figuras humanas com olhos de grande dimensão. São também 
notáveis os templos megalíticos de Malta. As culturas megalíti-
cas das Ilhas Baleares apresentam monutentos característicos, 
como a naveta, um túmulo com a forma de uma pirâmide 
truncada e câmara funerária alingada; a taula e o talayot. 

Durante a Idade do Ferro, as culturas de Hallstatt (Áustria) e 
La Tène (Suiça) marcam as fases mais significativas na Europa. A 
cultura de Hallstatt desenvolveu-se entre os séculos V e IV a.C. 
A cerâmica era policromática, com decorações geométricas 
e apliques de ornamentos metálicos. La Tène desenvolveu-
-se no mesmo período, sendo também conhecida como Arte 
celta primitiva. A produção artística focou-se sobretudo em 
objetos de ferro, como espadas e lanças, e em bronze, como 
nos escudos profusamente decorados e em fíbulas, ao longo 
de diversos estágios evolutivos do estilo (La Tène I, II e III). A 
decoração foi influenciada pela arte Grega, Estrusca e Cita.

Idade dos metais

Um dos 
exemplos 

mais notável 
é a cultura 

da cerâmica 
cardial
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panorama geral da história da arte - parte 1

da antiguidade ao neoclássico

Arte antiga, ou arte da antiguidade, designa as criações artísticas do 
primeiro período da História que se inicia com a invenção da escrita, 
e durante o qual aparecem as primeiras grandes cidades nas margens 
dos rios Nilo, Tigre, Eufrates, Indo e Amarelo e se destacam as grandes 
civilizações do Médio Oriente (Egípcia e Mesopotâmica). Ao contrário 
de períodos anteriores, as manifestações artísticas ocorreram em todas 
as culturas de todos os continentes.

Um dos maiores progressos deste período foi a invenção da escrita, 
criada sobretudo a partir da necessidade de manter registos de natureza 
económica e comercial. A primeira forma de escrita foi a cuneiforme, 
surgida na Mesopotâmia por volta de 3500 a.C., baseada em elementos 
pictográficos e ideográficos e registrada em suportes de argila. Os su-
mérios desenvolveriam mais tarde a escrita com sílabas, enquanto que 
a escrita Egípcia recorria a hieróglifos. A língua hebraica foi uma das 
primeiras a utilizar um alfabeto, que atribui um símbolo a cada fonema.

Arte Antiga

Ao contrário 
de períodos 

anteriores, as 
manifestações 

artísticas 
ocorreram 

em todas 
as culturas 
de todos os 

continentes.

A arte mesopotâmica surgiu na região entre os rios Tigre e Eu-
frates, no que é atualmente a Síria e o Iraque, território onde a 
partir do século IV a.C. coexistiram várias culturas, entre as quais a 
Suméria, o Império Acádio, os Amoritas e os Caldeus. A arquitetura 
mesopotâmica caracterizou-se pelo uso de tijolo, lintéis e pela 
introdução de elementos construtivos como o arco e a abó-
bada. São particularmente notáveis os zigurates, templos de 
grandes dimensões no formato de pirâmide de degraus, dos 
quais praticamente não restam vestígios para além das suas 
bases. O túmulo era geralmente um corredor, com a câmara 
funerária coberta por falsa cúpula.

As principais técnicas escultóricas eram os entalhes e re-
levos. As peças abordavam temas religiosos, militares e de 
caça, sendo representadas figuras animais e humanas, reais ou 
mitológicas. Durante o período sumério eram comuns as es-
tatuetas de formas angulares, em pedra colorida, sem cabelo 
e de mãos no peito. Durante o período Acádio as figuras apresen-
tavam cabelos e barba longos, como na estela de Naram-Sin. Do 
período Amorita, é notável a estatueta do rei Gudea, enquanto o 
objeto mais notável do domínio babilónico é a estela de Hamurabi. 
Na escultura assíria é assinalável o antropomorfismo do gado e o 
motivo recorrente do gênio alado, observado em inúmeros relevos 
com cenas de guerra e de caça, como no Obelisco Negro.

Mesopotâmia

Caracterizou-se  
pelo uso de 
tijolo, lintéis e 
pela introdução 
de elementos 
construtivos  
como o arco e  
a abóbada



A arte egípcia era 
intensamente religiosa 

e simbólica, com 
uma estrutura de 

poder centralizada e 
hierárquica
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panorama geral da história da arte - parte 1

da antiguidade ao neoclássico

É no Antigo Egito que surge uma das primeiras grandes 
civilizações, com obras de arte elaboradas e complexas, e 
durante a qual ocorre a especialização profissional do artista. A 
arte egípcia era intensamente religiosa e simbólica, com uma 
estrutura de poder centralizada e hierárquica, e na qual se 
deva especial importância ao conceito religioso de imortalida-
de, sobretudo do faraó, para o qual se erguiam monumentos 
colossais. A arte egípcia abrange o período entre 3000 a.C e 
a conquista do Egito por Alexandre, o Grande. No entanto, 
a sua influência perdurou até à arte copta e bizantina.

A Arquitetura do Antigo Egito caracteriza-se pela 
sua monumentalidade, conseguida através do uso 
de blocos de pedra de grandes dimensões, linteis 
e colunas sólidas. O elemento mais notável são os 
monumentos funerários, agrupados em três tipos 
principais: as mastabas, túmulos de forma retangu-
lar; as pirâmides, de faces regulares ou em escada; e 
os hipogeus, túmulos subterrâneos. Os outros edifí-
cios de grande dimensão são os templos, comple-
xos monumentais antecedidos por uma avenida de 
esfinges e obeliscos, à qual se sucedem dois pilones 
trapezoidais, o hipostilo e finalmente o santuário.

A pintura caracteriza-se pela justaposição de planos sobre-
postos. As imagens eram representadas hierarquicamente, 
isto é, o faraó é maior que os súbditos ou inimigos ao seu 
lado. Os egípcios pintavam a cabeça e os membros de perfil, 
enquanto os ombros e olhos eram pintados de frente. Houve 
uma evolução significativa nas artes aplicadas, sobretudo o 
trabalho em madeira e metal, que deram origem a obras exí-
mias de mobiliário em cedro entalhada com ébano e marfim.

EGITO
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da antiguidade ao neoclÁssico

A arte medieval, sendo uma derivação direta da arte 
romana, inicia com a arte paleocristã, após a oficialização 
do cristianismo como religião do Império Romano. Traba-
lharam as formas clássicas para interpretar a nova doutrina 
religiosa. Porém, logo o estilo clássico se pulverizou em 
uma multiplicidade de escolas regionais, com o apareci-
mento de formas mais esquemáticas e simplificadas. Na 
arquitetura destacou-se como o tipo basílica, enquanto 
que na escultura os sarcófagos assumiram papel desta-
cado, bem como os mosaicos e as pinturas das catacum-
bas. A etapa seguinte constituiu a chamada arte bizantina, 
incorporando influências orientais e gregas, e tendo no 
ícone e nos mosaicos seus gêneros principais. A 
arte românica seguiu-lhe paralelamente, rece-
bendo a influência de povos bárbaros como os 
germânicos, celtas e godos. Foi o primeiro estilo 
de arte internacional depois da queda do Impé-
rio Romano. Eminentemente religiosa, a maio-
ria da arte românica visa a exaltação e difusão 
do cristianismo. A arquitetura enfatiza o uso de 
abóbadas e arcos, começando a construção de 
grandes catedrais, que continuará durante o gó-
tico. A escultura se desenvolveu principalmente 
no âmbito arquitetônico, com formas esquema-
tizadas. A arte gótica se desenvolveu entre os séculos XII 
e XVI, sendo um momento de florescimento econômico e 
cultural. A arquitetura foi profundamente alterada a partir 
da introdução do arco ogival e do arcobotante, nascendo 
formas mais leves e mais dinâmicas, que possibilitaram a 
construção de edifícios mais altos e com aberturas maio-
res, tipificados na catedral gótica. A escultura continua 
principalmente enquadrada na obra arquitetônica, mas 
começou a desenvolver-se de forma autônoma, com for-
mas mais realistas e elegantes inspirados pela natureza 
e, em parte, numa recuperação de influências clássicas. 
Aparecem grandes retábulos escultóricos e a pintura de-
senvolve técnicas inovadoras como o óleo e a têmpera, 
criando-se obras de grande detalhamento. 

Arte medieval (c. 300-1350)
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da antiguidade ao neoclássico

A Idade Moderna inicia no Renascimento, período de grande esplendor 
cultural na Europa. A religião deu lugar a uma concepção científica do homem 
e do universo, no sistema do humanismo. As novas descobertas geográficas 
levaram a civilização europeia a se expandir para todos os continentes, e 
através da invenção da imprensa a cultura se universalizou. Sua arte foi ins-
pirada basicamente na arte clássica greco-romana e na observação científica 
da natureza. Entre seus expoentes estão Filippo Brunelleschi, Leon Battista 
Alberti, Bramante, Donatello, Leonardo da Vinci, Dante Alighieri, Petrarca, 
Rafael, Dürer, Palestrina e Lassus. Sua continuação produziu o Maneirismo, 
com a emergência de um maior individualismo e um senso de drama e ex-
travagância, proliferando em inúmeras escolas regionais. Também foi impor-
tante nesta fase a disputa entre protestantes e católicos contra-reformistas, 
com repercussões na arte sacra. Shakespeare, Cervantes, Camões, Andrea 
Palladio, Parmigianino, Monteverdi, El Greco e Michelangelo são alguns de 
seus representantes mais notórios. No período barroco fortaleceram-se os 
Estados nacionais, dando origem ao absolutismo. Como reflexo disso a arte 
se torna suntuosa e grandiloquente, privilegiando os contrastes acentuados, 
o senso de drama e o movimento. Firmam-se grandes escolas em vários pa-
íses, como na Itália, França, Espanha e Alemanha. São nomes fundamentais 
do período Góngora, Vieira, Molière, Donne, Bernini, Bach, Haendel, Lully, 
Pozzo, Borromini, Caravaggio, Rubens, Poussin, Lorrain, Rembrandt, Ribera, 
Zurbarán, Velázquez, entre uma multidão de outros. 

Sua sequência foi o Rococó, surgido a partir de meados do século XVIII, 
com formas mais leves e elegantes, privilegiando o decorativismo, a sofisti-
cação aristocrática e a sensibilidade individual. Ao mesmo tempo se firmava 
uma corrente iluminista, pregando o primado da razão e um retorno à na-
tureza. Foram importantes, por exemplo, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, 
Carl Philipp Emanuel Bach, Jean-Antoine Houdon, Antoine Watteau, Jean-
-Honoré Fragonard, Joshua Reynolds e Thomas Gainsborough. No final do 
século emergem duas correntes opostas: o Romantismo e o Neoclassicismo, 
que dominarão até meados do século XIX, às vezes em sínteses ecléticas, 
como na obra de Goethe. O Romantismo enfatizava a experiência individual 
do artista, com obras arrebatadas, visionárias e dramáticas, enquanto que 
o Neoclassicismo recuperava o ideal equilibrado do classicismo e impunha 
uma função social moralizante e política para a arte. Na primeira corrente 
podem ser destacados Victor Hugo, Byron, Eugène Delacroix, Francisco de 
Goya, Frédéric Chopin, Ludwig van Beethoven, William Turner, Richard Wag-
ner, William Blake, Albert Bierstadt e Caspar David Friedrich, e, na segunda, 
Jacques-Louis David, Mozart, Haydn e Antonio Canova. 

Arte na Idade Moderna (c. 1350-1850)
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movimentos 
modernos

Prof. Liana Zilber Vivekananda

IMPRESSIONISMO

panorama geral  
da história da arte

A pintura 
era feita ao 

ar livre, não 
mais nos 

estúdios ou 
em ambientes 

fechados

O impressionismo foi muitas vezes considerado um dos mais 
belos movimentos da arte a partir do final do século XIX. O nome 
do movimento se deveu a um quadro de Monet onde ele pintou 
Impressão - Sol nascente. Uma característica importante do impres-
sionismo é justamente que a pintura era feita ao ar livre, não mais nos 

estúdios ou em ambientes fechados. E sob a luz solar que 
incidia sobre o objeto a ser pintado. Outra característica 
impressionista é não mais retratar a realidade como uma 
fotografia, até porque se começou a questionar o que é a 
realidade. O que absorvemos com nossos cinco sentidos 
seria o suficiente para nos passar a imagem da realida-
de? Ou nossos olhos decodificam os comprimentos de 
onda em forma de cores que nosso cérebro nos devolve 
como sensações? As pinceladas dos impressionistas eram 
livres e em cores primárias e as tonalidades eram obtidas 

pela justaposição de cores. Não era uma pintura para ser vista de 
perto, à distância se conseguia a impressão do que o artista queria 
nos passar. A nitidez das figuras era um jogo ótico. As sombras se 
faziam com cores complementares. O artista impressionista valoriza 
a cor acima da forma. A mancha colorida se modifica de acordo 
com a luminosidade do sol, nas diferentes horas do dia. É comum 
aos impressionistas fazer vários quadros com o mesmo motivo em 
diferentes horas do dia, em diferentes estações do ano. Neles se 
observa como a cor se modifica dependendo da radiação solar que 
se altera durante as horas do dia e as estações do ano. Principais 
artistas: Monet, Manet, Renoir, Dègas.
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movimentos modernos

EXPRESSIONISMO
Os anos dourados terminaram bruscamente com a eclosão da Primeira Guer-

ra Mundial. O sofrimento do povo europeu com o palco de guerra, a violência, 
as perdas, a ruína de cidades e populações mudaram radicalmente. Como 
buscar a expressão do belo quando o mundo à sua volta mostrava o inverso?  
Pouco antes surge na Alemanha o movimento expressionista. Expressão do 
terror, dos sentimentos violentos, das paixões humanas, da miséria, do ciúme. 
O expressionismo “forma a imagem do mundo à sua vontade; são em primeiro 
lugar as suas visões que criam a realidade”, como diz o historiador de arte Nor-
bert Wolf. “O choque, a provocação, jovens insurgindo-se contra a tradição”, 
como cita o mesmo autor. Então o expressionismo não cria a realidade a partir 
do externo, mas do interno. São as visões do artista que criam a realidade. A 
proposta era de uma arte pessoal e intuitiva, onde predominasse a visão interior 
do artista – a “expressão” – em oposição à simples observação da realidade 
– a “impressão”. Podemos observar como a pintura vai se distanciando dos 
cânones clássicos e tomando formas próprias de expressão. O expressionis-
mo é extremamente subjetivo, levando a emoções e instintos elementares. É 
também um movimento contra o impressionismo, adotando cores violentas, 
deformando exageradamente as formas. Combatia a razão com a fantasia, e foi 
influenciado pelo pensamento filosófico de Nietzsche e também pelo pensa-
mento do inconsciente de Freud. Infelizmente o nazismo e a própria Segunda 
Guerra Mundial destruíram muitas destas obras. O expressionismo teve dois 
grupos distintos: A ponte e O cavaleiro azul. Principal artista da Ponte: Edvard 
Munch. Artistas do cavaleiro Azul: Kandinsky e Paul Klee.

Pontilhismo, 
ainda 
considerado um 
impressionismo 
levado ao 
extremo, onde 
cada pincelada 
era um pontinho

Após algum tempo o movimento impressionista co-
meçou a ser influenciado por outras correntes. Uma delas 
foi o Pontilhismo, ainda considerado um impressionismo 
levado ao extremo, onde cada pincelada era um pontinho. 
As cores eram superpostas, como no impressionismo, mas 
tinham o formato de pontos. A figura era visível quando se 
afastava do quadro. De perto a imagem era difusa, como 
numa televisão com resolução baixa de pixels. Principal 
artista: Seurat. Além desse movimento três grandes artistas 
iniciaram no impressionismo e entraram nos movimentos 
seguintes, sendo precursores destes. São eles: Paul Cè-
zanne, Gauguin e Vincent Van Gogh.

PÓS-IMPRESSIONISMO
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FAUVISMO
Na França tiveram o equivalente desse movimento expres-

sionista com o Fauvismo. Fauve em francês significa fera. Foi um 
movimento do início do século XX. As características principais 
desse movimento eram: - Uso de cores intensas (roxo, verde, 
amarelo, azul e vermelho).  - Estabelecer harmonia, tranquilidade, 
pureza e equilíbrio nas obras de arte.  - Uso de formatos planos, 
grandes, simples e com traços largos. - Evitar a tridimensionalida-
de – figuras planas. - As cores não tinham relação com a realidade. 
- Utilização de cores puras, sem transição entre matizes.  - Intenção 
de demonstrar sentimentos nas obras. Os cenários preferidos 
eram urbanos ou rurais, nus, retratos e ambientes internos. O 
pintor mais conhecido desse movimento foi Henry Matisse. Sem 
preparo das cenas, baseado mais na intuição e no impulso, com 
a mesma característica das crianças e dos selvagens. O fauvismo 
foi um movimento contemporâneo do expressionismo alemão. 
Mas sendo a França um país com características diversas da Ale-
manha, algumas diferenças podem ser observadas. Enquanto que 
no expressionismo a temática era pesada e ligada a sentimentos 
negativos, o fauvismo era mais pictórico e não tinha como objetivo 
tratar de temas e sentimentos sombrios.

O expressionismo abstrato foi um movimento artístico originário nos Esta-
dos Unidos. Tornou-se mais conhecido no pós-guerra e pode ser considerado 
o primeiro movimento americano que colocou Nova York no mundo das artes. 
Desenvolveu-se a partir de 1940 e centralizou-se nessa cidade e por isso 
foi chamado escola de Nova York. O movimento combinava elementos 
do expressionismo alemão com a arte não figurativa de escolas da 
Europa como futurismo, cubismo sintético. O principal representante 
americano é Pollock, que apresenta uma palheta agressiva, a combina-
ção de traços aleatórios e geométricos, uma pasta pesada e grosseira 
com cores sobrepostas. O modo americano de pintar eliminou o ca-
valete e a pintura podia ser feita no chão, na parede, com dimensões 
gigantescas. Usavam também diferentes materiais como: areia, vidro 
moído e diversas substâncias.  Em Os guardiões do segredo, de Pollock, 
a forma como ele combina um fundo homogêneo com cores aparentemente 
jogadas no centro e formas não figurativas que se acumulam ao redor desse 
centro. Ele se utilizava também do “dripping” ou gotejamento.

EXPRESSIONISMO ABSTRATO 
E ESCOLA DE NOVA YORK 
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O cubismo nasceu no século XX e teve como seus principais fundadores 
Pablo Picasso e Georges Braque. Esse movimento, como outros, teve sua 
expressão também na literatura e outras formas de arte. O marco inicial do 
cubismo é considerado com o quadro “Les demoi-
selles d’Avignon”, de Pablo Picasso. O objetivo 
do cubismo não é mostrar formas acabadas, e sim 
relações. Assim, querem explorar a ideia de que 
um mesmo objeto pode ser mostrado em vários 
pontos de vista diferentes. Assim se sobrepõem 
diversos planos. A representação de mundo passa 
a não ter qualquer relação com a realidade. Os 
cubistas representam as figuras através de elemen-
tos geométricos. Lembramos então de Cèzanne, que gostava de geometrizar 
as formas, sendo um precursor desse movimento. Os cubistas representavam 
as figuras como se estivessem abertas todas num mesmo plano. A ideia é 
que em nosso pensamento esses objetos são representados dessa maneira. 
O cubismo teve duas fases, cubismo analítico e sintético.  

A fase Analítica durou até o ano de 1912. Nessa fase as cores eram usadas 
de forma mais moderada, e as formas eram predominantemente geométricas 
e desestruturadas pelo desmembramento de suas partes. Assim era necessário 
decifrar a obra, entender o seu significado.  

A outra fase, Sintética, se deu a partir de 1912. As cores eram mais fortes, as 
formas tentavam tornar as figuras reconhecíveis. É a segunda fase do cubismo. 
O representante do Cubismo Sintético foi o artista Juan Gris.

Esse movimento surgiu em 1909 com o Manifesto Futurista pu-
blicado no jornal Le Fígaro pelo italiano Filippo Marinetti. Exaltava a 
violência e a guerra, rechaçando os valores moralistas e o passado. 
Esse movimento influenciou todos os movimentos modernistas e se 
baseava nas descobertas tecnológicas. Repercutiu no dadaísmo e 
no concretismo. A propaganda era a melhor forma de expressão, a 
velocidade, a dinâmica, a não materialização eram buscados além 
da forma. Esse movimento foi bem representado pelo cubismo e 
pela abstração. Na literatura, o uso de onomatopeias.

CUBISMO

FUTURISMO
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movimentos modernos
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O surrealismo foi um movimento baseado no movimento 
psicanalítico de Freud. Seus seguidores procuravam retratar 
figuras de sonhos, e os artistas, além de pintar, se reuniam 
para discutir e interpretar seus sonhos. As técnicas utilizadas 
eram mais tradicionais, mas retratavam sonhos e pesadelos. 
Artistas que são muito conhecidos deste movimento foram 
Salvador Dalí e Joan Miró. O surrealismo começou a partir 
da publicação do Manifesto Surrealista. O poeta e psiquiatra 

francês André Breton, em 1924, fez este 
manifesto. Neste se declarou que os prin-
cipais princípios do movimento surrealista 
seriam: adoção de uma realidade “mara-
vilhosa”, ausência da lógica, exaltação 
da liberdade de criação. O movimento se 
dividiu em duas correntes.   

A primeira onde Salvador Dalí trabalha 
com a distorção e justaposição de ima-
gens conhecidas. Obra mais conhecida 
é a Persistência da Memória, de 1931. Os 

relógios se derretem num local desértico e a sensação que 
nos passa é de fato de pesadelo. Na segunda corrente os 
artistas libertam a mente e dão vazão ao inconsciente, sem 
qualquer controle da razão.  Joan Miró representa esta cor-
rente. As telas saem com formas curvas, linhas fluidas e com 
muitas cores. Pode-se observar essa forma de expressão no 
Carnaval do Arlequim, de 1924, de Joan Miró.

SURREALISMO
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O dadaísmo foi um movimento anárquico que procurou 
quebrar com os padrões de arte seguidos até então. O ob-
jetivo era fazer uma crítica ao consumismo e ao capitalismo 
e a forma que os artistas encontraram para isso foi exibin-
do objetos do cotidiano apresentados de forma insólita, 
como o mictório invertido, de Marcel Duchamp. Marcel 
Duchamp (1887–1968) iniciou sua caminhada artística pelo 
impressionismo, expressionismo e cubismo. Foi um pintor 
importante da arte abstrata. Mas afinal o experimentalismo 

e a provocação o conduziram a ideias radicais. Ele 
criou os “ready-mades,” objetos do cotidiano que 
recebiam um tratamento e um título, e passavam a 
ser considerados objetos de arte. O próprio nome, 
dadaísmo, faz referência a uma linguagem infantil, 
sem compromisso com a realidade. Os principais 
artistas desse movimento foram: Tristan Tzara, Marcel 
Duchamp, Hans Arp, Julius Evola, Francis Picabia, 

Max Ernst, Man Ray e outros. Duchamp dizia que para um 
artista apresentar algo não era necessário talento ou habi-
lidade em executar obras belas. A palavra “arte” começou 
a gerar dúvidas quanto ao seu conceito. Vamos recordar os 
gregos lá atrás, na era clássica, onde a arte era ligada ao 
conceito de estética, do grego aestesis, deslumbramento. A 
arte passa a ser uma forma de chocar, de chamar a atenção 
da sociedade para alguma coisa que não está certa. 

DADAíSMO
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ARTE  
CONTEMPORÂNEA:
ROTEIRO DE IDEIAS 

Prof. Dr. Artur Freitas

história da arte
CONTEMPORÂNEA

O que é arte contemporânea? Quando tem início e quais suas principais 
características? O tema é complexo, certamente, e em partes porque está em 
pleno processo. Não temos recuo histórico suficiente para entender a arte de 
nosso tempo da mesma forma que entendemos, ou julgamos entender, a escul-
tura grega ou a pintura do renascimento. Uma vez imersos, como estamos, nas 
águas turbulentas da vida contemporânea, não podemos apreender os limites 
do oceano, descrever com exatidão suas correntes, mensurar suas variáveis pro-
fundidades. Nós simplesmente nadamos. E mesmo quando refletimos sobre a 
nossa experiência, nós seguimos nadando, imersos em nossos valores, práticas, 
representações. Sendo assim, é recomendável que o leitor compreenda este 
texto não como uma cartografia segura de um oceano mapeado, mas como um 
roteiro parcial e portanto provisório de alguns dos principais vetores poéticos 
da arte contemporânea. Para tanto, começaremos com algumas considerações 
teóricas sobre as eventuais diferenças entre arte moderna e contemporânea, 
com ênfase no instigante conceito de autonomia da arte. Na sequência, serão 
apresentadas quatro grandes questões da produção artística contemporânea: o 
“mundo da vida”, a “arte como ideia”, o “espaço literal” e o “corpo em obra”. 
Para permanecer no âmbito das metáforas oceânicas, essas questões devem 
ser vistas não como estilos estanques, mas, ao contrário, como correntes ou 
correntezas de ideias, simples fluxos vitais que, como tais, ora nos atravessam 
e conduzem, ora nos desafiam e repelem.
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arte contemporânea: roteiro de idEias

Se o capitalismo 
industrial bane a 
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processo produtivo

Nascida na segunda metade do século XX, a arte contemporânea pres-
supõe o ocaso de uma forma específica de modernidade artística, baseada 
numa concepção de arte autônoma e, por isso mesmo, afastada das pressões 
sociais e econômicas da vida burguesa. Já nas primeiras décadas do século 
XX, parte considerável da arte moderna sustenta a ideia de que a experiência 
artística não apenas pode como deve correr em paralelo às degradações da 
cultura de massa e do mundo da mercadoria. Nesse contexto, a ideologia 
da independência da arte assume suas formas mais elaboradas no âmbito 
de uma autonomia de ordem sobretudo formal e imanente, como no caso 
exemplar da abstração pictórica.

Para Annateresa Fabris, a autonomia da arte é um 
conceito temporal inerente à conjuntura política e eco-
nômica da modernidade (FABRIS, 2001, pp. 15-17). 
Diante do avanço da sociedade industrial, aí incluída 
a sujeição capitalista e anestésica dos corpos, as artes 
plásticas acabam reagindo das mais diversas formas, 
com destaque para a resistência e a autoafirmação. 
Para Meyer Schapiro, por exemplo, a ênfase que boa 
parte da pintura modernista dá ao toque, à textura e ao 
gesto pode ser lida como uma consequência da divisão 
social do trabalho no contexto da produção industrial. 
O raciocínio é simples: se o capitalismo industrial bane 
a mão do processo de produção, então cabe à arte, ao 
menos em suas versões matéricas, demonstrar a natu-
reza excepcional de seu próprio processo produtivo 
(SCHAPIRO, 1978, pp. 217-219). Além disso, se também considerarmos o 
avanço da visualidade fotográfica na segunda metade do século XIX, teremos 
um quadro ainda mais amplo das angústias do pintor moderno: “ameaçada 
pelo aparato mecânico da fotografia e pela produção massificada”, afirma 
Yve-Alain Bois, “a pintura teve de redefinir seu status, reivindicando um 
domínio específico” (BOIS, 2009, p. 278).

O ápice dessa leitura ocorre no pós-segunda guerra, sobretudo no con-
texto norte-americano, onde a crítica de arte se mostra capaz de sustentar 
o argumento que aponta a “forma pura” e a “autonomia da arte” como 
os maiores valores da história da arte recente. Paradigmático nesse senti-
do, Clement Greenberg torna-se o crítico mais influente do século XX ao 
construir o modelo de uma história “essencialista” da arte moderna. Para 
ele, a pintura possui, de fato, uma “essência” – a “planaridade” (flatness) 
– que consiste no único aspecto específico e não-compartilhado da “for-
ma pictórica”, um valor independente inclusive das condições contextuais 
(GREENBERG, 1997, p. 103).

ARTE MODERNA: AUTONOMIA DA ARTE
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Celebrada por Greenberg, a pintura de Jackson Pollock é 
o principal exemplo dessa teoria. Abrindo mão de pincéis e 
cavaletes, o artista, central no expressionismo abstrato, passa a 
gotejar tinta industrial sobre grandes telas sem chassi estendidas 
sobre o chão. O resultado, visível a partir de 1948, são pinturas 
abstratas de grande formato que envolvem o espectador numa 
trama ótica e vibrante, como se a intensa gestualidade do artista 
alegorizasse a liberdade individual do american way of life, em 
oposição direta ao realismo socialista, ali entendido como o saldo 
débil de uma arte dirigida pelo Estado. Para parte da crítica de 
arte da época, Pollock e sua geração representam a realização 
definitiva, em solo americano, das pretensões autonomistas da 
pintura europeia, confirmando assim a vitória também cultural 
dos Estados Unidos em tempos de Guerra Fria.

Uma vez conquistada pela força institucional 
da pintura americana, a autonomia passa a ser 
entendida, muitas vezes, como sinônimo de arte 
moderna. Inclusive no plano historiográfico, é 
bastante recorrente a interpretação de que a 
“arte contemporânea”, em oposição à “moder-
na”, surge no momento de crise do modelo au-
tonomista, como se os artistas da nova geração, 
valendo-se do desprestígio ideológico do ex-

pressionismo abstrato, fossem responsáveis pela reintegração 
da “arte” com a “vida”. Nesse registro, o trabalho do artista 
contemporâneo passa a ser visto mais como uma forma de com-
portamento ou atitude que propriamente um modo de reiterar 
a criação de objetos auto-referenciais.

O trabalho do artista 
contemporâneo passa 
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MUNDO DA VIDA 
SIGNOS COTIDIANOS

Preterido por Clement Greenberg como uma “surpresa passageira”, 
o artista francês Marcel Duchamp e os seus ready-mades são reabilitados 
por alguns jovens artistas ativos em meados dos anos 1950. Nomes como 
Robert Rauschenberg e Jasper Johns repõem na ordem do dia a crítica 
às convenções da arte e suas instituições, passando a operar nos limites 
entre a arte e a vida. Diante de uma tradição pictórica modernista que 
parece haver separado, pela via da autonomia, a experiência da arte da 
experiência da vida comum, uma série de artistas pretende reconectar 
a linguagem artística ao lifeworld, o mundo da vida cotidiana.
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No contexto do pós-guerra, o mundo da vida em questão é 
basicamente a indústria cultural de massa do capitalismo avança-
do. Renovando a relação com a realidade social, a pop art, nesse 
contexto, mostra-se particularmente sensível à comunicação de 
massa e busca problematizar as relações entre a apropriação, a 
imagem e o juízo de gosto. De Londres a Nova York, ou melhor, 
de Richard Hamilton a Andy Warhol, o mundo kitsch das grandes 
cidades é recodificado e exposto, não sem ironia, nas principais 
galerias do planeta.

No tocante à dimensão midiática do capitalismo tardio, a produ-
ção artística contemporânea apresenta uma posição contraditória, 
ora aberta à incorporação das novas mídias, ora concentrada na 
recusa da tecnologia. No contexto da arte pop, tal contradição 
torna-se um recurso poético consciente. Saídos dos quadros pro-
fissionais da publicidade, artistas como Andy Warhol sentem-se 
à vontade para zombar das hierarquias culturais estabelecidas. 
Assumindo a linguagem como uma forma 
de ironia, Warhol chega a afirmar, como 
bom polemista, que o mundo dos negó-
cios é a “mais fascinante forma de arte”. 
Desse modo, “em vez de pensar nos 
artistas como uma linhagem à parte ou 
uma irmandade sagrada alienada de sua 
cultura, Hamilton e Warhol insistem em 
que eles faziam parte da cultura contem-
porânea tanto quanto qualquer homem 
de negócios bem-sucedido” (McCARTHY, 
2002, p. 2).

Não à toa, é por intermédio dos ar-
tistas pop que os signos do kitsch, oriundos das prateleiras de 
mercado, das capas de revista e das páginas de histórias em qua-
drinhos, podem invadir o recinto sagrado das galerias de arte. 
Para Andreas Huyssen, tal invasão bárbara é uma revolução no 
campo dos valores. Na sua argumentação, o imediato pós-guerra, 
dominado pelo agigantamento da indústria cultural, é marcado por 
um tipo de discurso que ainda insiste na divisão categórica entre 
alta e baixa cultura, ou seja, entre as high arts, de um lado, e os 
mass media, de outro. Nomeado de “Grande Divisão”, esse dis-
curso, na opinião do autor, começa a ser questionado nas décadas 
posteriores à segunda guerra, sendo a arte pop um dos primeiros 
sintomas de sua crise (HUYSSEN, 1986, pp. 141-159). A partir de 
então, parte considerável da arte contemporânea vem usando a 
efetiva inteligência da estratégia pop frente ao star system, sua 
indiferença crítica, seu distanciamento pragmático e irônico.
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ARTE COMO IDEIA:
PROJETO E CONCEITO

Simultaneamente, é compreensível que o insubordinado artista fran-
cês Marcel Duchamp, obliterado durante o entreguerras, tenha sido 
revalorizado no contexto da cultura de massas do pós-segunda guerra. 
A partir dos anos 1950, mas sobretudo nos anos 1960 e 1970, a figura de 
Duchamp, particularmente em sua rubrica ready-made, entra no centro 
dos debates da arte contemporânea, abrindo caminho para a generali-
zação do conceito de apropriação.

Juntos, minimalismo e arte conceitual apresentam uma inversão cons-
ciente da autonomia da arte no campo da visualidade contemporânea. 
Saído dos quadros do minimalismo histórico, Sol LeWitt aproxima-se da 
arte conceitual ao salientar o caráter projetual de seus próprios trabalhos, 
dos cubos geométricos aos desenhos de parede (LEWITT, 2006a, pp. 
176-181). Para ele, a “arte conceitual”, contraposta a uma “arte percep-
tiva”, é definida por um projeto – a “ideia” – que antecede a execução 
e independe “da habilidade do artista como artesão” (Idem, ibidem, p. 
177). Longe do paradigma emotivo e gestual do expressionismo abstrato, 
os trabalhos de LeWitt não dependem do toque do artista e podem ser 
realizados por qualquer profissional capaz de compreender e executar 
as anotações escritas e os diagramas planejados. Nas suas palavras, é 
“a ideia”, e não mais a emoção subjetiva, a “extravagância” do gosto 
ou o estilo de cada mão, que “se torna a máquina que faz a arte” (Idem, 
ibidem, p. 176).

Em janeiro de 1969, Sol LeWitt desdobra seu argumento no 
conhecido artigo “Sentenças sobre arte conceitual” (LEWITT, 
2006b, pp. 205-207). Nele, o artista reafirma a precedência da 
“ideia” sobre as demais etapas do trabalho de arte. Nesse sen-
tido, teríamos, em síntese, três fases distintas: a concepção, a 
execução e o resultado material. Comunicável por palavras ou 
números, a “ideia”, antes de ser executada, deve estar completa 
na mente do artista, e já ali se mostra boa ou ruim, imaginativa 
ou limitada. A execução, por sua vez, é um processo “mecânico”, 
inalterável e para-visual. Para o artista, “uma vez que a ideia da 
peça esteja estabelecida na mente do artista e a forma final esteja 
decidida, o processo é levado adiante cegamente” (Idem, ibidem, 

p. 207). Nesse mesmo ano, o artista conceitual Joseph Kosuth publica 
o seu importante artigo-manifesto “A arte depois da filosofia”, que dia-
loga abertamente com as propostas de Sol Lewitt. Impressionado por 
Duchamp, Kosuth não só diz que o ready-made assinala “o começo da 
arte ‘moderna’ e o começo da arte ‘conceitual’”, como chega a afirmar 
que “depois de Duchamp, toda arte é conceitual”, uma vez que “a arte 
só existe conceitualmente” (KOSUTH, 2006, p. 217).
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A partir de então, há uma depreciação generalizada do objeto de 
arte autônomo: uma espécie de transgressão ideológica que se baseia 
na superação das determinações econômicas das instituições. Vistas 
como fantoches do mercado, pinturas e esculturas são profundamente 
criticadas e deliberadamente substituídas por propostas artísticas 
invendáveis, porque centradas na dimensão projetiva, na implosão da 
contemplação, na incorporação do espectador e na precariedade de 
materiais efêmeros. No universo da arte conceitual, a ideia de “obra 
de arte”, tradicionalmente vinculada ao caráter burguês das belas-ar-
tes, se vê dilatada a ponto de incorporar uma inusitada variedade de 
novos procedimentos e suportes, de textos datilografados a rituais de 
sacrifício. Atrelada à luta pelos direitos civis, à defesa do feminismo 
e à negação da Guerra do Vietnã, a “era da arte conceitual”, como 
lhe define a crítica Lucy Lippard, caracteriza-se como o período da 
“desmaterialização do objeto de arte” (LIPPARD, 1997 p. VII).

Para o historiador da arte Tony Godfrey, o uso das palavras como 
forma de proposição artística, típica na tradição conceitual analítica, 
seria uma das quatro grandes categorias definidoras da arte con-
ceitual (GODFREY, 1998, p. 7.). Para o autor, as operações da arte 
conceitual estão presentes, embora não somente, nos seguintes 
termos: primeiro, no “ready-made”, no qual o objeto de arte apare-
ce desvinculado do toque do artista; depois, na “intervenção”, que 
insere uma coisa qualquer num contexto inusitado; em seguida, na 
“documentação”, resumida em alguma forma de projeto ou registro, 
como diagramas ou fotografias; e, por fim, nas “palavras”, via de 
regra voltadas ao confronto entre o que se diz e o que se mostra.

Como não pode deixar de ser, o espaço é uma categoria central 
na história das artes visuais. Na condição contemporânea, todavia, 
a questão espacial não se restringe, como na arte naturalista tradi-

cional, à virtualidade das relações entre imagem e imageado. 
Trata-se, agora, não apenas do espaço metafórico e alusivo 
das representações, mas também do espaço real e concreto 
que nos circunda, aí inseridas as disposições perceptivas e as 
limitações materiais do mundo em que moramos, circulamos 
e tropeçamos. Antigo como a história da arte, tal assunto é, 
no entanto, parte ativa de nossos dispositivos plásticos atuais, 

mesmo quando não abordado diretamente. Do renascimento em 
diante, o espaço naturalista teorizado por Leon Battista Alberti é, 
desde o início, uma forma de abrir uma janela para além das limita-
ções do mundo ordinário. 

ESPAÇO LITERAL: INSTALAÇÃO E PAISAGEM
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Com a modernidade, no entanto, a invenção do espaço de exposição, consa-
grada pela autonomização institucional do “cubo branco”, leva à reconsideração 
estética das próprias paredes dos museus e galerias, eles mesmos responsáveis 
por dar à contemplação um lugar específico e necessariamente afastado das 
atribulações das cidades. Para a crítica Rosalind Krauss, tal reconsideração, de 
saída, garante à obra de arte a sua devida independência, possibilitando assim 
a enunciação dos discursos autonomistas da arte, aí incluída 
a célebre teoria da “planaridade”, de Clement Greenberg 
(KRAUSS, 1996, p. 147). Por outro lado, uma vez contraposta 
à ideia de janela renascentista, a obra de arte moderna, nos 
termos do crítico Alberto Tassinari, também se apresenta 
agora como um anteparo – algo como uma superfície que, 
em oposição à profundidade simbólica da perspectiva linear, 
avança em direção à concretude do mundo real (TASSINARI, 
2001, p. 29). Compreendido isso, artistas contemporâneos 
distintos como Leandro Erlich, Richard Wilson e Anish Kapoor 
passam a explorar as relações espaciais de suas obras com o 
mundo, chegando inclusive a propor situações em que não 
é mais possível definir os limites que separam o trabalho de 
arte do seu entorno físico e simbólico.

A partir dos anos 1960, a obsessão pelo real leva o mi-
nimalismo a requisitar o direito ao espaço comum, no qual 
transitamos e vivemos, das salas das galerias às ruas da cidade. Nesse contexto, 
expande-se a ideia de que uma obra de arte autônoma, justamente por ser 
autônoma, está, por definição, à mercê dos arbítrios das instituições, o que de-
manda a reconsideração permanente dos dados “contextuais”. Em resposta, a 
arte contemporânea reitera, crítica e obsessivamente, todas as formas possíveis 
e imagináveis de “contexto” a seu alcance: torna-se específica, cobre as pare-
des, pende pelo teto, toma a cidade e o campo e assim avança, decisivamente, 
sobre os espaços do planeta, a exemplo das colossais intervenções de artistas 
como Robert Smithson. A figura do artista, em resumo, pretende dominar seus 
próprios meios de produção através da incorporação mesma desse domínio 
– ou dessa pretensão – na estrutura de suas ações. Do espaço expositivo aos 
espaços literais do ambiente urbano ou natural, o dado ambiental se torna um 
dos eixos poéticos mais relevantes da cena artística contemporânea. Dele de-
riva, claro, uma certa insubordinação diante das imposições institucionais dos 
museus e das galerias, mas também uma vontade de alargamento da nossa 
experiência da presença, como se, no mundo de hoje, o isolamento estético 
do “cubo branco” não bastasse mais à plena vivência da arte.
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CORPO EM OBRA:  
PERFORMANCE E INTERSUBJETIVIDADE

Em oposição ao caráter espetacular das novas mídias e à inclinação 
mercadológica dos objetos de arte, vários artistas se voltam para seus 
próprios corpos como material de criação estética, estando agora mais 
próximos da figura do performer que do artista plástico tradicional. Do 
pós-guerra à década de 1970, as artes corporais, que confluem aspectos 
variáveis do teatro, da dança e das artes visuais, são descritas por inúmeras 
denominações, sendo chamadas de performances por Claes Oldenburg, 
happenings por Allan Kaprow, aktion por Joseph Beuys, event por George 
Brecht, dé-collage por Wolf Vostell, além de fluxus, ritual, body art, entre 
outras expressões (GLUSBERG, 1987, pp. 33-34; MELIM, 2008, p. 10). No 
geral, trata-se do contexto impreciso da live art, que, por intermédio do 
uso estético do corpo do artista e do próprio público, tende a fazer da re-
lação entre arte e vida – ou melhor, entre linguagem e prática social – o seu 
eixo exploratório fundamental, como nos casos notáveis de artistas como 
Joseph Beuys e Marina Abramovic. Para Renato Cohen, todavia, em meio 
à barafunda de nomes disponíveis, é preciso pontuar as diferenças entre 
dois termos centrais: o happening e a performance. No seu entendimento, 
o happening está próximo da contracultura, e como tal é mais aleatório, 
improvisado e menos autoral, porque coletivo e aberto à integração direta 
do público, ao passo que a performance, em contrapartida, é mais plane-
jada, estilizada e individual, porque ancorada na ideia de autoria. Como o 
termo indica, happening seria um acontecimento pouco previsível e nunca 
repetível, ao contrário da performance, que teria mais proximidade com 
uma cena, ou seja, com um evento em que o artista se exibe diante de um 
público mediante uma ação que pode ou não ser repetida (COHEN, 1989, 
pp. 132-138).

Todavia, essa diferença perde força pelo uso: a partir dos anos 1980, 
a historiografia da arte corporal consolida o termo performance, que dali 
em diante passa a descrever todas as variantes de ações performáticas, 
incluindo o happening e os demais termos vigentes. Mais recentemente, a 
chamada arte relacional, entendida como uma expansão da performance 
histórica, passa a apostar no caráter dialógico e comportamental das diversas 
formas de relação entre múltiplas subjetividades. Para artistas como Rirkrit 
Tiravanija, Jens Haaning e Sophie Calle, mais do que a expressão poética 
do performer diante de um público estabelecido, a subjetividade do artista 
é algo que só pode ser definido pela presença de uma outra subjetividade. 
O resultado prático está em franca oposição à ideia de autonomia da arte. 

Ao invés de objetos estáticos e auto-referenciais, as obras consistem em 
convites, distribuição de papéis, encontros casuais, espaços de convívio, 
formas de interação. De acordo com o crítico Nicolas Bourriaud, principal 
teórico da arte relacional, a ideia central dessa geração de artistas consiste 
em “dar forma à intersubjetividade” (BOURRIAUD, 2009, p. 62). 
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A proposta está nitidamente próxima da performance 
histórica, com a diferença que a arte relacional talvez seja 
a primeira geração a teorizar pontualmente sobre esse 
aspecto dialógico, por ela tratada como uma espécie de 
ready-made social. Por outras palavras, tal abordagem não 
deixa de ser uma variante da arte performática original, mas 
sem o dogmatismo da utopia coletiva, nem a teleologia 
das vanguardas.

À revelia, contudo, da imensa diversidade das artes cor-
porais na condição contemporânea, o fato é que há, nelas, 
uma série de características comuns. Seja no happening, na 
performance ou na arte relacional, a desobjetificação da arte 
corresponde à desconfiança e mesmo à rejeição diante da 
mercantilização do mundo, ali incluída a mercantilização da 
dimensão estética. Ademais, o empréstimo do próprio corpo 
à obra também significa o reposicionamento do sujeito, seu 
alojamento no centro da experiência vivida. Com as artes 
corporais, a arte chama para si a responsabilidade moral da 
vida – já que, nessa chave, o objeto de arte não é bem um 
objeto, como uma escultura ou um desenho, mas sim um 
outro ser humano, ou seja, um semelhante que, como nós, 
espera o tratamento de um sujeito.
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ORIGENS DA  
ARTE BRASILEIRA

Quando os portugueses aportaram no Brasil trazendo seus 
valores culturais, os ancestrais pré-históricos dos povos indíge-
nas que os receberam, já haviam marcado a pedra com dese-
nhos que representavam seu modo de pensar o mundo, bem 
como estes indígenas desenvolviam suas elaboradas produções 
culturais. Neste cenário tropical, constituído por contradições, 
dominações e sincretismos, dialogavam intensamente diversas 
manifestações artísticas, como veremos a seguir, num percurso 
que passa pela Arte Rupestre, Arte Indígena, Arte Barroca até 
chegar à Arte do Século XIX.

O homem pré-histórico desejoso em compreender o seu ser e estar no mundo 
em meio a fenômenos naturais que ora o aterrorizavam e ora o fascinavam, começa 
a formar, a conformar, a constituir um vasto sistema de representações, que dava 
sentido e significado ao que estava posto no mundo natural.   Começava, assim, a 
criar linguagens – considerando a linguagem como a faculdade que o ser humano 
tem de representar por meio de sinais visuais, sonoros ou escritos – para cumprir 
sua função social de interação com os seus pares e com as coisas do mundo.

Na pré-história da humanidade as primeiras representações visuais artísticas 
iniciam no período Paleolítico Superior (30.000 a.C.) e geralmente são inscritas 
sobre pedra, na denominada Arte Rupestre, apresentando similaridades de forma 
e função por todo o mundo. 

Prof. e Mestre Ana Lucia Procopiak

Constituído  
por contradições, 

dominações e 
sincretismos

PANORAMA GERAL DA
HISTÓRIA DA ARTE DO BRASIL

ARTE RUPESTRE
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Nos recônditos da 
caverna uma pintura 
rupestre tornava-se 
a própria realidade 
que assegurava uma 
boa caçada, pois, 
eram creditados a 
ela, simbolicamente, 
poderes mágicos

Nestes primeiros tempos os grupamentos humanos eram constituídos por caça-
dores-coletores nômades, que praticavam uma economia de exploração, conforme 
Arnold Hauser, e faziam das cavernas suas moradias temporárias, onde estavam 
protegidos das intempéries e perigos. Desta forma, nas paredes de pedra, podiam 
representar figuras de animais em tamanho natural, buscando reproduzi-los em 
policromias com máxima exatidão e realidade, recurso que atribuía vida ao animal 
representado que seria morto ali mesmo perpassado pelas flechas desenhadas ou 
pelas armas reais arremessadas contra a imagem. Nos recônditos da caverna uma 
pintura rupestre tornava-se a própria realidade que assegurava uma boa caçada, 
pois, eram creditados a ela, simbolicamente, poderes mágicos. Um dos mais famosos 
‘monumentos’ preservados com pinturas rupestres deste período é o da caverna de 
Lascaux, no sul da França.

No período seguinte, o Neolítico (10.000 a.C.) o homem passa 
de coletor a produtor, pois, organizado em comunidades seden-
tárias, criou a roda e os artefatos cerâmicos, domesticou animais e 
plantas desenvolvendo a agricultura e a pecuária para a produção 
de seus próprios alimentos. Estes processos de racionalização 
produtivos provocaram avanços tecnológicos contínuos e mu-
danças radicais em todos os campos da vida social e cultural. 
Na arte, sinais esquemáticos geométricos sugeriam os objetos 
reais, afastando-se da necessidade de imitá-los, como no período 
anterior. Segundo Hauser, os desenhos representavam – com 
símbolos, abstrações e abreviações – uma ideia, um conceito, 
uma interpretação, criados pelo intelecto, pelo pensamento que 
buscava compreender os mistérios e conexões entre o mundo 
visível dos fenômenos, e o mundo invisível do espírito, dualismo que regia o conjunto 
de crenças animistas do homem do neolítico, pois ele acreditava na existência de 
forças sobrenaturais regendo o universo acima do mundo natural.

Os primeiros registros de pinturas rupestres deixados na América do Sul ocor-
reram na passagem do período paleolítico para o neolítico, sendo realizados pelos 
paleoíndios, os habitantes pré-históricos do vasto continente.

No Brasil, segundo pesquisa de João Nei de Almeida Barbosa, exemplos impor-
tantes de pinturas rupestres se concentram no chamado Planalto Brasileiro, onde 
condições geográficas e geológicas permitiram a realização de pinturas com se-
melhanças formais, técnicas e temáticas (fig. 01), principalmente, nos estados de 
Minas Gerais, Piauí e Bahia. Já no Paraná, as principais pinturas rupestres estão 
situadas no Segundo Planalto, na região dos Campos Gerais e são tanto figurativas 
– representando animais e seres humanos, quanto geométricas – representações 
abstratas que usam sinais gráficos, apresentando uma forte tendência à estilização 
e ao geometrismo, mesmo nas representações mais figurativas, o que as coloca no 
contexto da arte do Período Neolítico.

Por toda a Pré-História grupamentos humanos espalharam pinturas rupestres pelo 
mundo, signos pulsantes de uma particular visão de mundo que em sua universali-
dade ao falar do humano, continuam a ressoar mistérios.
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Quando os portugueses chegaram ao Brasil nos idos 1500, os grupos indíge-
nas encontrados no litoral eram tribos de tronco linguístico Tupi, que segundo 
Darcy Ribeiro, se dividiam em diversos grupos tribais cada qual com várias aldeias 

somando em torno de 1 milhão de índios. Afora, conviviam com os 
Tupi, vários grupamentos pertencentes ao tronco Jê, cada qual de-
senvolvendo um rico sistema de representações culturais, a partir de 
matrizes herdadas de seus ancestrais, que expressavam por meio de 
mitos e ritos uma visão de mundo animista.  Ao longo do tempo estas 
visões de mundo de lá e cá iriam se misturar num grande caldeirão 
cultural, formando um ‘caldo’ genuinamente brasileiro.

Desde o passado até o presente, a arte tem uma função impor-
tante nas sociedades indígenas, pois serve para ordenar e definir seu 
universo humano e espiritual. As representações artísticas indígenas 
expressam por meio de maestria técnica e estética um profundo 

conhecimento das narrativas míticas e práticas rituais. Cada produção artística 
tem uma função prática para além da estética, pois é criada para ser meio de 
transmissão de concepções de fundo social ou cosmológico. Portanto, apesar 
de apresentarem um alto grau de beleza e perfeição, não existem objetos in-
dígenas, com função exclusivamente estética, criados unicamente para serem 
contemplados, mesmo a beleza tem o valor simbólico de estabelecer conexão 
com a divindade, com o transcendente. 

No contexto tribal a arte funciona como um meio de comunicação em dife-
rentes formas e suportes determinando por meio de códigos elaborados, ora a 
identificação étnica ou a apropriação de poderes mágicos, ora meio de interação 
social ou com o mundo espiritual. Como se observa nos desenhos geométricos 
corporais que representam determinado animal do qual se quer adquirir as qua-
lidades ou nos grafismos geométricos abstratos que aparecem na cestaria dos 
Wayana (AM) que servem para estabelecer conexão com o sobrenatural; ou ainda 
nos hologramas geométricos pintados na base das panelas dos Waurá (MT), para 
proteger os alimentos das energias impuras do solo ou ainda na indumentária 
corporal, especialmente, nos cocares (fig. 02) que usados em determinadas ceri-
mônias propiciam conexão com o mundo espiritual, as penas matéria-prima para 
sua confecção possuem um valor mágico, pois as aves consideradas sagradas 
representam seus antepassados que transitam entre o céu e a terra. Cabe ressaltar 
que a arte plumária dos indígenas brasileiros é altamente desenvolvida, eles do-
minam todas as técnicas de emplumação desde a escolha, retirada e conservação 
das penas, composição de cores e tamanhos, tramas e entrelaçamentos. Mas 
nem todas as tribos produzem cocares, se destacando em outras artes, como os 
Waurá (MT) na cerâmica; os Waimiri Atroari (AM) na cestaria; e os Rickbatsa (MT) 
na própria arte plumária.

A arte indígena brasileira contemporânea permanece sendo fruto das con-
fluências, entrechoques e enfrentamentos entre tradições culturais distintas que 
permearam continuamente a história do Brasil, e apesar dos antagonismos e 
assimilações resguarda os sentidos simbólicos de sua ancestralidade que poten-
cializam a sua singularidade cultural.

ARTE INDÍGENA

A arte tem uma 
função importante nas 
sociedades indígenas, 

pois serve para 
ordenar e definir seu 

universo humano e 
espiritual.
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ARTE BARROCA 
BRASILEIRA

O Barroco surgiu na Itália no momento em que se instalavam incerte-
zas de tempo e espaço, a Igreja Católica cindia-se com a contraposição 
da Reforma Protestante perdendo sua unidade e as fronteiras européias 
ampliavam-se ilimitadas com a descoberta do Novo Mundo. Neste cenário 
a arte barroca se instalava como reação ao pensamento racionalista renas-
centista que propunha produções plásticas concebidas com determinados 
parâmetros como unidade, equilíbrio, harmonia e perfeição, seguindo 
os ditames idealistas do mundo clássico gre-
co-romano. Assim, o barroco se inscreve no 
desvario de formas, na assimetria, no irregular, 
no excessivo, no ilimitado e especialmente na 
mistura de linguagens, deixando de ser um 
estilo uniforme assumia e absorvia as diversas 
expressões culturais, muitas vezes contradi-
tórias e conflitantes. Na Itália era naturalista, 
dramático, exuberante e monumental visando 
capturar o observador fugidio que ameaçava 
seguir por caminhos protestantes; já na França 
era classicista aderindo à sobriedade opulenta 
e pomposa do absolutismo monárquico de 
Luis XIV, expressando todo seu poder; em Por-
tugal, cultura essencialmente católica e monár-
quica, absorvia as exuberâncias e sobriedades 
das estéticas italianas e francesas e mais tarde 
também a fluidez, delicadeza e graça do estilo 
Rococó - uma reação da aristocracia francesa 
ao barroco monárquico solene e palaciano. E 
finalmente, no Brasil a estética barroca chegou 
pelas mãos dos colonizadores portugueses, 
encontrando terreno fértil para outras tantas 
mestiçagens e miscigenações.

A arte barroca 
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parâmetros como 
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do mundo clássico 
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Cada criador 
absorvia e 
interpretava de 
forma singular os 
modelos que tinham 
em mãos, misturando 
ao erudito suas 
identificações 
populares

Nos primeiros tempos da colonização portuguesa no Brasil, a arte foi trazida 
e implantada pelas ordens religiosas que se instalaram a partir do século XVI e 
um século mais tarde fundavam uma espécie de mecenato ‘tropical’, pois, sob 
a orientação de religiosos eruditos se formavam os primeiros mestres brasileiros 
nas corporações de ofícios que absorviam mão de obra escrava indígena e negra, 
para desenvolver na arquitetura religiosa expressões ligadas a preceitos da arte 
clássica/renascentista. Na segunda metade do século XVII observou-se o início 
do caráter multifacetado do espírito barroco, pois as igrejas de fachada clássica 
dos primeiros tempos ganharam um interior barroco que se manifestava na de-
coração com talha dourada, seguindo o estilo português, mas com elementos 
decorativos inspirados na fauna e flora brasileira, como na 
Catedral Basílica de Salvador (1665-70) e na Igreja do Mosteiro 
de São Bento do Rio de Janeiro (1633-91). A partir do século 
XVIII, as associações ou oficinas laicas assumiriam o mecenato 
da produção artística, criando condições para o barroco se 
desenvolver como expressão das mestiçagens tropicais. 

No início do século XVIII circulavam intensamente nas ofi-
cinas de todo país, informações sobre a produção artística 
européia, que constituíam uma iconografia heterogênea e 
serviam de modelo e inspiração para as produções artísti-
cas nacionais. Cada criador absorvia e interpretava de forma 
singular os modelos que tinham em mãos, misturando ao 
erudito suas identificações populares. É neste momento que 
começavam a surgir, figuras que expressavam o amadurecimento artístico colonial. 
Na capital Rio de Janeiro, se destacava Mestre Valentim com obras importantes 
na arquitetura civil, como o Passeio Público. Nas Minas Gerais, que a partir da 
descoberta do ouro se transformara num importante pólo econômico, frutificaram 
dois artistas: o escultor e arquiteto Antonio Francisco Lisboa (1738 -1814), que 
ficou conhecido como Aleijadinho devido doença degenerativa que deformava 
os membros do seu corpo; e o pintor Manoel da Costa Athaíde (1762 -1830), o 
Mestre Ataíde, que inauguraram a partir de 1760 o Barroco mineiro, expressão 
singular da miscigenação estilística, que absorveu tanto o caráter expressivo do 
barroco italiano, quanto a fluidez e leveza do estilo Rococó apresentando igrejas 
de dimensões e decoração singelas cheias de curvas e formas arredondadas 
inspiradas na geografia da região e na simplicidade da religiosidade popular, 
levando Mário de Andrade a identificar nelas uma delicadeza suave, eminente-
mente brasileira.

Uma das obras-primas deste período, a Igreja da Ordem Terceira de São 
Francisco de Assis da Penitência (1768-90, fig. 03), em Ouro Preto, com fachada 
de efeito ondulante dada a posição recuada das torres cilíndricas e decoração da 
superfície, teve sua decoração escultórica realizada por Aleijadinho que ao talhar 
a pedra sabão e a madeira criou uma singela atmosfera espiritual, expressada, 
também, nas pinturas de Mestre Ataíde que compõe o forro da igreja (fig. 04). 
No medalhão central, cujo tema é a Assunção da Virgem, criou a ilusão de um 
espaço ilimitado, tão característico do estilo barroco italiano, mas incluiu, também, 
as delicadezas decorativas do rococó. 
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No universo iconográfico 
da pintura religiosa, 

introduziu uma inovação: 
a música, uma orquestra 

celestial de anjos próxima 
da Virgem Maria com 

traços mulatos, embala a 
composição

E no universo iconográfico da pintura religiosa, 
introduziu uma inovação: a música, uma orquestra 
celestial de anjos próxima da Virgem Maria com 
traços mulatos, embala a composição. 

A outra obra-prima da arquitetura religiosa 
mineira é o Santuário Bom Jesus de Matosinhos 
(1757-1805, fig. 05), em Congonhas do Campo, 
onde Aleijadinho atingiu sua maturidade plástica 
e expressiva, esculpindo os 12 Profetas em pedra 
sabão para o adro e talhando as 66 figuras em 
madeira em tamanho natural para as seis capelas 

dos Passos da Paixão de Cristo. O complexo arquitetônico com a igreja 
implantada no topo da colina reproduzia o modelo do ‘sacro monte’, ti-
pologia arquitetônica que representa o caminho de Jesus em seus últimos 
dias, desde a Santa Ceia até sua morte na cruz. Aleijadinho, já bastante 
debilitado pela doença, esculpiu primeiramente as obras em madeira, 
imprimindo em algumas figuras uma forte deformação expressionista. 
Em seguida seu parceiro de outras obras, Mestre Ataíde foi contratado 
para encarnar e estofar as figuras, ou seja, pintá-las. As esculturas dos 12 
profetas, que aparecem segurando um pergaminho com textos bíblicos 
(filactério), sugerem representações tomadas de gravuras do período gótico 
e apresentam acabamento desigual, talvez por terem sido terminados pelos 
seus assistentes, acredita – se que pelo acabamento perfeito somente a 
figura de Daniel (fig. 06) tenha sido realizada inteiramente por Aleijadinho.

O barroco brasileiro é idiossincrático tanto quanto o foi sua grande figura 
Aleijadinho, ele e tantos outros na sua espontânea e criativa interpretação 
mestiça foram mesclando jeitos, meios e modos e evocando a alma tropical 
em suas intensidades, delicadezas, contradições e potências.
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 “Aleijadinho é um símbolo social de enorme 
importância brasileira, americana e 
universal. Ele representa um conjunto de 
obras de arte magníficas; um dos momentos 
decisivos da nossa formação histórica - 
psicológica; um gênio americano” 

M á r i o  d e  A n d r a d e 



Criando novos 
padrões de 
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de transformações 
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ARTE BRASILEIRA 
DO SÉCULO XIX  

Quando a família real portuguesa aportou no Brasil em 1808, fugindo 
das garras de Napoleão Bonaparte, este já havia se sagrado imperador 
em 1804 e seguia destronando monarcas movido pelos ideais da Revolu-
ção Francesa. Em cada conquista, Napoleão ia criando novos padrões de 
organização social, econômica e cultural, neste grande projeto de trans-
formações ele identifica na arte, um grande meio de comunicação efetiva 
dos seus feitos, usando-a como instrumento para a afirmação e elevação 
do grande estadista. Pretendia, também, transformar Paris em capital das 
artes, não à toa começa a formar o acervo do Museu Napoleão (mais tarde 
Museu do Louvre) com as ‘conquistas’, eufemismo para ‘obras roubadas 
dos países conquistados’. Como mecenas cria um complexo sistema das 
artes controlado pelo Estado, que determinava o que os artistas deveriam 
produzir para abastecer o ideário iconográfico do seu grande Império. Nes-
ta época vicejava o estilo neoclássico que propunha o resgate da tradição 
artística grego-romana servindo de modelo ideal tanto estético quanto 
ético, o perfeito unia-se ao verdadeiro e o heróico ao virtuoso. A pintura 
expressava em telas de dimensões monumentais, a grandeza do Estado 
e por meio do gênero histórico, construía imagens que representavam o 
poder e a glória do Imperador.

Com a queda de Napoleão em 1815, muitos artistas apoiados pelo 
Estado começaram a ser perseguidos e destituídos de seus cargos, por 
este motivo muitos deles saem da França, como foi o caso do grupo de 
artistas que veio ao Brasil, organizado por Joachim Lebreton, então diretor 
do Museu do Louvre e do Instituto Francês, não havendo propriamente 
uma missão do grupo a cumprir no Brasil, cada membro tinha sua própria 
motivação. E, como coloca Lilia Schwarcz, não houve um convite oficial da 
Corte Portuguesa para a tal ‘Missão Francesa’ vir implantar uma Academia 
de Arte, pois afinal seria um tanto estranho chamar artistas ‘bonapartistas’.

Muitos artistas 
apoiados 

pelo Estado 
começaram a 

ser perseguidos 
e destituídos de 

seus cargos
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Mas, mesmo assim chegam ao Brasil em 1915: o pintor Jean-Baptiste Debret 
que vinha documentar o país para publicar um livro sobre os trópicos muito em 
voga na Europa; o pintor Nicolas-Antoine Taunay, que já havia escrito cartas 
a D. João oferecendo-se como retratista da corte e professor de pintura para 
seus filhos, o gravador Auguste-Marie Taunay que acompanhava seu irmão pin-
tor, o arquiteto Grandjean de Montigny que pretendia implantar a arquitetura 
neoclássica, e por fim, o próprio Lebreton que tinha intenção de instalar uma 
Academia de Ciências e Artes, aos moldes do Instituto Francês. 

Quando aportaram no Rio de Janeiro, um fato importante acabava de acon-
tecer – a morte da Rainha Maria. A sorte estava lançada, pois se antes não 
sabiam ao certo como seriam recebidos, agora a corte tinha um bom motivo 
para acolhê-los, o novo rei de Portugal D. João VI precisava constituir uma 
memória real colonial, sendo assim, Debret e Montigny foram encarregados 
de organizar as cerimônias oficiais e construir cenários para dar grandiosidade 
à corte instalada provisoriamente na sua colônia. Além disto, Debret tornou-se, 

meio por acaso, o ‘pintor do rei’ retratando com pompa e circunstân-
cia o monarca e sua família em seu Reino Unido de Portugal, Brasil 
e Algarve, seguindo a tradição da pintura histórica neoclássica, ao 
mesmo tempo, continuava a documentar o Brasil para o seu livro 
Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil que seria publicado em 1834, 
quando retornou à Europa. Enquanto isso, Lebreton lutava para 
implantar seu projeto de Academia, na inculta e acanhada Rio de 
Janeiro, o que iria acontecer oito anos após a sua morte. Em 1826, 
a Academia Imperial de Belas Artes – AIBA abriu suas portas para 
começar a formar os primeiros artistas brasileiros. Nicolas Taunay, o 
menos aclimatado do grupo, sendo o primeiro a retornar à Paris em 
1821, considerava os trópicos pouco humanistas, dado a escravidão, 
o Imperador nada triunfante e heróico não tendo interesse em re-
tratá-lo e as formas e cores da natureza excessivas e irritantes, por 

estes motivos passa a pintar paisagens idealizadas e contidas sob o filtro neo-
clássico, transformando a cidade do Rio de Janeiro numa bucólica vila italiana.

O espírito neoclássico trazido pelos artistas franceses se estabelece na Aca-
demia Imperial de Belas Artes em sua estrutura de ensino determinado normas, 
hierarquias rígidas e fórmulas hegemônicas. Os primeiros artistas formados na 
academia aparecem, especialmente, na época do Império (1841 a 1889) de D. 
Pedro II (1825-1891), homem erudito e grande apoiador das Ciências, Artes 
e Letras. Durante este período seriam forjados os mitos da nacionalidade, 
tanto na literatura – com o idealismo romântico que adota o índio como herói 
mítico e símbolo da nação – quanto nas artes plásticas que transitam entre 
representações idealizadas de fatos históricos e realistas que se aproximam 
da natureza e do homem valorizando a cultura popular e regional.

Retratava a 
cena de posse 
da nova terra 

pela Coroa 
Portuguesa, 

como foi 
descrita na 

carta de 
Pero Vaz de 

Caminha
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Depois do período de formação na AIBA, os artistas que mais se destacavam 
nos Salões de Arte promovidos na instituição eram premiados com viagens de 
estudos para a Europa e muitas vezes quando retornavam eram convidados 
a dar aulas na Academia, como aconteceu com Victor Meireles (1832-1903) e 
Pedro Américo (1843-1905), reconhecidos artistas da 
pintura histórica. Victor Meireles representou um fato 
histórico emblemático A Primeira Missa no Brasil (1860, 
Fig.07), pintada em Paris, foi a primeira obra de artista 
brasileiro a ser aceita no Salão de Arte da Academia 
Francesa de Belas Artes. Retratava a cena de posse da 
nova terra pela Coroa Portuguesa, como foi descrita 
na carta de Pero Vaz de Caminha, representando de 
forma idealizada o encontro entre culturas diversas, 
que pouco mais tarde culminaria em conflito e des-
truição. Também, Pedro Américo iria produzir outro 
quadro icônico Independência ou Morte ou O Grito 
do Ipiranga (1888, Fig.08). 

A obra representava o famoso grito da indepen-
dência em clima de exaltação patriótica, colocando D. Pedro I numa posição 
de destaque como um heróico Imperador que guia a sua nação. Como se 
sabe, a cena foi idealizada e revestida de esplendores, pois, o Imperador havia 
‘estacionado’ à beira do rio Ipiranga, quando voltava de Santos em direção à 
São Paulo, por motivos bem pouco nobres – uma diarréia – e em condições 
nada heróicas, ninguém vestia uniforme de gala, todos usavam mulas, animais 
mais apropriados para a locomoção por caminhos íngremes e muito menos 
houve o tal ‘grito’ tonitruante. 

A obra representava 
o famoso grito da 
independência em  
clima de exaltação 
patriótica, colocando  
D. Pedro I numa  
posição de destaque como 
um heróico Imperador 
que guia a sua nação
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“A pintura de Almeida Júnior se caracteriza por 
ser permeável a quase todas as discussões que 
procuravam determinar as forças que dariam 
singularidade à vida do país”. 
R o d r i g o  N av e s

Dos artistas da segunda geração que passaram pelas mãos de Vic-
tor Meirelles e Pedro Américo na Academia, dois ganharam destaque 
Rodolfo Amoedo com seu nacionalismo indianista e Almeida Junior 
com seu naturalismo regional. Rodolfo Amoedo ade-
riu às linguagens idealistas românticas dialogando 
com a realista, na produção de suas obras indianistas, 
como no quadro O Último dos Tamoios (1883, fig. 
09) inspirado no poema Confederação dos Tamoios 
(1856) do poeta Gonçalves Magalhães, obra conside-
rada símbolo nacional da literatura romântica e que 
narra a epopéia da Confederação dos Tamoios, que 
em 1567 reuniu vários grupos indígenas e franceses 
para guerrearem contra os portugueses, mas ao final, 
acabaram sendo vencidos. 

No quadro Padre Anchieta encontra à beira mar, Aimberê, o últi-
mo Tamoio, morto e com o corpo em estado de putrefação, o índio 
com os braços abertos aparece como vítima, crucificado pelo inimigo 
português na sua saga civilizatória. 

E finalmente Almeida Junior que apesar de uma formação aca-
dêmica iria dialogar intensamente com as linguagens pictóricas eu-
ropéias daquele momento, especialmente o Naturalismo francês, 
colocando de lado as idealizações românticas e aproximando sua 
pintura da realidade objetiva do ambiente rural brasileiro, especial-
mente no interior de São Paulo. Nas suas obras regionalistas como 
em O caipira picando fumo (1893, fig. 10), procura expressar seu 
nacionalismo objetivo, fiel às cores e à luminosidade natural regional 
e aos costumes e vida de seu povo.

Com a proclamação da República em 1889 começava a se cons-
tituir na arte um nacionalismo mais próximo da realidade brasileira, 
que desejava representar de forma objetiva o interior do Brasil, dia-
logando com as linguagens e produções contemporâneas européias, 
porém, sem por de lado, métodos e temas acadêmicos que forjariam 
os novos mitos e heróis republicanos.

Começava a 
se constituir 
na arte um 
nacionalismo 
mais próximo 
da realidade 
brasileira
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PRECURSORES, 
MODERNISTAS E 
CONTEMPORÂNEOS

Prof. Dra. Maria José Justino

Trata-se aqui de uma pequena viagem, como aquela que os 
turistas fazem quando chegam pela primeira vez em uma cidade 
e querem ter uma visão geral. Depois de acomodados em um 
confortável ônibus, de preferência instalados na parte superior 
e aberta, vão percorrendo a cidade, deixando-se invadir pela 
paisagem. Aqueles mais esforçados guardam na memória ou 
em anotações aquilo que lhes interessa para, depois, efetuar 
um retorno demorado, às vezes amoroso, às escolhas. Essa é a 
nossa proposta para uma breve incursão na arte brasileira. Do 
elemento autóctone (índios), da presença negra, do barroco 
português, dos cientistas-artistas viajantes à Missão Francesa. 
Dos modernos aos contemporâneos, a arte que hoje se faz. Essa 
é a proposta deste pequeno texto, que espero despertar em 
vocês o desejo de viagens mais profundas pela arte brasileira.

NA ARTE BRASILEIRA. PRESENÇA DO PARANÁ

PANORAMA GERAL DA
HISTÓRIA DA ARTE DO BRASIL
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“Infelizmente essa influência foi nefasta. No momento em que o ro-
mantismo de um Delacroix renovava a pintura francesa, fizemos vir de 
Paris pintores clássicos que traziam consigo um espírito acadêmico”, afir-
ma o pensador francês Roger Bastide (p.285) sobre a chegada da Missão 
Artística Francesa no Brasil (1816). De fato, se pensarmos nos caminhos 
que as artes desenhavam naquele momento na França – de David e 

Ingres à Géricault e Delacroix, os professores franceses 
que aqui aportaram eram intrinsecamente conservadores. 
Dedicaram-se, a partir dessa ótica eurocêntrica, a corrigir 
aqui o que julgavam atraso – especialmente a arte indí-
gena e o barroco brasileiro – e impuseram em seu lugar 
uma arte medíocre, essencialmente passadista, atávica e 
escolar. Mais tarde os modernistas, em especial Mário de 
Andrade, tratarão de pôr as coisas em seu lugar.

A rigor, nós, brasileiros, não vivenciamos o romantismo, 
ou dele tivemos uma fraca expressão. Alguns exemplos 
de experiências artísticas que tentam preencher certo va-
zio, não fazem jus à riqueza do movimento revolucionário 

europeu. Aquela literatura metafísica, a pintura dinâmica, de composição 
diagonal, turbulenta, dionisíaca, da exaltação da cor e dos sentidos – a 
embriaguez ordenada, de que falava Delacroix – parecem ausentes na 
pouca experiência artística brasileira. Octavio Paz, refletindo sobre a 
América Latina, afirmou: “O modernismo foi nosso verdadeiro romantis-
mo” (PAZ: 122). Ainda que não se trate de uma fala dirigida diretamente 
ao Brasil, essa observação nos cai como luvas. No chamado romantismo 
brasileiro, vingou o indianismo. Na literatura, esse indianismo aparece 
em Gonçalves Dias e José de Alencar. Nas artes visuais, não apresenta 
o vigor europeu. Moema (1866), de Vítor Meirelles, é um exemplo. Nos-
so romantismo não se precipita “para seu duplo, tal como se precipita 
para tudo que seja obscuro e ambíguo, caótico e extático, demoníaco e 
dionisíaco, e busca com isso tão somente um refúgio da realidade que 
é incapaz de dominar por meios racionais” (HAUSER, 2003:679). Nosso 
romantismo é quase puritano.
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Na chegada da corte portuguesa, e mais tarde dos professores 
franceses, o que manifestava o Brasil no campo das artes? Tínhamos 
o elemento autóctone, a chamada arte indígena, que ainda aguarda 
seu resgate. Tínhamos, herdado dos portugueses, com as ordens 
religiosas, o barroco. “Não há um documento de cultura sem que 
o seja também um documento de barbárie” (BENJAMIN,1985:125). 
Foi o que aqui ocorreu. As ordens religiosas trouxeram sua arte 
erudita (barroco) e, concomitante, o preconceito pelo selvagem 
e pelo popular. A instalação Como Construir Catedrais (1987), de 
Cildo Meirelles, traduz bem essa perversidade. A hóstia consagrada 
celebrada com dinheiro, sangue e ossos.

Três etnias escreveram a história da arte 
brasileira: a indígena, a negra e a branca – 
esta constituída essencialmente por portu-
gueses, mas também espanhóis, franceses 
e holandeses, até alargar-se, com a políti-
ca de imigração promovida pelo governo 
brasileiro, aos japoneses, alemães, ucra-
nianos, poloneses e tantos outros. Somos 
uma soma de erros e acertos.

Precisamos colocar as etnias indígenas no espaço que merecem na arte 
brasileira, particularmente a tecelagem, a cerâmica, a dança e a pintura 
dos corpos. Resgatar as culturas indígenas, não aquele índio desbotado 
retratado por Debret. Também não se trata de fazer arte como os índios, já 
nos alertava Pedrosa: “Não que eu ache que o brasileiro vá se meter a fazer 

arte indígena. Quero mostrar que a arte vem dessa profundi-
dade, desse nível, e não dos marchands, bienais ou de outras 
combinações que se resumem, no fundo, em valorização do 
mercado” (PEDROSA:Discours). Do mesmo modo, não se trata 
de fazer descer goela abaixo o conceito civilizado de arte: “O 
artista índio não se sabe artista, nem a comunidade para a qual 
ele cria sabe o que significa isso que nós consideramos objeto 
artístico. O criador indígena é tão somente um homem igual 
aos outros, obrigado e igual a todos nas tarefas de subsistên-
cia da família, de participação nas durezas e nas alegrias da 
vida e desempenhos de papéis sociais prescritos de membro 

da comunidade. É porém um homem mais inteiro, porque, além de fazer 
o que todos fazem, faz algumas coisas notoriamente melhor que outros” 
(RIBEIRO.In Zanini:50). Precisamos apreender a profundidade de sua prática 
na relação entre arte e vida. Neles, a arte não se descola da vida. Para os 
estudiosos, a aldeia cabe no cocar. “A disposição e as cores das penas do 

Indígenas
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Outra contribuição valiosa para a constituição da arte brasileira foi dada pelos viajantes. 
Trata-se de expedições científicas, artísticas e, mais tarde, da chegada de engenheiros que 
vieram instalar as ferrovias. No Paraná, os irmãos Rebouças, engenheiros responsáveis pela 
ferrovia Curitiba-Paranaguá (1885). No registro da fauna e da flora, dos costumes das etnias 
aqui presentes – índio, negro, brancos (portugueses e tantos outros) –, foram também eles 
construindo a história da arte brasileira.

Encontramos essa contribuição nos relatos dos viajantes Hans Staden, André Thevet, 
Jean de Léry, Theodore de Bry, da Expedição Rurick, liderada pelo conde de Romanzov, e da 
Missão austríaca (relevantes desenhos de Thomas Ender). No universo da arte, destacam-se, 
em Pernambuco, os holandeses Albert Eckhout e Frans Post, vindos na corte de Maurício 
de Nassau. Registre-se também a expedição Von Langsdorff (1821), com o marcante pintor 
Rugendas, depois substituído por Adrien Taunay. No mundo dos viajantes, quase que exclu-
sivamente masculino, destaca-se uma mulher: a pintora inglesa Maria Graham. Ainda Henry 
Chamberlain e Hildebrandt. Na Missão Artística Francesa (1816), Debret, Nicolas Antoine 
Taunay e Félix Taunay. Mas temos também a contribuição de outros estrangeiros que aqui 
passaram ou aqui fizeram sua moradia, a exemplo de Georg Grimm e Alfredo Andersen, que 
também foram professores de uma gente carente de técnica e de estética. Esses viajantes e 
visitantes, somados aos artistas da terra que buscaram aprimorar-se na Europa, compõem a 
tessitura artística brasileira. Merecem destaques Almeida Jr., Eliseo Visconti e Pedro Wein-
gärtner. Mas também Pedro Américo, Vítor Meirelles, Georgina de Albuquerque.

Os Viajantes

cocar não são aleatórias. Além de bonito, a construção do cocar indica a 
posição de chefe dentro do grupo e simboliza a própria ordenação da vida 
em uma aldeia, por exemplo, a Kayapó. Em forma de arco, uma grande roda 
a girar entre o presente e o passado, explica Grupion. A aldeia também é 

disposta assim. Lá, os lugares e funções são determinados. A 
arte para eles têm a dimensão estética, mas também social, 
religiosa e étnica.

Em 1835, o pintor Rugendas, criticando a atuação dos 
portugueses, manifestava-se sobre a cultura indígena bra-
sileira: “Os índios não são homens em estado natural e não 
são selvagens, mas sim homens que retrocederam ao estado 
de selvageria, porque foram rechaçados violentamente do 

ponto a que haviam chegado. Guerras sangrentas e vinganças cruéis man-
tiveram, durante séculos, esses povos num estado de embrutecimento que 
não pode ser o da natureza, o qual supõe a existência de uma liberdade de 
desenvolvimento físico e intelectual” (RUGENDAS:85). Podemos imaginar 
o quanto se destruiu das expressões artísticas desses povos.

Muitos artistas modernos e contemporâneos voltaram a essa fonte. Para 
os artistas do Die Brücke, a arte primitiva (indígena, africana e oceânica) era 
um grito pleno de saúde contra o racionalismo (Golding). Essa fundura de 
percepção precisa irrigar a arte que hoje fazemos.
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“O Brasil tem, no momento, o desonroso privilégio de ser o único país 
onde, na realidade, o comércio dos escravos continua a praticar-se sem ne-
nhuma espécie de restrição” (RUGENDAS: 89). Isso era dito antes de 1835, 
data da publicação do livro do artista. Nessa obra, o pintor nos forneceu 
dados sobre a população negra presente na então província de Minas Gerais: 
Brancos – 125.000; negros livres – 55.000; escravos negros – 250.000. Ou seja, 

comparando, a população negra representa mais que o dobro 
da branca. O que existe na história da arte brasileira sobre as 
expressões artísticas desses negros? Qual a contribuição deles 
para a arte brasileira? Do mesmo modo que os indígenas, es-
tudos aguardam desvendar a riqueza desses feitos.

Quando os artistas brancos europeus (Gauguin, Douanier 
Rousseau, Pablo Picasso, Jean Dubuffet etc.) se interessaram 
pelas expressões primitivas, um outro olhar fez-se presente em 
muitos recantos do mundo, inclusive no Brasil. Paris ganhou 

recentemente um novo museu, Quai de Branly (2006), dedicado às expres-
sões fora do eixo civilizado (África, Ásia, Oceania e Américas). Nosso crítico 
de arte Mário Pedrosa defendeu a criação de cinco museus, entre eles o 
Museu da Arte Negra. Germe da proposta de Pedrosa, encontra-se em São 
Paulo o Museu Afro Brasil (inaugurado em 2004), idealizado pelo artista 
Emanoel Araújo. A belíssima exposição Negro de Corpo e Alma, na Mostra 
do Descobrimento (2000), desencadeou a criação desse museu. Lugar em 
que podemos ter acesso a uma bela produção da memória e arte da cultura 
negra no Brasil, que conta ainda com uma biblioteca rica na história da es-
cravidão brasileira. Apesar de todo esse patrimônio presente na pauliceia, 
estudos aguardam a contribuição dos negros na arte brasileira.

Arte Negra
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“O caminho auroral do barroco, índice da fusão das três etnias formado-
ras do país, viu-se interrompido pela chegada dos cultores da antiguidade 
greco-romana. Mais do que isso, transplantou-se o padrão de um país que 
rejeitou em todas as ocasiões a experiência barroca. Basta pensar na re-
cepção fria que encontrou Bernini na França de Luís XIV” (AGUILAR:32/33). 
Semelhante ao rei francês, a visão de nossos monarcas aqui instalados era 
a mesma: a de que voltar à arte da antiguidade seria lapidar nosso tosco 
barroco e emprestar-lhe cultura. Ou seja, o refinamento era o gosto francês, 
e naquele momento, imitar o gosto da corte francesa era demonstração de 
erudição.

Apesar de a Academia Francesa aqui aportar em 1816 (Missão Artística 
Francesa no Brasil), tentando ‘corrigir’ o barroco que aqui se adaptou, quero 
crer que o momento mais importante de nossa arte tenha sido exatamente 
essa chamada arte torta, o barroco. Bastante marcante, trata-se de uma rica 
herança que se alastrou até os dias de hoje. Do magistral Aleijadinho (em 
especial, a imagem de São João Nepomuceno) a Niemeyer e Eolo Maia; 
de Lygia Clark a Beatriz Milhazes, Bia Lessa e Maria Bethania, nossa alma 
é barroca.

A riqueza da arte barroca brasileira foi sintetizada na Mostra do Desco-
brimento (2000), no Pavilhão da Bienal em São Paulo. Quem teve a oportu-
nidade de visitá-la recebeu uma bela aula sobre arte brasileira, em especial 
sobre o barroco. A competente pesquisa no módulo barroco elaborada 
pelo curador geral Nelson Aguilar e co-curadores, a curadoria de Myriam 
Andrade Ribeiro de Oliveira e a cenografia de Bia Lessa apresentaram um 
conjunto de obras jamais visto em exposições brasileiras.

Na exposição, “a austeridade e o esplendor das imagens beneditinas 
seiscentistas traem os cânones da ordem [...]. O escultor Frei Agostinho da 
Piedade transpõe a mescla paradoxal de majestade e reserva extraindo do 
barro apenas o desenho necessário, como se não quisesse interromper a 
continência da terra. Já a vocação popular dos franciscanos comunica-se ao 
padroeiro da ordem abraçado ao Cristo seráfico do Museu de Arte Sacra 
de São Paulo”(AGUILAR:32/35), toda essa riqueza é apresentada de forma 
singular ao público.

Barroco
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Na exuberância dessa Mostra, um momento alto foi o barroco. Eu me encon-
trava entre os visitantes felizardos. Vi-me, em três oportunidades, flanando por 
essa exposição (se morasse em São Paulo teria ido muito mais vezes), submer-
gida no barroco. Uma verdadeira experiência estética. O roteiro da exposição, 
somado à cenografia dramatizada (bem barroca) de Bia Lessa, fez a diferença. 
Discordo dos críticos que chegaram a afirmar que se tratava de uma cenografia 
de quem não entendia de arte. Ao contrário, a sensibilidade de criar um clima 
profundamente sagrado para acolher as esculturas foi uma cortesia de Lessa ao 
espectador. Mergulhado nesse clima, o espectador descortinava as imagens. 
O visitante começava entrando em uma floresta escura erigida com 80 troncos 
de árvores, pisando em um chão pó de piche e ouvindo sons de pássaros, para 

um encontro marcado com imagens barrocas das ordens jesuíticas, 
beneditinas, franciscanas e carmelitas. No meio dessa densa mata, 
era possível visualizar uma Nossa Senhora de feições indígena (a mão 
dos índios das Missões auxiliando os padres?). À frente, envolvidas em 
um oceano de flores de papel crepom roxo e amarelo (200.000 flores 
moldadas por presos do Carandiru), íamos desvendando as esculturas 
barrocas. Momento alto: Aleijadinho. Nesse oceano, dos murmúrios 
da natureza à voz da barroca Maria Bethânia recitando Padre Vieira, 
Gregório de Matos e Drummond de Andrade, passávamos por uma 
Igreja, agora ao som de Bach, e no final da exposição todos esses sons 
eram sintetizados na religiosidade do samba. Também presentes (com 
o Grupo Cachoeira) os cantos de Congonhas e Moçambique. Íamos 
do Rio Grande do Sul, costeando o Brasil, ao Nordeste, chegando 
no Maranhão. Era uma oportunidade de verificar as mudanças das 
fisionomias das imagens que incorporavam o tempo e o espaço, e as 

mãos em que nasciam. As imagens – produzidas principalmente por três freis: 
Agostinho de Jesus, Agostinho da Piedade e Domingos da Conceição da Sil-
va –, misturavam-se com autores anônimos. Do índio e negro ao branco, dos 
religiosos católicos às outras religiões. Uma pena que os catálogos publicados 
não contenham a riqueza da exposição.

“Não se contesta que na arte barroca prevaleçam os motivos religiosos e 
morais, nem que ela tenha sido amplamente utilizada, precisamente por sua 
força de persuasão, pela Igreja Católica para os seus fins de propaganda [...]. Na 
maior parte das figurações religiosas barrocas, não encontramos de antemão 
expressa uma religiosidade do artista, mas refletida a religiosidade dos devotos 
[…]” (ARGAN: 359/350). A presença da religiosidade católica é dominante no 
barroco brasileiro.

Na Mostra do Descobrimento, a passagem pelo barroco, o encontro com a 
arte indígena, a expressão popular, a arte negra e a arte do inconsciente (cinco 
módulos instalados em espaços diferentes) suplantavam a chamada arte do 
branco (viajantes, moderna e contemporânea). Jean Dubuffet faz muito sentido 
quando, em face da arte polida, advoga a art brut (primitivos, popular, loucos 
etc.): “É preciso que os doutores façam o grande hara-kiri da inteligência” (p.89).
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Além da arte indígena, dos negros, dos viajantes e do barroco, o que mais 
adubou o nosso solo artístico? Os voos de nossos artistas estudando nas escolas 
de arte na Europa, ou estrangeiros instalando-se no Brasil. Influências da Fran-
ça, Itália, Alemanha, Noruega e tantos outros lugares. Passemos vistas a alguns 
desses nomes.

Georg Grimm. A presença desse artista alemão foi vital para o Brasil. Paisa-
gista, professor na Academia (1882/84), trouxe uma pintura leve e naturalista 
para a arte brasileira. Gilda de Mello e Souza aponta o papel importante de 
Grimm no horizonte artístico brasileiro, responsabilizando-o pela introdução de 
um esquema perceptivo inovador que coincide com as crônicas jornalísticas de 
Gonzaga Duque, defensor de um clareamento da paleta. A pintura límpida do 
alemão trouxe um novo conceito de luz para a arte brasileira. Comentando a 
exposição do pintor, em 1882, o crítico constata: “A natureza dos países em que 
Jorge Grimm esteve nos aparecia irradiante de luz e de cor, diante de nossos 
olhos vadios, acostumados às tintas pálidas, anêmicas, miseravelmente doentias 
da maior parte de nossas paisagens” (In: MELLO E SOUSA:228). Para Gilda, não 
se tratava de uma observação da natureza, mas de um esquema cultural que o 
alemão possuía anterior ao impressionismo.

Com Almeida Júnior, “ingressa pela primeira vez o homem brasileiro” no ce-
nário artístico. A professora de estética sintetiza de forma peculiar a contribuição 
desse pintor, quando aponta a presença em sua pintura de três aspectos total-
mente novos na arte brasileira: a “dinâmica dos gestos”, as “técnicas do corpo” 
e a “análise do comportamento corporal do homem do campo” (MELLO E SOU-
ZA: 224). Almeida Júnior, artista que estagiou 
em Paris, fortemente marcado pelo realismo 
de Courbet, abandona as fórmulas acadêmi-
cas presentes na arte brasileira para inaugurar 
uma nova perspectiva, sobretudo na questão 
do tratamento do assunto.

Eliseo Visconti. “Visconti foi o primeiro a 
escapar ao fenômeno do esfarpelamento tra-
dicional […] sob a luz tropical ainda indomada 
na nossa pintura, Visconti é um conquistador 
de atmosfera. E aquela ciência da luz e do co-
lorido que aprendeu em França vai servir-lhe 
agora para dominar o vapor atmosférico. Será 
essa a sua grande contribuição”, afirma o crítico 
(PEDROSA:1950). Nem acadêmico, nem revolucionário, um pintor honesto. Im-
pressionista tardio, eclético, suas pinturas, em especial as paisagens, apresentam 
uma atmosfera suave, que contribui para combater o academicismo.

Nossos artistas 
estudando nas escolas 
de arte na Europa, 
ou estrangeiros 
instalando-se no 
Brasil. Influências 
da França, Itália, 
Alemanha, Noruega e 
tantos outros lugares



61
PRECURSORES, MODERNISTAS E CONTEMPORÂNEOS

PANORAMA GERAL DA HISTÓRIA DA ARTE DO BRASIL - PARte 2

Alfredo Andersen é outro artista brasileiro marcado pelo realismo, 
de origem nórdica (Kristiansand, Noruega, 1860). Diria tratar-se de 
um pintor aventureiro, viajante, por conta mesmo dos negócios de 

seu pai, dono de navios. O pintor viaja para a Itália e retorna 
à Noruega, onde estuda com Wilhelm Krogh. Na Dinamarca, 
recebe a orientação de Carl A. Andersen – Academia de Belas 
Artes de Copenhagen, na boa linhagem realista e naturalista. 
Pintor, cenógrafo, decorador e músico (flautista), é admitido 
na Academia de Belas Artes de Copenhague em 1879/1883. 
Expõe em Oslo, sua primeira individual, e em Copenhagen. 
Permanece certo tempo em Paris (1889) como crítico de arte. 
Fiel a seu espírito viajante, segue para a Escandinávia, onde 

estabelece convivência com Peter Eleifson. Deixa a Europa para sua 
grande aventura no Brasil. Embora seu interesse fosse o México, o 
Brasil o escolheu. Aporta no porto de Cabedelo, nordeste brasilei-
ro, de onde segue para Paranaguá. Ali casa-se com a parnanguara 
Anna de Oliveira, descendente dos Carijós. Reside um tempo nessa 
cidade e sobe a serra para instalar-se definitivamente em Curitiba, 
onde manteve até o final de sua vida um ateliê, formando inúmeros 
discípulos. Em toda a sua trajetória, “adere com doçura à epiderme 
do mundo, certo de encontrar aí o mistério da criação. O tempo fica 
implicado na receptividade do visível, na leve oscilação da natureza. 
Há no fazer de Andersen produções que poderiam participar de 
uma pinacoteca mundial, tamanha a força do sentir que a pintura 
condensa. Paisagem com Canoa pertence a tal categoria” (Aguillar. 
In FERREIRA:55). Sem dúvida, a presença desse artista, especialmente 
no Paraná, é um divisor de águas. A Exposição Retrospectiva na No-
ruega (Kristiansand, 2001), São Paulo (Pinacoteca) e Curitiba (MON) 
revela o artista paranaense ao Brasil.
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Fora do eixo Rio/São Paulo, Pedro Weingärtner repre-
senta no Rio Grande do Sul o que Andersen representa no 
Paraná e Segall em São Paulo. Artista com uma formação 
aprimorada na Alemanha (Hamburgo, Karlsruhe, Berlim), 
França (Paris – Académie Julien) e Itália (Roma), trouxe para 
o Sul do Brasil informações e técnicas. Na estirpe de um 
Andersen, com forte acento realista iluminado pela luz im-
pressionista, sua paleta alcança um naturalismo magnífico. 
Dedicou-se a trazer para o cenário brasileiro 
temas dos trabalhadores rurais, as paisagens 
gaúchas e europeias, cenas de gênero e mi-
tologia. Foi professor na EBBA (1891). A obra 
Tempora mutantur (1808), que integra o acer-
vo do MARGS (RS), é exemplar para mostrar 
o talento desse gaúcho. Nessa pintura, “o importante é 
menos o cenário natural do que o casal que está em primeiro 
plano, na área já nua da derrubada […] Cansado, o homem 
sentado no carrinho de mão ainda segura a pequena enxada 
com que abriu os sulcos na terra para receber as sementes 
[…] A mulher logo atrás olha a mão provavelmente cheia 
de bolhas, por não estar acostumada a um trabalho rude 
[…] Este triste e belíssimo quadro é um registro importante, 
tanto da bravura do nosso imigrante quanto da força do 
fazer artístico de Weingärtner” (TARASANTCHI: 87).
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Junto a esses grandes artistas de vocação universal, presenciamos um cres-
cente regionalismo e nacionalismo na arte brasileira, particularmente a partir 
da experiência modernista. Mas é preciso distinguir entre os nacionalismos. 
Há muita diferença entre o grupo mineiro Verde de Cataguazes, por exem-
plo, e o nacionalismo de um Mário de Andrade. O primeiro radicaliza e nega 
qualquer influência estrangeira: “Todos nós fizemos questão de esquecer o 
francês” (In MENDONÇA: 289). Equivale ao paranismo paranaense. Ao con-
trário, em Mário, o desejo de afirmar uma linguagem da terra não obscureceu 
a visão da arte como linguagem universal. “Nacionalismo 
é uma teoria política, mesmo em arte. Perigosa para a 
sociedade, precária como inteligência” (1970:60). Mário 
presta mais atenção à revolução artística que se processa 
na Alemanha, berço do expressionismo. Mas muitos artistas 
foram fisgados pelo nacionalismo: Di Cavalcanti, Portinari, 
Tarsila, entre tantos outros. Malfatti pagou caro por não 
se adaptar ao momento. A década de XX é muito rica na 
cultura brasileira, em especial na literatura e nas artes plásticas. A Semana 
de 22 é um marco, não necessariamente pelas linguagens estéticas já dadas 
anteriormente (Segall, Malfatti e Brecheret), mas pelo frisson que causou.

Lasar Segall é fundamental na afirmação da arte brasileira. Embora tenha 
exposto em São Paulo em 1913, sua influência só vai surtir efeito depois da 
Semana de 22, quando nossos artistas estão abertos à chegada de novas 
linguagens. Nesse momento, Malfatti é o centro. Ela é o divisor de águas.

Em dezembro de 1917, teve lugar na pacata e provinciana São Paulo a ex-
posição insurrecional, como a batizou Paulo Mendes, da artista paulista Anita 
Malfatti. Acontecimento que angariou amor e ódio: de um lado, o prestigiado 
escritor e crítico Monteiro Lobato, embora reconhecendo talento na jovem 
artista, taxou a exposição de mistificação ou arte paranoica; de outro, os An-
drades, Mário e Oswald, ao elegeram Anita como a “primeira consciência de 
revolta e de coletividade em luta pela modernização” (ANDRADE, M.1965:225). 
Essa artista trouxe para o Brasil a poética expressionista. Fez exposições em 
São Paulo, em 1914, e a conturbada mostra em 1917. Tratava-se de uma lin-
guagem forte, expressionista, próxima ao fauvismo, o que confrontava com o 
academicismo reinante no Brasil, salvo raras exceções, como as já apontadas. 

A revolução romântica:  
o nacionalismo ou a vontade  
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Essa jovem pintora havia estudado no exterior durante os anos 1910/14, na Ale-
manha, indiretamente marcada por Lovis Corynth e Bishoff Colm. Mais tarde estagiou 
em Nova York – Independent School of Arts, de Homer Boss –, e manteve contato 
com Marcel Duchamp. Fortemente expressionista, Malfatti não ignorou o fauvismo 
e o cubismo em voga. De volta ao Brasil, frequentou o ateliê do comportado Pe-
dro Alexandrino (1919). A exposição de 17 foi tumultuada. Conta-se que Mário, ao 
visitá-la, então contrito poeta parnasiano, teve um ataque de risos diante da obra 
O Homem Amarelo. O poeta necessitou de alguns dias para digerir, para processar 
o novo. Voltou à exposição e comprou o quadro. Mais tarde, falando sobre essa 
obra, afirma: “Esse é pintura verdadeira, e si não o observo todos os dias e às vezes 
o olho sem ver, a sensação estética permanece e revive toda vez que contemplo o 
quadro ou penso nele” (ANDRADE, M. 1977:90). Mário rende-se incontinente como 
o maior defensor de Malfatti. Ele próprio radicalizou a sua poética, tornando-se um 
dos maiores inovadores da literatura brasileira. Seja como for, Malfatti pagou o pre-
ço da inovação. Sofrendo ataques do ambiente crítico (de tal sorte que a partir dos 
anos vinte afasta-se dessa linguagem e se refugia num ecletismo), teve o mérito de 
despertar a consciência dos artistas brasileiros, impulsionando-os a se baterem pela 
modernização da arte brasileira. Mas é preciso dividir essa contribuição com o retorno 
de Brecheret da Itália, que voltava com uma escultura construtiva, com a exposição 
de Lasar Segall (1913) e com o curto séjour de Oswald de Andrade na Europa, no ano 
de 1912, de onde trouxe algumas informações sobre o dinamismo futurista.

Sem dúvida, São Paulo se torna a arena do debate.
Convém não perder de vista a dificuldade na definição do expressionismo. Não 

se trata propriamente de uma escola ou um estilo; é muito mais uma atmosfera, um 
clima. É um movimento ou um estado de espírito cujas preocupações não se ocupam 
com problemas de interpretação ou representação, mas com a afirmação da vida e 
a procura da verdade. O próprio Mário de Andrade, admirador da cultura alemã, vai 
entender o expressionismo num sentido mais amplo: deformação e preocupação 
social. Com Segall, o Brasil entra em contato com essa linguagem, mas ainda não 
se dá conta de toda a problemática alemã. Segall vinha do grupo de Dresden, onde 
tinha estudado com Kokoschka, Georg Grosz, Otto Dix e Theodor Daubler. São 
Paulo, como bem observou o crítico Mário de Andrade, cidade ainda provinciana, 
recebeu-o em sua primeira estada (1913) com hospitalidade, estrangeiro de passagem 
que retornaria ao seu país. A sua linguagem era prematura para que o momento 
brasileiro se fecundasse com ela: o Brasil vivia em plena unanimidade acadêmica 
(ver ANDRADE, M., 1984, p. 53). A influência de Segall na arte brasileira dá-se, efe-
tivamente, a partir de 1923. Creio que Segall e Anita, somados a Mário de Andrade, 
são os maiores responsáveis pela influência alemã na arte brasileira – sem ignorar 
a marcante exposição de Brecheret (1919), que provocou a Paulicéia Desvairada 
de Mário de Andrade. Mário, ao visitar a exposição, compra a escultura Cabeça de 
Cristo. Para adquiri-la, alienou salários futuros e dinheiro emprestado da família. Não 
deu outra: em reunião familiar, quando apresentou a Cabeça de Cristo, as trancinhas 
no Cristo provocaram um bafafá nas primas e parentes. Mário se refugia no quarto 
e engendra a irreverente Paulicéia Desvairada (publicada posteriormente em 1922).
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Esse escritor e crítico buscará equilibrar o excesso do 
francesismo na arte brasileira com uma atração singular que 
experimenta pela estética alemã: “Mário buscou na cultu-
ra alemã uma compensação para a esmagadora presença 
francesa em nossas letras e artes e ao seu exagerado cos-
mopolitismo” (AVANCINI:144). No avanço do nacionalismo, 
podemos citar alguns momentos fundamentais, desde as 
artes até a política e a economia: A Abolição da Escravidão 
(1888) e a instauração da República (1889); a Escola de Recife, 
o Regionalismo de Gilberto Freire (1923); a presença revolu-
cionária de Manuel Bandeira (já em 1912 introduzia o verso 
livre); Sílvio Romero e o recenseamento da cultura brasileira; 
a obra marcante Os Sertões (1902), de Euclides da Cunha 
(cria o sertanejo como símbolo da nacionalidade); em Minas 
Gerais (1925), Drummond de Andrade, Martins de Almeida, 
Pedro Nava, Emílio Moura e João Alphonsus; e o movimento 
modernista em São Paulo. É possível se aproximar do clima 
revolucionário desses artistas e intelectuais por meio dos 
manifestos: Manifesto Pau Brasil (1924), Manifesto Regio-
nalista (1926), Manifesto Antropofágico (1928) e Manifesto 
Nhengaçu Verde-Amarelo (1929) e a pesquisa etnográfica 
de Mário de Andrade.
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Mas a arena paulista pega fogo com a Semana de Arte Moderna. 
“Éramos uma arrancada de heróis convencidos. E muito saudáveis”. 
(ANDRADE, M.:228). Mário se refere ao chamado período heroico: 
de Malfatti à Semana de 22. A semana contou com a participação 
de Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Ferrignac, Zita Aita, Martins Ribeiro, 
Oswald Goeldi, Regina Graz, John Graz e Castello, Victor Brecheret, 
Hildegardo Leão Veloso e Haarberg, nas Artes Plásticas; Villa-Lobos, 
Guiomar Novaes, Octavio Pinto, Paulina de Ambrósio, Ernani Braga, Al-
fredo Gomes, Frutuoso e Lecília Villa-Lobos, na Música; Graça Aranha, 
Ronald de Carvalho, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Sérgio 
Milliet, Álvaro Moreira, Menotti del Picchia, Renato de Almeida, Luís 
Aranha, Ribeiro Couto, Moacir de Abreu, Agenor Barbosa e Rodrigues 
de Almeida, na Literatura. A cultura do café financiava o modernismo.

A Semana em si foi uma festa. O evento aconteceu na mais europeia 
das arquiteturas paulista: o Teatro Municipal de São Paulo. A burguesia 
bancou o aluguel do Teatro (René Thiollier), de modo que o evento 
foi abençoado pela oficialidade. Palco de declamação de poemas, 
de exposições de pintura e escultura, recital musical e 
conferências e debate. O evento mais significativo foi a 
conferência Graça Aranha: A Emoção estética na Arte 
Moderna. Mário era o mais culto, no entanto é Oswald 
quem agita o ambiente, principalmente com os mani-
festos. Esse barulho vai ribombar em vários autores e 
artistas, em tempos diferentes, em boa parte do Brasil.

Mas o modernismo foi também um acontecimento 
político. A cultura chegava ao Brasil a cada quinze dias, 
vindo em pacotes via navio. Blaise Cendrars, poeta fran-
cês, hospedava-se na casa de Oswald e de Paulo Prado. 
O Manifesto Pau Brasil (1924), por meio de uma ironia 
corrosiva, condensa bem a proposta revolucionária na arte brasilei-
ra, pregando princípios que o artista deveria assumir nas artes e na 
literatura: a síntese, a invenção, o acabamento técnico e a rapidez. 
Essas ordens se alargam também à arquitetura: “Abaixo as decorações 
absurdas e viva a construção lógica, eis a divisa que deve ser adotada 
pelo arquiteto moderno” (Gregori Warchavchik). Mais tarde, no Ma-
nifesto Antropofágico (1928), a afirmação da brasilidade: “A reação 
contra o homem vestido”; Não à língua erudita (A língua sem arcaísmo 
e sem erudição); A única lei é a do antropólogo”; Ver com olhos livres, 
pois ainda vemos as coisas com os olhos neoclássicos, acadêmicos ou 
até românticos. E sobretudo: Acreditar nos instrumentos e nas estrelas 
(Oswald de Andrade, Manifesto Antropófago).
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Mário, seguramente, é o mais profundo crítico desse movimento. 
Seu texto O Movimento Modernista, publicado posteriormente, faz 
uma reflexão e síntese da efervescência daquele momento. Assinala 
o espírito destruidor do movimento modernista, em que o mais im-
portante era a normalização do espírito de pesquisa, não a erudição 
escolar. Fazer melhor. Para o crítico, o modernismo consagrou três 
princípios: experimentação – o direito permanente à pesquisa estética; 
atualização da inteligência estética brasileira radicada na terra e a es-
tabilização de uma consciência criadora nacional. “Éramos filhos finais 
de uma civilização que acabou” (ANDRADE, M.1972: 230/ 244). Uma 
nova poética se apresentava na revolta contra a inteligência vigente.

Merece um destaque a obra de Tarsila do Amaral. A artista não 
participou da Semana de 22 – estava em Paris –, mas juntou-se ao mo-
vimento nesse mesmo ano. Talvez seja a linguagem mais interessante 
e polêmica nas artes visuais dos anos vinte. Mereceu uma pesquisa 
profunda de Aracy Amaral, certamente o estudo mais completo sobre 
a artista. Mereceu ainda dos pesquisadores brasileiros muitos ensaios, 
entre eles destaco dois extraordinários: o de Benedito Nunes e o 
de Haroldo de Campos. Tarsila provoca amor, mas também come-
dimentos. Amor na leitura apaixonada de Aracy, Nunes e Campos; 
reticências, no caso de Gilda de Mello e Souza. Há quem diga que o 

seu sucesso deu-se à sua beleza ou à sua fortuna. Às vezes, 
a beleza atrapalha a mulher, pode nublar a visão da sua 
obra. “Pintora de enorme talento, mas nem muito profunda 
nem excepcionalmente original, tem algo da mentalidade 
de aluna: brilhante, disciplinada, cumpridora de tarefas, 
imaginosa, mas que só inventa sobre um esquema pree-
xistente” (MELLO:269). Ou, ainda, para Gilda, Tarsila e Di 

Cavalcanti acolheram o nacionalismo sem crise, pelo fato de serem 
“duas personalidades harmoniosas, sem graves tensões psicológicas 
[…] Para ambos, o nacionalismo representou solução adequada, a que 
aderiram espontaneamente. No entanto, a obra que realizaram não 
revela afastamento apreciável da Europa; trai a filiação muito próxima 
aos mestres europeus e mesmo certos esquemas artísticos eruditos, 
camuflados sob a aparência selvagem dos temas” (MELLO:277). Por 
isso mesmo é possível ver na pintura de Tarsila um “universo limpo e 
ordenado” (MELLO:270). Não era o caso de Malfatti.
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Aracy já havia apontado em Tarsila o esquema dos decalques. 
Quero crer que a leitura de Gilda não estaria isenta da simpatia que 
experimenta pelas graves tensões psicológicas da personalidade de 
Anita Malfatti e pela corte que os homens faziam à beleza de Tarsila.

É Gilda a apontar que a linguagem de Tarsila se concretiza na 
confluência do cubismo e do nacionalismo. Creio que Tarsila vai mais 
longe. Creio mesmo que a aproximação à Escola de Paris desper-
tou-lhe muito mais; são muitas as aprendizagens: não ficou imune à 
atmosfera primitiva de Rousseau, à concepção espacial de Matisse 
e à liberdade dos surrealistas. Também não ficou presa a um nacio-
nalismo. O caminho de Tarsila é muito mais uma leitura refinada do 
primitivo brasileiro, do que propriamente um nacionalismo.

Em Paris, aproximou-se de artistas como Picasso, De Chirico, 
Satie, Brancusi, Cendrars, John dos Passos, André Breton e Am-
broise Vollard. Mas três grandes artistas lhe fornecerão a gramática 
necessária à elaboração de seu próprio sistema. De Gleizes e Lhote, 
Tarsila aprendeu a estruturação da obra, isto é, a preocupação de 
que os planos fossem abordados como mantendo uma relação entre 
si. De Léger, herdou a liberdade de não transformar a estrutura em 
camisa de força. Essa descoberta, somada à ênfase que a Art Déco 
dá à geometria – seu considerável papel na época mecânica –, lhe 
será muito oportuna. Mas são visíveis certas influências, embora 
indiretas, mas muito fortes, de Henri Rousseau, Matisse e de Picasso.

Controvérsias à parte, Tarsila deu uma contribuição marcante à 
arte brasileira. A passagem pelo cubismo, a viagem pelo primitivis-
mo, as experiências roçando o surreal levaram Tarsila a metamor-
fosear as pedras-plantas-bichos, as serpentes enroladas em ovos, 
os cactos solitários, os sóis-laranja-fruto, e fizeram a artista aportar 
na brasilidade, um nacionalismo aberto. “A cor em Tarsila não é 
um elemento naturalista, um elemento de conteúdo. Será antes 
um elemento da forma, um formante, uma cor estrutural. […] Na 
classificação semiótica de Peirce, a cor é um “qualissigno”, uma 
qualidade que é um signo. Aqui porém teríamos, por assim dizer, 
a hipótese de um “quali-índice”, não uma qualidade abstrata, mas 
uma qualidade concreta, relacionada genuína e existencialmente 
com seu objeto, e que funciona como um efetivo sinete do verídico. 
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[…] Seu realismo não é, portanto, um realismo descritivo, 
de temática exterior, retórico, mas um realismo intrínseco, 
de signos, que pode abrir inclusive para o devaneio e para 
o mágico” (CAMPOS. In AMARAL, 1975, p. 485). Com a ex-
periência da exploração do inconsciente, permitindo a aflu-
ência do popular e primitivo, Tarsila transforma o imaginário 
popular em uma rede significativa, não no senti-
do semântico, mas sintático. Quanto mais Tarsila 
conquista uma arte rigorosa, mais ela a restitui 
livre e íntima. É uma artista que se permitiu, mu-
niciada dos instrumentos da vanguarda europeia, 
ser atravessada (como naquela figura kleeniana 
do artista visto como um tronco de árvore, por 
onde a seiva corre) pela mais profunda realidade 
brasileira. Tarsila alcançou o estágio desejado 
pelos artistas: Ver com olhos livres. Desse modo, 
escapa do plano denotativo para uma elaboração 
formal, como diria Haroldo de Campos: Tarsila, 
uma pintura estrutural.

Em meio a todo o alvoroço artístico dos moços moder-
nistas, outros acontecimentos somam-se na linha de uma 
modernização da arte brasileira, entre eles o Salão de 1931, 
O Grupo Santa Helena, o Núcleo Bernardelli, a criação dos 
Museus de Arte e a Bienal de São Paulo (1951). Com uma 
curadoria criativa e divisora de águas no Salão 1931, cha-
mado o Salão Revolucionário (38ª Exposição Geral de Belas 
Artes), Lúcio Costa abre uma veia ao criar a secção de Arte 
Moderna e faz uma sangria no salão mais prestigiado do 
país. Nascido nos moldes franceses, inicia exposições de 
arte em 1829, por iniciativa de Debret, e se consolida em 
Salão em 1940, no interior da Academia Imperial de Belas 
Artes, mais tarde Escola Nacional de Belas Artes (ENBA). 
Nesses anos todos de existência, primou-se pela vocação 
acadêmica. O de 1931, com Lúcio Costa à frente, rompe 
essa hegemonia e funciona como uma trave. Teve como júri: 
Manuel Bandeira, Anita Malfatti, Portinari e Celso Antônio. 
A inovação do arquiteto não foi bem aceita pelos acadêmi-
cos, que exerceram forte pressão junto à ENBA, causando 
a demissão de Lúcio Costa. Essa luta do inovador contra 
os tradicionalistas abre novos caminhos nos futuros salões.
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Nesse cenário todo, surge um grupo de artistas que não se situa nem no 
modernismo nem nos acadêmicos, a chamada Família Paulista, de onde surge o 
Grupo Santa Helena. Trata-se de artistas à margem do fausto brilho dos herdei-
ros do café, artistas que mereceram mais tarde o nome de operários (exposição 
Operários na Paulista, 2002) e que inauguram diferenças com os modernistas da 
famosa Semana. O meio operário de onde surgem os artistas helenistas contrasta 
tanto com os aristocratas do SPAM (Sociedade Pró Arte Moderna)  quanto com 
os vanguardistas do CAM (Clube de Arte Moderna), desmembramento dos mo-
dernistas de 22. Mesmo não fazendo parte dos pesquisadores vanguardistas, os 
artistas do Santa Helena produzem uma arte moderna.

O antigo Palacete Santa Helena, infelizmente demolido em 1971 
para dar lugar ao Metrô da Sé (onde estavam os engenheiros para 
permitir essa atrocidade?), era um casarão de arquitetura eclética que 
abrigava, na Praça da Sé, década de 30, uma comunidade também 
eclética. O grande edifício dividia-se em salas de escritórios, teatro e 
ateliês, por onde circulavam artistas e profissionais liberais. Um grupo 
especial ali se abrigou, quase todos pintores: Francisco Rebolo Gonsa-
les (1903/1980), Aldo Cláudio Filipe Bonadei, Mário Zanini (1907/1971), 
Manoel Joaquim Martins (1911/1979), Humberto Rosa (1908/1948), 
Fúlvio Pennachi, Clóvis Graciano, Alfredo Rullo Rizzotti e o que mais 
tarde se revelará um grande artista, Alfredo Volpi. Tudo se inicia com 

Rebolo e Zanini instalando seus ateliês no segundo andar (salas 231 e 233). A 
eles se juntaram artistas-artesãos, em sua maioria italianos ou de origem italiana, 
pobres, trabalhadores, que buscavam pintar nos finais de semana, como amado-
res. Tomando gosto pela arte, buscaram um aprofundamento técnico em curso 
noturno (livre), na Escola Paulista de Belas Artes. Grupo Santa Helena foi o nome 
atribuído à congregação pelo crítico Sérgio Milliet.
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Os artistas do Santa Helena, autodidatas (exceto Bonadei, Rizzotti e Zanini), forte-
mente empíricos (Mário de Andrade os batizará de artistas proletários), manifestam 
um desprezo pela academia e por toda espécie de elucubrações teóricas. Sem dúvida, 
é um grupo à margem dos acontecimentos modernistas, desinteressado tanto das 
pesquisas estritamente estéticas quanto da linha do chamado realismo crítico, em-
bora estivessem convencidos da importância da técnica. Paulo Mendes de Almeida 
teve uma boa percepção dessa nova corrente paulista: “Essa gente do Santa Helena 
vivia para a sua arte obscuramente, longe do público e da crítica, sem manter contato 
algum com elementos da corrente mais avançada ou da sociedade apreciadora das 
artes” (MENDES:133). Eram artistas de origem modesta, quase todos operários, longe 
tanto dos vanguardismos como do engajamento. O interesse era puramente a arte. 
Ganhavam a vida como operários e dedicavam-se à arte nos finais de semana. Volpi, 
Rebolo e Zanini eram pintores de parede; Bonadei, bordador, torneiro e fresador; Ma-
nuel Martins, aprendiz de ourives; Pennacchi, açougueiro; Rosa, operário; e Graciano, 
ajudante de ferreiro.

Por ocasião da primeira exposição da Família Artística Paulista (1937), parte dela 
ocupada pelo Grupo Santa Helena, Paulo Rossi Osir apresenta-o à crítica e à sociedade 
paulista. Foram desditosamente ignorados por todos: “Os modernistas não lhes davam 
atenção, por julgá-los acadêmicos; e os acadêmicos os desprezavam, como heréticos, 
futuristas” (MENDES: 133). Na segunda exposição (1939), o clima muda, pela arguta 
sensibilidade de Mário de Andrade, que assinala neles dois elementos: o assunto e 
uma consciência artesanal (In MENDES:136). Em 1940, a terceira exposição. Falando 
sobre Paulo Rossi, Victorio Gobbis e Segall, diz Mário de Andrade: “A influência desses 
artistas foi ao mesmo tempo fecunda e perigosa para a pintura paulista […] Rossi e 
Gobbis, homens capazes de conversar sobre as diferenças de pincelada de um Ra-
phael e um Ticiano e sabendo o que é ligar uma cor à sua vizinha, vêm mansamente 
destruir tanto o nosso analfabetismo pictórico”; ensinaram ainda a “não confundir 
pintura com assunto nem a beleza com o decorativo das cores bonitas” (ANDRADE, 
M.,1939). Do Grupo Santa Helena, Volpi é a figura mais proeminente, criando a partir 
dos anos quarenta uma arte singular.

Outro momento eminente na arte brasileira é o Núcleo Bernadelli, instalado no 
Rio de Janeiro. Foi um grupo de pintores que contribuiu para a atualização da arte 
brasileira. Fundado em 1931, tinha a utopia de modernizar o ensino acadêmico da 
Escola Nacional de Belas Artes (ENBA). Rodolfo Bernardelli e Henrique Bernardelli, 
que receberam a homenagem ao figurarem como o nome do grupo, eram profes-
sores e pesquisadores da ENBA. Seus adeptos reuniam-se primeiramente no ateliê 
fotográfico de Nicolas Alagemovits, em seguida nos porões da ENBA, ocupando a 
partir de 1936 outros endereços (na rua São José e, mais tarde, na Praça Tiradentes). 
Não ficaram imunes a Cézanne, Giorgio, Morandi, De Chirico e Picasso. Buscaram criar 
um ambiente livre de discussão e debate. Integraram o núcleo: Ado Malagoli, Bráulio 
Poiava, Eugênio Sigaud, Joaquim Tenreiro, Quirino Campofiorito, José Pancetti, Milton 
DaCosta, Manoel Santiago e Yoshiya Takaoka, entre outros. Também vinculou-se ao 
núcleo o polonês Bruno Lechowski, que havia passado por Curitiba nos anos 1927.
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Os anos quarenta são fecundos para a arte brasileira. Além 
da consolidação da linguagem moderna, foi a década que inau-
gurou os museus de arte: Museu de Arte Moderna do Rio de 
Janeiro (1947) e Museu de Arte Moderna de São Paulo (1948).

Além dos museus, São Paulo acolheu duas exposições-chave: 
Exposição de Calder (1948), artista já apresentado ao público bra-
sileiro por Mário Pedrosa, em 1943, e a retrospectiva do constru-
tivista suíço Max Bill (1948). Nesse mesmo ano, Franz Weismann 
e Guignard fundam a primeira Escola de Arte Moderna de Belo 
Horizonte. Foi também o ano da criação da Escola de Música e 
Belas Artes do Paraná, ainda nos moldes da academia francesa. 
Léon Dégand, o primeiro diretor do MAM-SP, organiza, em 1949, 
uma grande exposição intitulada Do figurativo à abstração, ma-
terializando a discussão em voga no Brasil, que oscilava entre Di 
Cavalcanti e Portinari, de um lado, Alfredo Volpi de outro. Toda 
essa agitação culmina na criação da Bienal de São Paulo (1951).

A década de cinquenta – Rio de Janeiro e São Paulo – alberga 
dois movimentos inovadores: o Concretismo e o Neoconcretismo.

O Concretismo brasileiro deriva da expressão Arte Concreta, 
que nasce em 1930, quando os abstratos tomam consciência da 
impropriedade do termo abstrato para designar uma arte que 
buscava trazer o real. Esse termo surge com Theo Van Doesburg, 
para nomear uma arte que rompeu completamente com a na-
tureza. São artistas que buscam o valor objetivo que se liga às 
criações da arte não figurativa, na medida em que ela se funda 
concreta e independentemente de toda referência ao mundo 
exterior: “Pintura concreta e não abstrata, porque já passamos o 
período das pesquisas e experiências especulativas […] Pintura 
concreta e não abstrata, porque nada mais concreto, mais real 
que uma linha, uma cor, uma superfície” (In AMARAL, 1977:42).
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Na América Latina, o primeiro nome a aproximar-se da abstração foi Tor-
res-Garcia. Pintor uruguaio, estudou em Barcelona e depois estagiou em 
Paris e Bruxelas, onde descobriu o cubismo. Volta ao Uruguai. Mais tarde, 
passa por Nova York e acaba estabelecendo-se em Paris 
(1924). Aproxima-se de Seuphor e juntos fundam o Cercle 
et Carré (1929), período em que a obra de Torres-Garcia é 
realmente abstrata. Volta ao Uruguai, em 1934, e exerce um 
papel significativo na divulgação e formação de artistas, 
ocasião em que publica Círculo e Quadrado, em Monte-
video (1936). Mais tarde, publica Universalismo Constru-
tivo (1944). Esse artista influenciará Vieira da Silva e também o Brasil. Aqui, 
o movimento abstrato (concretismo) toma corpo a partir da I Bienal de São 
Paulo, embora já se inicie no final dos anos quarenta, com os ensaios de Mário 
Pedrosa, a exposição de Max Bill e as incursões experimentais de Ivan Serpa.

Trata-se de um achado muito rico entre os artistas pesquisadores, tanto 
é que a sedução pela arte concreta arrebata uma batelada de artistas: Ivan 
Serpa, Almir Mavibnier, Abraham Palatinik, Mary Vieira, Lygia Clark, Lygia Pape, 
Hélio Oiticica, Amílcar de Castro, Waldemar Cordeiro, Luiz Saccilotto, Lothar 
Charoux, Franz Weismannn, Antonio Maluf, Aluísio Carvão, Rubem Rudolf, Ubi 
Bava, Kazmer Fejer, Mira Schendel, Milton Dacista, Willys de Castro e Maria 
Leontina, entre outros. O solo contemporâneo da arte brasileira está adubado.

Ivan Serpa recebe um prêmio na 1ª Bienal (1951) com um quadro concre-
to. A 1ª e a 2ª Bienais de São Paulo foram decisivas para a sedimentação da 
arte concreta no Brasil. O concretismo brasileiro organiza-se em torno de 
dois grupos: Grupo Frente – Rio de Janeiro (Ivan Serpa, Aloísio Carvão, João 
José da Costa, Lígia Pape, Hélio Oiticica, Lígia Clark e Franz Weismann) – e o 
Grupo Ruptura – São Paulo (Waldemar Cordeiro e Geraldo de Barros, ainda 
Décio Pignatari, Harold de Campos e Augusto de Campos).

Aqui, o movimento 
abstrato (concretismo) 
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Trata-se da busca por uma nova percepção (a gestalt presente), em que “o 
pintor pretende seguir uma démarche precisamente inversa da dos poetas. Seu 
ideal é despojar-se, ao máximo, de toda experiência fenomenológica direta, 
em busca da pura intelectualidade. […] estranho ou indiferente a qualquer mo-
dalidade pessoal. […] O pintor concreto aspira ao momento em que a própria 
mão poderá ser dispensada na confecção do quadro” (Pedrosa. In AMARAL, 
1977:146). Mais tarde, a fenomenologia será resgatada pelo neoconcretismo.

Entre tantos artistas interessantes, o pilar do concretismo é Waldemar Cor-
deiro, talvez o mais cerebral e inventivo deles. Seu posicionamento teórico é 
categórico: “Na arte só existe um conteúdo, aquele representado de modo 
concreto pela linguagem artística”; “A arte não é expressão, mas produto”; 
“A arte não tem filiais, ela apenas exprime a própria arte”; “A racionalidade 
da obra de arte é o fundamento de sua objetividade, e é nessa objetividade 
que se realiza o conteúdo histórico-cultural; segue-se que a obra de arte não 
só pode e deve ser racionalmente definida, como também não pode deixar 
de ter uma ligação imediata com o real” (Cordeiro. In AMARAL, 1977:74). Esse 
excesso de racionalismo é a ascensão e a queda do movimento. A overdose de 
racionalismo conduz os artistas a uma espécie de camisa de força. Atrelados à 
ciência, em particular à matemática, acabam presos em uma armadilha. Surge 
então a necessidade de ar, de respiro. Inevitavelmente, dá-se a cisão, que é 
provocada pelo Grupo Frente.

É o grupo carioca que reconsidera os conceitos de espaço, tempo e es-
trutura, buscando uma totalidade existencial que reside no sentido e não na 
relação causa e efeito. Rejeita a forma seriada e os intentos puramente óticos, 
criando estruturas orgânicas, estabelecendo um diálogo entre obra e público. 
Surge o movimento Neoconcreto. Ferreira Gullar, além de poeta, é o teórico 
que melhor expressa essa ruptura: plano, tempo e suporte são revolucionados. 
Com os penetráveis e as experiências corporais (mais tarde arte corporal), tem 
início a participação efetiva do espectador.

O Neoconcretismo resgata a fenomenologia, guardando forte influência do 
filósofo Merleau-Ponty. São características desse movimento: a reinterpretação 
do neoplasticismo e do construtivismo, a prevalência da obra sobre a teoria, o 
primado da pura sensibilidade na arte, a contaminação vivencial e a participação 
do espectador na obra. Desse modo, há um retorno à fonte intuitiva da criação 
e a fundação de um novo espaço expressivo. Fazem parte dessa aventura: 
Lygia Clark, Lygia Pape, Reynaldo Jardim, Hélio Oiticica, Franz Weissmann, 
Aluísio Carvão, Ferreira Gullar e Theon Spanudis. Princípios defendidos pelo 
movimento: resgate da subjetividade, tomada de posição neoconcreta diante 
da perigosa exacerbação racionalista dos concretos, contra as ortodoxias cons-
trutivas e o dogmatismo geométrico, pela afirmação de um humanismo e pela 
experimentação. Põem em prática a famosa frase de Mário Pedrosa: “A arte é 
o exercício experimental da liberdade” (PEDROSA, 1975:308). Também Valde-
mar Cordeiro, Willys de Castro e Hércules Barsotti buscam outros horizontes.
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Creio que nas artes visuais o destaque fica para a trilogia Oiticica, 
Lygia Clark e Lygia Pape, três maravilhosos anarquistas. Fizeram seu exer-
cício militar no concretismo. Mas o excesso cientificista do movimento 
os afastou. Trocaram ciência positiva (objetividade) pela obra aberta, a 
cientificidade pela contingência existencial, o conceito pelo corpo, rea-
firmando a subjetividade. “Eu sou intrinsecamente anarquista. Isto não 
significa que seja desestruturada. Mas tenho uma vontade terrível de não 
respeitar as estruturas rígidas. Não suporto poder e hierarquias” (PAPE).

Hélio Oiticica, com Bólides, Parangolé, Mergulho no Corpo e Tropi-
cália, e Lygia Clark, desde os Casulos e Bichos aos Objetos Relacionais 
e Nostalgia do Corpo, procuram restabelecer uma relação perdida, bus-
cando o sentido imanente. Ambos buscaram a relação com o outro não 
como coisa, mas como comunicação. Fantasmática, em Lygia, significa 
trabalhar sobre a atividade imaginativa geral do corpo, a memória das 
sensações, possibilitando o desbloqueio, o renascimento do tato (Luvas 
Sensoriais), o encontro do self total em uma região anterior ao discurso. 
Estruturação do self sem os métodos psicanalíticos. Lygia 
buscou tocar nos limites das pessoas (sexual, erótico, sensorial, 
lúdico). “Na fase sensorial do meu trabalho, que denominei 
nostalgia do corpo, o objeto ainda era um meio indispen-
sável entre a sensação e o participante. O homem encontra 
seu próprio corpo através de sensações táteis realizadas em 
objetos exteriores a si. Depois incorporei o objeto, mas fa-
zendo-o desaparecer. Entretanto, é o homem que assegura 
o seu próprio erotismo. Ele torna-se o objeto de sua própria 
sensação. O erótico vivido como profano e a arte como sagra-
da se fundem em uma experiência única; trata-se de confundir 
a arte e a vida” (CLARK:35/36).

Já com os Bólides, Oiticica buscava uma cor temporal. Nele, a cor 
“tende a se corporificar, torna-se temporal, cria sua própria estrutura, 
que a obra passa então a ser o corpo da cor” (OITICICA: 23). Toma 
consciência de que “a forma artística não é óbvia, estática no espaço 
e no tempo, mas móvel, eternamente móvel, cambiante (OITICICA:26). 
Essa experiência avança dos Bólides – convite para pegar a cor, sentir 
a cor fisicamente – aos Parangolés, chamamento para vivenciar a ação. 
Ninguém melhor do que o inglês Guy Brett para perceber essa revolu-
ção quando se depara com os Bólides: “Abrindo as gavetas – algumas 
claras e transparentes, outras pesadas e difíceis –, a gente penetra de 
um exterior cartesiano ao mais profundo espaço – não completamente 
incompreensível: abrigos escuros com espelhos, véus de gaze coloridos 
ou brilhantes de luzes refletidas […]. As cores de Oiticica tinham uma 
qualidade especial: elas não eram nem puras ou primárias nem rebusca-
das e decadentes, nem tampouco mundanas, místicas ou estereotipadas 
como tropicais. Elas davam a sensação de caminhar sobre a terra pela 
primeira vez” (BRETT:114).
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A partir da experiência neoconcreta, esses artistas expandem-se 
na experimentação, fazendo jus ao decreto pedrosiano: Arte é o 
exercício experimental da liberdade.

Quanto ao Paraná, já em março de 1946, parte dos artistas curi-
tibanos tomou contato com a teoria da pintura abstrata (concreta), 
por meio da publicação do Manifesto Invencionista dos argentinos 
(assinado por Ardenn Quinn e Kosice, da revista Arturo) na revista 
Joaquim, o qual reproduzia fotos de obras dos artistas Tomas Mal-
donado, Raul Lozza, Primaldo Monaco e Jorge Souza. Esse manifesto 
apontava o ilusionismo da arte figurativa e a concretude da arte 
abstrata: “A arte concreta habitua o homem à relação direta com as 
coisas e não com a ficção das coisas. Por uma estética precisa, uma 
técnica exata. A função estética contra o ‘bom gosto’. Nem buscar 
nem encontrar: inventar” (Joaquim, 9:12). Mas os paranaenses ainda 
não estavam prontos para a linguagem abstrata.

No momento em que o país atravessa a ditadura militar, surgem 
diversas manifestações artísticas de cunho político: Opinião 65, 
Grupo Rex e Nova Objetividade Brasileira. É marcante a exposição 
Nova Objetividade Brasileira no MAM/RJ, em 1967. No folder de 
apresentação, assinado por Oiticica, essa nova tendência afirmava: 
a vontade geral construtiva; a inclinação ao objeto, negando a pin-

tura de cavalete; a participação do espectador 
(corporal, táctil, visual, semântica); a propensão 
às proposições coletivas; e a abordagem e to-
mada de posição em relação aos problemas 
políticos, sociais e éticos. Outros artistas se 
destacam nesse cenário: As poéticas de An-
tonio Dias, Rubens Gerchman, Carlos Vergara, 
Jorge Guinle, Pedro Escosteguy, Maria Mar-
tins, Ione Saldanha, Cildo Meireles, Leonilson, 
Palatinik, Nuno Ramos, Kracjberg, Maiolino e 
Iberê Camargo.
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Esse oceano experimental abriga linguagens as mais diversas. Nos anos seguintes, 
conhecida como Geração Oitenta, temos um retorno à pintura. Mas de outra ordem, não 
apenas de cavalete. O espaço Rio-São Paulo alarga-se. Surgem artistas que navegam 
em outras águas, como Bispo do Rosário, Efigênia Rolim, Mestre Didi e Rosana Paulino.

Efigênia Rolim é uma artista bricoleur, com uma obra próxima a Bispo do Rosário. 
Rolim é a trapeira de Walter Benjamin: “Os poetas encontram pela rua o lixo da socie-
dade e, a partir dele, fazem a sua heroica crítica exatamente contra ele” (BENJAMIN, 
1975:15). Em Rolim, o colorido fantástico de papéis de balas e bombons cria a magia do 
ouro, das pedras preciosas, a ilusão de um mundo que se opõe à opressão, ao cinzento, 
à pobreza. Artista performática, ingressa no solo oficial como um dos vinte escolhidos 
no Salão Paranaense de 2016.

Outro artista que vale uma viagem é Mestre Didi, artista que cruza arte com reli-
giosidade. “Os orixás do panteão da Terra são os que nos alimentam e nos ajudam a 
manter a vida. Os meus trabalhos estão inspirados na natureza, na Mãe Terra-Lama, 
representada pela orixá Nana, patrona da agricultura”, afirma Mestre Didi (ELBEIN). 

Falar de Rosana Paulino é falar da invisibilidade negra no Brasil. Trata-se de uma 
artista que soube apropriar-se da herança – tanto dos seus ancestrais como do mais 
recente escravismo brasileiro – para repô-la em forma de arte. Com o peso da ne-
gritude em sua pele, o sangue de seus ancestrais nas veias, os chicotes corroendo a 
cultura de seus ascendentes violentados pela escravidão, Paulino mergulha em toda 
essa provação perversa para reconhecer-se como artista negra no mundo dos brancos. 
A saga de sua etnia a comove. “O artista deve sempre trabalhar com as coisas que o 
tocam profundamente. Se lhe toca o azul, trabalhe, pois, com o azul. Se lhe tocam os 
problemas relacionados com a sua condição no mundo, trabalhe então com esses pro-
blemas. No meu caso, tocaram-me sempre as questões referentes à minha condição de 
mulher e negra” (PAULINO: 88). Paulino comprova que os acontecimentos mais ricos 
de nossa experiência tomam conta de nós muito antes de nos apercebermos. Quando 
abre os olhos para a sua condição de mulher e negra, há muito tempo essa condição 
a acompanhava, aderente à invisibilidade. Da escravidão de quase quatro séculos no 
Brasil aos preconceitos, velados ou não, ainda presentes no século XXI, a artista inicia 
a sua pesquisa pela ausência no espelho. Olhar-se e não se reconhecer, é onde tudo 
começa. O eu no olhar do outro. Paulino soube transformar toda a revolta de sua etnia, 
vertendo-a em conhecimento e arte. Sentimentos ambivalentes, preconceito e angústia 
tornam essa artista mais forte.

Inicia sua obra pelos autorretratos, retratos de sua família e dos negros no Brasil. De 
Parede de Memória a Bastidores, a obra de Paulino ergue-se com mulheres negras com 
olhos ou bocas costurados. Referindo-se a Bastidores, observa a artista que a “sutura 
malfeita e forçada que liga as partes faz com que a costura, que poderia ser usada como 
elemento de coesão entre grupos humanos, retome o sentido de repressão e violência” 
(PAULINO: 27/28). Bocas impedidas de gritar, olhos cegados, nós nas gargantas, vagi-
nas explodindo em ramos, todo esse apelo direto não a torna panfletária; ao contrário, 
operando na economia de traços, a linha desenha a narrativa e exprime o horror, a 
violência do racismo na imagem que fala. Na fase dos Bastidores, chama a atenção a 
delicadeza expressiva da artista quando incorpora bordados e tecidos. Fragilidade e 
violência, dobras de sua arte.
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Rosana Paulino mergulha cada vez mais nas ques-
tões étnicas, sociais e de gênero. De certo modo, ela 
provoca no espectador um desconforto, obrigando-o 
a deslocar o centro e sentir-se, como ela, mulher e 
negra no Brasil. Torna visível aquilo que era invisível.

A presença de um comboio de artistas na arte bra-
sileira mereceria espaço e aprofundamento. Destaco 
as poéticas de Flávio de Carvalho, Cícero Dias, Guig-
nard, Sigaud, Goeldi, Ismael Nery, Volpi e Iberê Ca-
margo. Mas também o mais jovem Cildo Meirelles. A 
contribuição desses artistas acrescentou novos ventos 
à arte brasileira. No entanto, vamos fazer esse ônibus 
turístico se delongar nas paisagens paranaenses.

Além dos discípulos de Andersen, de De Bona, 
Maria Amélia D’Assumpção, Lange de Morretes, dois 
movimentos merecem destaque nas terras das arau-
cárias: o Paranismo e a Geração Joaquim.

O Paranismo, movimento político e artístico, surge 
no Paraná ao mesmo tempo em que São Paulo recebia 
o Manifesto Pau-Brasil. Era a versão do nacionalismo 
na antiga Província de São Paulo: a afirmação do nosso 
nacionalismo, mais precisamente um regionalismo. O 
Paranismo aparece nas artes entre 1923 e 1925, em-
bora ele seja anterior no campo das ideias (Romário 
Martins). Carece não confundir paranismo com parana-
ense. Por exemplo, Andersen é um pintor paranaense, 
mas não paranista. Embora muitos se autonomeiem 
paranistas, apenas três artistas integraram o movimen-
to: Ghelfi, Turin e Frederico Lange de Morretes. Turin e 
Lange com uma larga produção; Ghelfi morreu muito 
jovem para tanto. Lange de Morretes foi discípulo de 
Andersen e, com o apoio da família, estudou na Real 
Academia de Artes Gráficas em Leipzig, formando-
-se, mais tarde, na Escola Superior de Belas Artes, em 
Munique, ambas na Alemanha. Teve uma formação 
artística primorosa. O próprio Andersen o considerava 
seu melhor aluno. O grupo paranista reunia-se no ate-
liê da rua Marechal Deodoro, lugar em que discutiam 
artes e buscavam construir uma identidade para a arte 
paranaense. Embora Ghelfi, Turin e Lange de Morretes 
tivessem sonhado com uma expressão nativa, toman-
do o pinheiro como referência, acabaram semeando 
uma norma e fortalecendo um conceito acadêmico. 
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A vontade de afirmar o particular acabou ditando um paradigma. Se 
buscavam criar uma simbologia própria, revelando o desejo de inscrever 
uma identidade da arte paranaense, não escaparam de fermentar um 
anacronismo – a repetição do pinheiro que invade boa parte do imagi-
nário artístico paranaense e as calçadas de Curitiba, na realidade, não se 
diferencia conceitualmente das colunas gregas. Muda o modelo da planta, 
mas o conceito é o mesmo. Esse engajamento não impediu Lange e Turin 
de alcançarem, em muitos momentos, uma expressão bastante criativa nas 

suas pesquisas, exatamente quando escapam da camisa de 
força. Lange de Morretes escapa do reducionismo pobre do 
regionalismo pela alma universal, tanto de artista como de 
cientista (era um exímio malacologista). É só apreciarmos O 
Mar e Paisagem com Igreja, marcantes pelo olhar moderno.

Em João Turin, além de acentuada a presença da temá-
tica indígena, está presente em seu trabalho a exploração 
da riqueza e da beleza da flora (pinhão, folha da erva-mate, 
grãos de café) e da fauna paranaenses. Estudou em Bruxelas, 
onde se aproxima de Zaco Paraná. Em seu tempo em Paris 
(1911/22), além de conviver com a Art Nouveau, conhece as 
obras de Rodin, Baoudaille, Brecheret e Antonio Barri. Volta 
para Curitiba em 1923, dedicando-se a uma arte paranaense.

Lechowski é um verdadeiro furacão. Pela primeira vez 
em Curitiba (1926), esse pintor vindo da Polônia apresenta a linguagem 
expressionista. Artista aquém de seu tempo, com uma visão avançada, 
personalidade voltada ao social, vislumbrava uma arte feita por todos e 
uma união entre os artistas. O artista-viajante, pesquisador, defensor da 
liberdade de criação e da democratização da arte, adotou o Bajka Świata 
(“contos, narrativas”) em muitos de seus trabalhos. Mas os símbolos e 
alegorias sucumbem à paisagem brasileira, que invade suas telas. Todavia, 
o mais importante na obra de Bruno Lechowski é a forma de ver, o olhar 
moderno. Pesquisador contumaz, explorador de materiais, vem contribuir 
para o trajeto de muitos artistas no Brasil, especialmente Pancetti, Takaoka 
e Tamaki. Foi professor no curso livre da Escola Nacional de Belas Artes 
(RJ) e integrou o Núcleo Bernardelli.
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Nossa geração, 
que reclama o 
seu direito de 
influir no destino 
do mundo, 
jamais fará arte 
paranista, no 
mau sentido da 
palavra. Ela fará 
simplesmente arte

Outra pequena joia da história da arte paranaense é Paisagem Paranaense (dé-
cada de trinta), de Schiefelbein. Riquíssimo exemplar do expressionismo alemão, de 
pinceladas largas, soltas, vindas de um mestre na pintura. Schiefelbein passou pela 
Academia de Belas Artes de Dusseldorf, mas deixou a Alemanha pelas consequências 
da guerra, fixando-se no Paraná. Divide sua vida entre colono (Porto União) e artista, 
por isso mesmo o gosto pela paisagem, pelas cenas de tropeiros, boiadas etc. Em 
Paisagem Paranaense, o pintor exprime um sentimento cósmico, expressando as 
sensações do mundo exterior através do seu olhar apaixonado pela natureza.

De Bona, um exemplar da maestria de pintor. É visível em muitos 
de seus trabalhos a influência dos macchiaiolli (viveu 10 anos em 
Veneza) e da ascendência do mestre Andersen. Mas De Bona avança 
na dramaticidade das pinceladas próxima à liberdade expressio-
nista, guardando a luz dos impressionistas e os ensinamentos de 
Cézanne – reconstrução da forma –, construindo uma pintura forte. 
Além de um legítimo pintor, foi professor na ENBA e na EMBAP.

Além dos paranistas e de outros artistas que seguiram caminhos 
próprios, há um fenômeno relevante no cenário brasileiro que ficou 
conhecido como Geração Joaquim, de certo modo, um contra-
ponto ao paranismo. Representada pela revista cultural Joaquim 
(1946/48), editada por Dalton Trevisan, o grupo (Temístocles Linha-
res, Wilson Martins, Erasmo Pilotto, António Walger, Guido Viaro, 
Poty Lazzarotto e o próprio Dalton Trevisan) combateu o privilégio 
dado aos valores locais, instigando a universalização da cultura. O 
primeiro exemplar dessa revista publica no editorial o Manifesto para não ser lido, 
que expressa a pretensão dos jovens autores no contraste inevitável com a presença 
conservadora da pequena cidade. Trata-se de um grupo de artistas que procurava 
situar-se em sua história e tempo e, ao ensejo, alçar voo universal. Concordava com 
o pensamento de Stendhal, citado no Editorial da revista: elle n’a rien à continuer, 
cette génération, elle a tout à créer (Joaquim 9).

A Joaquim, do mesmo modo que é um combate ao paranismo, revela uma 
reação à repressão nacionalista-cultural do Estado Novo, que se fundava na ideia 
do resgate da alma do povo brasileiro e expurgava qualquer contribuição externa. 
Para a Joaquim, tratava-se não de resgatar, mas de inventar, criar uma cultura nova: 
“Nós, filhos da segunda guerra mundial, não fomos poupados pelos acontecimentos 
[…]. O mundo é um só; os nossos problemas estéticos e vitais são já os mesmos dos 
moços de Paris ou os moços de Moscou” (Editorial Joaquim 9). E, ainda, refletindo 
sobre a sua situação específica: “Fortaleceu-se assim certa mentalidade reacioná-
ria (disfarçada pelo lindo adjetivo paranista), que, em nome de santas tradições, 
amputou as mãos e furou os olhos dos jovens artistas. […] Nossa geração, que 
reclama o seu direito de influir no destino do mundo, jamais fará arte paranista, no 
mau sentido da palavra. Ela fará simplesmente arte” (JOAQUIM 9). Circularam pela 
revista autores e artistas dos mais importantes: Sartre, Merleau-Ponty, Gide, Kafka, 
Tristan Tzara, Picasso, Louis Aragon, Sérgio Milliet, Manuel Bandeira, Mário, Oswald 
e Drummond de Andrade, Mário Pedrosa – que acabava de retornar do primeiro 
exílio – e Antonio Cândido, para citar apenas alguns. Dalton Trevisan, Poty, Wilson 
Martins e Viaro estavam em excelente companhia.



82
PRECURSORES, MODERNISTAS E CONTEMPORÂNEOS

Para Temístocles Linhares, a dificuldade dessa identidade inclinou a 
poesia e a literatura paranaense para o simbolismo: “O paranaense não 
confiava em si e por isso se refugiava no simbolismo, dentro de uma arte 
poética em que o objeto representado fosse o símbolo em sua essência, 
mas por meio de cujas metáforas o poeta pudesse esquecer a sua própria 
situação, encontrando um derivativo para ela” (LINHARES:4). No clima da 
Joaquim estarão dois artistas plásticos de extraordinária importância para 
a arte paranaense: Guido Viaro e Poty Lazzarotto.

O que a geração Joaquim reclamava para si naquele momento 
era o mesmo que Mário de Andrade já havia sacramentado no mo-
dernismo: o direito à experimentação e ser do seu tempo. ‘Falta-nos 
importação’, disse certa vez Poty, “parece que nos contentamos sem-
pre com a prata da casa, sem nos preocuparmos em saber se ela é 
mesmo boa” (PILOTTO:7). O clima de inquietação desses jovens 
afrontava os discípulos de Andersen, criando não apenas uma arenga 
entre estilos, mas, do mesmo modo, uma visão diferente da função 
da arte. O manifesto: Viaro hélas… e abaixo Andersen, tentava insti-
tuir um divisor de águas: “Já se disse que se pode elogiar Viaro sem 
desmerecer Andersen. Não se pode. …Há um tempo para semear 
e outro para colher; se houve tempo em que era de bom tom admirar 
Andersen, agora é necessário exorcizá-lo” (JOAQUIM 7:10). É preciso sair 
do fogo cruzado para pôr as ideias no lugar. Tanto Andersen, Lange, Turim 
e De Bona quanto a Geração Joaquim têm uma imensa contribuição para 
a arte paranaense. São artistas que exploraram diversas linguagens, do 
naturalismo e realismo ao simbolismo e expressionismo.
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Guido Viaro abordou com sensibilidade e competência (tinha um domínio 
artesanal invejável) várias problemáticas e gêneros na arte, entre eles o so-
cial, o religioso, a paisagem, o retrato e a mulher. Pintura, desenho, gravura: 
transitava com facilidade em todas essas linguagens. O forte nesse italiano 
era o traço falante, seguro e expressivo. Em todas as experiências, salta o 
humanista. Nascido na Itália, Viaro fez do Brasil a sua escolha. Desembarca 
no Rio de Janeiro em 1927 e segue para São Paulo, onde estabelece uma 
breve convivência com artistas que mais tarde comporiam o Grupo Santa 
Helena. Tornou-se amigo de Volpi e Clóvis Graciano. Como boa parte desses 
artistas, Viaro sobreviveu como pintor de paredes, trabalhando com murais e 
serviços gráficos. Mais tarde (1929), fixa-se no Paraná, onde constitui família, 
faz amigos e amadurece como artista. Aqui, no meio da forte influência an-
derseniana e da tendência paranista, inaugura uma pintura essencialmente 
moderna, que soube diferenciar assunto de arte e uniu verdade à beleza. 
Viaro soma-se a Andersen, Lange e De Bona como afirmação de uma esté-
tica atualizada. Responsável, ao lado de Poty Lazzarotto, pela ilustração da 
Revista Joaquim, foi um nome importante também como professor, desde 
as crianças no Colégio Estadual à Escola de Música e Belas Artes do Paraná, 
além de auxiliar inúmeros jovens na formação independente em seu ateliê, 
de Velloso a Zimmermann.

Outro nome fundamental na arte paranaense é Poty Lazzarotto. Em seu 
trabalho, deixa entrever a admiração pela obra de Käthe Kollwitz, diga-se 
de passagem, influência benéfica na sua obra singular, além do cinema 
expressionista alemão e do seu já confessado amor por Goya (Desastres 
da Guerra), Daumier (com o tema dos trabalhadores) e Ucello (Batalha de 
São Romano). De resto, Poty é um artista de estirpe, sensível, culto e de seu 
tempo. Os seus textos, publicados na Joaquim, atestam um extraordinário 
conhecimento do movimento artístico moderno, apesar das dificuldades 
na época de acesso às informações. Poty é soberbo, tanto na arte como na 
teoria. Retorna de Paris (começo dos anos cinquenta), inaugurando um ateliê 
onde ensina gravura. A gravura e o mural são preferências do artista, que 
se explicam pela capacidade de alcance dessas linguagens a um número 
maior de pessoas. Sem ser explicitamente engajado em partidos políticos 
(embora comunista), a arte de Poty inclina-se para o social: trabalhadores e 
guerra como temas principais. Nesses tempos, proliferaram por todo o Brasil 
os centros de arte e de gravura: Clube de Gravura de Porto Alegre (1950), 
à frente Vasco Prado e Scliar; Clube de Gravura de Bagé (1951) e Clube de 
Gravura de São Paulo (1952). Poty mesmo viaja para ensinar gravura em São 
Paulo e Bahia, e Previdi entra nesse métier.
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Bakun é outro nome forte presente na arte brasileira. “Sua pintura é subjetiva, 
sem sol, sem ar, como a alma dele” (VIARO, Joaquim 5). Executa uma pintura si-
lenciosa, em que, nas figuras desoladas, não há perguntas, mas constatação; por 

isso mesmo, são perturbadoras, sombrias. Lembremos que, nos 
antigos, a “melancolia irrompe dos abismos da condição da cria-
tura” (BENJAMIN, 1984: 169). A pintura de Bakun é feita de cores 
neutras, uma paixão contida, por isso mesmo embaraçante. Teve 
curta convivência com Pancetti, quando ambos eram marinheiros, 
mas vai desenvolver um trabalho muito diferente, inclinando-se 
mais para o gestual, chegando a ser comparado com Van Gogh 
(Velloso). Pertinente o reparo de Velloso: as pinceladas de Bakun 
lembram efetivamente as do holandês, todavia, é autor de uma 
poética própria e só prestou atenção às reproduções de Van Gogh 
posteriormente. Não fez escola. Foi um autodidata que aprendeu 
no convívio com Viaro e outros artistas.

Além do olhar moderno já presente em vários artistas, os anos sessenta mar-
cam o ingresso dos paranaenses na arte abstrata. Não existiu no Paraná a fértil 
polêmica entre concretismo e neoconcretismo, como se deu em São Paulo e Rio. 
Aqui o debate deu-se por conta da Abstração & Figuração. Para aquela geração 
de 58/63, a abstração era algo muito forte, era a descoberta de um novo conceito 
de arte. Curitiba tinha estado longe fisicamente da I Bienal de São Paulo, mas não 
isenta. Também não havia experimentado, como de resto o Brasil em geral, as 
aventuras dos abstratos na raiz de seus desafios, por exemplo, os anos febris de 
suas origens – Kandinsky, Malevitch e Mondrian – até os anos 1920. Não ficamos 
imune à presença de Frans Krajcberg em Curitiba (enquadrado apesar dele mes-
mo no abstracionismo), que, embora de passagem, foi profundamente instigante. 
A sua exposição na Biblioteca Pública (1955), no dizer de Eduardo Virmond, foi 
rechaçada pelos ortodoxos e aplaudida pelos progressistas. Krajcberg era moder-
no, mas não abstrato. Na ocasião em que os artistas paranaenses tomam contato 
com a arte abstrata, aproximavam-se de uma experiência madura na Europa, e 
ingressam em um circuito em que a linguagem já estava dominada em parte do 
Brasil. Os paranaenses menos afeitos ao cientificismo dos concretos, mais intui-
tivos, voltaram-se para a teoria da visualidade pura (Fiedler). Viam a arte como 
uma linguagem específica, com suas próprias leis, que os conceitos não podem 
explicar. Sem necessariamente intelectualizarem a discussão, aproximam-se de 
Worringer, para quem a arte tende para a abstração, pois só a forma abstrata pode 
transcender o real. A tendência à geometrização não se dá necessariamente pelo 
espírito e pelo intelecto, mas pode muito bem assentar-se em uma necessidade 
elementar, ou seja, há uma disposição instintiva em direção à regularidade. 
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Worringer defende uma espécie de abstração biomórfica. Movida pela 
intuição, a arte mergulha no pensamento e vai se distanciando do que cha-
mamos natureza.

Mais próximos aos abstratos líricos ou expressionistas, os paranaenses 
efetuarão uma verdadeira cumplicidade entre a lógica e o acaso. Nem to-
dos abandonam a referência à natureza – é possível encontrar em Fernando 
Velloso, Domício Pedroso e Fernando Calderari a paisagem escondida nas 
formas. Um pouco de Pancetti na abstração. Fernando Velloso, aluno de 
Viaro e da Belas Artes, estudou com Lhote em Paris. Talvez 
ele expresse bem a abstração que aqui se fazia: “Não vejo 
em minha obra outros valores que não os especificamen-
te plásticos. De há muito tempo cheguei à conclusão que 
pintar é tornar sensível uma superfície que se limitou. A 
transferência desta sensibilidade ao espectador é a finali-
dade desta atividade criadora” (VELLOSO).

A linguagem pós-guerra, a action painting (gestual) de uma pintura sem 
premeditação, em que o artista se abandona à espontaneidade do gesto, 
permitindo que signos nasçam dessa improvisação, onde a cor se afirma 
como matéria, o instinto se afirma sobre o espírito, vejo presente princi-
palmente em Helena Wong e João Osório Brzezinski. Já Mário Rubinski 
faz um caminho semelhante ao de Volpi, chegando à uma geometrização 
matérica sem atingir a abstração geométrica. Antônio Arney, autodidata, é 
o mais geométrico de todos, embora o resultado da sua pesquisa não seja 
intelectualizado, mas espontâneo.

Nem todos 
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Merece um olhar especial o artista Carlos Eduardo Zimmermann. De uma 
geração mais jovem que os abstratos dos anos sessenta, Zimmermann é o 
que mais se aproxima da experiência concreta, especialmente de Amílcar de 
Castro. Corre em suas veias a linguagem conceitual. Os recentes trabalhos 
de Zimmermann apresentam um artista apaixonado pela forma e pela cor.

Os primitivos e ingênuos também marcaram presença: Potocky, João 
Pilarski, Lafaete Rocha, Espedito Rocha, Quincaju, Antonio Passarinheiro etc.

Repete-se no Paraná o mesmo fenômeno que ocorreu no resto do Bra-
sil: o surrealismo é uma influência menor que outros movimentos e esco-
las, como o novecento, o expressionismo, o cubismo e a arte abstrata. No 
Paraná, são poucos a explorarem o cubismo: Velloso, em menor escala, e 
Alcy Xavier, ambos com muita liberdade. No surrealismo, incursão rápida 
de Nelson Luz e Rones Dumke. Há espaço para o realismo, expressionismo 
e o abstrato lírico, hoje alargado à arte experimental, no sentido amplo: da 

pop art ao conceitual, das performances às instalações. E a explo-
ração da fotografia. Outros paranaenses que mereceriam estudos: 
Kirchgässner, De Bona, Isolde Hothe, Bakun, Botteri, João Osório, 
Helena Wong, Violeta Franco, Leonor Botteri, Calderari, Arney, 
Jefferson Cesar, Mário Rubinski, Fernando Velloso, Francisco Faria, 
Rones Dumke, Schwanke, Newton Goto, Prolik, Fuganti, Sandrini, 
Rettamozo, Letícia Marquez, Maria Cheung, Elvo Benito Damo, 
Carina Weidle, Raul Cruz, Hélio Leites, Beatriz Nocera, Francisco 
Faria, Denise Roman, Zimmermann, Brugnera, Glauco Menta, 
Dulce Osinski, Ricardo Carneiro, Felipe Scandelari, Geraldo Leão, 
Juliana Stein, Cleverson Oliveira, Washington Silveira, Fernanda 
Magalhães, Tony Camargo e tantos, tantos outros. A lista, feliz-
mente, é infindável. O Paraná contribui de forma irrefutável para 
a arte brasileira.

O Brasil, e o Paraná, que o integra, realiza arte que dialoga com os pro-
blemas do homem e do mundo. Isso falado na linguagem indireta da arte.

O Brasil merece várias viagens.
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DO SÉCULO XIX  
À DÉCADA DE1940

Prof. Dra. Rosemeire Odahara Graça

ANTECEDENTES
 As artes só começaram a ser concebidas e requeridas 
no Paraná, em número e qualidade, na segunda metade do 
século XIX. Entretanto, manifestações culturais de aspecto 

artístico são identificáveis em momentos ante-
riores à de busca de uma ocupação definitiva 
das terras paranaenses. 
 As primeiras representações da natureza e 
dos habitantes do Paraná remontam ao período 
pré-histórico. Concebidas pelos ancestrais de al-
guns dos povos indígenas que habitaram o que 
hoje se entende como território paranaense, em 
forma de pintura parietal, elas mostram cenas de 
grupos humanos, representações estilizadas de 
animais e composições com formas geométricas. 

Além dessas pinturas, encontradas em localidades dos 
Campos Gerais, os primeiros moradores do Paraná nos 
deixaram alguns objetos líticos e cerâmicos que apresen-
tam interesse pela forma além da função.

HISTÓRIA DA ARTE DO PARANÁ 
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Os séculos XVII, 
XVIII e XIX no 
Paraná, e no Brasil, 
foram marcados 
pela dominação 
portuguesa e por 
uma ocupação do 
território que partia 
da costa atlântica  
em direção ao centro  
do continente

 Dos anos em que parte do Paraná era de propriedade espanho-
la quase nada da arquitetura e arte sobreviveu. Os três povoados 
construídos pelos espanhóis no século XVI [Ontiveros (próximo às 
Sete Quedas), Ciudad Real del Guairá (entre as atuais cidades de 
Guaíra e Terra Roxa) e Villa Rica del Espiritu Santo (no atual 
município de Fênix)], assim como as reduções jesuíticas, 
foram destruídos pelos bandeirantes paulistas e portu-
gueses, que expulsaram toda a população espanhola da 
região no século XVII. Pelos exemplares encontrados em 
diferentes localidades do Brasil e da América, pode-se 
aventar que a arte e arquitetura desenvolvidas naquelas 
localidades seguiam um padrão europeu de representação 
jesuíta mesclado com aspectos da arte indígena. 
 Os séculos XVII, XVIII e XIX no Paraná, e no Brasil, 
foram marcados pela dominação portuguesa e por uma 
ocupação do território que partia da costa atlântica em 
direção ao centro do continente. Nesses anos foram funda-
das as mais antigas cidades do Paraná, localizadas entre o 
Litoral e o Segundo Planalto, nas quais ainda se encontram 
exemplares da arquitetura militar, religiosa e civil que apre-
sentam uma aproximação com o modo e gosto lusitano. Também 
remontam a esses anos algumas esculturas de devoção cristã, que 
seguem princípios do Barroco desenvolvido em Portugal.

 Na primeira metade do século XIX passaram pelo Paraná viajantes que registraram 
em desenho e/ou aquarela aspectos da natureza e do povo local. Alguns desses viajantes 
eram cartógrafos e engenheiros que em paralelo às atividades profissionais que tinham 
por obrigação nos legaram representações que nos permitem compreender como eram 
então os que aqui viviam e as localidades que habitavam. Esses desenhos e aquarelas, na 
maioria de pequeno porte, realizadas defronte ao natural, e suas reproduções feitas em 
gravura em metal ou litografia, são trabalhos de viajantes europeus (franceses, alemães 
e ingleses) e norte-americanos que tinham por função apresentar aos seus conterrâneos 
as localidades por onde seus autores haviam passado e que chegaram até nós graças à 
ação de colecionadores e historiadores paranaenses do século XX. São exemplos desses 
tipos de trabalhos algumas representações feitas por Jean-Baptiste Debret (1768-1848), 
John Henry Elliot (1809-1884), João Leão Pallière (1823-1887), Joseph Keller (?-?), Franz 
Keller-Leuzinger (1835 - 1890), William Lloyd (1822 - 1905) e Hugo Calgan (1852-?).

ARTISTAS VIAJANTES
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Um pequeno número de artistas residentes começou a aparecer no Paraná 
na primeira metade do século XIX e esse número cresceu consideravelmente 

na segunda metade daquele século quando as cidades 
do estado ganharam mais conforto e uma população mais 
interessada no desenvolvimento local. Esses foram artistas 
nascidos no Paraná ou que aqui permaneceram por mui-
tos anos, que possuíam uma formação limitada na área de 
artes, e que usavam a aquarela e o óleo como técnicas de 
representação. Artistas desse contexto, como Frederico 
Guilherme Virmond (1791-1876), Guilherme William Michaud 
(1829-1902) e Iria Correia (1839-1887), deram maior ênfase 

ao retrato (principalmente de caráter social) e às representações da natureza 
e da sociedade local.

PRIMEIROS ARTISTAS LOCAIS
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OS PRIMEIROS PROFISSIONAIS
Nas últimas décadas do século XIX se instalaram no Paraná dois artistas que 

foram fundamentais para a elevação do gosto pela arte entre os locais. Pintores 
com forte preocupação com o ensino, eles não só exerceram carreiras 
profissionais como artistas como também abriram as primeiras escolas 
de arte do Paraná. 

O primeiro, foi o pintor, decorador, cenógrafo, desenhista e pro-
fessor português Antônio Mariano de Lima (1858-1942) que além de 
realizar retratos de importantes personalidades do Paraná foi o criador 
da primeira escola local voltada para a profissionalização em Artes: a 
“Escola de Belas Artes e Indústrias do Paraná”.

O segundo, foi o pintor de origem norueguesa Alfredo Andersen 
(1860-1935) que foi um dos artistas de maior versatilidade e qualidade 
compositiva que o Paraná já teve. Ativo no Brasil entre 1892 e 1935, 
ele foi o primeiro pintor a legar aos paranaenses uma considerável 
quantidade diversificada de retratos, representações de paisagens e cenas de 
gênero, entre outros temas. Além disso, ele foi responsável pela preparação da 
primeira geração de pintores locais que assumiram o fazer artístico como profissão.
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Também entre o final do século XIX e início do XX surgiram os 
primeiros escultores profissionais locais: João Turin (1878-1948) e João 
Zaco Paraná (1884-1961). Com sólida formação no país e no exterior, 
esses dois ex-alunos da Escola de Mariano de Lima, são os respon-
sáveis pela presença de esculturas de valor artístico em algumas das 
mais importantes praças públicas de Curitiba. Turin, que por muitos 
anos viveu e atuou na capital paranaense, concebeu esculturas de 
vários tipos, gêneros e formatos, e suas obras de maior destaque são 
aquelas que se constituem em representações de felinos.

Descendentes de 
imigrantes alemães 
e italianos, alguns 
desses artistas 
ampliaram suas 
formações em arte, 
conforme orientação 
de Andersen, indo 
estudar na Europa

DISCÍPULOS DE ANDERSEN
Nas primeiras décadas do século XX um grupo de artistas, oriundos do ate-

lier-escola de Alfredo Andersen, passou a trabalhar como pintores e a atuar na 
sociedade local em ações pró-arte.  Descendentes de imigrantes alemães e 
italianos, alguns desses artistas ampliaram suas 
formações em arte, conforme orientação de An-
dersen, indo estudar na Europa. Concebendo 
obras em diferentes gêneros (paisagem, retrato, 
natureza-morta, etc.) eles ampliaram o mercado 
da arte no Paraná e refletiram o gosto da comu-
nidade local por um tipo de representação figu-
rativa que mostrasse aspectos outros do território 
e do povo que aqueles do litoral e do Primeiro 
Planalto. Alguns expoentes grupo são os pintores 
Maria Amélia de Assumpção (1883-1955) Frede-
rico Lange de Morretes (1892-1954), Estanislau 
Traple (1893-1958), Waldemar Curt Freÿesleben 
(1899-1970) e Theodoro De Bona (1904-1990).
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UMA NOVA FASE
Na década de 1940 iniciou-se um novo momento da arte 

no Paraná. A criação do Salão Paranaense de Belas Artes em 
1944 e a abertura da Escola de Música e Belas Artes do Paraná 
(EMBAP) em 1948 são o início da mudança. Ainda que suas 
estruturas e seus primeiros anos tenham sido marcados por 
formas de representação mais ao gosto do século XIX que 
do XX, tanto o Salão Paranaense como a EMBAP assinalam 
um crescimento do campo das Artes Visuais no Paraná e uma 
busca por atualização, incentivo, institucionalização e preser-
vação que marcarão o próximo momento da arte local.

As primeiras 
representações 

da natureza e dos 
habitantes do Paraná 
remontam ao período 

pré-histórico
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A ARTE MODERNA  
E CONTEMPORÂNEA
paranaense

primeira parte

Desde os anos 20 do século passado, há uma 
“vontade moderna” na Arte do Paraná, tendo prin-
cipalmente nas artes plásticas os artistas João Turin e 
Lange de Morretes. Mas o início da Arte Moderna no 
Estado será a partir dos anos 40, depois da chegada 
em Curitiba de Guido Viaro (ainda em 1930) e os tra-
balhos de Poty Lazzaroto. O Atelier Livre de Viaro, a 
criação do Salão Paranaense de Belas Artes, a Revista 
Joaquim de Dalton Trevisan, a fundação da Escola de 
Música e Belas Artes do Paraná (EMBAP) e o Curso de 
Gravura de Poty, são os fatores decisivos para o início 
da Arte Moderna com repercussão no Movimento de 
Renovação deflagrado no Salão Paranaense de 1957.

Prof. Dr. Fernando A. F. Bini

A ARTE MODERNA - Dos anos 30 a 1968

HISTÓRIA DA ARTE DO PARANÁ 
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Introdução: a vontade moderna
Sem a pretensão de propor, em poucas linhas, uma história 

da arte paranaense do período compreendido entre 1940 e 2000, 
pretende-se apresentar, isto sim, algumas anotações sobre fatos 
que ocorreram naquele período e, que a nosso ver, serviram para 
determinar alguns caminhos da arte no Paraná. 

Este estudo não desmerece outros caminhos e outros movi-
mentos paranaenses como também não reduz a importância dos 
artistas não citados.

Apesar de o Paraná apresentar desde os anos 20 uma vontade 
moderna, somente ao final dos anos 40 é que Curitiba inicia sua 
reação contra a arte acadêmica. 

O Ateliê livre de Guido Viaro (1939) e o 
Curso de Gravura de Poty Lazzarotto (1950), 
assim como a revista Joaquim (1946-48) de 
Dalton Trevisan, que consagrou o herói do 
cotidiano, do homem da rua, os joaquins 
de carne e osso, são expressivos marcos 
do início da arte moderna paranaense com 
repercussões no Movimento de Renovação 
do final dos anos 50.

A revista Joaquim, em “homenagem a 
todos os Joaquins do Brasil”, foi publicado 
pela primeira vez em abril de 1946 e, até 
dezembro de 1948, publicou 21 números. 
Viaro e Poty fizeram parte da redação do 
Joaquim como ilustradores e colaborado-
res. Poty, mesmo em Paris, continuou como 
colaborador, enviando textos e desenhos.

Os Joaquins são então, Dalton Trevisan, 
Guido Viaro, Erasmo Pilotto, Temístocles Linhares, Poty Lazzarotto, 
Nilo Previdi, Euro Brandão e tantos outros que desejavam começar 
o diálogo da literatura e das artes plásticas em busca da renova-
ção. Dois artigos do Joaquim dão a ideia mais clara desse desejo, 
ambos de Dalton Trevisan: “Emiliano, poeta medíocre”, publicado 
no Joaquim n° 1, de junho de 1946 e, “Viaro, hélas ...e abaixo An-
dersen!”, no n° 7, em dezembro do mesmo ano.

A tendência que se desenvolve é a “expressionista”(1), com 
caráter local, predominando o tema social e que acompanha a 
inquietude formal da arte brasileira deste mesmo período. Ape-
sar de modesta e recatada ruptura, a subjetividade começa a agir 
sobre a forma e a linguagem, cuja agressividade muitas vezes é 
submetida ao poético.

“A Arte moderna deve ser 
compreendida e sentida 
(...) como espelho fiel, 
lírico, poético ou não, real, 
das ternuras da alma dos 
nossos dias, a expressão 
profunda e sincera de 
nossos anelos, extensão da 
nossa saudade, o patético, 
o mortal, o imorredouro, 
o bom, o mau, o forte, o 
mesquinho, o que punge,  
o que exalta, o que salva ...”
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É o crítico de arte Nelson Luz quem escreve, “a Arte moderna deve 
ser compreendida e sentida (...) como espelho fiel, lírico, poético ou 
não, real, das ternuras da alma dos nossos dias, a expressão profunda 
e sincera de nossos anelos, extensão da nossa saudade, o patético, 
o mortal, o imorredouro, o bom, o mau, o forte, o mesquinho, o que 
punge, o que exalta, o que salva ...” (“Arte Moderna”, s.d.), mais 
tarde ele assumirá a cadeira de Estética e História da Arte da Escola 
de Música e Belas Artes do Paraná.

Os inquietos jovens começam a se tornar polos de atração; Loio 
Pérsio está na origem da primeira galeria de arte de Curitiba, a El 
Greco (1949), na fundação da Associação Paranaense de Artistas 
(1949), do Centro de Gravura do Paraná, junto com Nilo Previdi, Vio-
leta Franco, Alcy Xavier, e outros. 

O ateliê de Violeta Franco, chamada de a “Garaginha”, reúne 
este mesmo grupo incluindo ainda Fernando Velloso, Paul Garfunkel 
e Emilio Romani que era quem trazia, de suas viagens, os livros e as 
revistas com as novidades artísticas tão esperadas pelos artistas da 
província.

Os artistas do Paraná que se mantiveram 
mais fiéis à figuração “expressionista”, seguin-
do ainda o riquíssimo veio explorado por Viaro, 
foram principalmente Miguel Bakum, Leonor 
Botteri e Luiz Carlos de Andrade Lima; conti-
nuando a sua exploração, enveredando sempre 
por novos caminhos podem ser citados Thomaz 
Wartelsteiner, Jair Mendes, Juarez Machado e 
Mario Rubinski.

Juarez conserva em seu trabalho a qualidade 
virtuosa de seu desenho que é de procedên-
cia “expressionista”, mas que incorpora outras tendências como a 
“surrealista” que se aproxima por vezes da “pintura metafísica” ou 
do “realismo mágico”, presentes principalmente nos seus desenhos 
de humor e que, como Magritte, utiliza signos recorrentes como o 
chapéu ou a bicicleta.

Nesta época outros artistas começavam a exercitar uma liberdade 
formal maior e ficam entre a figuração e a abstração como é o caso 
de Mario Rubinski, optando pela figuração descomprometida com 
a realidade objetiva ele vai à procura da essencialidade do objeto.

Os inquietos 
jovens começam 
a se tornar polos 
de atração; Loio 
Pérsio está na 
origem da primeira 
galeria de arte  
de Curitiba
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A necessidade de renovação:  
O Movimento de Renovação na 

Arte Paranaense.
Em janeiro de 1948, por interferência do sr. Simeão Mafra Pe-

droso, Secretário de Educação e Cultura do Estado do Paraná, 
são realizadas em Curitiba conferências sobre a arte moderna com 
Sérgio Milliet, falando à propósito da “Origem e destino da arte 
Moderna” e os “Depoimentos e experiências” de José Geraldo 
Vieira. Neste mesmo tempo, Temístocles Linhares escreve um artigo 
sobre a “Inquietação de Viaro”:

“A PERSONALIDADE de Guido Viaro tem como um de seus 
traços marcantes a inquietação. Inquietação que o leva sempre a 
um agudo senso de autocrítica e a um permanente desejo de se 
renovar, de não ficar estacionário na sua arte. Em Viaro encontra-
mos do desmentido mais vivo daquilo que, de um modo geral, 
caracteriza a pintura paranaense no seu apego a Andersen, no 
seu quase servilismo ao mestre, cuja influência ultrapassou bem 
os limites da tolerância e chega hoje a ser perniciosa junto dos 
inumeráveis discípulos, obstinados em reverenciar e seguir à risca 
uma estética superada e que só nos pode levar ao espírito acadê-
mico ou antes a creações de museu, para nos lembrar o passado, 
o que ficou para trás.” [...]

[...] “Ele deseja fazer nascer em nós sentimentos 
de outra ordem e que não fiquem apenas naquele 
‘sorriso da sociedade’ [...]. A sua experiência lírica 
está em condições de nos por em presença de 
coisas mais sérias, das angústias e das dores que 
vão pelo mundo, de um desejo de melhorar a sorte 
dos homens, pondo em relevo o grande problema 
que temos que resolver, que é o problema social.” 
(LINHARES, T., “A inquietação de Viaro” (em) A 
Ilustração. Curitiba, nº 3, jul. 1945).
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“O XIV SALÃO PARANAENSE DE BELAS  
ARTES OU A BURRICE OFICIALIZADA”
L O I O  P É R S I O

[...] Este XIV Salão Paranaense de Belas Artes anulou, por com-
pleto, todos os esforços dependidos pelos artistas e críticos cons-
cientes nos salões anteriores. Assaltados por uma quadrilha de 
velhos imbecis, que fizeram da pintura um remédio para as suas 
enxaquecas e um artifício a mais para obter dinheiro fácil, não re-
presenta em absoluta a arte paranaense. É um Salão de antiquários 
e, como se não bastasse, de antiquários desonestos. Jamais enten-
deram e jamais entenderão, esses fósseis, o que seja arte. Por isto, 
no Ana da Graça de Mil Novecentos e Cinqüenta e Sete, depois 
da bomba atômica e do satélite artificial, continuam perpetrando 
uma pinturinha que já era ruim e desonesta no século passado.” [...]

Em 1955, de uma loja de molduras surge a galeria de arte Cocaco de 
Ênnio Marques Ferreira e Alberto Nunes, inaugurada com uma exposição 
de Loio Pérsio, forma-se assim o grupo Cocaco do qual faz parte também 
o crítico de arte Eduardo Rocha Virmond.

Curitiba desta época era visitada por Carlos Scliar “o artista que mais 
lutou em Porto Alegre para difundir a arte «modernista» de São Paulo e do 
Rio de Janeiro. Ele lutou contra as codificações da arte «tradicional», contra 
a imagem imposta por esta arte, procurando uma outra imagem, ainda 
não socializada, que se afastasse da realidade de percepção imediata.” 
(Maria Lúcia Kern Bastos) Também expôs em Curitiba Franz Krajcberg, que 
se isolara para pintar no interior do Paraná, os seus trabalhos já negam a 
imitação formal rompendo com o sistema de representação.

O Movimento de Renovação tem seu evento mais ex-
plosivo no XIV Salão Paranaense de Belas Artes de 1957, 
quando os artistas que já possuíam uma linguagem mais 
contemporânea, descontentes com a ação do júri, altamen-
te comprometido ainda com a arte acadêmica e rançosa, 
provocam o aparecimento do Salão dos Pré-julgados. Liderados por Loio 
Pérsio, Alcy Xavier, Paul Garfunkel, Nilo Previdi, Ênnio Marques Ferreira, 
Fernando Velloso e outros, o grupo pretendia uma “modernidade tomada 
à força”, tendo ainda como ponto de partida o “expressionismo”, abrem os 
caminhos para a abstração: Fernando Velloso, Fernando Calderari, Domício 
Pedroso, Renato Pedroso, Nelson Luz, Helena Wong ou Érico da Silva.

De uma loja 
de molduras 
surge a galeria 
de arte Cocaco
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Os Abstratos e suas variantes no Paraná
Velloso e Domício se encontram em Paris entre 1959 e 1962 e no retorno 

ao Brasil vão ajudar a consolidar a abstração nascente. Velloso transfor-
ma as lições pós-cubistas de André Lhote na construção disciplinada e 
na organização do espaço pictórico e Domício desenvolve sua pesquisa 
formal no intervalo entre a figuração e a abstração, uma “figuração outra” 
(no dizer de Michel Tapié), voltado à universalização construtiva. Velloso, 
como também, Domício, tomam parte ativa na política artística do Estado, 
sendo que o primeiro tem o mérito de ser o fundador, e por diversos anos 
o diretor, do Museu de Arte Contemporânea do Paraná.

Na escultura foi Jefferson Cesar que rompeu com a 
arte tradicional trabalhando com volumes esculpidos 
em pedra ou madeira, questiona a espacialidade da for-
ma e conquista o prêmio de Melhor Escultor do Paraná, 
no19º. Salão Paranaense, em 1962, é um dos pioneiros 
da escultura abstrata no Paraná. Outras vezes trabalha 
com montagem de sobras de madeira, muito próximo 
dos métodos construtivos adotados pelos concretistas. 
Mas para Adalice Araújo, Jefferson Cesar “prefere in-
ventar as suas próprias formas, dentro de um ritmo que 
lhe é peculiar”.

Um caso muito especial na abstração paranaense é o 
de Helena Wong, nascida na China e portadora de uma 
moléstia reumática. O desenho surge como necessidade, 
a única forma de expressão possível nesses momentos 
de imobilidade, quando a meninice exigia o gastar de 
energias, nessas ocasiões as brincadeiras infantis nela 
devem ter sido introspectivas e simbólicas.

Isto é, o germe daquilo que para nós ocidentais serviu de base para a 
abstração, seja para o expressionismo abstrato norte americano ou para o 
informalismo europeu, existia já no espírito do artista oriental que Helena 
herdara. O “mergulhar” dentro da arte que foi o exercício duro dos primei-
ros abstratos era o procedimento normal dos orientais. A especificidade 
dos meios, a técnica como solucionadora dos problemas pictóricos e a 
superfície plana do quadro como local de inscrição das mensagens, que um 
Velloso fora buscar em Lhote ou o Calderari tivera que investigar a duras 
penas, nela fluía como se fosse do seu próprio ser.

Mas as rupturas artísticas que encaminham a arte paranaense em dire-
ção à contemporaneidade ocorrem após 1968, apesar de alguns sinais já 
estarem presentes em momentos anteriores.

Artistas: Domício Pedroso, Érico da Silva, Fernando Calderari, Fernando 
Velloso, Helena Wong, João Osorio Brzezinski, Loio Pérsio e Nelson Luz.
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Reação contra a abstração:  
finais dos anos 60 e começos do 70

Desde 1966 Antonio Arney põe em questão o suporte da obra de 
arte e é acompanhado por Jefferson Cesar e Waldemar Roza, mas são 
os “objetos caipiras” de João Osorio Brzezinski, expostos no XXVI Salão 
Paranaense de Belas Artes (SBPA) em 1969 que vão definitivamente 
provocar discussões em torno do conceito aristocrático da boa forma 
e da obra de arte como objeto da decoração burguesa.

Começa assim no Paraná uma produção 
muito rica, de ruptura com os elementos tra-
dicionais das artes plásticas, questionando os 
seus mecanismos internos. Não é mais o mo-
delo que importa, mas o discurso sobre sua 
própria especificidade.

Em 1964 um grupo de artistas das mais di-
versas tendências procura um diálogo direto 
com o público, põe em crise a função do mu-

seu e da galeria fazendo propostas de arte pública, de arte na rua e 
passam a expor em praças de Curitiba, são eles: Alberto Massuda, 
Álvaro Borges, Érico da Silva, René Bittencourt e Waldemar Roza que 
formaram o chamado Grupo Um (Jefferson Cesar, Antonio Arney e 
Domício Pedroso também participaram, como convidados, de algumas 
das exposições do Grupo).

Artistas: Alberto Massuda, Alcy Xavier, Álvaro Borges, Antonio Arney, 
Érico da Silva, Espedito Rocha, Jefferson Cesar, Franco Giglio, João 
Osorio, Mário Rubinski, e Waldemar Roza.
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segunda parte
A ARTE CONTEMPORÂNEA  - De 1968 aos dias de hoje

O Movimento Contemporâneo teve sua ori-
gem à partir de 1968, na pós revolução e no 
período da ditadura militar, inicialmente como 
uma reação à abstração, mas principalmente 
com a realização dos Encontros de Arte Moder-
na, organizados pela EMBAP e o Museu de Arte 
Contemporânea do Paraná. Os núcleos de Lon-
drina, Maringá, Foz do Iguaçu e Ponta Grossa. 
É o período dos “Conceitualismos” que estará 
presente em toda a arte brasileira até os finais 
dos anos 80, quando esta nova geração abre as 
portas aos movimentos atuais.

A arte contemporânea não precisa mais refletir a beleza da forma, ela 
deve suscitar uma nova sensibilidade que pode estar afastada da busca dos 
ideais estéticos do belo, mas ela deve provocar no observador a reflexão 
sobre si mesmo e do seu papel no mundo, ela está voltada 
principalmente para as questões existenciais e para fazer pensar.

Os Encontros de Arte Moderna organizados pela Escola de 
Música e Belas Artes do Paraná, com o apoio do recém-criado 
Museu de Arte Contemporânea do Paraná, terão participação 
importante na reabertura de um diálogo com as pesquisas con-
temporâneas nacionais e internacionais fazendo com que as 
novas linguagens entrassem no vocabulário de jovens artistas. 
Em 1971 Olney da Silveira Negrão apresenta no XXVIII SPBA a 
instalação “Realidade I”, partindo ainda do mesmo imaginário caipira pre-
sente nos objetos de João Osorio, ressalta a importância do elemento pre-
cário e o diálogo permanente entre o erudito e o popular da arte brasileira.

O Movimento 
Contemporâneo 
teve sua origem 
à partir de 1968

O movimento contemporâneo  
no Paraná: A arte contemporânea  
e a crise da “beleza”
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Estas primeiras instalações de Olney da Silveira Negrão (Realidade I), apre-
sentada no XXVIII Salão Paranaense de Belas Artes de 1971, faz o diálogo entre 
o popular e o erudito que já havia aparecido na obra de Jefferson Cesar e agora 
tem sua versão numa linguagem atual que põe em evidência os objetos precários: 
panos de algodão, bandeirinhas, estandartes, papel crepom, santinhos, etc. Este 
é também o caminho seguido por outros artistas como Luiz Carlos Rettamozo 
e Lizete Szczepanski.

Os Encontros de Arte Moderna ajudaram a 
mostrar que nada mais havia para descobrir no 
formalismo abstrato e, mesmo com a desestabi-
lização provocada pela ditadura militar que põe 
novamente a arte em confronto com a realidade, 
há a recuperação da figuração e que agora trata 
dos mitos urbanos, é o nosso Pop, feio sujo, no-
jento, diferente do americano que era apetitoso, 
pois a arte deve ser entendida como um gesto, a 
um só tempo destruidor e criador.

Na produção das novas linguagens, muito con-
tribuiu a publicação, em 1975, do livro de Paulo 
Leminski, o Catatau. Com um texto “barroco-ca-
ótico”, afirma o fim da linearidade da linguagem 
em todos os seus sentidos.

Ainda nos anos 70 se destacam duas impor-
tantes vertentes na arte do Paraná, uma primeira 
de tendência fantástica, e que sempre esteve pre-
sente na arte brasileira, produz novos discursos e 
novas linguagens entre o conceitual e o surreal, 
mas que não exclui o primitivo ou o íncito e por 
vezes se encaminha ao hiper-realismo (o fotorrealismo) ou a pittura colta, casos 
específicos da obra de Carlos Eduardo Zimmermann e de Rones Dumke, mas 
também de Ruben Esmanhotto e Isabel Bakker.

Apesar da grande semelhança com os métodos surrealistas que Rones Dumke 
utiliza para a elaboração de suas colagens, não é nem o insignificante, nem o 
ridículo, que ele apresenta, mas ele busca seus personagens, antigos ou atuais, 
em uma mitologia pessoal e atemporal, mais próxima da de Giorgio De Chirico 
do que de Max Ernst. Talvez ele esconda sobre uma forma próxima de Ernst, o 
colar, raspar, esfregar ou riscar um conteúdo de sabor mágico e metafísico que 
faz lembrar De Chirico.

Rones Dumke sempre procura o seu assunto lírico através da natureza ou 
das alegorias poéticas da tradição clássica, como os simbolistas ele valoriza as 
formas e os elementos, a espuma, o fluído, a superfície, a água, a profundidade 
ou o abismo.

Artistas: Alfi Vivern, Bia Wouk, Carlos Eduardo Zimmermann, Elvo Benito 
Damo, Estela Sandrini, Francisco Faria, Gilda Belczac, Iara Strobel, Ivens Fontoura, 
Izabel Bakker, Josué Demarche, Ligia Borba, Lizete Szczepanski, Luiz Antonio 
Guinski, Luiz Carlos Rettamozzo, Márcia Simões, Margarida Weisheimmer, Maria 
Ivone Bergamini, Mazé Mendes, Olney da Silveira Negrão, Renato Good Camar-
go, Rogério Dias, Rones Dumke, Ruben Esmanhotto e Suzana Lobo.
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A outra tendência é a ecológica, influênciada ela também pelo 
clima conceitual e a atenção dada aos materiais naturais pela Arte 
Povera e a Land Art (cujo precursor no Paraná foi Waldemar Roza): 
Luiz Carlos Rettamozo é premiado no XXXII Salão Paranaense de 

Belas Artes com seu Automovelho – Auto Novelo, 
Auto Movelho, Automo/Velo/lho, uma carcaça de 
Fiat 500, ano1947 “Topolino”, cheia de balões co-
loridos; era uma instalação humorística e irônica 
nos moldes dos jogos de palavras de Duchamp(3). 
No ano seguinte Elvo Benito Damo tem os seus 
Protestos Ecológicos premiados, são uma denún-
cia sobre a destruição do meio ambiente com es-

culturas de madeira feridas pelo ferro e pelo cimento e depois 
suturadas com grandes grampos.

O final da década se vê reforçada com os movimentos artísticos 
que vem inicialmente do Norte do Paraná, principalmente com Le-
tícia Marques, e depois de Cascavel, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa, 
citando apenas algumas cidades. A causa provável foi a realização 
do programa Tempo de Cultura(4), que pretendia uma integração 
da cultura do Estado, e o aparecimento das diversas Faculdades e 
Universidades regionais.

O final da década se 
vê reforçada com os 

movimentos artísticos 
que vem inicialmente 
do Norte do Paraná

Os conceitualismos
Nos anos negros da ditadura militar há um recuo do discurso político e as vanguardas em silên-

cio se dirigem para duas tendências, a fantástica e a ecológica, como maneiras de escamotear as 
suas verdadeiras intenções, é o período de desenvolvimento de uma intensa investigação teórica 
e conceitual.

Ainda sob o signo da repressão surge uma reação da arte contra a ordem do terror com a presença 
forte do desenho e da gravura. O primeiro por ser uma técnica “pobre”, de economia de meios, 
fácil de ser assimilada, mas de uma carga conceitual e projetual muito grande. A gravura como meio 
de reprodução, é uma forma socializável de arte e encontra resposta no discurso político da época. 

Mesmo que eles tenham surgido espontaneamente, os órgãos estatais se apressaram em criar 
o Salão do Desenho e a Mostra de Gravura (depois Bienal da Gravura), como também a Casa da 
Gravura do Solar do Barão. Tradição não faltava, pois em 1950 Poty ministrara o primeiro curso de 
gravura em Curitiba que motivou a criação do Centro de Gravura do Paraná do qual participaram 
Violeta Franco, Nilo Previdi e vários outros artistas ligados ao Movimento de Renovação; também 
nos anos 60 a fundação do Atelier de Gravura Poty Lazzarotto com a orientação de Fernando Cal-
derari e Gilda Belczack

Ana Gonzáles, Estela Sandrini, Guita Soifer, Uiara Bartira, Lais Peretti, Jussara Age, além de muitos 
outros artistas, mesmo os que se dedicavam prioritariamente a pintura ou a escultura, todos esti-
veram na origem da Casa da Gravura, muitos deles abandonando seus ateliês particulares. Outros 
ainda se utilizarão da gravura para encontrar a solução plástica para as suas pinturas e esculturas.

Artistas: Ana Gonzáles, Ana Maria Comodo, Carla Vendrami, Didonet Thomas, Fernando Augusto, 
Fernando Bini, Hélio Leites, Janete Fernandes, Julio Manso Vieira, Lauro Andrade, Liz Szczepanski, 
Luiz Henrique Schwanke, Osmar Chromiec, Rogério Dias e Sérgio Moura.
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Geração 80

Neste período 
sente-se 
uma forte 
influência das 
vanguardas 
européias

A explosão criativa retorna nos anos 80, sem preconceitos ou remorsos; vai a 
busca da pluralidade das linguagens e da problemática do coletivo, e é aí que 
encontra seu núcleo contestador. Partindo do coletivo cria linguagens próprias 
e individuais. Estas novas vanguardas contam agora com a força 
vigorosa dos movimentos artísticos oriundos, principalmente, 
do norte e do sudoeste do Paraná.

Com os caminhos e modelos produzidos na década de 70, 
os anos 80 serão os do amadurecimento das artes plásticas e 
gráficas no Estado do Paraná, segundo Adalice Araujo. São os 
anos em que os artistas se põem à vontade depois dos perío-
dos de repressão: vontade de pintar, vontade de “por a mão 
na massa”, busca teórica para justificar as soluções plásticas. 
Não mais a atenção ao estilo único, à coerência conceitual, mas a pluralidade, 
a convivência tranqüila de todos os estilos, mas também o questionamento, 
produzirão linguagens próprias e individuais apesar de proliferarem as proble-
máticas do coletivo e a organização de grupos: Grupo Convergência, Bicicleta, 
Moto-Contínuo, Sensibilizar, PH4, para citar alguns da capital do Estado. 

Neste período sente-se uma forte influência das vanguardas européias e 
principalmente do neoexpressionismo alemão e da transvanguarda italiana. 
A problemática que enfrenta o artista brasileiro e paranaense é a mesma que 
está enfrentando o artista no mundo todo: a descrença em tudo e em todos e a 
necessidade, dele mesmo, preencher o grande vazio deixado pela geração do 
pós-guerra. O artista tenta fazer isso com humor e malícia, mas tendo conheci-
mento da complexidade da tarefa; ele caminha no meio da heterogeneidade, 
retomando o retórico, o teatral e o emocional numa espécie de “recuperação 
de um ideal perdido”, conforme o critico italiano Achille Bonito Oliva.

Dulce Osinski e Ricardo Carneiro, além de trabalharem ativamente com as 
linguagens da pintura contemporânea, são também gravadores que se dedicam 
ao magistério artístico.

A figuração, mesmo a realista, retorna diversas vezes na arte dos anos 80, 
é uma figuração retirada dos meios de comunicação de massa, que por vezes 
se pretende crítica indo em direção à abstração. Encontramos estas marcas na 
obra de Rogério Dias e Rosa Bruinjé, por exemplo.

Artistas: Anette Skarbek, Ângela Parra, Antonio Rizzo e o Grupo PH4, Carlos 
Henrique Tulio, Cláudio Alvarez, Cristina Mendes, Daniel Katz, Denise Roman, 
Dulce Osinski, Eliane Prolik, Elizabeth Titton, Geraldo Leão, Glauco Menta, Grupo 
Bicicleta, Grupo Impressões digitais, Grupo Moto contínuo, Grupo Sensibilizar, 
Guilmar Silva, Guita Soifer, José Antonio de Lima, Jussara Age, Laura Miranda, 
Leila Pugnaloni, Letícia Marques, Lorena Fernandes, Mari Inês Piekas, Marli Wil-
ler, Paolo Ridolfi, Raul Cruz, Ricardo Carneiro, Rogério Ghomes, Ronald Simon, 
Rosa Bruinjé, Rossana Guimarães e Uiara Bartira.
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Dos anos 90 ao 2000:  
as perspectivas atuais

Na década de 90 o coletivo dá lugar às estéticas individuais através 
da criatividade, mas também de muita pesquisa sob o domínio da 
“globalização das linguagens”. Lentamente as novas mídias come-
çam a se fazer presentes e centram-se sobre o corpo, seja através 
dos gestos autobiográficos, do corpo como suporte da obra ou do 
corpo tomado ele mesmo como obra. 

A multiplicidade de temas e recursos possibilita a 
abertura dos arquivos pessoais, a interrogação sobre 
as identidades, os trabalhos sobre a memória, sobre 
o erotismo e a efemeridade das relações humanas e 
formais, o esvaziamento do sujeito, a despersonali-
zação e as contradições sociais.

Quando o coletivo começa a dar lugar às estéticas 
individuais, baseada na pesquisa e na criatividade, 
mas sob o domínio da “globalização” das linguagens 
a arte paranaense começa a prenunciar os anos 90.

A obra de Edilson Viriato, lembrando Dalton Tre-
visan, é o monólogo interior do “morcego” conde-
nado a caçar nas trevas; uma tragicomédia que é a 
análise pessimista do ser humano numa sociedade 
provinciana e repressiva.

É neste sentido que Viriato produziu uma obra que fala do tabu, 
da farsa e da comédia do mundo (Curitiba foi a cidade que ele es-
colheu para viver e trabalhar). Cheia de alegorias pessoais, o coti-
diano é a encenação por excelência, um cotidiano que se encontra 
numa fronteira mal definida entre realidade e irrealidade, verdade e 
imaginação. Ele pretende, antes de qualquer coisa, criar um efeito, 
como no teatro, para provocar emoções e paixões pela revelação da 
ideologia desse cotidiano. 
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pessoais, o cotidiano 
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Artistas: Alice Yamamura, Ana Lúcia Procopiak, André Malinsky, Andréia Las, 
Bernadete Amorim, Carina Weidle, Claudio Kambé, Conceyção Rodrigues, 
Débora Santiago, Deise Marin, Edílson Viriato, Eliana Borges, Fabio Noronha, 
Gleyce Cruz, Juares Matter, Juliane Fuganti, Karina Marques, Luciano Marius-
si, Luiz Carlos Brugnera, Mainês Olivetti, Marcelo Conrado, Marga Puntel, 
Maria Inês Haman, Maria Cheung, Marlon Azambuja, Newton Goto, Oswaldo 
Marcon, Sandra Hiromoto, Tânia Bloomfield, Tom Lisboa e Tony Camargo.

As experiências dos Encontros de Arte Moderna, realizados em 
Curitiba nos anos 60 e 70, sempre deram a certeza de que a criação 
artística, apesar de exigir momentos de reflexão individual, precisa 
também de troca, de intercâmbio de ideias e de experiência comparti-
lhada. Notando ainda a dificuldade que o artista paranaense encontra 
para a discussão, para o debate, incluindo mesmo os artistas de uma 
mesma cidade, foi esta a primeira ideia que norteou a organização 
deste evento, no momento que professores e alunos da EMBAP foram 
procurados para fazerem parte da equipe. 

Entre os dias 17 a 31 de maio de 2002, com a organização da Secre-
taria de Estado da Cultura e sob o patrocínio do Governo 
do Estado do Paraná, realizou-se em Faxinal do Céu, Sudo-
este do Estado do Paraná o encontro de artistas brasileiros 
denominado Faxinal das Artes com a participação de vinte 
e nove artistas paranaenses.

O modelo foi a adaptação do sistema de residência artís-
tica, novidade entre nós, mas bastante utilizado nos grandes 
centros artísticos: durante quinze dias, cem artistas vindos 
das mais diversas regiões do Brasil e do Paraná, com uma 
diversidade que é própria do Brasil, se encontraram para 
uma convivência criativa, para um laboratório no qual se 
vivenciaria a arte durante as vinte e quatro horas do dia.

Durante o período aqui descrito, a arte paranaense en-
contra e desenvolve o seu próprio caminho; sem abandonar as fontes 
regionais ela se internacionalizou e dominou todas as linguagens, 
lamenta-se ainda que poucos artistas jovens estejam preocupados em 
descobrir esta tradição preparada em pelo menos cinco décadas, seja 
para continuá-la ou para rompê-la.

Apesar de exigir 
momentos 

de reflexão 
individual, precisa 

também de troca, 
de intercâmbio 

de ideias e de 
experiência 

compartilhada

OBSERVAÇÃO: A lista de artistas citados está longe de ser exaustiva e 
completa, há muitos artistas que tiveram um caminho todo particular e 
não se incluem nestas classificações, outros, por motivos diversos, tiveram 
uma participação efêmera nestes movimentos e continuaram em outra 
linha ou abandonaram o trabalho artístico. Esta pesquisa não contempla 
a maioria dos artistas que surgiram à partir do século XXI

F e r n a n d o  A .  F.  B i n i ,  
Professor de História da Arte e Crítico de Arte
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(1) Os termos citados entre aspas são emprestados do vocabulário da história 
geral da arte e usados aqui como mera referência, não se podendo afirmar cate-
goricamente a pertinência da arte paranaense a estes movimentos ou conceitos.
(2) Os professores Adalice Araujo e Ivens Fontoura e os acadêmicos Lauro 
Andrade, Olney Negrão e Fernando Bini.
(3) No Encontro de Arte Moderna de 1974, Jocy de Oliveira e Josely de Car-
valho fazem com que o encontro seja uma homenagem a Marcel Duchamp e 
a Oswald de Andrade.
(4) O programa Tempo de Cultura, criado em 1969, tinha a xilogravura como 
uma das atividades mais desenvolvidas, muitas delas orientadas por Fernando 
Calderari e Gilda Belczak.
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patrimônio
histórico de 
curitiba

É o conjunto de todos os bens, manifesta-
ções populares, cultos, tradições tanto imate-
riais (intangíveis) quanto materiais, que reco-
nhecidos de acordo com sua ancestralidade, 
importância histórica e cultural de uma região 
(país, localidade ou comunidade) adquirem 
um valor único e de eternidade. 

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência 
à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da socie-
dade brasileira, nos quais se incluem: I - as formas de expressão; II - os modos 
de criar, fazer e viver; III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV - as 
obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às mani-
festações artístico-culturais; V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, 
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

Prof. Mestranda Leticia Geraldi Ghesti

patrimônio HISTórico

Adquirem um 
valor único e de 
eternidade

Patrimônio cultural

Art. 216 Constituição Federal de 1988
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Os bens de 
natureza material e 
imaterial, tomados 

individualmente ou em 
conjunto, portadores 

de referência à 
identidade, à ação, à 

memória dos diferentes 
grupos formadores da 

sociedade brasileira

Decreto-Lei n. 25, de 30/11/1937

Lei n. 12.343,  
de 02/12/2010

Lei Estadual 1211/53

§ 1º O Poder Pú-
blico, com a cola-
boração da comuni-
dade, promoverá e 
protegerá o patrimô-
nio cultural brasileiro, 
por meio de inventá-
rios, registros, vigi-
lância, tombamento 
e desapropriação, 
e de outras formas 
de acautelamento 
e preservação.

Organiza a proteção do patrimônio 
histórico e artístico nacional.

Dispõe sobre o patrimônio histórico,  
artístico e natural do Estado do Paraná.

Dispõe sobre o Plano Nacional de Cultura.
Art. 2° São objetivos do Plano Nacional 
de Cultura: 
I - reconhecer e valorizar a diversidade 
cultural, étnica e regional brasileira; 
II - proteger e promover o patrimônio 
histórico e artístico, material e imaterial; 
III - valorizar e difundir as criações artísti-
cas e os bens culturais; 
IV - promover o direito à memória por 
meio dos museus, arquivos e coleções; 
V - universalizar o acesso à arte e à cultura.

Lei n. 14.794, de 22/03/2016
Dispõe sobre a proteção do patrimônio cultural do município de Curitiba, cria o Conselho Municipal 
do Patrimônio Cultural de Curitiba (CMPC), institui o Fundo de Proteção ao Patrimônio cultural 
(FUNPAC) e dá outras providências.



I - as formas de expressão;  
II - os modos de criar,  

fazer e viver;  
III - as criações científicas, 

artísticas e tecnológicas;  
IV - as obras, objetos, 

documentos, edificações e 
demais espaços destinados às 

manifestações artístico-culturais; 
V - os conjuntos urbanos e sítios 
de valor histórico, paisagístico, 

artístico, arqueológico, 
paleontológico, ecológico  

e científico
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Reflexões Sobre 
a Abordagem 
Triangular em

Prof. Arte educadora Patricia Reuter

Ana Mae Barbosa é referência na educação brasi-
leira. Carioca de nascimento, criada em Pernambuco 
desde criança, é formada em Direito, que abandonou 
logo após a formatura. É uma das principais referências 
no Brasil para o ensino da Arte nas escolas e institui-
ções de ensino. Aos 80 anos recém completados, ela 
foi responsável por sistematizar a Abordagem Triangu-
lar (contextualização, leitura de imagem e fazer arte) 
e fundadora da arte-educação no Brasil.  

É uma das 
principais 

referências no 
Brasil para o 

ensino da Arte

Projetos Desenvolvidos nas Aulas de Arte

Sobre Ana Mae Tavares 
Bastos Barbosa 

metodologia  
de ensino e ação
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metodologia de ensino e ação

Reflexões Sobre a Abordagem Triangular 

•    Maior compromisso com a cultura e a história ... Hoje, à 
livre-expressão, a Arte-Educação acrescenta a livre-interpre-
tação da obra de Arte como objetivo de ensino. Todos po-
demos compreender e usufruir da Arte, como protagonistas.

•    Ênfase na inter-relação entre o fazer, a leitura da obra de 
Arte e a contextualização histórica, social, antropológica e/
ou estética da obra.

•    Não se pretende desenvolver apenas a sensibilidade nos 
alunos por meio da Arte, mas também influir positivamente 
no seu desenvolvimento cultural pelo ensino/aprendizagem 
da Arte.

•    Pretende-se não só desenvolver a criatividade por intermé-
dio do fazer Arte mas também pelas leituras e interpretações 
das obras de Arte.

•    Necessidade de alfabetização visual... “A leitura do dis-
curso visual, que não se resume apenas à análise de forma, 
cor, linha, volume, equilíbrio, movimento, ritmo, mas princi-
palmente é centrada na significação que esses atributos, em 
diferentes contextos, conferem à imagem é um imperativo 
da contemporaneidade” Ana Mae Barbosa... 
“Por que a cor não existe para ser fria ou quente, primária ou 
secundária, mas para expressar estados da alma, para cons-
truir sutis mutações ou explodir com a sua materialidade... 
Linha não existe para ser sinuosa, reta ou quebrada, mas 
para expressar tensão, fluência, devaneios, rigor....” Mirian 
Celeste Martins.

•    Compromisso com a diversidade cultural. Não mais so-
mente aos códigos europeus e norte-americanos brancos, 
porém mais atenção à diversidade de códigos em função de 
raças, etnias, gênero, classe social, etc. 

•    Reconhecer que o conhecimento da imagem é de funda-
mental importância para o desenvolvimento da subjetividade, 
assim como para o desenvolvimento profissional. 

1

2

3

4

5

6

7

Mudanças no Ensino 
da Arte segundo Ana Mae



Reflexões Sobre a Abordagem Triangular 

118

Os educadores 
são fruidores  

de Arte? 

Mudanças dos arte-educadores/
professores de arte

Sobre  
Abordagem  
Triangular

“Os educadores são fruidores de Arte? 
Visitam exposições, assistem a espetácu-
los e concertos, e visitam as feiras popu-
lares? Somos contemporâneos de nosso 
tempo? Os alunos falam de si com seus 
trabalhos, ou falam apenas do artista que 
estudam? Qual o espaço de diálogo entre 
eles? Por que escolho um artista e não out-
ro? Por que elejo um determinado texto 
dramático, ou determinada música? Ou 
determinados instrumentos?” Miriam Ce-
leste Martins.

A ideia de basear o 
ensino da arte no fazer 
e ver arte vem das mani-
festações pós-modernas 
(1960) da arte-educação. 
Ana Mae Barbosa siste-
matizou essa ideia.

LEITURA DE IMAGEM

CONTEXTUALIZAÇÃO

FAZER ARTE       
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Reflexões Sobre a Abordagem Triangular 

Fazer Arte

Leitura 
de Imagem

Contextualização
• Contextualização é falar sobre a vida do Artista?
Somente quando a vida do artista interfere na obra.
• O fazer arte exige contextualização?
Sim, a qual é conscientização do que foi feito.
• Leitura de imagem exige contextualização?
Sim, para ultrapassar a mera apreensão do objeto.

• Relacionado a criação e não a reprodução.
• Relacionado a contextualização.
• Escolha de propostas desafiadoras.
• Propostas que estimulem associações.
• Propostas de acordo com a faixa etária.
• Não significa desenvolver somente a habilidade.

• Ensinar a ver/olhar crítico.
• Com interpretação.
• Ter mais interrogação do que 

exclamação ou ponto final.

BARBOSA, Ana Mae. Arte-educação no Brasil. São Paulo : Perspectiva, 2012.
BARBOSA, Ana Mae Tavares Bastos. A imagem no ensino da arte: anos 1980 
e novos tempos. São Paulo: Perspectiva, 2014.
BELTING, Hans. O fim da história da arte. São Paulo: Cosac Naify, 2012.
COSTELA, Antonio F. Para apreciar a arte: roteiro didático – 4º ed. São Paulo: 
Editora Senac São Paulo, 2010.
Inquietações e mudanças no ensino da arte / Ana Mae Barbosa, (org.), - 7.ed. 
– São Paulo: Cortez, 2012.
PEREIRA, Katia Helena. Como usar artes visuais na sala de aula. São Paulo: 
Contexto, 2007.
READ, Herbert. A educação pela arte. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
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