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O tema escolhido para o encontro da Anpuh, deste ano, sugere uma aproximação e 

a possibilidade de cruzamento com o tema e o objeto de estudo com o qual venho 

trabalhando. O tema “História: guerra e paz” faz pensar, mais uma vez, na seleção de obras 

de arte, especialmente pinturas, apresentadas no pavilhão do Brasil para marcar a presença 

brasileira na Exposição do Mundo Português, em Lisboa no ano de 1940. Em plena 

Segunda Guerra Mundial o Brasil transporta para a Europa, atravessando o Atlântico, entre 

outras obras de arte e peças de valor histórico, uma coleção de 27 pinturas e, também 

algumas esculturas pertencentes ao acervo do Museu Nacional de Belas Artes.  

Naquele ano de 1940, esta era uma carga valiosa. As obras e os artistas seus 

criadores representavam parte significativa da cultura artística nacional. As obras ocupavam 

largo espaço nas salas de exposições dos museus e galerias de arte na capital brasileira, 

seus criadores eram mestres conceituados, responsáveis pelo ensino na Escola Nacional de 

Belas Artes, presenças freqüentes nas já extintas Exposições Gerais, nos Salões Nacionais 

e no Conselho Nacional de Belas Artes.  

Naquele momento, já havia acontecido muitas transformações no ensino dentro da 

Escola Nacional de Belas Artes e também, no âmbito das exposições de artes. Ainda no 

século XIX, a troca de nome da Academia para Escola Nacional de Belas Artes, o 

afastamento de professores vinculados à monarquia, como Victor Meirelles e Pedro 

Américo, e a nomeação de Rodolfo Bernardelli como diretor e Rodolfo Amoedo como vice-

diretor. Estas transformações surgiram de disputas recorrentes no âmbito da Academia, 

desde o ano de 1888, quando ganhou publicidade o conflito entre os alunos denominados 

Positivistas e os alunos denominados Modernos. Com a República, o projeto dos Modernos 

encontrou respaldo no meio político, possibilitando a seus defensores tornaram-se 
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professores e alunos da Escola; no entanto, as transformações republicanas trouxeram 

vagas de descontentamento, como era de se esperar.  

As transformações ocorridas não foram suficientes para contentar a todos, levando 

alguns artistas a buscar novos espaços de estudo, desencantados com os rumos 

estritamente acadêmicos da Escola, que ainda, em plena década de 30, propunha um 

ensino artístico nos moldes das desatualizadas academias européias, como por exemplo, 

estudar o desenho do corpo humano através de  reproduções de esculturas vinculadas ao 

classicismo artístico e copiar obras importantes de pintura para estudar os efeitos de 

claro/escuro e as soluções pictóricas encontradas pelos grandes mestres.  

Para fugir a estas obrigações e demonstrar uma atitude de descontentamento com 

soluções e alternativas viáveis, um grupo de estudantes/pintores reuniu-se para desenhar e 

pintar em busca de liberdade de pesquisa. Criaram, em 1931, o Núcleo Bernardelli onde 

faziam aulas de desenho e pintura com modelo vivo nos ateliês e também ao ar livre; 

mantinham-se, no entanto, mais interessados nas questões técnicas da pintura do que nas 

especulações em torno da estética. Frederico Morais constata que os integrantes do Núcleo 

Bernardelli “fizeram do próprio aprendizado técnico ou do domínio artesanal seu projeto 

estético e cultural”1, já que as pretensões dos seus participantes estavam menos voltadas 

às polêmicas intelectuais do que aos investimentos na profissionalização.  

Os integrantes do Núcleo conquistaram, gradualmente, seus objetivos iniciais de 

democratização e renovação no ensino de arte e introdução de modificações no 

regulamento do Salão Nacional de Belas Artes, bem como possibilitar novos espaços de 

visibilidade e atuação aos artistas iniciantes2.  É fácil constatar e aceitar que o Núcleo se 

caracterizava pela “moderação”, conforme percebeu Morais, ao identificar que os 

integrantes do núcleo eram provenientes “de uma classe média pobre”. Não dispondo de 

poder, necessitavam dialogar com aqueles que o detinham, tendo, portanto, que demonstrar 

                                                           
1 - MORAIS, Frederico. Núcleo Bernardelli:  arte brasileira nos anos 30 e 40. Rio de Janeiro: Pinakotheke, 
1982, p.47. 
2  Ibidem, p.32. 
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diplomacia e habilidade com as autoridades, para conquistar apoio aos seus projetos3. 

Tendo a “moderação” como tônica do meio artístico brasileiro, é possível compreender as 

lutas que empreendiam, naqueles anos 30, os artistas que, agrupados em associações ou 

organizados nas instituições artísticas oficiais, procuravam se proteger, conquistar e marcar 

um espaço profissional e assegurar a posição alcançada com imensa dificuldade. 

No fervilhante ano de 1931, ocorreram dissensos em torno da Escola; de um lado a 

criação do Núcleo Bernardelli, e de outro, a nomeação de Lúcio Costa e a realização do 

Salão Revolucionário, apelidado de Salão dos Tenentes, demonstram claramente a disputa 

empreendida por pintores, escultores e arquitetos na tentativa de dominar o espaço da  mais 

importante instituição oficial de arte do País. De qualquer forma, o Salão de 1931 conseguiu 

romper a corrente estabelecida na Escola Nacional de Belas Artes, mostrando uma nova 

face das artes visuais que se praticavam no País. Mas, os representantes da corrente 

tradicionalista retomaram o poder na Escola, e durante toda a década de 1930 as regras de 

organização do Salão e das premiações voltaram a ser pautadas pelo Conselho Nacional de 

Belas Artes, sendo os prêmios divididos entre aqueles artistas que se encontravam na “vez” 

de recebê-los.  

No entanto, a partir de 1939, os prêmios foram arrebatados por artistas que 

freqüentavam o Núcleo Bernardelli, numa demonstração de que os organizadores do Salão 

estavam percebendo a necessidade de efetuar algumas mudanças na conduta do rumo das 

artes plásticas no Brasil. Quando o Núcleo perdeu o espaço que ocupava nas dependências 

da Escola, em 1935, após o incidente da depredação das instalações da Sociedade 

Brasileira de Belas Artes, que também funcionava nos porões da Escola, pintores e 

orientadores passaram a utilizar salas em diferentes  sobrados, entre eles o espaço da Casa 

Cavallier e, posteriormente, o espaço do Café Gaúcho, que se tornaram pontos  de 

referência no meio artístico.  

Oswaldo Teixeira (diretor do Museu Nacional de Belas Artes, desde sua fundação 

em 1937 até o ano de 1961, e presidente do Salão Nacional de Belas Artes durante nove 

                                                           
3  Ibidem, p.32. 
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anos) mostrou-se um defensor da arte acadêmica ou “tradicional”, como preferia nomear. 

Sua posição foi forjada numa conjuntura de disputa pela manutenção do espaço de 

constituição da identidade visual do Brasil moderno, até então ocupado pelos acadêmicos e 

neocolonialistas, agora, reivindicado pelos modernos. Ao questionar o título de “acadêmico” 

e pretender se auto-intitular “moderno”, Oswaldo Teixeira nos proporciona uma chave para o 

entendimento do debate entre acadêmicos e modernos e do lugar reservado aos ditos “pré-

modernistas” pela historiografia.   

A geração de pintores e escultores inaugurada por Eliseu Visconti, usufruidora dos 

Prêmios de Viagem restabelecidos após a Proclamação da República e desfrutados entre a 

última década do século XIX e as duas primeiras décadas do século XX, encontrou  na 

Europa o meio artístico em ebulição. Em 1892, quando Visconti  chegou a Paris, os cânones 

da arte tradicional já haviam sido abalados pelos ventos trazidos pelos impressionistas. 

Aqueles que lá estiveram nas duas décadas seguintes vivenciaram o coroamento das 

transformações modernas do final do século XIX e o concomitante surgimento de 

inovadores caminhos nas artes. As vanguardas davam seus primeiros passos, e muitos dos 

pensionistas brasileiros na Europa, tiveram contato com as propostas da vanguarda, apesar 

de se manterem suficientemente distanciados daquilo que parecia mais inovador e se 

aproximarem daquilo que já se tornara assimilado e aceito.  

De qualquer maneira, o já aceito ainda era inovador. Os movimentos artísticos do 

final de século XIX, na Europa, como o Impressionismo e o Art Nouveau, receberam a 

designação de movimentos modernos. Foram concebidos dentro da modernidade, aquela 

época nomeada por Baudelaire, por comportar o circunstancial e opor-se ao belo absoluto, 

por perceber o eterno no transitório e lidar com a vida e com o presente. Assim, os 

brasileiros chegados a Paris deslumbravam-se com a possibilidade da arte lidar com a 

mesma matéria que compunha a vida, o cotidiano, podendo realizar uma pintura de 

costumes. Estes artistas percebiam claramente o lugar diferenciado que passaram a ocupar 

com relação aos seus mestres brasileiros. Sabiam-se portadores das inovações 

estabelecidas pela modernidade e consideravam-se por isso, “modernos”.  
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Quando Oswaldo Teixeira expressa sua indignação por ser tachado de acadêmico e 

por ver artistas seus coetâneos incluídos no grupo dos acadêmicos, evidentemente, quer 

relembrar sua filiação àqueles cânones que inauguraram a arte moderna na Europa. Mas, 

no Brasil, os caminhos da arte moderna foram atropelados, sobretudo pela crítica, que 

precisou estabelecer limites rígidos para conseguir fazer existir uma história do Modernismo. 

Para Oswaldo Teixeira a disputa se dava entre “grupos parecidos que se digladiavam para 

parecerem antagônicos, misturados e ao mesmo tempo separados por falsas convicções, 

tanto o do Museu como o da Casa Cavallier, eram compostos, salvo uma ou outra exceção, 

de artistas pobres, sem recursos, pintando ou esculpindo para sobreviver”4.  

O relato de Oswaldo Teixeira auxilia a compreensão do cenário artístico e do papel 

desempenhado pelos artistas naquele período. Percebe-se uma característica que perpassa 

grande parte dos artistas brasileiros, que é o fato de possuírem uma formação muito mais 

técnica do que teórico-filosófica. Fator que aproximava estes artistas muito mais do perfil de 

artesãos ou profissionais técnicos altamente qualificados do que do perfil de artistas como 

indivíduos criadores/pensadores. Eram, em sua maioria, homens pobres que aprenderam 

um ofício, do qual tiravam o seu sustento. Não estavam interessados em modificar o mundo 

com sua “arte”, pretendiam, ao contrário, conquistar um lugar no mundo que se lhes 

apresentava, agora, após terem adquirido uma formação acadêmica, passível de desfrute. 

Para estes artistas, obter a possibilidade de participar dos Salões de Belas Artes, galgar o 

Prêmio de Viagem, receber encomendas de estatuetas, bustos, retratos e murais para 

serem instalados em praças, jardins, museus ou feiras internacionais significava uma grande 

conquista na carreira e na vida pessoal, portanto, lá chegando, não desperdiçariam a 

conquista com ousadias que não apresentavam certezas de um futuro estável.  

Artistas e obras  

O campo das artes não se resignou diante da força institucional da Escola Nacional 

de Belas Artes, ao contrário, havia disputas pela ocupação do espaço institucional e pela 

condução das políticas culturais. Assim, é preciso ter claro que a escolha das obras 

                                                           
4  Ibidem, p. 99. 
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enviadas a Lisboa para representar a arte contemporânea brasileira foi realizada nesse 

cenário de disputas. O conjunto é composto por obras que podem ser inseridas numa 

vertente tradicional/acadêmica da arte brasileira, envolta em ares modernizantes. Não se 

trata mais daquela geração da academia preocupada em transpor para o Brasil os cânones 

das academias francesa e italiana na composição de uma pintura que ajudasse a afirmar a 

história do Brasil independente e devedor de toda uma tradição artístico/cultural européia, 

um Brasil que ainda não havia feito sua entrada na modernidade inaugurada no agitado 

século XIX. O conjunto aqui estudado compreende obras realizadas durante as três 

primeiras décadas do século XX, portanto, aquelas denominadas de “pré-modernistas”.  

São representações de paisagens, retratos, nus, naturezas-mortas e alegorias que 

tentam conjugar a relação entre as tradições acadêmicas e uma visualidade que se entende 

como moderna capaz de compor a imagem do Brasil da época. Entre ela, as pinturas de 

paisagens mostraram a natureza idealizada, o campo em detrimento da cidade, o azul, o 

verde e os amarelos transpassados por uma luminosidade apreendida nas academias 

européias, mas a espreitar as técnicas dos impressionistas. As paisagens expostas foram: 

Paisagem de João Timóteo da Costa; Penacova de Manuel Faria; Luz e Sombra de Gastão 

Formenti (o único da lista a não receber prêmio de viagem para a Europa); Pinheiros do 

Paraná de Vicente Leite; Quietude de Levino Fanzeres; Mané Preto de Jordão de Oliveira; 

Paisagem de Grajaú de João Batista de Paula Fonseca; Abril ou Poesia da Tarde de João 

Batista da Costa; Lagoa Rodrigo de Freitas de Luís Fernandes de Almeida Júnior e 

Casebres e Arranha-céus de Manuel Santiago.  

Para Teixeira Leite, os rumos tomados pela pintura brasileira a partir da segunda 

década do século XX levaram os paisagistas a uma posição marginal no meio artístico, com 

relação ao modernismo. “Alguns desses paisagistas foram individualistas ferrenhos, 

trabalhando em isolamento; outros pertenceram a grupamentos, como o Núcleo Bernardelli, 

no Rio de Janeiro, ou o Grupo Santa Helena, em São Paulo”5. O gênero paisagem, já na 

primeira metade do século, vinha gradualmente se tornando um assunto marginal, de pouco 

                                                           
5  TEIXEIRA LEITE. Op.cit., p.376. 
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interesse àqueles empenhados em discutir os problemas internos da obra, como cor, forma, 

composição, texturas, ou seja, a materialidade da obra, antes do assunto abordado, como 

problemática da arte. Mas esta margem se deslocava e confundia seus limites o tempo todo. 

Artistas modernos e tradicionais/acadêmicos ou pré-modernos transitavam nos mesmos 

espaços, conviviam em torno de um mesmo público consumidor e disputavam um mesmo 

mercado diminuto. Seus patrocinadores eram os mesmos e deveriam ser disputados com 

estratégias de poder que iriam além da realização de obras e envolviam boas relações com 

a esfera política.  

Além da paisagem, a pintura de gênero com cenas do cotidiano e o nu feminino 

foram temas das obras expostas. Neste rol, os mestres Eliseu Visconti e Rodolfo Amoedo 

foram homenageados, tanto com obras suas incluídas, quanto com obras de muitos pintores 

que passaram por seus cursos. Mesmo tendo certa distância cronológica e, também, certa 

distância estilística, os dois pintores podem ser vistos como responsáveis pela condução de 

muitos artistas na busca que efetuaram por uma formação no meio artístico europeu. Os 

premiados nos Salões seguiam para a Europa levando na bagagem as recomendações dos 

dois mestres. De Rodolfo Amoedo foi exposta a pintura Amuada e de Eliseu Visconti  

Cabral,  

Dos pintores que passaram por Amoedo e/ou Visconti, duas obras se destacam do 

conjunto, a pintura de Henrique Cavalleiro e a pintura de Marques Júnior. As duas 

debruçam-se sobre temas similares, o cotidiano, a intimidade, o feminino. Os dois pintores 

escolhem a mulher como objeto pictórico. Os dois fazem uso de princípios tomados dos 

impressionistas para o tratamento dos seus temas. Borram contornos, mergulham na 

imaterialidade das formas e na delicadeza das cores. Marques Júnior se mantém fiel ao 

desenho, enquanto Cavalleiro faz uso quase abusivo do emplastamento de tintas. A 

demonstração do virtuosismo dos pintores brasileiros na representação das formas 

femininas e dos nus, além dos artistas já citados, foi confiada também a Pedro Bruno Ilha de 

Paquetá; Armando Viana Nu deitado; Augusto Bracet Lindóia e Carlos Chambelland Interior 

do Ateliê, cada qual explorando um universo bastante singular. Também foi mostrada a 
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diversidade temática e técnica encontradas nas pinturas de Artur Timóteo da Costa Retrato 

de Silvia Meyer; Manuel Constantino Peixes do Mar; Lucílio de Albuquerque Despertar de 

Ícaro; Oswaldo Teixeira Fim de Romance; Rodolfo Chambelland e Antônio Parreiras  

 Poucos destes nomes e obras sobreviveram às transformações ocorridas na arte no 

decorrer da segunda metade do século XX, mesmo tendo atingido certo reconhecimento ou, 

ainda, certa popularidade, no meio artístico e fora dele; ainda que alguns destes artistas 

tenham assumido postos importantes no ensino e cargos públicos, ou a realização de 

trabalhos sob encomenda do Estado, pouco espaço receberam nos textos de História da 

Arte brasileira. As histórias escritas sobre o modernismo contribuíram para ocultar tudo 

aquilo que não representava o surgimento de um Brasil moderno, atualizado com os 

acontecimentos mundiais. O foco de interesse foi dirigido àqueles artistas que de alguma 

maneira expressavam os ideais modernistas,   nas suas obras ou nas suas condutas, na 

abordagem temática ou nas questões construtivas das obras. Todos aqueles que não 

compactuavam com os cânones modernistas e que de alguma maneira ainda se 

aproximavam de uma visualidade que encontrava ecos na academia deixaram de ser objeto 

de estudo da História da Arte. Seus nomes costumam aparecer, apenas, em dicionários de 

arte, livros de memórias e grandes sínteses cronológicas da arte brasileira, quase sempre 

sob o rótulo de pré-modernistas.    

Tudo aquilo que parecia não alinhado ao moderno, e um moderno que queria se 

espelhar nas vanguardas européias, foi correntemente tratado sob um mesmo rótulo; 

“acadêmico”. Sob esta nomenclatura se perderam diferenças, perderam-se a percepção dos 

indivíduos e de suas histórias particulares, de suas vivências e atuações, suas interferências 

e participações na construção daquilo que a história do Modernismo chamou de 

Academicismo. Entre os anos 30 e 40, ao mesmo tempo em que os modernistas 

conquistavam espaço no campo da arte, da cultura e da política, as diferenças ainda eram 

evidentes. Estas ainda não haviam sido apagadas. Ainda se citavam nomes e obras. O 

outro, o qual se combatia, possuía existência concreta, estava vivo e presente, atuava junto 
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ao poder.  Tomava decisões, fazia escolhas, tentava manter o espaço que possuía, não 

acreditando no seu fim.  
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