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O Realismo Naturalista da Escola de Piracicaba
Considerações acerca do realismo1
Quando falamos em realismo lembramo-nos imediatamente do realismo do século XIX, escola de pintura que sucedeu o neoclassicismo e o romantismo, precedendo e preparando
a vinda do impressionismo de Courbet com sua frase famosa “o
verdadeiro e o belo”. O realismo do século dezenove apresenta aspectos peculiares, como a aplicação do método científico a criação
da obra de arte, a objetividade da mesma isenta da interferência do
sentimento ou de artifícios intelectuais e as conotações sociais e
políticas na obra de arte.
Entretanto tomado como representação da realidade de
modo objetivo, aqui incluída não só a realidade física presente
como também os temas imaginados, ou sejam, os religiosos, literários ou históricos, o realismo existe desde o tempo das cavernas
nas representações artísticas primitivas e sempre seguiu paralelamente ao longo da evolução da arte através dos tempos. Assim,
nós o encontramos na escultura egípcia e romana. O imperador
Adriano após a morte trágica de Antinoüs, faz esculpir centenas
de estátuas em mármore representando-o. Uma delas, esculpida
em mármore de Paros, no século II, foi descoberta numa escavação em terras da imperatriz Teresa Cristina na Etruria e por ela
doada ao Museu Nacional de Belas Artes, em cujo porão foi recentemente encontrada2. Felizmente, já foi colocada num devido
1

2

Com esse texto, Umberto S. Cosentino inicia sua coluna dominical de artes plásticas no Jornal
de Piracicaba. Na capa da edição de 17 de março de 1985, há uma chamada para a coluna na
página 10, do 2o Caderno e a notícia de que nessa data se iniciaria a série de artes plásticas do
crítico residente no Rio de Janeiro.
Cosentino se refere ao busto de Antinoüs (55x 58cm), doado pela Imperatriz Maria Cristina ao
MNBA, em 1880 (registro n. 3003 do MNBA). O termo “recentemente” se refere ao ano de 1985.
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lugar de honra, o hall do Museu. Outras duas estátuas representando Antinoüs se encontram no Museu de Florença e no do Vaticano. No período gótico tardio e no pré-renascentismo, vemos
pintores fazendo vigoroso realismo, apesar dos temas imaginários.
No pré-renascentismo florentino, constatamos o forte realismo de
Masaccio (1401-1428)3, que pintava seus temas bíblicos utilizando
personagens pobres dos arrebaldes florentinos. O mesmo diremos
da pintura flamenga e holandesa do século XV e principalmente
dos séculos XV e principalmente dos séculos XVII e XVIII, dedicando-se à representação precisa de paisagens, de cenas de interiores de casas, cozinhas, dormitórios, sem falar nos retratos de
pessoas de todas as classes sociais. No barroco italiano, Caravaggio
(1571-1610)4 causa escândalo pintando a morte da Virgem Maria
tomando como modelo uma mulher do povo afogada no rio Tibre,
vestida pobremente e circundada de tipos rústicos5.
O intuito de retratar a natureza, os ambientes domésticos e cenas da vida normal, como objeto principal da pintura, representa um rompimento com os padrões formais da renascença com seus modelos buscados na antiguidade clássica.
Assistimos então à valorização sobretudo do paisagismo, como
registro objetivo da paisagem. Esse gênero de pintura sofrerá
a seguir, na Europa, períodos de menor prestígio em função
do neoclassicismo que tenderia a subestimar a paisagem como
tema e a usá-la novamente com a finalidade única de pretexto
3

4

5

10

Tommaso di Giovanni Cassai, dito Masaccio, nascido em San Giovanni Altura, em 21 de
dezembro de 1401 e falecido em Roma, em torno de 1428.
Michelangelo Merisi da Caravaggio, nascido em setembro de 1571, em Milão e falecido em
julho de 1610, em Porto Ercole.
Trata-se da pintura “A Dormição da Virgem”, pintada por Caravaggio entre 1604 e 1605,
por encomenda da Igreja de Santa Maria della Scala, hoje no Museu do Louvre. A obra foi
recusada e tida como “indecente”, pela Igreja, em razão da rusticidade da representação e
pelo fato de que a modelo para a Virgem Maria teria sido uma prostituta do bordel de Ortaccio
que se afogara no Tibre.
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para a criação da obra de arte. No século XIX, todavia, haverá
uma retomada do sentido do paisagismo naturalista como era
executado no século XVII.
Entre nós, no século XVII revemos os pintores holandeses
trazidos por Maurício de Nassau, como Frans Post (1612-1680),
Bonaventura Peeters (1614-1652), Albert Eckhout (1610-1666) e
Zacharias Wagenaer (1614-1668), representado acuradamente a
realidade da paisagem, flora e fauna brasileiras, bem como os costumes, batalhas e construções. Acredita-se que no período colonial
os portugueses proibiam a reprodução de paisagens para que as
mesmas não viessem a despertar a cobiça de invasores. Entretanto,
um dos quadros mais importantes que guarda o Museu Nacional
de Belas Artes, doação da Embaixatriz Gemina Pereira de Mello
Franco e sobre a qual tivemos a oportunidade de fazer pormenorizado estudo, é “A Morte do Padre Filipe Bourel”6.
Este quadro, de artista desconhecido, mas pertencente
a escola portuguesa, pintado no início do século XVIII, retrata
a morte desse jesuíta que atuou no nordeste em fins do século
XVII até o ano de 1709 quando faleceu no Apodi, Rio Grande
do Norte. A despeito da composição e algumas poses neoclássicas, a morte do religioso é representada com grande realismo,
sob uma cabana de sapé, assistida por alguns índios e portugueses. A pretexto de retratar o evento da morte do missionário, o
autor realizou verdadeira obra de documentação paisagística,
geográfica, de costumes, de tipos humanos da época, da fauna,
flora e edificações. É possivelmente, a mais antiga obra iconográfica da escola portuguesa no Brasil. Ao redor do tema central, a morte do jesuíta, é tecida toda uma alegoria referente aos
locais onde viveu ou exerceu seu trabalho no Brasil, como a
6

Óleo sobre tela (110 x 133 cm), coleção do MNBA, autor anônimo, século XVIII.
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cidade da Bahia, com a localização do colégio onde trabalhou,
o lago Apodi, no Rio Grande do Norte, onde fundou a missão
jesuíta, o rio São Francisco onde foi pregar aos vaqueiros e a
cidade de Olinda.
Com a vinda da Missão Francesa em 1816, a paisagem
será submetida aos moldes do neoclassicismo, e só voltará a ser
encarada com uma visão de paisagismo naturalista a partir de
um grupo de pintores que, no fim do século, sob a liderança
do pintor bávaro Georg Grimm (1846-1887), virão privilegiar a
paisagem do Rio de Janeiro. São eles Joaquim José da França Júnior (1838-1890), Thomas Georg Driendl (1849-1916), Domingos Garcia Y Vasquez (1859-1912), Hipólito Boaventura Caron
(1862-1892), Giovanni Battista Felice Castagneto (1851-1900),
Antônio Diogo da Silva Parreiras (1860-1937) e Francisco Ribeiro (1855-1900).
O realismo terá a seguir, um grande expoente no pintor
veneziano Gustavo Dall’Ara (1865-1923), vivendo no Rio de Janeiro desde 1890 e praticando um realismo objetivo embora com forte
teor nostálgico, que faz com que suas paisagens apresentem significativa evocação de uma atmosfera veneziana. Entretanto, talvez por
sua doença, a epilepsia, razão de sua vinda para o Brasil, transferirira
para sua pintura a necessidade de fixar o instante como apoio e de
traduzir a prolixidade da personalidade disrítmica no registro minucioso e às vezes até excessivo do detalhe. Suas composições não
buscam, a priori, a beleza dos recantos, antes captam a beleza nos
enfoques mais corriqueiros da paisagem urbana do Rio de Janeiro,
tornando-se conhecido como “o pintor da cidade”. Seu realismo era
de tal força para a época, que alguns críticos o acusariam de pintar
desprovido de emoção. A importância de sua obra começa a ser estudada e um extenso volume de pesquisa, análise e catalogação dos
trabalhos deste pintor está sendo preparado por Ronaldo do Valle
12
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Simões, Sandra Quintella e por nós, devendo ser publicado ainda
este ano7 e situar a relevante contribuição de Dall’Ara à arte brasileira.

O realismo naturalista em Piracicaba
O surgimento e a consolidação das artes plásticas na
região de Piracicaba apresenta
aspectos bastante particulares.
Praticamente ausente no período colonial, quando só se faziam trabalhos simples de decoração e artesanato voltados
quase que exclusivamente para
a finalidade religiosa, mesmo
imaginária das igrejas sendo
trazida de fora, a única maniCapa da Ata da Fundação de Piracicaba
festação8 de que temos registro acervo da Câmara Municipal de Piracicaba-SP
é a capa da Ata de Fundação da
Cidade de Piracicaba (1767) pelo então capelão do povoado, Frei
Thomé de Jesus que a iluminou com florões em tintas ocre e roxoterra, obtidas de pigmentos do óxido amarelo de ferro das pedras do

7

8

O texto foi escrito publicado originalmente em 17 de março de 1985 e o livro citado veio a ser
publicado no ano seguinte: Simões, Ronaldo do Valle; Quintella, Sandra; Cosentino, Umberto.
“Gustavo Dall’Ara”. Prefácio Alcídio Mafra de Souza; fotografia Henrique Sodré. Rio de Janeiro:
Winston, 1986. 139 p.
Na mesma opinião, Archimedes Dutra: “A primeira positiva manifestação das tendências
artísticas de Piracicaba bicentenária surge, no próprio dia dia de sua fundação, quando o
Capelão do Povoado- Frei Thomé de Jesus- lançava, com particular carinho e acentuado gosto
pela arte, a rendada iluminura constante do precisoso documento da ‘Ata de Fundação de
Piracicaba’ (...)” (Dutra, Archimedes; “A Contribuição de Piracicaba na arte nacional”; Tese de
Doutoramento apresentada na ESALQ/USP; Piracicaba: 1972, p. 18)
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rio e da coloração vermelha da terra da cidade9. As primeiras manifestações artísticas de importância começam com a vinda para
Piracicaba do ituano Miguel Benício Archanjo D’Assumpção Dutra (1810-1875) no ano de 1844, mais precisamente em 1845, de
quando datam seus primeiros trabalhos de registro paisagístico e
iconográfico da região10. O início do século XIX é marcado pela
influência da Missão Francesa e o império do neoclassicismo. Mas
a beleza natural do Rio de Janeiro impressiona tanto os pintores,
que veremos artistas como Jean-Baptiste Debret (1768-1848),
Thomas Ender (1793-1875), Louis Buvelot (1814-1888), Louis-Auguste Moreau (1818-1877), Johann Moritz Rugendas (18021858) e tantos outros estrangeiros aqui incluídos, os chamados
pintores viajantes que passavam pelo Brasil, produzindo trabalhos
com a finalidade primordial iconográfica, resultando em registros paisagísticos urbanos e de costumes de extraordinário valor.
A grande maioria dos artistas, porém, na época em que
Miguelzinho Dutra atua em Piracicaba (1845-1875), dedica-se
no Rio de Janeiro a retratos, cenas de gênero, temas históricos,
composições neoclássicas e românticas. É admirável, portanto,
9

10

14

Nesse sentido, ilustrativo o texto de Pietro Maria Bardi: “Se considerarmos em Piracicaba um
documento singular, qual a capa da ata de fundação, conservada no Arquivo da prefeitura,
temos a confirmação de quais eram as possibilidades de qualquer manifestação artística. Seu
autor é, talvez, o artista mais antigo da cidade, Frei Thomé de Jesus, capelão do povoado.
Executou a capa quando de sua mudança para a margem esquerda do Rio Piracicaba, em
1° de agosto de 1767. Frei Thomé enquadrou os dizeres numa moldura rococó pintada com
tintas arranjadas dentro do possível, como o comprova o ocre obtido com a moenda de óxido
amarelo de ferro e o roxo-terra tirado do solo.” (Bardi, Pietro M.; “Miguel Dutra”, Museu de
Arte Assis Chateaubriand; São Paulo: 1981, p. 82)
Nesse sentido, veja-se Archimedes Dutra: “No campo da expressão iconográfica - gênero
de arte não praticada até então por artistas brasileiros, senão por pintores europeus aqui
domiciliados ou a serviço oficial das Missões Culturais Estrangeiras - cujo espírito seria o
de fixar, pela pintura, as curiosas novidades do ambiente e da vida social de uma nova
terra, há pouco descoberta, coube à escola Ituana lançar-se às primeiras tentativas de sua
manifestação, através do talento artístico de Miguel Arcanjo Benício da Assunção Dutra, o
popular “Miguelzinho”. E, após as tentativas de Itu e a definição técnica dos métodos, ocorrida
na cidade de Piracicaba, coube a este mesmo artista o triunfo de ser o iniciador da pintura
iconográfica nos domínios da arte nacional.” (Dutra, Archimedes; “A Contribuição de Piracicaba
na arte nacional”; Tese de Doutoramento apresentada na ESALQ/USP; Piracicaba: 1972, p. 18).
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que nessa época se manifeste na obra de Miguelzinho, um artista
regional, a preocupação do registro paisagístico, urbano, de tipos
populares, festas folclóricas e eventos comuns da vida da pequena
comunidade. Acreditamos que o início precoce de um realismo
autêntico na região, tenha a ver com o Rio de Janeiro no tocante
à sua beleza natural, inspirando a manifestação artística ligada ao
registro da natureza por um lado, e à sua situação particular da
província, onde os grandes acontecimentos políticos e sociais não
ocorrem com freqüência, agravada pelo seu isolamento geográfico dos centros políticos e culturais.
Vemos atuar na formação da pintura piracicabana três
vertentes distintas, impregnadas pelo paisagismo documental, todas elas marcadas em maior ou menor escala por uma orientação
realista, por um forte sentimento nacionalista e por uma vinculação estreita ao fator regional. Nós as chamaremos de Realismo Ingênuo, Realismo Erudito e Realismo Ascético11. Após discorrermos sucintamente acerca dessas vertentes e dos aspectos gerais da
pintura piracicabana, voltaremos a focalizá-las de maneira mais
extensa, avaliando os fenômenos que sobre elas agiram, como
cada um dos pintores e sua atuação. Paralelamente, traçaremos
individualmente o perfil biográfico de cada um desses artistas.

11

Talvez essa tenha sido a maior contribuição, como crítico de arte, de Umberto Cosentino, pois
foi quem, pela primeira vez, olhou os pintores piracicabanos como um todo e os compilou em
“escolas” de pintura, conforme a característica e o estilo de cada um. Graças a essa visão do
crítico, Piracicaba não possui apenas um amontado de artistas distribuídos no tempo, mas sim,
um conjunto coeso revelado por um estudo criterioso e esquemático das artes plásticas aqui
produzidas. Mais do que analisar a obra de cada pintor, Cosentino os enquadrou naquilo que
chama de “vertentes” artísticas, dando um sentido sistêmico ao conjunto de pintores e uma
visão holística de seu trabalho artístico (Nota do Editor).
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As vertentes do realismo piracicabano12
O Realismo Ingênuo está representado por artistas autodidatas ou recebendo parcas lições de pintura de artistas seus contemporâneos, com maior ou menor grau de técnica, com preocupação de registro paisagístico e iconográfico, integrados à vida da pequena cidade
e atentos à documentação de seus horizontes e de sua vida simples,
ocupados em construir e decorar igrejas, e em abrilhantar suas festas.
Seu primeiro representante é Miguel Benício Dutra, atuando de 1845
a 1875 e deixando importante registro documental, sobretudo pela
época em que foi executado, antes do advento da fotografia. Do fim
ou transição do século, encontramos registro verbal e algumas referências acerca da existência de um pintor e desenhista chamado Barafon, que teria documentado aspectos urbanos da cidade. Infelizmente
nenhuma obra sua foi localizada e a anotação mais precisa a seu respeito consta de duas aquarelas de Mario Thomazi (1895-1974), onde
se lê no verso: aquarela executada a partir de desenho de Barafon13.
12

Esse texto foi publicado no Jornal de Piracicaba em três partes, em 24 e 31 de março e 07 de
abril de 1985. Ele se constitui numa introdução geral ao que o Autor irá chamar de realismo
naturalista da “Escola de Piracicaba”, depois irá se aprofundar em cada artista piracicabano,
iniciando-se pelo que chamou de “realismo ingênuo”. Aqui o Autor passa a discorrer sobre os três
tipos de “realismo” que identificou nas artes plásticas piracicabanas, quais sejam: (i) o ingênuo;
(ii) o erudito e (iii) o ascético. Há aqui uma questão de ordem importante a ser comentada. Nos
originais datilografados deixados pelo Autor, a ordem dos textos é outra: (i) erudito; (ii) ingênuo
e (iii) ascético e não há a introdução acima, a qual foi seu texto de abertura da série de ensaios
dominicais, publicada no Jornal de Piracicaba a partir de 17 de março de 1985. Preferimos adotar
a ordem cronológica escolhida pelo Autor ao publicar seus artigos no Jornal de Piracicaba. Assim,
adotaremos a primeira sequência citada acima do realismo piracicabano nas artes (Nota do Editor).

13

Nesse sentido, importante observação de Cecílio Elias Netto: “Trata-se de reproduções de
aquarelas de Mario Tomazzi, que retratam Piracicaba ainda no século XIX, desenvolvidas a
partir de desenhos históricos, que lhe chegaram às mãos puro acaso. O autor foi um imigrante
italiano, chamado Giacomo Barafon, paisagista e pintor de cenas pitorescas da época do Império
que, em Piracicaba, desenvolveu atividades artísticas ao lado de Luiz Lachini, Cipriano de Fávero
e Carlos de Servi. Mudando-se já idoso para São Paulo, deixou alguns dos trabalhos para os
filhos que, encontrando-se com Ernesto Thomazzi, entregaram-lhe os desenhos. Presumese que muitos outros tenham permanecido em mãos de particulares (o registro deixado
do muro do cemitério da Boa Morte, onde hoje é o Colégio Assunção e do Largo do Bom
Jesus – séc. XIX).” (Cecílio Elias Netto, Memorial de Piracicaba, Jornal de Piracicaba/ UNIMEP:
2000; também disponível on line: www.aprovincia.com.br/memorial-piracicaba/galeria)
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No início do século XX dois artistas se destacam dentro do realismo ingênuo: Joaquim Miguel Dutra (1864-1930) e
Mario Thomazi (1895-1974). O primeiro produziu despretensiosamente centenas de telas, a maioria das quais privilegiando o Rio Piracicaba e a Rua do Porto, num registro poético da
paisagem piracicabana que o coloca em posição de destaque na
pintura regional, devido a suas qualidades de lirismo, ingenuidade, singeleza e espontaneidade, sem falarmos na beleza de suas
composições e no equilíbrio natural de suas cores, a despeito do
autodidatismo e da produção muitas vezes despreocupada e feita
em série.
O segundo artista, Mario Thomazi, dedica-se à decoração de igrejas. Produz, entretanto, registros urbanos e de costumes
de grande valor, documentando algumas dezenas de trechos da cidade, cuja única lembrança são hoje suas pequenas telas ou aquarelas. De grande interesse é sua obra “O Carnaval do Sesquicentenário
de Piracicaba” (1917), dentre os mais antigos registros do “corso carnavalesco”.
O realismo ingênuo será continuado principalmente por
Manoel Rodrigues Lourenço (1901- 1987) que embora participante do atelier de Frei Paulo de Sorocaba (1873-1955), tronco
do realismo ascético, e recebendo influência identicamente do
realismo erudito, devido à sua força política regional, fixa-se à
vertente ingênua levado sobretudo por sua integração regional
na música sertaneja, no folclore e na sua ligação com o Rio Piracicaba; por Laureano de Oliveira Dorta (1903-1975), que se dedica à escultura em barro, reproduzindo tipos humanos da região;
em menor escala por Fortunato Losso Netto (1910-1985) que,
apesar de sua pequena produção artística, fixou aspectos interessantes do Rio Piracicaba e da Rua do Porto; e, posteriormente,
por Clemência Pizzigatti (1935-2009). Esta, tendo-se iniciado no
17
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realismo erudito e cursado a seguir, a Escola de Artes da Fundação Álvares Penteado, em São Paulo, ao voltar dedica-se a lecionar arte para crianças na Pró-Arte de Piracicaba14. Esta influência
a fará retomar a vertente ingênua, embora impregnada pelo fator
social, e não a abandonará mesmo ao deixar o magistério de arte
infantil e assumir o magistério universitário.

Mário Thomazi | Carnaval do Sesquicentenário de Piracicaba (1917) | óleo sobre tela

O Realismo Ingênuo estabelece para a pintura piracicabana uma dimensão eminentemente local e regional, e lança as
bases de sua autenticidade e solidez como escola de pintura. De
importância neste processo a atuação do crítico João Chiarini
(1919-1988)15 que, pela sua cultura folclorística e seu conhecimento dos eventos, soube, acima das divergências de uma comunidade interiorana, reconhecer e defender os valores regionais

14
15

18

O Editor deste texto, inclusive, foi um de seus alunos, no final da década de 1970.
João Chiarini, nascido e falecido em Piracicaba, jornalista, professor e advogado, foi um
estudioso do folclore, mas esteve ligado à história das artes plásticas de Piracicaba por ter
organizado a primeira (e polêmica) exposição de João Egyido Adâmoli, em 1941, dando início
ao movimento modernista na pintura de Piracicaba. Também publicou, em 01 de agosto de
1963, um extenso ensaio entitulado “As Artes Plásticas em Piracicaba”, no jornal Folha de
Piracicaba. Foi o fundador da Academia Piracicabana de Letras.
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do realismo ingênuo e posteriormente do realismo ascético, de
onde derivou por meio da pesquisa do regional a evolução da
pintura piracicabana, contra a dominação do realismo erudito,
cuja hegemonia muitas vezes dificultou a justa valorização do
movimento que o procedeu e da evolução que a ele seguiu. Diversamente de outros críticos da época, que defenderam valores estabelecidos ou polemizaram sobre acontecimentos restritos, João
Chiarini soube questionar a essência dos fenômenos artísticos da
região. Sem a sua atuação crítica dificilmente a criação plástica
piracicabana teria conseguido seguir seus caminhos, integrando
seus valores à arte nacional.
O Realismo Erudito tem suas raízes na influência
que José Ferraz de Almeida Junior (1850-1899) exerce regionalmente no fim do século. Suas ligações familiares e de amizade em Piracicaba, a constância com que, por razões pessoais, frequenta a cidade16, acrescidas do seu prestígio nacional,
estimulariam em primeiro lugar a imitação de seu exemplo
quanto a um forte nacionalismo na pintura. Depois, despertariam nas famílias importantes ou ligadas à pintura, o interesse em mandar seus filhos às academias da Europa. Finalmente, atrairiam jovens artistas desejosos de ser seus discípulos.
O nacionalismo de Almeida Junior exerceria tal influência na pintura da região, esta já rica de magnetismo por sua
beleza paisagística, que toda a produção artística de Piracicaba
no fim do século XIX e até meados deste século está impregnada
por um naturalismo de forte teor realista, exclusivamente voltada
para a temática nacionalista e, graças ao isolamento de Piracica16

Por “razões pessoais” entenda-se que o pintor manteve longa relação amorosa com uma
piracicabana, casada com um primo seu. Esse relacionamento amoroso, contudo, culminou
tragicamente em seu assassinato em 13 de novembro de 1899, em frente ao antigo Hotel
Central. A cerca de tais fatos, bastante elucidativo o livro: “A morte no fim do mundo- A história
do pintor Almeida Junior”, de Domício Pacheco e Silva; São Paulo: 2013; Editora Terceiro Nome.
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ba, diríamos voltada totalmente para a temática regional e local.
Todas as obras focalizando paisagens, cenas urbanas e outros
motivos europeus foram executadas pelos artistas piracicabanos
durante sua permanência na Europa. Por ocasião de sua volta, a
paisagem regional ocupou novamente suas telas.
Diversos artistas piracicabanos tiveram formação européia, notadamente em Paris, Roma, Nápoles, Milão e Bruxelas. Foram eles: Alípio Dutra (1892-1964), Eugênio Luiz Losso
(1898-1974), Antonio Pacheco Ferraz (1904-2006)17; Antônio de
Pádua Dutra (1906-1939) e Archimedes Dutra (1909-1983). A
estes pintores acrescentaremos outros que nunca deixaram o Brasil mas absorveram o realismo erudito, como Joaquim Raimundo
Bueno de Mattos (1879-1933), discípulo de Almeida Junior, Octávio Prates Ferreira (1896-1975) e Nelson Nóbrega (1900-1998),
discípulos de Joaquim de Mattos, João Dutra (1893-1983), André
Herling (1930-1975), Faustino Fernandes de Souza (1904-1984),
Angelino Stella (1904-1980), Alberto Thomazzi (1922-1986),
Renato Wagner (1921-1995), Álvaro Paulo Sêga (1917-1991)
e Benedicto José de Andrade (1906-1979). A eles se juntariam
Hugo José Benedetti (1913-1977), vindo em 1957 do Rio de Janeiro, Olavo Ferreira da Silva (1923-1989), Pedro Chiarini Netto
(1940), José Franco do Nascimento (1908-2000)18, Antonio do
Nascimento Portella (1920-2014), Manoel Martho (1925-2011),
Gumercindo Lourdes Duarte (1910-1992) e muitos outros.
Cumpre-nos registrar aqui a formação europeia em
Trento e Rovereto, nos anos de 1912 e 1913, de João Baptista
Rodrigues de Mello, na vida franciscana, Frei Paulo Maria de
17

18

20

Alguns artistas citados no texto original (datado de março de 1985) há apenas a menção ao ano
de nascimento, pois faleceram posteriormente ao Autor, Umberto Cosentino (1946-1990). Os
anos de falecimento dos artistas a seguir, posteriores a 1985, foram incluídos pelo Editor.
Conhecido como Malpaga Franco, participou de vários Salões de Belas Artes de Piracicaba.
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Sorocaba (1873-1955)19. Entretanto, tão forte é a influência do
despojamento franciscano sobre sua obra, que não o podemos
situar simplesmente no realismo erudito. Antes, Frei Paulo constitui-se no fundamento do que chamaremos Realismo Ascético,
acerca do qual trataremos a seguir. Outro pintor, Manoel Rodrigues Lourenço (1901-1987), saído do atelier de Frei Paulo, sobre
a ascendência inicialmente do realismo ascético e em seguida a
do erudito, mas seu forte componente regional o levará a expressar seu maior valor como representante do realismo ingênuo.
Na escultura, citaremos, entre outros, Alfredo José Ricardo (1942), Jairo Ribeiro de Mattos (1931) e Álvaro Paulo Sêga
(1917-1991). Este gênero, porém tem no realismo ingênuo seus
maiores expoentes, com Laureano de Oliveira Dorta (1903-1975),
sem dúvida o maior escultor piracicabano com seus tipos populares modelados em argila, e Miguel Dutra (1810-1875), com sua
imaginária religiosa.
O fenômeno da hegemonia do realismo erudito, dominante durante várias décadas, sobretudo por meio do Salão de Belas Artes de Piracicaba, iniciado em 1953, implicará para alguns
artistas numa dificuldade de definição do estilo pictório pessoal,
em prejuízo da unidade de sua obra. Isto exemplifica, no entanto, as influências que cada vertente atuante na arte piracicabana
exerceu em cada época. E ser-nos-á útil para compreender a diversidade de influências agindo a partir da década de 60, quando
o movimento plástico piracicabano sofrerá o confronto moderno
local, iniciado com a exposição de João Egydio Adamoli (19111980), organizada por João Chiarini em 1941, no então Colégio
Piracicabano e intensificado nos anos 60 com o crescimento da
19

Sobre esse pintor vide a excelente biografia de Cássio Padovani Martins Pereira: “Frei Paulo
Maria de Sorocaba - vida e obra visual”; Edição IHGP (Instituto Histórico e Geográfico de
Piraicaba); Piracicaba: 2012.

21

O Realismo Naturalista da Escola de Piracicaba

Umberto Silveira Cosentino

obra deste artista e com o trabalho de Ermelindo Nardin (1943).
A repercussão da arte contemporânea nacional, com as Bienais e
com o trabalho dos artistas piracicabanos emergentes das escolas
de arte da capital do Estado, completarão a diversificação da arte
em Piracicaba, com a aceitação de novos conceitos, novas técnicas, novos horizontes.
O Realismo Ascético tem como base a obra de Frei Paulo
Maria de Sorocaba (1873-1955)20. Nós o chamaremos de ascético
pelo marcante despojamento que sobre ele incide, fruto da simplicidade e humildade originadas da ascese espiritual franciscana.
Conquanto tenha recebido lições de desenho em sua terra natal,
Sorocaba, ministradas por um certo Esmiel e pelo desenhista e ourives fluminense Antonio José da Rosa, e, posteriormente tenha
aprimorado seus estudos em Trento sob a direção de Camillo Bernardi21, da Escola de Munique e, em Rovereto, sob a orientação de
Antonio Mayer (1862-1921) da Escola Tirolesa, Frei Paulo absorveu por um lado a simplificação plástica prenunciadora do advento do expressionismo e por outro despojou ao máximo sua pintura
pelo próprio caráter franciscano de singeleza e austeridade.
Assim, a pobreza franciscana se transmitirá à economia
de recursos pictóricos, à simplicidade da fatura, à parcimônia e
ao tom baixo das cores, à contenção e uma certa dureza na representação das vestimentas de seus personagens. A natureza, por sua
vez, se mostrará de maneira espontânea mas sem excessos cromáticos ou de detalhes. E toda a sua obra será sempre perpassada de
uma atmosfera de misticismo, intemporalidade e paz.
Seu atelier, verdadeira escola livre de arte onde nada

era impingido com efeitos castradores aos alunos, e onde se dispensavam desde os ensinamentos artísticos, tintas, telas, pincéis
e até mesmo a alimentação, teve muitos alunos. Além dos próprios franciscanos, dezenas de jovens piracicabanos passaram por
esse núcleo livre de arte, entre eles Álvaro Paulo Sêga, Angelino
Stella, Antonio Fonseca, Ary Rodrigues Rualdes, Atílio Orestes
Próspero, David Furlani, Edson Rontani22, Euclides Ambrozano,
Ermelindo Nardin, Eugênio Nardin23, Frei Damião, Hélio Nardin, João Egydio Adamoli, Luiz Ferreira de Camargo, Manoel
Rodrigues Lourenço, Manoel Martho, Pedro Senigatto e outros.
Embora os quadros de vários destes pintores mostrem na época a
influência do despojamento do mestre, quase todos, após adquirir
os conhecimentos do metier artístico, enveredaram para o realismo erudito sofrendo a ascendência dessa vertente já bastante
forte em Piracicaba, ou para o realismo ingênuo, ou ainda para o
artesanato profissional de alto nível, como por exemplo a fabricação de móveis entalhados24; e outros abandonaram a pintura.
Um de seus alunos, no entanto, absorveu o cerne dos ensinamentos do mestre no tocante à depuração do acessório como
caminho de buscar a essência, João Egydio Adamoli (1911-1980)25
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24
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Referência ao pintor João Baptista de Mello, nascido em Sorocaba, que viria adotar o nome
franciscano de Frei Paulo Maria de Sorocaba, em 11 de agosto de 1900, na Igreja do Sagrado
Coração de Jesus, em Piracicaba, construída pelos Capuchinos de Trento.
Referência ao pintor italiano Bernardi Camillo (1875-1938), nascido em Predazzo.
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Edson Rontani (1933-1997), destacou-se como desenhista e chargista, sendo de sua autoria
a figura símbolo do “Nhô Quim”, em 1948, E. C. XV de Novembro de Piracicaba. Além disso,
notabilizou-se pela coluna “Você Sabia?” publicada semanalmente no suplemento infantil do
Jornal de Piracicaba, “Jornalzinho”, de 1988 a 1997.
Destaque especial para a figura de Eugênio Nardin (1920-2009), conhecido carinhosamente como
“Seu Neno”, Eugênio Nardin foi talvez o mais íntimo amigo e discípulo de Frei Paulo de Sorocaba.
Vindo de uma família de marceneiros, Eugênio Nardin se notabilizou como exímio entalhador em
madeira, restaurador, músico e projetista. Desenho e pintura estudou exclusivamente com Frei Paulo
e notabilizou-se como retratista. De Frei Paulo pintou dois retratos, um deles da coleção do Seminário
Seráfico São Fidélis, em Piracicaba. Pintou também o retrato de Manoel Martho, de Eugênio Luiz Losso,
do ex-prefeito, Francisco Salgot Castillon e do professor da Esalq, Ararê Pedroso. Organizou a primeira
exposição dos alunos de Frei Paulo e após a morte do mestre, organizou mais duas exposições deste.
Referência explícita a Eugênio Nardin (1920-2009).
Sobre sua obra leia também o ensaio: “Adamoli: o genial borrador de telas”, de Marcelo Batuíra
Losso Pedroso, publicado na Revista n. 20, do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba (IHGP);
Piracicaba: 2013, pp. 290-307.
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aplica progressivamente na paisagem uma ascese contínua, partindo de sua forma ou corpo em busca de sua essência ou alma.
Vemos na obra deste grande pintor piracicabano um trabalho
pertinaz e obsessivo que se inicia com a representação objetiva
da paisagem e vai, pouco a pouco, mas com uma certeza e um
rigor excepcionais, percorrendo um caminho de simplificação
de planos, eliminação de linhas, síntese de formas, economia de
matéria embora passando por fases de grande empastamento,
alargamento de pinceladas, fusão de cores pelo refinamento contínuo dos tons e dos valores cromáticos, até chegar a um grau invejável de depuração e equilíbrio plásticos, onde o espectador se
sente chegar frente à alma da natureza26. Entre mestre e aluno, a
despeito de não ter sido excessivamente longo o tempo de convivência e aprendizado, detecta-se uma identificação básica, uma
pureza de movimento que não busca outra coisa senão a força do
vento que sopra e conduz os caminhos da arte em sua evolução.
Graças a esse sopro originado de um humilde franciscano e
sua continuação por outro artista tão desprendido que lhe podemos
atribuir um espírito igualmente franciscano, o realismo ascético se
constituiu no principal vetor de evolução da arte local e regional.
Desta maneira as três vertentes da arte da região se
concatenam e se completam. O realismo ingênuo dá à Escola de
Piracicaba um caráter local e regional, bases para sua autenticidade. O realismo erudito lhe fornece conhecimento e técnica e a
liga aos movimentos artísticos precedentes e aos Salões de Belas
Artes do país; em seguida forma um bolsão de estagnação alheio
aos novos movimentos artísticos. O realismo ascético questiona
os fundamentos da própria essência da arte e com sua evolução
26
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A evolução de sua obra pictórica pode ser vista na exposição realizada em março de 2011, em
comemoração ao centenário de nascimento de João Adamoli e aos 70 anos de sua primeira
exposição. A curadoria da exposição esteve a cargo deste Editor.
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natural recoloca a arte piracicabana na contemporaneidade e,
mais ainda, enriquece a arte brasileira com um novo caminho.

O Realismo Ingênuo em Piracicaba
Considerações acerca do ingênuo
A necessidade de expressão artística é inata no ser humano desde as épocas mais remotas. Por esta razão, a representação artística ingênua sempre existiu, em todos os períodos
da história, embora o mais das vezes não valorizada, relegada
a planos inferiores ou mesmo desprezada, da mesma maneira como ocorreu com a música, a literatura e a dança, quando
vindas de camadas mais simples da população. À medida que
o ser humano adquiria conhecimento, tendia a valorizar sempre mais o campo da erudição, muitas vezes ignorando ou depreciando o espontâneo, o instintivo, o simples, esquecido
da confissão do grande filósofo Sócrates: “só sei que nada sei”.
Tomado o ser humano como um todo e avaliada sua história como grande caminho de aprendizado e enriquecimento
cultural (aqui empregado o termo cultural no seu sentido mais
amplo), todas as suas expressões devem ser justamente reconhecidas e valorizadas, e portanto, não podemos, também dentro do
domínio da arte, ficar alheios à manifestação desses valores, às
vezes elementares, da sensibilidade.
Somente no final do século passado começou-se a valorizar a obra desses artistas, em geral autodidatas e aparentemente
limitados na expressão de suas concepções plásticas, mal compreendidos sobretudo por exibirem uma obra com valores estéticos
diferentes dos aceitos como ideais. A partir da obra vigorosa do
principal artista ingênuo do século XIX, o francês Henri Rousseau
25
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(1844-1910) começou-se a olhar com maior interesse o trabalho
desses artistas que, despreocupados com o excesso de técnica, de
regras, de intelectualismos, dedicavam-se a simplesmente pintar,
muitas vezes de maneira esporádica e irregular, aprendendo sozinhos os segredos do ofício, pela simples necessidade íntima de
pintar. Com o advento, no início deste século, do expressionismo
e a consequente valorização da emoção na arte, aumentou o interesse pela obra dos artistas ingênuos.
Seu trabalho caracteriza-se pela espontaneidade na escolha e na representação dos temas, ausência de intelectualismo
na sua concepção. Sua técnica é frequentemente prejudicada pelas limitações decorrentes do autodidatismo eventual. Mas basicamente o artista ingênuo promove uma deformação poética
da realidade para adequá-la ao seu íntimo, à sua visão simples
dos fenômenos da vida. Esta visão, que é desprovida de grandes malabarismos cerebrais, que é como voltar a olhar a realidade que nos cerca com os olhos despidos de uma criança, não
implica no despojamento de todos os acessórios da realidade.
Da mesma maneira que a visão simples da criança repara
meticulosamente em certos aspectos de seus brinquedos ou das
coisas que a rodeiam, o pintor ingênuo valoriza em suas pinturas
detalhes que o olho humano não seria capaz de distinguir mesmo a discreta distância dos elementos representados, como, por
exemplo, minúcias das folhas de uma árvore, janelas e vidraças
em pequenas casas representadas, unhas nos dedos dos personagens, botões nas roupas, cílios nas pálpebras. Cada artista será
sensibilizado por um tipo de visão da realidade. Enquanto um se
impressionará com o casario, outro se empolgará com os barcos
de pescadores ou com a vegetação arrastada pela correnteza do
rio, e esses detalhes serão acentuados com maior meticulosidade
na pintura e até eventualmente exagerados.
26
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O artista ingênuo, conquanto seja frequente autodidata,
deseja intimamente pintar com o erudito e se esforça por imprimir ao seu trabalho os valores de composição, de perspectiva, do
claro-escuro; cuida da perfeição do desenho, preocupa-se com a
correspondência o mais exata possível entre o tema retratado e o
original. Buscando a técnica, muitas vezes adquire um maneirismo que prejudica a espontaneidade de seu trabalho. Fundamentalmente permanece um ingênuo enquanto não consegue se desvencilhar de si mesmo e de sua visão simples e poética do mundo.
Se conseguir dobrar-se aos valores eruditos, aperfeiçoar significativamente sua técnica ou imbuir-se de uma visão intelectualizada
da realidade, sua arte sofrerá e poderá mesmo vir a morrer com
isto. O mais das vezes coexiste um misto de erudição e ingenuidade.
Embora se costume aplicar aos pintores chamados ingênuos ou naïfs27 o termo “primitivos”, na verdade estes últimos
orientam-se numa direção quase oposta à dos ingênuos. Os ingênuos são geralmente autodidatas que desejam pintar como eruditos e caminham, portanto, em direção à representação exata da
forma. Os primitivos, ao contrário, abrem mão da erudição para
tentar exprimir, de maneira isenta da forma ou lhe dão uma concepção geométrica, ou ainda a substituem por esquemas mentais
e símbolos. Não se preocupam com o sentido ou a estética do que
representam. Sua pintura carece de profundidade, é uma pintura
em duas dimensões apenas. Sua necessidade é colocar na tela o
instinto, os ritmos vitais. Um de seus grandes expoentes foi o pintor suíço Paul Klee (1879-1940). Contudo, já se usou o termo primitivo por ingênuo, que hoje, para identificarmos o verdadeiro
sentido dessa palavra, quando a encontramos, temos necessidade
de correlacioná-la ao restante do texto.
27

Literalmente, do francês: ingênuos.
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No Brasil notamos manifestações de pintura ingênua
desde o século XVII, na pintura dos ex-votos, e principalmente a
partir do século XVIII. Até essa época quase toda a pintura brasileira se resumia na pintura sacra, exceção feita aos holandeses
trazidos por Maurício de Nassau e a outros raros casos esparsos.
Os artistas eram estimulados a pintar tomando por base obras
da Renascença, a partir de originais trazidos pelos religiosos ou
de reproduções monocromáticas impressas nos livros de igreja,
e outros. As próprias cores tinham significados, representando
virtudes ou sentimentos determinados. Alguns artistas, todavia,
levados por sua interpretação simples dos eventos, transferem
essa ingenuidade para os quadros. Assim, encontramos na arte
sacra, já no século XVII e XVIII, esplêndidos exemplos de pintura religiosa com forte teor ingênuo, imprimindo um clima de
brasilidade a uma arte copiada dos padrões clássicos europeus.
No Rio de Janeiro vemos Leandro Joaquim (c. 1738 - c.
28
1798) documentando a paisagem urbana em telas de excepcional valor iconográfico. Embora algumas pareçam ter sido parcialmente copiadas de telas de um pintor e cenógrafo seu contemporâneo, João Francisco Muzzi29, não deixam de ter grande
importância pelo registro urbano e paisagístico que, através delas, chegou até nós, e por uma transfiguração ingênua e poética
com que seu estilo pessoal impregnou os temas retratados.
Em Piracicaba teremos, já na primeira metade do século XIX (desde 1845), Miguel Dutra (1810-1875), identicamente
fazendo importante registro iconográfico de forte teor ingênuo,
continuado por Joaquim Dutra, Mário Thomazi e alguns outros
28
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Pintor, cenógrafo e arquiteto. Nasceu e viveu no Rio de Janeiro. Suas obras mais famosas são
as telas elípticas pintadas para decorar um dos pavilhões do Passeio Público do Rio de Janeiro.
Seis dessas telas sobreviveram e encontram-se no Museu Nacional de Belas Artes (MNBA).
João Francisco Muzzi (séc. XVIII - 1802), pintor, cenógrafo e ilustrador ítalo-brasileiro. Foi
cenógrafo da Casa de Ópera no Rio de Janeiro.
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Manoel Rodrigues Lourenço | A balsa do Anhembi | década de 1930

artistas da região. Para exemplificar uma fase ingênua de um artista que se realizou no realismo erudito, uma pintura de Manoel
Rodrigues Lourenço (1901-1987). Mostra um vigoroso conteúdo
ingênuo que se abrandará, sem nunca desaparecer por completo,
em anos posteriores. Isto se deve ao fato de o artista ter adquirido técnica mas não ter intelectualizado em excesso sua pintura,
graças à sua espontaneidade inata, às suas vinculações à música
sertaneja, ao folclore e aos costumes ribeirinhos. Note-se neste
quadro de Manoel Rodrigues Lourenço (A Balsa do Anhembi - c.
1931) o detalhe dos iguapés descendo o rio Tietê, a importância
dos cabos de aço da balsa, a minuciosidade com que estão representadas a embarcação, a casa, as cercas. A relevância atribuída
aos iguapés e aos cabos de aço que implicam em flagrante desproporção de dimensões. Esta, contrapondo-se a uma delicada
meticulosidade na representação da balsa, confere um clima excepcional a este trabalho, certamente um precioso registro iconográfico do Anhembi na década de 1930.
Abordaremos, a seguir, a obra dos principais artistas que
integram o realismo ingênuo da Escola de Piracicaba.
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Os artistas do Realismo Ingênuo
O realismo ingênuo, na região de Piracicaba, é representado por um número significativo de artistas, entre eles se
destacando na pintura Miguel Arcanjo Benício d’Assumpção
Dutra (1810-1875), Joaquim Miguel Dutra (1864-1930), Mário Thomazi (1895-1974), Manoel Rodrigues Lourenço (19011987), Fortunato Losso Netto (1910-1985) e Clemência Pizzigatti
(1935-2009); na escultura, Laureano Oliveira Dorta (1903-1975)
e Miguel Arcanjo Benício Dutra (1810-1875), já citado. Diversos outros artistas regionais praticaram este gênero de arte em
Piracicaba. Contudo, permanecem obscuros pela falta de informações a seu respeito ou pela perda ou dispersão de sua obra,
como é o caso de Barafon30; outros, por terem exercido sua arte
de maneira bissexta, irregular e, talvez pela insegurança a respeito de sua obra, haverem dado a seus trabalhos um destino que se
encarregou de escondê-los.
Alguns artistas piracicabanos devem ainda ser considerados paralelamente aos nomes do realismo ingênuo. Foram pintores de parede que entremeavam sua pintura artesanal a outras
pinturas murais, em madeira ou telas, representando paisagens
do rio ou cenas de calçadas imaginárias, mas compostas com elementos de sua experiência real no tocante à flora, fauna, tipos
de barcos, armas, vestimentas locais. Estes artistas ficarão provavelmente esquecidos por muito tempo. Mas quando o espaço de
tempo entre a produção de suas obras e o seu reestudo se tornar
30

30

“um imigrante italiano, chamado Giacomo Barafon, paisagista e pintor de cenas pitorescas
da época do Império que, em Piracicaba, desenvolveu atividades artísticas (...). Mudando-se
já idoso para São Paulo, deixou alguns dos trabalhos para os filhos que, encontrando-se com
Ernesto Thomazzi, entregaram-lhe os desenhos.” (Cecílio Elias Netto, Memorial de Piracicaba,
Jornal de Piracicaba/ UNIMEP: 2000; também disponível on line: www.aprovincia.com.br/
memorial-piracicaba/galeria)

Guido Tardivo | Caçada de marrecas | óleo sobre madeira

significativo a ponto de as mesmas virem a possuir importância
documental, então algumas obras preservadas de alguns desses
artistas virão a ocupar seu lugar merecido na história da expressão artística regional. Como exemplo destes artistas citaremos
Guido Tardivo, falecido na década de 70 (e que se encarregou
de destruir com suas próprias mãos a maior parte de seus trabalhos). Fenômeno semelhante ocorre com Ciro de Oliveira (1948)
que, embora apresente uma pintura profundamente ingênua e
imaginária, exibe em sua temática lendas da região de Piracicaba.
Trataremos a seguir de cada um dos artistas do realismo
ingênuo piracicabano.
Miguel Dutra (1810-1875)
Miguel Arcanjo Benício da Assumpção Dutra (Itu,
15.8.1810 – Piracicaba, 22.9.1875)31 se constitui não só no tronco
do realismo ingênuo regional, como é também o ponto de partida do movimento artístico piracicabano.
Para compreendermos a obra de Miguel Dutra e seu real
significado, devemos nos reportar à sua época e à sua realidade
31

Algumas fontes apontam o nascimento do pintor 2 anos mais tarde: em 15 de agosto de 1812.
Vide: Velloso, Augusto Carlos Ferreira: “Os Artistas Dutra: oito gerações”; Edição Sociarte/
Imprensa Oficial; São Paulo: 2000, p. 22. Também: Pfromm Netto, Samuel: “Dicionário de
Piracicabanos”; Edição IHGP; Piracicaba: 2013”, p. 213.
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histórica, geográfica e sócio-cultural. De origem simples, Miguelzinho aparece como um espírito vivo e inquieto, absorvendo nessa
época culturalmente limitada dos lugares onde viveu, os germes
iniciantes e tímidos de um florescimento artístico. É um jovem
que se empolga com o aprendizado e pouco a pouco se desenvolve
em diferentes campos como o entalhe, a construção, a música32, o
desenho, a pintura, a imaginária sacra, a preservação da memória
cultural no artesanato, na arte, na ciência33, tudo isso temperado
por um caráter de bondade e filantropia que norteiam sua vida
dentro da comunidade34. Iniciando-se nesses domínios, em parte
recebendo alguns conhecimentos de contemporâneos seus e desenvolvendo-se através do autodidatismo, sua evolução apresenta
dois vetores atuando concomitantemente.
Por um lado vemos sua inquietude e sede de aprendizado
e por outro, a necessidade da comunidade, então culturalmente
pobre, de um elemento que lhe possibilite o preenchimento de
suas carências básicas no campo da expressão artística. Não podemos, portanto, esperar do artista a excepcionalidade em cada
campo. Ele será, antes de tudo, um ser humano que, rico de talentos naturais, responderá ao seu apelo interior de crescimento nos
diversos domínios onde exerceria suas múltiplas atividades35, es32

33

34

35

32

Foi compositor, tendo composto duas missas e um hino tocado na visita do imperador D. pedro
II à Itu, em 1846. Além disso, foi organista e construtor de instrumentos musicais, inclusive o
primeiro órgão da Igreja de Nossa Senhora da Boa Morte, em Piracicaba, é de sua autoria.
“Artista plástico dotado de talento polimorfo, foi escultor, pintor, ourives, organista,
compositor, poeta, literato, fabricante de pianos e órgãos, arquiteto, construtor, museólogo,
carpinteiro, marceneiro, entalhador” (Pfromm Netto, Samuel: “Dicionário de Piracicabanos”;
Edição IHGP; Piracicaba: 2013”, p. 213).
“Acudia sempre os mais necessitados. Era mesmo um caridosoconvicto, tudo fazendo para
minorar o sofrimentodos mais carentes.” (Velloso, Augusto Carlos Ferreira: “Os Artistas Dutra:
oito gerações”; Edição Sociarte/ Imprensa Oficial; São Paulo: 2000, p. 34).
“Carpinteiro, marceneiro, entalhador, pintor, organista, construindo também instrumentos,
esculpindo imagens infelizmente em parte desaparecidas, e ao mesmo tempo, recolhedor de
esmolas, percorrendo a cavalo as redondezas de Piracicaba e vilas circunvizinhas, oferecendo
imagens, seus desenhos, nichos, em trocas carinhosas.” (Bardi, Pietro M.; “Miguel Dutra”,
Museu de Arte Assis Chateaubriand; São Paulo: 1981, pp. 85-86).
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tas sempre executadas em conjunto. Nossa análise deverá sempre
levar em conta este conjunto, porque não podemos desvincular o
artista de sua formação humana, seu desenvolvimento artístico e
a expressão de sua obra no seu todo.
Sob este prisma, o trabalho de Miguel Dutra é de grande significação, e seu talento não se esgota em um simples artigo36. Parece-nos, portanto, importante focalizá-lo globalmente e
acrescer este pequeno estudo da análise rápida de parte de sua
obra iconográfica regional, sendo a sua obra no sentido mais
amplo revista mais tarde com maior profundidade. Poderemos
assim possibilitar melhor entendimento de seu papel no desabrochar artístico regional e mostrar que a principal característica
de Miguelzinho Dutra, a par com seu talento, foi a preciosidade
espontânea em desenvolver-se num meio carente de recursos,
lançando, apesar de suas limitações, uma base sólida sobre a qual
cresceram manifestações artísticas que conservaram seu caráter
regional autêntico.
Originário da cidade de Itu, exerceria seus trabalhos inicialmente ali e nas circunvizinhanças até 1844, quando se transferiria para Piracicaba37, convidado a ocupar-se das obras da
Igreja Matriz local. A princípio entalhador, logo se transformaria
no seu mestre de obras.
36

37

É importante destacar ainda um talento pouco conhecido: o de escritor. No ano de 1847,
Miguel Dutra escreveu um diário de anotações entitulado “Livro da Boa Morte” ou “Depósito
de Trabalhos”, nele o pintor e escritor anota pormenorizadamente todas as suas impressões
de locais visitados, igrejas, prédios, personagens importantes da época, descrições naturalistas
sobre a fauna e a flora e registrou suas composições musicais. E hoje constitui um notável
documento de registro histórico que mereceria ser apropriadamente editado e publicado.
“Em 1844, Miguelzinho transferiu-se com sua família para Piracicaba. Nesta cidade sua obra
avulta. (...) Nas atas da Câmara Municipal de Piracicaba (1844), consta a vinda do artista
para esta cidade, como convidado oficial do Prefeito e da Câmara, com todas as despesas
de transporte pagas, tanto para si como para sua família. Este interesse das autoridades
pela sua colaboração no meio piracicabano fala bem alto da sua capacidade profissional.”
(Dutra, Archimedes; “A Contribuição de Piracicaba na arte nacional”; Tese de Doutoramento
apresentada na ESALQ/USP; Piracicaba: 1972, pp. 36-37)
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Miguel Dutra | Cidade de Itu (ca. 1845) | óleo sobre papelão | acervo do Museu Prudente de Moraes

Durante o tempo em que o artista viveu em Itú, são
de importância principalmente os trabalhos sacros que executaria desde a adolescência, registros de personagens da comunidade, familiares e tipos do povo. Algumas biografias38
referem ter mesmo trabalhado com Padre Jesuíno do Monte
Carmelo39 na decoração de igrejas de São Paulo. Tal informação não é, porém, correta já que, ao falecer aquele artista sacro, Miguelzinho contava apenas 9 anos. Desde 1831 (contando
com 21 anos)40 conhecemos aquarelas suas que nos mostram
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aspectos documentais na fixação da atmosfera real que
impregnava a vida de Itu, seus
personagens mais conhecidos
e outros do povo, e certamente
as igrejas daquela cidade terão
se beneficiado de seu talento
como decorador e entalhador.
Aos 34 anos41 vem estabelecer-se em Piracicaba42.
Era uma vila pequena da Província e, sem dúvida, apresenMiguel Dutra | Cego com Criança (Piracicaba, 1845)
tava muito mais limitações que
aquarela sobre papel | acervo do Museu Paulista
Itu, muito mais antiga, rica e
com mais recursos nos diversos
campos da atividade humana. Para termos uma idéia mais exata da Piracicaba de então, reproduzimos aqui a planta da então
Vila Nova da Constituição, nome anterior de Piracicaba, feita em
10 de agosto de 1822, portanto duas décadas antes da vinda de
41

38

39

40
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Sobre esse tópico vale citar Pietro Maria Bardi: “É de se descartar a notícia veiculada por
alguns estudiosos e registrada no ‘Delta-Larousse’, qual a de que Miguelzinho trabalhou com
frei Jesuínoem decorações de igrejas, isto por evidentes razões de datas” (Bardi, Pietro M.;
“Miguel Dutra”, Museu de Arte Assis Chateaubriand; São Paulo: 1981, p. 34).
Frei Jesuíno de Monte Carmelo, nome religioso de Jesuíno Francisco de Paula Gusmão, nascido
em Santos, em 1764 e falecido em Itu, em 1819, quando Miguel Dutra tinha apenas 9 anos
incompletos de idade. Mas é certo que, ainda criança, teria conhecido o Frei Jesuíno, já que
este é o autor da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, em Itu, cidade que Miguel Dutra nasceu.
Essa informação parece imprecisa, ou a data estaria grafada erroneamente na
publicação original e o Autor, na verdade, estaria se referindo ao ano de 1841, quando
o pintor contava com 31 anos (e não 21 anos), pois as primeiras séries de aquarelas de
Miguelzinho Dutra se referem a vistas que ornam a planta de 1841 de Rufino Belisário
e Costa, constituindo-se um dos mais antigos documentos iconográficos conhecidos
na capital paulista. Todas as demais aquarelas, inclusive as que retratam pessoas e
costumes do interior paulista, são posteriores a 1841 e estão todas (num total de 52
aquarelas) no acervo do Museu Paulista da Universidade de São Paulo. (Nota do Editor)

42

32 anos, se considerarmos seu nascimento em 1812, segundo alguns biógrafos. Vide:
“Tinha 32 anos de idade quando, juntamente com a esposa, passou a residir e trabalhar em
Piracicaba, contratado para executar trabalhos de entalhe na igreja matriz” (Pfromm Netto,
Samuel: “Dicionário de Piracicabanos”; Edição IHGP; Piracicaba: 2013”, p. 213). Vide também:
“Aos 15 dias do mês de agosto de 1812, na cidade de Itu, vem ao mundo Miguel Archanjo
Benício Dutra, o “Miguelzinho”. (Velloso, Augusto Carlos Ferreira: “Os Artistas Dutra: oito
gerações”; Edição Sociarte/ Imprensa Oficial; São Paulo: 2000, p. 22).
Mais uma vez, elucidativo o texto do Professor Pietro Maria Bardi: “A biografia leva-nos agora
a Piracicaba: Miguelzinho é chamado a trabalhar naquela cidade para executar serviços na
Matriz. Esta obra passava, em 1844, pelas vicissitudes inerentes a tais iniciativas. Lê-se no
‘Livro de Ofícios de 1839 e 1855’, um longo requerimento dirigido ao Presidente da Província,
lembrando que a Câmara Municipal tinha pedido à Assembléia que, no orçamento de 1844,
se inserisse a proposta de uma lei fixando “alguma quota para a obra da igreja Matriz desta
Vila, ela atendendo esta urgente necessidade” (...) O ofício informava que, poara executar
o retábulo, foi chamado um entalhador “de outra povoação, que foi preciso mudar-se
para esta Vila com sua família”. O entalhador era Miguelzinho. Nas atas consta a vinda de
Miguelzinho como convidado oficial do prefeito, pagas as despesas de trasladamento.” (Bardi,
Pietro M.; “Miguel Dutra”, Museu de Arte Assis Chateaubriand; São Paulo: 1981, pp. 78/80).

35

O Realismo Naturalista da Escola de Piracicaba

Miguelzinho. A planta que reproduzimos não é a original, cujo
paradeiro desconhecemos. É, no entanto, a cópia desta executada
por uma aluna do Colégio Piracicabano, de nome Sônia, em 1966,
que teve o original em mãos para copiá-lo. Este trabalho escolar está guardado na Universidade Metodista de Piracicaba. Não
é necessário que o comentemos, a singeleza desta planta urbana
fala por si, mostrando-nos que Piracicaba estava ainda bem próxima de seus começos. Note-se, entretanto, a regularidade da disposição das ruas e a representação da Igreja Matriz da época, com
uma só torre e, embora representada de modo simples, fornecendo uma idéia da sua arquitetura. Atuando em Piracicaba, não só
documentaria a paisagem urbana e rural, tipos populares locais,
festas da região e a arquitetura da época, como ainda viajaria com
frequência para outras localidades, sobretudo da Província de São
Paulo, registrando igualmente esses aspectos em São Paulo, Campinas, Itu, Porto Feliz, Sorocaba, Santo André e outras pequenas
vilas não identificadas em suas aquarelas. O Museu Paulista da
Universidade de São Paulo guarda uma preciosa coleção de aquarelas de sua autoria. O Professor Pietro Maria Bardi, diretor do
Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, em excelente
livro intitulado “Miguel Dutra” e editado por aquele Museu, publicou 52 aquarelas de Miguelzinho, obra de que nos valemos para
reprodução de alguns trabalhos do artista ituano. O estudo realizado pelo Professor Bardi, analisa profundamente a vida e a obra
de Miguel Dutra, num trabalho sério que abrange a importância
do artista na arte da Província de São Paulo e na sua contribuição
à arte brasileira como um dos precursores da arte nacional.
Sua atuação foi notória, sendo registrada na época por
historiadores como A. Emílio Zaluar43 e Affonso D’Escragnolle
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Taunay, e pelo naturalista suíço o Barão Von Tschudi44. Posteriormente, escreveram a seu respeito Brasílio Machado, Mário de Andrade, Luiz Castanho Taques de Almeida, João Chiarini, Leandro
Guerrini, Archimedes Dutra, Flávio Toledo Pizza e diversos outros.
Entre os muitos trabalhos de documentação paisagística
realizados por Miguel Dutra no período de 1831 a 187445, citaremos as aquarelas retratando em São Paulo a Praça do Palácio
do Governo e a Igreja do Colégio dos Jesuítas, a Catedral Imperial, a Igreja do Carmo, o Convento da Luz; em Itu, o Panorama
da cidade, o Salto, o Porto do Góes; um sítio em Porto Feliz; o
Salto de Votorantim; a Fazenda do Monte Alegre e a Fazenda do
Corumbataí, em Piracicaba; as Ruínas de Santo André da Borda
do Campo. Entre os retratos pintados lembraremos o de seu pai,
Thomaz da Silva Dutra, o de Antonio Veloso, o do Capitão-Mór
de Itu Vicente da Costa Taques Góes e Aranha, Padre Elias do
Monte Carmelo e José Cabeça.
Esculpiu ainda os retratos do Padre Feijó, Padre Elias
do Monte Carmelo e Francisco Paulo Souza. Entre os temas
folclóricos e registros de tipos populares lembraremos as aquarelas retratando a Bandeira do Divino, Cego guiado por um
preto, Cego com criança, Pedinchão. E na escultura sacra, o
Divino Espírito Santo do púlpito da velha Matriz de Santo Antonio em Piracicaba, uma imagem de São Benedito em Capivari, uma Nossa Senhora da Conceição (da coleção de João
44

45
43
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Johann Jakob von Tschudi (1818-1889), barão e naturalista suíço que esteve em visita à
Piracicaba em 1860, segundo o historiador Guilherme Vitti. Em sua visita assim descreveu
Piracicaba: “é uma cidadezinha com o aspecto de extensa aldeia, com muitas casas espalhadas.
Quando perto, porém, a povoação é cerrada, moldurada por uma série de risonhas casas de
campo, no meio de magníficos laranjais e bananais”. Mas o que o interessou mesmo foram as
aquarelas e o trabalho de Miguelzinho Dutra quando as conheceu visitando as obras da Igreja
da Boa Morte: “esse artista teria conquistado renome se tivesse tido uma educação adequada
na Europa” (Apud in: “Reisen Durch Süd Amerika”, “Viagem às Províncias do Rio de Janeiro e
São Paulo”; Martins Editora, São Paulo:1976).
Em verdade, trata-se do período de 1841 a 1874.

Registrado na obra “Peregrinações pela Província de São Paulo (1860-1861)”.
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Miguel Dutra | cidade de Itu | óleo sobre papelão | Acervo do Museu Prudente de Moraes

Dutra) e outras. Na arquitetura e decoração, diversas igrejas e
capelas, altares, catafalcos para missa campais, arcos festivos46.
Aqui reproduzimos três aquarelas de Miguel Dutra. A
primeira focaliza uma fazenda na margem esquerda do rio Piracicaba, domínio do Visconde de Monte Alegre e foi executada em
1845, portanto, logo após a transferência do artista para Piracicaba. Foi este o mais antigo registro iconográfico que encontramos,
feito por Miguelzinho da paisagem piracicabana e, por esta razão,
marcamos o início do Realismo Naturalista da Escola de Piracicaba em 1845. Feita à mão, encontramos a inscrição: “Monte Alegre. Fazenda na margem esquerda do rio Piracicaba. Domínio
do Visconde deste nome tirada em 1845. M.A.B.A. Dutra”. A segunda aquarela, realizada em 1847, após a vinda de Miguelzinho
para Piracicaba, retrata o local da proclamação da Independência do Brasil, mostrando um marco e um pavilhão aí existentes
nessa data. Inscrito à mão: “(1847) Vista do Ipiranga, lugar onde
foi proclamada a Independência do Brasil (em São Paulo)”. A terceira retrata uma cena da Festa do Divino Espírito Santo, com
46

38

Estes três últimos parágrafos não constam da publicação feita no Jornal de Piracicaba, em 12
de maio de 1985, porém, constam dos originais datilografados deixados pelo Autor.
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Miguel Dutra | Vista do Ipiranga em 1847 | aquarela sobre papel | acervo do Museu Paulista

Miguel Dutra | Festa do Divino Espirito Santo | aquarela sobre papel | acervo do Museu Paulista

suas bandeiras, tipos de época, instrumentos e vestuários, não
sendo possível identificar o exato local de onde teria sido tomada.
Temos a salientar na obra iconográfica de Miguel Dutra,
quanto à fatura de suas aquarelas, uma singeleza impregnada de
poesia, simplicidade que não esquece detalhes nem a fidelidade ao
real, em composições equilibradas onde o desenho prima pela clareza e objetividade. Seus tons são delicados e colorem o desenho de
forma sóbria. A preocupação da documentação é evidente em seus
trabalhos, deixando ainda claro seu interesse pela arquitetura e pelos acidentes geográficos, executados minuciosamente. As limitações de ordem técnica, ao contrário de prejudicarem seu trabalho,
39
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Sua inquietude sadia o levou a exercer um papel de relevância na
sociedade em que viveu, o qual, por sua extrema autenticidade,
tenderá sempre a ser mais e mais valorizado. Seu caráter forte e
bom, sua atuação caridosa, participante e filantrópica, unem-se a
sua obra de maneira profunda e coerente. A Escola de Piracicaba se baseia em um fundamento sólido que possibilitou a evolução de um movimento artístico autêntico e de real importância.
Miguel Benício Dutra | Fazenda Corumbataí, Piracicaba | aquarela sobre papel | acervo do Museu Paulista

dão a ele um clima peculiar de simplicidade e ingenuidade que
retrata fielmente a vida calma de uma sociedade regional culturalmente iniciante. Seus tipos populares são imagens reais da vida
humana da comunidade. E a inexistência de recursos de documentação fotográfica nesse tempo, amplia ainda mais a importância de
seus registros. Sua obra abrange a construção de igrejas e capelas,
notadamente a Igreja da Boa Morte em Piracicaba47, o trabalho
de entalhe, decoração, a escultura de fidelidade sacra, a pintura, o
desenho, a aquarela, o registro documental, a preservação da memória cultural através de um museu domiciliar por ele criado48.

47
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Nessa Igreja se encontra seu túmulo: “Miguelzinho foi sepultado no interior da Igreja de
Nossa Senhora da Boa Morte, de Piracicaba, cujos restos mortais repousam no ângulo direito
da nave principal dessa Igreja, junto da capela-mor, sem que haja nesse ponto uma lápide,
sequer, fazendo lembrar a presença do seu benemérito idealizador, fundador e sacrificado
construtor!” (Dutra, Archimedes; “A Contribuição de Piracicaba na arte nacional”; Tese de
Doutoramento apresentada na ESALQ/USP; Piracicaba: 1972, p. 47)
Emílio Zaluar esteve nesse museu privado em 1860 e assim o descreve: “Na casa de morada
deste ilustre cidadão há uma sala onde seu dono tem reunido, em uma espécie de museu,
grande cópia de objetos raros e curiosos. Ao lado de magníficas cristalizações e grande número
de amostras mineralógicas encontram-se pinturas, desenhos, gravuras, miniaturas, peças raras
de fundição, armas e utensílios dos indígenas, armaduras antigas, preciosidades numismáticas,
peles de serpentes, ossadas de animais e finalmente os elementos desordenados de um mundo
em miniatura” (in: Perigrinação pela Província de São Paulo (1860-1861)). Pietro Maria Bardi
completa ainda: “Tratava-se de um dos primeiros gabinetes de história natural e de objetos de
arte, talvez mais interessantes do que no Rio de Janeiro seria a “Casa dos Pássaros’” (Bardi,
Pietro M.; “Miguel Dutra”, Museu de Arte Assis Chateaubriand; São Paulo: 1981, pp. 103/104).

Joaquim Dutra (1864-1930)
Joaquim Miguel Dutra (Piracicaba, 1864-1930)49 é, sem
dúvida, o mais poético e autêntico expoente do realismo ingênuo
piracicabano. Foi pintor, decorador, musicista50.
Inicialmente, a atividade de Joaquim Dutra se concentrou na pintura de paredes, como profissão51. E, dentro dela, a
pintura decorativa tão usada na época, enriquecendo as paredes
com elementos de decoração pictórica. Embora nascido em 1864,
os trabalhos de pintura paisagística que conhecemos de autoria
de Joaquim Dutra aparecem no início do século52, a maioria deles
nas décadas de 1910 e 1920. Isto nos faz supor que sua evolução
49

50

51

52

Joaquim Miguel Dutra é filho de Miguel Ângelo Buonarotti Dutra (1838-1914), violinista com
Carolina Dutra; portanto, neto de Miguel Benício d’Assunção Dutra.
Seguindo a tradição da família Dutra na música, Joaquim Dutra tocava ofclide, um instrumento
de sopro, antecessor do saxofone moderno, mas também compunha, boa parte das suas
composições musicais foram feitas em parceria com Erothides de Campos. Uma obra
conhecida é o Tango “A Guanchúma”, composto para piano.
No dia 05 de janeiro de 1899, Joaquim Dutra faz publicar um anúncio no jornal “Gazeta de
Piracicaba” em que participava “a seus amigos e fregueses que se incumbia de todo e qualquer
serviço de pintura de casas, a óleo, cal e aquarela, com decorações simples ou luxuosas;
forração a papel, assentamento de vidros ou caixilhos e quadros, tudo por preço muito
razoável. Rua Direita, 214”. (in: Guerrini, Leandro; “História de Piracicaba em Quadrinhos”, vol.
II; Edição IHGP/ Editora Equilíbrio; Piracicaba: 2009, p. 158).
Há, contudo, uma notícia de Leandro Guerrini, afirmando que, em 27 de janeiro de 1888,
“Joaquim Miguel Dutra havia oferecido ao órgão citadino uma de suas magníficas paisagens”
(in: Guerrini, Leandro; “História de Piracicaba em Quadrinhos”, vol. II; Edição IHGP/ Editora
Equilíbrio; Piracicaba: 2009, pp. 298-299).
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em direção ao registro iconográfico da paisagem de Piracicaba
foi um processo progressivo, seqüente à pintura e decoração de
paredes de capelas e residências.
Assim, temos registro de que Joaquim Dutra decorou
diversas igrejas em cidades paulistas, como São Carlos, Caconde,
Limeira e Capivari.
Aos poucos vão aparecendo vistas da Rua do Porto propriamente dita e do Bairro da Rua do Porto, do Salto de Piracicaba, do Rio Piracicaba, do Clube de Regatas e, em menor escala,
de outros recantos de Piracicaba e raramente outros temas. Notamos que, desde o início de sua pintura com temática paisagística,
a curva que o rio Piracicaba faz logo abaixo do Salto exerce um
fascínio sobre Joaquim Dutra. Ele a pintava obsessivamente53, variando pequenos detalhes.
Pintava com pigmentos secos dissolvidos em óleo. Eram,
às vezes, duas, três, cinco telas ao mesmo tempo54, o artista retratando o tema com variações, mas sem perder nunca a atmosfera
de lirismo intenso que impregna seus quadros. Aquele lirismo simples de um homem apreciador do belo, do bom, do saboroso, do
homem atento ao passar da vida. Algumas vezes, nem bem estavam secos os trabalhos e já Joaquim Dutra os ia vendendo aos conhecidos que encontrava. Isto feito, ia depois para o “Giocondo”55
53
54

55
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Há notícia de que tenha pintado mais de 4 mil quadros.
Conta-se que o pintor além de pintar várias telas ao mesmo tempo, as colocava no calor do
fogão para a tinta secar mais rapidamente, a fim de que pudesse vendê-los logo. (Apud in:
Velloso, Augusto Carlos Ferreira: “Os Artistas Dutra: oito gerações”; Edição Sociarte/ Imprensa
Oficial; São Paulo: 2000, p. 38)
Referência ao icônico Bar Giocondo, ponto de encontro da boemia piracicabana no início do
século, que ficava na Praça José Bonifácio, ao lado do restaurante Brasserie: “O Bar Giocondo
entrou para a história de Piracicaba como um dos mais tradicionais pontos de encontro da boêmia
e da vida artística piracicabanas. Pertencente à família de Giocondo Bandiera, o Bar Giocondo
localizava-se na antiga Praça da Matriz (atual Praça José Bonifácio), sendo quase vizinho de
parede com outro tradicionalíssimo bar, a Brasserie, fechada em 2006. No “Giocondo”, o poeta e
compositor Newton de Mello apresentou, pela primeira vez, a música “Piracicaba”, que se tornou
hino oficial de Piracicaba.” (Cecílio Elias Netto, Memorial de Piracicaba, Jornal de Piracicaba/
UNIMEP: 2000; também disponível on line: www.aprovincia.com.br/memorial-piracicaba/galeria).
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saborear sua cerveja, pagava para os outros, fruía o momento da
mesma maneira que o artista capta na tela aquele instante fugaz
em que se manifesta o apogeu do clima de seu trabalho. Joaquim
Dutra tinha o espírito de artista, o temperamento de artista, a
despreocupação comum a tantos artistas.
Essa é a atmosfera que vamos encontrar em seus quadros, partindo da realidade que o impressiona, deformada e
transfigurada poeticamente pela sua visão simples, vestidas com
o clima de sua emoção. Não podemos dizer, entre as centenas de
telas pintadas por Joaquim Dutra, quantas vezes o artista pintou
cada tema, quantas vezes os repetiu impelido pela obsessão do
registro ou pela necessidade de sua comercialização. Ainda não
vimos, entretanto, nenhuma tela deste pintor que não apresentasse aquela singeleza, aquela beleza plástica simples, sem artifícios,
aquela luz especial que ilumina seus quadros.
Vemos claramente em sua pintura uma caligrafia própria, um estilo regionalmente inconfundível; em sua temática a
ligação profunda e definitiva com o rio Piracicaba e com trechos
urbanos a ele adjacentes; no seu desenho, a necessidade do detalhe até o ponto de cumprir seu papel de registrar na tela aquele
clima do Bairro da Rua do Porto que tantos de nós conhecemos
e que foi impiedosamente reduzido a uma caricatura, se comparando à anterior complexidade dos seus relacionamentos, à
exiguidade de seus preconceitos, à heterogeneidade de seus habitantes, aos vínculos tão bem tolerados com a boemia da cidade,
ao dia-a-dia do rio, à exuberância dos peixes, à espontaneidade
dos pescadores, tudo isto perfazendo um clima único, especial,
irrecriável e irremedialvelmente perdido.
As cores têm valores baixos e tons próximos, a fatura
é limpa, a tinta cobrindo despreocupadamente o suporte como
a colorir o desenho, em composições onde o equilíbrio é ins43
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Joaquim Dutra | Vista da Rua do Porto (Piracicaba, 1924) | óleo sobre madeira

tintivo. A entonação climática é de muita paz, as águas calmas,
barcos de pescadores em movimentos ou “apoiados” no rio,
enquanto um ou outro acaba de chegar ao barranco do rio e
seu pescador está no exato momento saltando para terra firme. Dentro da visão simples do artista, cada elemento cumpre
seu papel, um pescador está pescando, outro voltando, outro
acaba de ancorar o barco, os passantes observam o rio, a chaminé da olaria solta fumaça, e o rio é o grande divisor do quadro, ajudado pelas casas humildes beirando o curso da água e
formando a Rua do Porto. Por detrás, os quintais, as chácaras,
montes e árvores compõem a paisagem num equilíbrio espontâneo e natural coroado por um céu tranqüilo. O ponto de observação utilizado pelo artista varia, mas a curva do rio está ali.
Repare o leitor nas três telas que registram a curva do
Rio. São de épocas próximas, 1924, 1926 e 1927. O rio e sua curva
são os únicos pontos intocáveis. Note como o artista simplifica,
em sua visão, o número de casas da Rua do Porto, sua posição e
seqüência. O relevo topográfico da região, no segundo e terceiro
planos, é interpretado de modo bastante livre. As duas palmeiras perto do clube de Regatas só aparecem em duas telas (1924
e 1927), sendo omitidas na de 1926. Na pequena curva da outra
margem do rio, vemos uma árvore isolada ou três. Ou é o Salto
44
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do Rio Piracicaba, com suas águas como um véu por cima das
pedras, seus pescadores com varas de pescar, o antigo Mirante, a
vegetação densa do bosque do Mirante, outro trecho devastado,
em parte, a pretexto de um progresso irresponsável.
Os quadros de Joaquim Dutra são sobretudo livres, daquela liberdade de interpretação que encontramos no realismo
ingênuo, onde o valor mais característico é a livre transfiguração
da realidade através do cristal da emoção, do lirismo, da visão
poética do artista, enfim, a impregnação do tema pelo clima interior do artista.
Joaquim Dutra, como seu avô Miguelzinho Dutra e
como Mário Thomazi, não fizeram sucesso em sua época. A
importância exagerada das regras de composição, da perfeição
do desenho, as exigências quanto à fatura, à “cozinha” de cores,
finalmente os critérios de erudição impostos pelo academismo,
fazia crer que artistas como estes eram pintores de segunda classe. Secundarizava-se a emoção em função do excesso de regras.
Hoje vemos o quanto estas restrições castraram a criatividade de
tantos artistas, que poderiam ter-se desenvolvido significativa-

Joaquim Dutra | Rua do Porto (1919) | óleo sobre tela | acervo do Museu Prudente de Moraes
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Joaquim Dutra | O Salto do Rio Piracicaba (1924) | óleo sobre tela

mente e contribuído de maneira notável à manifestação plástica.
Graças ao expressionismo que trouxe no seu bojo a redescoberta da emoção em todas as suas formas dentro da arte, é
que artistas como estes tiveram sua obra revista e analisada com
mais respeito, sendo-lhes atribuído o valor que lhes é devido. É
natural que numa região como a de Piracicaba, que apresenta certo isolamento em relação ao movimento artístico global observado no país e no mundo, esta reavaliação se faça num momento
tardio. Mas o tempo, certamente, mostrará que obras como a de
Joaquim Dutra e de outros resistirão ao tempo. Dentro de algumas
décadas, quando esse pseudo-progresso tiver cumprido sua ação
devastadora destruindo a paisagem, transformando os recantos
mais poéticos e encantadores em lugares quaisquer, matando o
legado da expressão mais pura e espontânea da alma humana e
convertendo-a num materialismo numérico e árido, aí então o
coração das pessoas sentirá a necessidade de prender esse vazio
com os registros remanescentes desse tempo cruelmente apagado,
e preencherá o frio de sua solidão graças à arte preservada de artistas como Joaquim Dutra.
Quem tiver quadros de Joaquim Dutra, tenha o cuida46
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do de remover-lhes respeitosamente o pó, de retirá-los eventualmente de trás dos armários e mandar restaurá-los. E se as telas
deste artista não tocar em seu coração, melhor vendê-las a quem
saiba apreciar e respeitar. Por que já passou o tempo em que esses
quadros feitos tão espontânea e despreocupadamente passavam
por manifestações plásticas sem grande importância. Daqui para
a frente eles serão o retrato de um mundo em desaparecimento
ou talvez já perdido, um espelho mágico onde uma Piracicaba
cheia de cicatrizes causadas por incessantes retalhamentos e envelhecida pela destruição de suas belezas, poderá ainda contemplar seu rosto de ontem.
Mário Thomazi (1895-1974)
Mário Thomazi, um dos mais destacados representantes do
realismo ingênuo regional na primeira metade do século XX, nasceu
em Piracicaba a 7 de fevereiro de 1895, aí falecendo a 22 de junho de 1974.
Sua inclinação pela arte manifestou-se cedo. Aos 14 anos
transferia-se para São Paulo (1909) e iniciava-se na pintura auxiliando seu irmão Ernesto [Thomazi]56 na decoração de templos
religiosos e teatros. Em seguida, permaneceu sob a direção dos
pintores Cesare Formenti57, Carlo De Servi58 e Adolfo Fonzari59, artistas italianos que se haviam transferido para o Brasil e
56

57

58

59

Ernesto Thomazi, pintor nascido em Veneza, em 1889, veio para o Brasil ainda quando criança
e fixou residência em Piracicaba, após viver algum tempo em São Paulo. Notabilizou-se mais
como decorador de teatros e igrejas, como o teto da antiga Igreja Matriz de Piracicaba (1914).
Faleceu em Santos, em 1942.
Cesare Alessandro Formenti (1874-1944), pintor italiano, especialista em aquarelas e vitrais,
chegou ao Brasil em 1890 e radicou-se em São Paulo e veio a falecer no Rio de Janeiro onde
mantinha um atelier de vitrais.
Carlo De Servi (1871-1947), pintor e decorador italiano, chegou ao Brasil em 1896, radicandose em São Paulo e depois no Rio de Janeiro.
Adolfo Fonzari (1880-1959), pintor e decorador italiano, vem ao Brasil desde cedo e em 1900
estuda com Oscar Pereira da Silva no Liceu de Artes e Ofícios.
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executavam trabalhos de
decoração de igrejas, de
teatros e fabricação de vitrais. Por esta razão, seus
trabalhos de decoração e
de planejamento de vitrais
apresentam um nível de
erudição bem superior ao
das paisagens e figuras tomadas do natural, onde se
faz presente um grau significativo de ingenuidade,
Mário Thomazi | A morte do passarinho (1912) | óleo sobre tela
espontaneidade e lirismo.
Aos 17 anos executa seu primeiro trabalho, o cenário do Salão de Festas do Asilo
da Imaculada Conceição, em Descalvado (SP), e a seguir a decoração do Teatro Íris de Piracicaba60. Desta mesma data é a pintura
que aqui reproduzimos “A Morte do Passarinho” (1912), onde podemos ver claramente um forte conteúdo de ingenuidade na composição e na atitude de cada figurante, nos detalhes da gaiola e da
pequena ave, e certa dureza no movimento das figuras, o que não
chega a prejudicar o clima trágico-poético do quadro.
Voltando a trabalhar com seu irmão (Ernesto Thomazi),
decora o forro da capela-mór da antiga Igreja Matriz de Piracicaba em 1914 e a Igreja Matriz de Botucatu (SP). Desta data até
1925, decora sozinho as igrejas de São Manoel e de Pirassununga,
a capela do Santíssimo Sacramento de Rio as Pedras, o Teatro Íris
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e o pano de boca do Teatro Santo Estevão de Piracicaba61. Executa ainda trabalhos de cenografia para campanhas teatrais.
É na década de 1910 que Mário Thomazi começa a interessar-se pelo registro da paisagem, sobretudo urbana de Piracicaba. Os primeiros registros são aquarelas copiadas de antigos
desenhos de Barafon62. Temos poucas informações a respeito deste artista que veio com a imigração italiana e chegou a Piracicaba
no final da década de 1880, aí desenvolvendo algum trabalho de
registro paisagístico. Transferiu-se, no início do século para São
Paulo levando esses desenhos, muitos dos quais foram por ele
oferecidos a Ernesto Thomazi (1889-1942), de quem se tornara
amigo. Foi deste modo que Mário Thomazi tomou conhecimento
deles e pode executar pequenas aquarelas retratando o fim do
século em Piracicaba, baseadas nos desenhos de Barafon. Localizamos sete aquarelas executadas a partir desses desenhos. Aqui
reproduzimos uma que mostra a Praça José Bonifácio, com data
de 1890, portanto, anterior ao nascimento de Mário Thomazi,
que teve o cuidado de assinar ao inverso: “IZAMOT” e registrar
no verso “aquarela executada a partir do desenho de Barafon”.
Embora realizadas a partir da obra de outro artista, essas aquarelas não deixam de ter grande valor, porquanto reproduzem registros importantes da iconografia piracicabana e, principalmente,
pelo fato de os desenhos que Barafon ofereceu a Ernesto Thomazi
terem sido perdidos após a morte deste.
Em 1914, aos 19 anos, Mário Thomazi documenta “A
61

62
60
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O Teatro Íris, na verdade, ficava na cidade de São Pedro-SP.

Essa informação é imprecisa, pois, na verdade, o pano de boca do Teatro Santo Estêvão, de
Piracicaba, foi feito pelo seu conterrâneo e amigo, o artista Joaquim Miguel Dutra, segundo
constam várias fontes. Nesse sentido vide: Cecílio Elias Netto (in “Memorial de Piracicaba”;www.
aprovincia.com.br/memorial-piracicaba/galeria); também Ruth Sprung Tarasantchi (in: Pintores
Paisagistas: São Paulo 1890 a 1920. São Paulo: Edusp: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo,
2002. p. 168) e Enciclopédia Itaú Cultural (in: http://enciclopedia.itaucultural.org.br).
Referência ao pintor italiano Giacomo Barafon, que esteve em Piracicaba por volta de 1880.
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Mário Thomazi | Rua do Porto (1914) | óleo sobre papelão

Rua do Porto”, incluindo no terceiro plano uma interessante tomada da paisagem urbana de Piracicaba; no primeiro plano percebemos uma atmosfera bucólica dada por algumas vacas soltas
na rua e por alguns coqueiros; o segundo plano mostra alguns
passantes e aspectos da Rua do Porto e do Rio Piracicaba. Em
1917 realiza outro importante registro, “O Carnaval de Piracicaba no seu sesquicentenário”, certamente sua obra mais importante. Datam também de cerca de 1920 duas telas que aqui reproduzimos, a “Curva do Rio” e a “Antiga Capela do Aleixo”, ambas de
pequenas dimensões, mas de grande importância documental. A
“Curva do Rio” apresenta uma deformação poética excepcional
desse recanto e é um dos pontos altos entre as obras de Mário
Thomazi.
Em 1926 decora o Santuário do Bom Jesus de Iguape
juntamente com seu irmão Ernesto Thomazi. Desta data até 1970
intensifica seu trabalho como pintor decorador e atua não só em
São Paulo, mas ainda em Minas Gerais e Paraná. Citaremos em
1927, a pintura interna da igreja matriz de Bom Jesus dos Perdões; em 1929, a decoração do forro da igreja do Bom Jesus de
50
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Mário Thomazi | A Curva do Rio (Piracicaba) (ca. 1920) | óleo sobre tela

Mário Thomazi | Antiga Capela do Aleixo (década de 1910) | óleo sobre tela

Piracicaba e em 1930, a da sede da Sociedade Italiana do Mútuo
Socorro em Piracicaba; a pintura da igreja da Imaculada Conceição de Piracicaba (1932) e a da Igreja Matriz de Rio das Pedras
(1934), de Tatuí (1936), Itapetininga (1937), Angatuba (1938);
em 1942 a da capela da Igreja de Santa Terezinha em Piracicaba;
a da Igreja Matriz de São Pedro (1943), Sorocaba (1944), Lindóia
(1948), Amparo (1950), Socorro (1952), Conchal (1958) e São
Simão. De sua autoria são também o projeto de decoração do al51
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tar-monumento e outros trabalhos artísticos do Congresso Eucarístico de Piracicaba (1944-45) e a pintura alegórica do altar-mór
da Igreja de Nossa Senhora da Assunção em Piracicaba (1948).
Reproduzimos aqui um projeto de pintura e decoração de uma
igreja que ainda não pudemos identificar.
Não sabemos quais dessas igrejas conservam ainda a
decoração feita por Mário Thomazi. Foi-nos possível observar
cerca de cinqüenta trabalhos remanescentes da obra deste artista, constando de aquarelas baseadas em desenhos de Barafon e outras, representando diversos aspectos da paisagem urbana e rural de Piracicaba, bico de pena, projetos de decoração
de igrejas e capelas, estudos para vitrais, telas a óleo retratando
paisagens de Piracicaba, Porto Feliz, quadros sacros, retratos e
outros temas. Temos referência de um retrato de Benito Mussolini, executado por Mário Thomazi, e adquirido pela condessa de
Ciano, sua filha, quando em viagem pelo Brasil em 1939. Duas
de suas aquarelas encontram-se reproduzidas no Almanaque de
Piracicaba organizado por Hélio Morato Krähembuhl, em 1955.

Mário Thomazi | Estudo para decoração de igreja | aquarela sobre cartão
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A seu respeito escreveu João Chiarini em
1963: “(...) conhecemos e
apuramos a sua sensibilidade e notamos como é capaz
de narrar a história de todas
as restaurações, decorações
e pinturas das igrejas onde
trabalhou. Sabe seu estilos,
as suas técnicas, a própria
história da igreja que é a essência da obra. (...) O imporMario Thomazi | antiga Igreja Matriz de Piracicaba
(ca. 1920) | Nanquim e aquarela sem papel
tante em Mário Thomazi é
que suas aquarelas traduzem
aspectos de Piracicaba no passado. É um documentário em cores vivas, autênticas, sem artificialismo, como a Matriz Velha, o
Largo do Bom Jesus, a Rua do Rosário, a Antiga Estação da Sorocabana, o Muro do Cemitério, a Antiga Capela do Aleixo. Os
seus bicos de pena seguem a mesma linha, é sempre a presença
de Piracicaba que ele tanto ama”63.
Distinguimos na pintura de Mário Thomazi duas atitudes distintas. A primeira se refere à pintura sacra, onde se guia
pelos modelos clássicos e tenta imprimir caracteres de erudição,
como que seguindo o exemplo de outras decorações religiosas;
nestes trabalhos o toque ingênuo aparece nas limitações da fatura
e algumas vezes na representação de objetos de uso corriqueiro
ou de aspectos da vegetação e vestimentas de personagens.
Já nas obras de concepção livre há todo um clima poéti63

Em artigo “As artes plásticas em Piracicaba”, publicado numa edição especial do jornal Folha
de Piracicaba, em 01 de agosto de 1963.
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co peculiar ao artista, como se esses trabalhos não tivessem outra
finalidade senão gratificar seu sentimento em relação aos temas
representados, ligados fortemente à sua emotividade pela terra
natal. É nessas telas que sua sensibilidade se liberta mais e nos
transmite uma atmosfera bastante fiel da Piracicaba de ontem,
simples, despojada de artifícialismos, com aquele sabor interiorano das pequenas cidades no início do século. Muitos trechos
documentados por Mário Thomazi já não existem naquela forma
e suas aquarelas e pequenos óleos são hoje o único registro que
delas podemos ter, já que este artista buscou antes pintar locais
simples que fugiam à magnificência e, dentro da sua singeleza, se
identificavam mais fortemente com sua alma sensível.
Boa parte de sua obra está ainda dispersa, em mãos de
colecionadores, amigos e familiares. É preciso, no entanto, que
este material seja devidamente pesquisado e analisado, para que
a contribuição de Mário Thomazi, não só à pintura, mas também
à documentação paisagística de Piracicaba, seja convenientemente valorizada.
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de idade. Contando apenas com visão monocular, dissera-lhe Joaquim de Mattos que jamais chegaria a dominar a perspectiva e
o volume.
Na impossibilidade de sufocar seu lado artístico, Lourenço dedica-se à moda de viola. Compõe, toca, interpreta. Participa da famosa “Turma caipira da RCA Victor”65. Falam do seu
talento de modinheiro e folclorista os 63 discos gravados pela
RCA Victor66 de 1929 a 1936, modas de viola cantadas pela dupla
Mandy (seu apelido)67 e Sorocabinha68.
Em 1930 conhece Frei Paulo de Sorocaba pelas mãos de
seu amigo João Adamoli, então já aluno do frade pintor. Frei Paulo ouviu atentamente o relato das restrições feitas por Joaquim
Bueno de Mattos às limitações visuais de Lourenço, mas preferiu
não endossá-las a priori, encorajando-o a pelo menos fazer uma
tentativa. E o fruto está aí. Dono de uma tenacidade e constância
invejáveis, Lourenço foi vencendo pouco a pouco as dificuldades.
Afinal já havia conseguido, mesmo com a prótese ocular, fazer o
serviço militar ludibriando o exame médico de seleção. E durante todo o período do serviço militar conseguiu executar todas as

Manoel Rodrigues Lourenço (1901-1987)
65

Manoel Rodrigues Lourenço tem hoje 84 anos64, pintando desde os trinta, graças a Frei Paulo Maria de Sorocaba, mestre
de tantos pintores na região. Anteriormente havia sido aluno de
desenho de Joaquim Bueno de Mattos (1879-1933) que o dissuadira de continuar no desenho e na pintura em razão de ter
Manoel Lourenço perdido acidentalmente uma vista aos 14 anos
64
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Esse texto foi publicado originalmente em 21 de abril de 1985, no Jornal de Piracicaba, época
em que o pintor, nascido na cidade de Anhembi, em 25 de janeiro de 1901, tinha 84 anos e
nesse mesmo mês de abril se realizava, na Galeria Colombo, uma exposição retrospectiva de
sua obra, de curadoria do crítico José Maria Ferreira. O pintor viria a falecer dois anos depois,
em 12 de março de 1987.
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O jornalista e escritor Cornélio Pires realizou o primeiro registro fonográfico do estilo sertanejo
ou caipira em 1929, que ficou conhecido como a “Turma Caipira do Cornélio”, que em poucos
dias de lançamento esgotou-se nas lojas. Por conta disso, a gravadora RCA-Victor interessouse pelo estilo novo e convidou o violeiro Mandy para montar um outro grupo intitulado
“Turma Caipira da Victor”, nascendo uma concorrência sadia entre os dois grupos e as
duas gravadoras. Já com inúmeros adeptos e crescendo a cada ano mais e mais, no final da
década de 20 começou a surgir as primeiras duplas como Mariano e Caçula, Zico e Ferrinho,
Sorocabinha e Mandy.
No final de 1929, a gravadora RCA Victor levou equipamentos e técnicos até Piracicaba para
fazer as gravações de cinco discos. A gravadora RCA Victor, acreditando no potencial da música
sertaneja de raiz, contratou Manoel Lourenço e Olegário de Godoy para formarem uma dupla,
que passou a gravar discos com o nome artístico de Mandy e Sorocabinha. Na verdade, foram
70 discos gravados com 140 músicas. O local das gravações foi na Escola Normal de Piracicaba
(atual Escola Sud Mennucci), que era então dirigida pelo professor Manoel Rodrigues Lourenço.
Manoel Rodrigues Lourenço sempre foi conhecido por seu apelido: Mandi (ou Mandy)
alcunha derivado do nome homônimo do peixe de água doce (pimelodus spp) que também
gostava de retratar em suas pinturas.
Nome artístico de Olegário José de Godoy (1895-1995), um dos mais importantes nomes da
música caipira de Piracicaba.
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funções sem que ninguém notasse sua limitação visual. Sua própria esposa só descobriu a prótese ocular sete anos após o casamento quando, ocasionalmente, ao tentar assustar o marido que
descansava na rede aproximando o dedo de seu olho esquerdo,
admirou-se de não ver reação alguma. Essa força de Lourenço o
acompanhará em suas múltiplas atividades, abrangendo desde o
magistério rural, o folclore, a música, a filatelia, a pintura, até a
política onde exerce consecutivamente as funções de vereador,
presidente da Câmara e Prefeito Municipal69.

Manoel Rodrigues Lourenço nasceu em Anhembi, em
1901 , época em que os peixes faziam mais movimento no rio
Tietê que os humanos no povoado. A vida era simples, o folclore
preservado, os eventos religiosos marcavam época com suas festas.
A festa do Divino e seus pousos eram celebrados com seriedade.
Nunca me esquecerei de uma vez que passei pelo Anhembi quando menino, no dia da festa do Divino, e me admirei vendo a quantidade de pessoas carregando
pedras como pagamento de
promessas, outras deitando-se no chão à beira do rio para
que os barqueiros do Divino
ao chegar passassem por cima
delas.
Este clima impregnou desde o início a pintura
de Lourenço, através de seus
temas preferidos, o sacro, a
paisagem urbana e rural, o
rio, o peixe, os eventos da vida
simples. Durante o aprendiManoel Rodrigues Lourenço
zado com Frei Paulo, o artista
Dourados (1977) | óleo sobre tela
absorveu a simplicidade do
franciscano traduzida nos seus quadros que mostram austeridade de cores, na fatura simples e sem artifícios. Progressivamente
sua técnica foi aprimorando, sem contudo o artista perder aquela
espontaneidade e singeleza, características suas.
Em suas telas afloram recantos do rio Piracicaba, cenas urbanas, temas rurais, paisagens bucólicas, santos e naturezas mortas

69
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Manoel Rodrigues Lourenço | Frei Paulo pintando (déc. 1930) | óleo sobre tela

Manoel Rodrigues Lourenço | Festa do divino (1976) | óleo sobre tela
acervo da Câmara Municipal de Piracicaba
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Exerceu o cargo de Prefeito de Piracicaba interinamente por apenas alguns meses do ano de 1962.

No dia 25 de janeiro de 1901.
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Manoel Rodrigues Lourenço | Piracicaba vista da Rua do Porto (1931) | óleo sobre papelão

onde o peixe e as frutas regionais entram como elementos constantes. A fatura é despojada, a pincelada inicialmente mais carregada
de matéria, sobretudo nas paisagens, mostra-se outras vezes cuidadosa e medida, apenas cobrindo o suporte com cores baixas e mesmo tímidas; a seguir torna-se meticulosa, muitas vezes seguindo
o mesmo sentido da interpretação visual dos elementos. O clima
conserva-se ingênuo, daquela ingenuidade que transplanta para a
tela somente o que emociona o artista. Ainda que o mesmo tema
possa ser repetido inúmeras vezes, em cada tela estará presente a
emoção de pintar uma Santa Ceia, um Salto de Piracicaba, a curva
do rio, os mandis no prato. O critério de correspondência entre o
motivo observado e a pintura executada, se é já tão importante na
pintura ingênua, podemos imaginar de que significado se reveste
para um artista que lutou para conseguir aplicá-lo a despeito de só
contar com uma visão. Nos seus trabalhos predominam os verdes
e os azuis, as cores baixas e os tons simples. Os valores tonais são
baixos, às vezes apagados, como se o pintor, em seu intento de reproduzir fielmente seus motivos, preferisse pecar pela prudência a
errar pela ousadia. O colorido é outras vezes singelo, retratando a
face interior do artista, que tem no teor ingênuo, direto e realista da
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sua manifestação plástica a sua maior qualidade.
Conquanto sua trajetória tenha sido pautada também
pela procura da aquisição da técnica pictórica (todo pintor ingênuo almeja intimamente pintar como o erudito), a intensidade
da vivência simples, do folclore regional, das modas sertanejas,
da frequencia aos barrancos de rio, e a convivência com o povo
simples, foram elementos marcantes de sua infância e juventude
e o preservaram de perder aquela expressão espontânea que caracteriza seus trabalhos despojados de cerebralismos.
Assim o artista interpreta sua arte: “Possuo estilo próprio, representando na tela o que de fato vejo, tanto no tocante ao
colorido quanto às formas. Sou minucioso, não tenho pressa de
concluir um trabalho e me importam muito os detalhes. Por isso
mesmo sou classificado por alguns artistas locais como primitivista e houve até quem me chamasse de primitivista diplomado”.
Lourenço expôs individualmente no Automóvel Clube
de São José do Rio Preto (SP) em 1957, e no Centro de Artes
Plásticas da Associação Paulista de Medicina (Casa do Médico
de Piracicaba) em 1978. Coletivamente expôs em todas as mostras do Salão de Belas Artes de Piracicaba desde 1953, diversas
vezes no Salão Paulista de Belas Artes e outros salões oficiais do

Manoel Rodrigues Lourenço | Estação da Paulista (1979) | óleo sobre madeira

59

O Realismo Naturalista da Escola de Piracicaba

interior do Estado, obtendo diversas premiações. Estes prêmios,
entretanto, são supérfluos.
A pintura de Lourenço não precisa deles. Ela não é competitiva, não é pretensiosa, não tem falsas vaidades. Num tempo
em que a sofisticação tantas vezes esconde a essência dos fenômenos, a obra deste pintor fiel à sua origem, denodada em seu
esforço para vencer a limitação física, coerente com seu espírito
simples, ingênua, impregnada de lirismo em sua deformação poética de realidade, livre de malícias, finalmente exuberante de fé
nas grandes pequenas coisas da vida, dá seu testemunho plástico
honesto e despretensioso e ocupa merecidamente seu lugar definitivo no cenário piracicabano das artes plásticas.
Laureano Dorta (c. 1903-1975)
Encontramos, com relativa freqüência, na história da
arte, artistas cuja necessidade de expressão plástica é tão intensa
e o desejo de registrar suas impressões vivenciais tão forte, que a
despeito de viverem muitas vezes à margem das facilidades técnicas propiciadas pelo aprendizado e pela erudição, desenvolvem
capacidades instintivas e progressivamente aperfeiçoadas na manifestação de sua interpretação estética do mundo. Geralmente
autodidatas quanto à técnica, sua percepção do universo que os
cerca também é simples, desprovida de grandes questionamentos
de ordem intelectual.
Graças a isto, conseguem registrar em sua arte instantes
profundamente humanos da vivência de seus personagens, estabelecendo em sua criação plástica um filtro fiel do palco da vida,
onde o cenário corresponde ao mundo circundante, os temas
obedecem à fenomenologia do quotidiano e os personagens se
caracterizam ou se distinguem por suas peculiaridades reais ou
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pelo exercício de atividades que chamam a atenção ou tocam a
emoção do artista.
Dentro do realismo ingênuo piracicabano, Laureano de
Oliveira Dorta (Piracicaba, ca. 1903 – Piracicaba, 21.10.1975) é
disto um exemplo perfeito. Completamente autodidata, desenvolve o modo mais próximo da representação da figura humana,
a sua retratação transporta tridimensionalmente para o volume escultural do barro. Da figura à sua representação, os únicos filtros intermediando a expressão plástica atuam na redução
dimensional dos modelos para suas pequenas esculturas e na
transfiguração poética que o escultor confere aos seus personagens, pela acentuação das características que impressionam a sua
sensibilidade de artista.
Sua obra cumpre uma função definida, a de registrar
materialmente ações dinâmicas da vida dos modelos, como se o
artista se preocupasse em aprisionar na matéria sólida a emoção
de um evento transitoriamente presenciado mas cuja riqueza vivencial faz vibrar sua emotividade, exigindo-lhe sua materialização através da fixação definitiva do momento.
Partindo da necessidade do registro, sua obra tenderá
sempre à representação minuciosa do fato, seu intuito será o da
fidelidade máxima ao clima da ação do modelo, o critério maior
será o da similitude entre o personagem e o seu retrato. A força
que o impele, a mais antiga de que se tem registro: “E Deus criou
o homem, formando-o do barro...”. O artista, portanto, repete
com suas mãos a obra incessante da criação, fixando no barro
não propriamente as criaturas, mas os instantes de seu percurso
nos caminhos da vida.
Laureano Dorta parece ter iniciado suas atividades plásticas por volta dos trinta anos de idade, em Casa Branca (SP),
cidade onde residiu muitos anos. Não conhecemos trabalhos
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seus dessa época, mas seguramente dezenas de colecionadores os terão, talvez sem dar o devido valor
àquelas esculturas despretensiosas
mas impregnadas dessa força vigorosa da criação, oferecidas pelo artista na emoção do ato de presentear, recíproca perfeita do presente
do modelo ao fornecer-lhe o tema.
Em Piracicaba, são numerosos os trabalhos deste artista que
se encontram em mãos de amigos,
Laureano de Oliveira Dorta
familiares, colecionadores e no
Meu sobrinho Renato | escultura em barro
acervo público. Muitas delas, entretanto, encontram-se em locais ignorados. Um levantamento efetivo merece ser feito do trabalho de
Laureano Dorta, certamente o mais importante escultor da região.
Reproduzimos aqui seis
de suas obras, algumas pertencentes a seu sobrinho, o pintor Renato
Wagner (1921-1995), e outras incorporadas ao acervo da Pinacoteca Municipal de Piracicaba. A
elas acrescentamos a reprodução
de uma tela de Renato Wagner,
datada de 1972, retratando o escultor frente à sua escultura “Meu
querido sobrinho Renato”, escultura esta pertencente à coleção do
pintor, juntamente com “O GarimLaureano de Oliveira Dorta
Meu sobrinho Renato | escultura em barro
peiro” e “O Ajudante de Pedreiro”.
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Do acervo da Pinacoteca Municipal, reproduzimos “O Campeão”
(menino jogando bolinha de gude
– Prêmio aquisitivo em 1970), “O
Ferrador de Cavalo” e “Dona Maria do Expresso”. Conta ainda o
acervo da referida Pinacoteca com
“O Lenhador”, “Bola ao Cesto”,
“Menino com Estilingue” e “Tocando Violão”.
Observe o leitor o conjunto das esculturas de Laureano Dorta aqui reproduzidas. Elas exibem
uma perfeita unidade de fatura,

Laureano Dorta | Dona Maria do Expresso
escultura em barro
acervo da Pinacoteca de Piracicaba

um estilo próprio. Coerentes com a tridimensionalidade da escultura, elas
substituem à análise plástica, quaisquer que sejam
os ângulos de observação
do espectador. O artista
preocupa-se
principalLaureano de Oliveira Dorta | O ferrador de cavalo
mente
com
a
veracidade
escultura em barro | acervo da Pinacoteca de Piracicaba
da ação e com a reprodução fiel do clima desta mesma ação. Quando observamos o
“Ferrador de Cavalo”, notamos perfeitamente a resistência do
animal, a força exercida pelo ajudante do ferrador ao conter
a pata do cavalo e ao se apoiar no solo, o ato de martelar do
ferrador, sua postura, sua atenção. Não há preocupação com a
perfeição do acabamento, o que torna a escultura ainda mais
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vigorosa, e nota-se que os
volumes externos da indumentária contem claramente os volumes corporais dos modelos.
Em “O Campeão”,
a posição do menino jogando bolinha de gude é
perfeita, sua manobra com
Laureano de Oliveira Dorta | O Campeão (Menino
jogando bola de gude) | Escultura em barro
as mãos é exata, sua conacervo da Pinacoteca Municipal de Piracicaba
centração no ato de jogar
completa, enfim nada fere a harmonia plástica que emana do
trabalho. Em “Dona Maria do Expresso”, além da extrema semelhança com o personagem (como também é o caso de “Meu querido sobrinho Renato”), a anatomia corporal é tratada de modo
coerente com o biotipo e a rusticidade do personagem, sente-se
o peso do volume carregado e a força do braço ao sustentá-lo; a
expressão facial é extraordinária.
Observações semelhantes
o leitor poderá fazer com referência às outras esculturas. Apesar de
seu tamanho reduzido, algumas
não excedendo vinte centímetros
em sua maior dimensão, as esculturas de Laureano Dorta apresentam um raro vigor plástico, um conhecimento apurado dos temas retratados e do seu processo próprio
de trabalhar o barro, sobretudo
Laureano de Oliveira Dorta
uma atmosfera peculiar que nos
O Ajudante de Pedreiro
escultura em barro
dá a impressão de que os modelos
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estão de certo modo vivos e pensantes dentro dessas formas.
Por isto, Laureano Dorta se situa perfeitamente bem
dentro do mais exigente realismo, não somente aquele da similitude com o real; seu trabalho exibe uma documentação acorde
com seus personagens, sua experiência vivencial, seus costumes,
seu universo próprio, e registra a interação do artista com o seu
tempo, fazendo com que sua obra, ainda que despretensiosa e
ingênua quanto à sua interpretação fenomenológica, se revista
de significativa contemporaneidade. Ela mostra que, acima das
correntes de pensamento, acima das escolas, está o depoimento
verdadeiro do artista registrando e transfigurando a experimentação da vida.
E é por esta razão que a obra de Laureano Dorta resiste à
análise mais rigorosa e atravessa o tempo como o jequitibá assiste à passagem dos ventos. Na sua simplicidade, Laureano Dorta
nunca sonhou em ser o maior escultor piracicabano, do mesmo
modo como Joaquim Dutra jamais teve pretensões de ser o grande expoente do realismo ingênuo regional.
Identicamente, João Adamoli não pensou estar abrindo
um novo caminho dentro do paisagismo71 e Eugênio Luiz Losso acreditou que por ter interrompido e escondido sua obra72
71

72

Cosentino se refere à polêmica exposição dos trabalhos de Adamoli, organizada por João
Chiarini, no Colégio Piracicabano, em 1941. Essa exposição foi o divisor de águas na pintura
piracicabana e marca o início do modernismo na escola de pintura de Piracicaba.
Eugênio Luiz Losso (1898-1974), artista inserido por Cosentino no chamado Realismo Erudito,
como será visto adiante, fez seus estudos artísticos em Nápoles e, ao regressar produz vários
quadros entre 1929 e 1933, organizando sua primeira exposição individual de suas obras no
“Palácio das Arcadas” (hoje “Casa das Arcadas”), na Rua Quintino Bocayúva, n. 54, na cidade
de São Paulo-SP, em dezembro de 1933. Não obstante o sucesso de crítica, não conseguiu
vender nenhum quadro. Indignado com esse resultado, nunca mais pintou. Os poucos quadros
hoje estão em posse de familiares e amigos, dados de presente pelo pintor. Em agosto do ano
2000, este Editor organizou a segunda exposição individual desse pintor (a primeira póstuma),
que teve lugar no Engenho Central (Piracicaba) e publicou um extenso trabalho sobre sua obra
pictórica que lhe valeu o “Prêmio Clio de História de 2001”, pela Academia Paulista de História.
Para saber mais, vide: Marcelo Batuíra Losso Pedroso; “De Piracicaba a Nichteroy: a pintura de
Eugênio Luiz Losso e Fortunato Losso Netto”; Editora Jornal de Piracicaba; Piracicaba: 2000.
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(também pela não apreciação por parte de seus contemporâneos) ela nunca seria revista e justamente valorizada. Mas a história tem caminhos próprios.
Extintas as paixões que obscurecem a visão do homem,
ela depura no cadinho do tempo os metais preciosos da criatividade humana, destruindo os mitos e exaltando os valores verdadeiros, valores como Laureano Dorta, cuja obra tanto tempo
obscura surge hoje como uma estrela na arte desta região.
Fortunato Losso Netto (1910-1985)
Fortunato Losso Netto nasceu em Piracicaba, em 18 de
agosto de 1910, aí falecendo aos 74 anos de idade73. Integrando o realismo de influência ingênua, sua produção artística não
foi grande, absorvido que foi por suas atividades como médico e
jornalista, participando dos principais empreendimentos que impulsionaram o florescimento da cultura e o desenvolvimento de
Piracicaba. Como artista,
sua atuação inicia-se pela
influência de seu irmão,
Eugênio Luiz Losso (18981974), pintor erudito de
formação européia. No período 1929-1934 Fortunato
Losso Netto cursava, em
Niterói, a Faculdade FluFortunato Losso Netto | Pão de Açucar
minense de Medicina. As
(Rio de Janeiro, 1935) | óleo sobre tela
freqüentes viagens de seu
73
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Faleceu na manhã de 03 de janeiro de 1985. Esse texto foi publicado originalmente no dia 23
de junho de 1985, no Jornal de Piracicaba.
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irmão a Niterói, onde
ia visitá-lo e em cujos
arredores saía pintar,
fizeram que Fortunato
o acompanhasse e começasse, ele mesmo,
a produzir pequenas
“manchas” retratando
Fortunato Losso Netto | Jardim da Chacará Nazareth
(cerca de 1931)| óleo sobre cartão
paisagens do litoral e
recantos do Estado do
74
,
tais
como
a
Igreja
do
Saco
de São Francisco, a
Rio de Janeiro
Praia Vermelha (Niterói) com
vista para o Pão de Açúcar.
Em Piracicaba, sua
sensibilidade também o fascina pela paisagem beira-rio, de
onde seus quadros “A Loca de
Pedra”75, “Jardim do Mirante” e
“Paisagem da Rua do Porto”. Conhecemos ainda, de sua autoria,
“Jardim da Chácara Nazareth”
e “Impressões de Poços de Caldas”, referidos por João Chiarini
Losso Netto | Vista da Varanda do Hotel
em “Mestres da Arte Piracica- Fortunato
Floresta (1954) | óleo sobre cartão
bana”, suplemento publicado na
74
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Em verdade, todas essas obras citadas retratam a cidade de Niterói (RJ) ou vistas da cidade do
Rio de Janeiro, a partir de Niterói.
Esse local em Piracicaba tornou-se mítico, pois, segundo Cecílio Elias Netto: “Não há registros
fotográficos da “loca de pedra”, local que se tornou lendário à beira do rio Piracicaba, nas
proximidades de onde, hoje, se encontra o Hotel Beira Rio. O único registro iconográfico que
restou foi uma pintura de Fortunato Losso Neto, óleo sobre cartão, 21x16m, datada de 1930.”
(in: Memorial de Piracicaba, Jornal de Piracicaba/ UNIMEP: 2000; também disponível on line:
www.aprovincia.com.br/memorial-piracicaba/galeria)
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Folha de Piracicaba, em 01 de agosto de 196376.
Sua produção pictórica se limitou ao trabalho esporádico exercido sobretudo na década de 1930. Seu modelo foi o
realismo erudito, de que seu irmão Eugênio é um dos principais
expoentes, mas a freqüência bissexta de sua
produção, sua maneira intuitiva de pintar e
sua despreocupação em
relação às regras e às
particularidades da técnica o situam mais proFortunato Losso Netto | Paisagem da Rua do Porto
priamente no realismo
(Piracicaba, década de 30) | óleo sobre tela
ingênuo piracicabano,
embora alguns de seus
trabalhos sofram a influência do erudito.
Reproduzimos aqui quatro de suas telas que mostram
um teor mais ingênuo e espontâneo, coincidindo com a pintura
feita provavelmente pelo artista quando só. São elas o “Jardim
do Mirante”, “Praia das Cigarras”, “Paisagem da Rua
do Porto” e “A Loca de Pedra”. Esta última mostra com
clareza a composição intuitiva, a fatura despreocupada, as pinceladas seguindo
freqüentemente a mesma

Fortunato Losso Netto | Praia Vermelha
(Niterói, década de 30) | óleo sobre papelão
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76
Em verdade, o suplemento especial escrito
por João Chiarini e publicado no jornal Folha
de Piracicaba, em 01 de agosto de 1963,
chama-se “As Artes Plásticas em Piracicaba”.
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Fortunato Losso Netto | Igreja do Sacco de S. Francisco (1933) | óleo sobre cartão

orientação dos elementos componenciais do quadro como a correnteza, a simplicidade dos planos e os detalhes concentrados nas
portas e janelas das casas.
Em “Paisagem da Rua do Porto”, uma grande massa representando o rio contrasta com os pequenos detalhes das casas
ribeirinhas e com as pequenas palmeiras do terceiro plano, bem
particularizadas; a fatura é singela e o valor mais significativo da
obra é o clima poético bem captado do local. Observações semelhantes poderíamos fazer em relação a “Praia das Cigarras” onde
a única preocupação é o registro
do tema retratado como uma impressão ou “mancha”, onde as cores são baixas e os elementos componenciais quase se fundem em
função da ausência de contrastes
tonais e da fatura despreocupada.
“Jardim do Mirante” já demonstra maior cuidado com a fidelidaFortunato Losso Netto | A Loca de Pedra
de ao real e nesta tela os detalhes
(Paisagem da Rua do Porto) (1930)
óleo sobre cartão
aparecem com maior intensidade.
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Em contraposição aos quadros precedentes, “Praia Vermelha com vistas do Pão de Açúcar” e “Igreja do Saco de São
Francisco”, pintados em companhia de Eugênio Luiz Losso, como
mostram dois quadros deste último executados na mesma época,
mesmo local e composição praticamente idêntica, mostram nítida
influência erudita da pintura do irmão. A composição é bem estudada, as cores equilibradas, o desenho mais nítido, a técnica mais
apurada. Parece-nos, entretanto, que a obra de maior relevância de
Fortunato Losso Netto seja “A Loca de Pedra”77. Sua execução livre
e despretensiosa, sua composição singela e sua fatura despreocupada conseguem fixar em uma pequena tela todo um clima peculiar à vida do rio Piracicaba de então.
É verdade que Fortunato Losso Netto não se preocupou
com sua arte, definindo-se sempre como um pintor diletante, talvez pela exiguidade do tempo de que dispunha para pintar. Mas
providencialmente, essa necessidade instintiva da arte se projetou
em outras atividades e sua atuação foi de grande importância na
criação do Salão de Belas Artes de Piracicaba78, sendo um de seus
fundadores, na organização de eventos culturais e artísticos e no
apoio inestimável que, durante seus quarenta anos de gestão79 à
frente do Jornal de Piracicaba, este jornal deu às artes plásticas.
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O valor dessa pintura como registro iconográfico é hoje inestimável, posto que não se conhecem
outros registros visuais além deste. Nesse sentido, veja o depoimento do jornalista João Chiarini:
“A ‘Loca de Pedra’ existiu à rua Luiz de Queiroz, entre as ruas Monsenhor Manoel Francisco Rosa
e Cristiano Cleopath. O único registro que ficou foi uma tela pequena, pintada por Fortunato
Losso Netto, que o fêz antes de ingressar no “Jornal de Piracicaba”. Era um sobradão comprido.
Feito de pedras curugas, com reboco nos ajustes. Havia várias residências, geralmente, ali
moravam filhos de ex-escravos. Embaixo existia a venda de Ângelo Nozela. Na parte de cima da
quadra, encontrava-se a chácara de Hans Rehder. As portas levavam às sacadas, podendo ver-se
o salto, pois, se não tinha construído a Estação de Tratamento da Água, à rua Luiz de Queiroz.”
(“O Diário de Piracicaba”, edição de 18 de maio de 1980).
O Salão de Belas Artes, criado em 1953, foi inicialmente chamado de Salão Piracicabano de
Artes, sua criação se deu numa conversa na redação do Jornal de Piracicaba, no início de 1953
entre Fortunato Losso Netto, Eugênio Luiz Losso, Archimedes Dutra e David Antunes.
Foram, de fato, 45 anos à frente da direção do Jornal de Piracicaba, de março de 1939 a janeiro de 1985.
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Esse apoio foi decisivo para o incentivo e a difusão da
arte na região, fazendo com que a cultura piracicabana muito
deva a Fortunato Losso Netto80. Não nos deteremos em refletir
o importante papel desempenhado por ele na vida de Piracicaba
e região81, uma vez que nossa análise procura ater-se à avaliação
crítica da sua obra. Por isto, nos limitaremos a ela e a mostrar
que este artista é um exemplo de como a arte, mesmo executada
como um passatempo ou como uma ocupação esporádica, pode
vir a exprimir valores de plasticidade, de registro iconográfico e,
através da atmosfera captada e transfigurada pelo artista, preservar na tela a emoção por ele experimentada.
Diversos foram os artistas piracicabanos que tiveram
atuação semelhante à de Fortunato Losso Netto. Pela própria
inconstância de sua produção, ou pela despreocupação desses
pintores em preservá-la, temos dificuldade de entrar em contacto com sua obra e, portanto, torna-se quase impossível avaliá-la
convenientemente.
A contribuição dos artistas do realismo ingênuo à região
é incontestável. Através do registro despreocupado, despretensioso, que fizeram em seus quadros espontâneos e intuitivos, desde meados do século XIX, preservaram a face poética de Piracicaba transfigurada por sua emoção e, graças a este seu trabalho,
perpetuaram para as gerações futuras imagens de uma época que
outros seus contemporâneos ou mesmo o progresso inescrupuloso cuidaram, voluntária ou involuntariamente, de destruir.

80
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Por essa razão, o Teatro Municipal de Piracicaba passou a se denominar “Teatro Municipal Dr.
Losso Netto”, por meio de um decreto municipal do então prefeito Adilson Maluf, em 1985
e foi ratificado pela Lei Municipal n. 3.567, de 16 de abril de 1993, de autoria do prefeito
Antônio Carlos Mendes Thame.
Para maior conhecimento da vida e obra do médico e jornalista Fortunato Losso Netto,
consulte a biografia escrita por Patrícia Polacow, ainda a ser publicada em 2015.
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Clemência Pizzigatti (1935-2009)

82

Clemência Pecorari Pizzigatti (Piracicaba, 1935-2009),
artista particularmente ativa como educadora e professora de artes, cenógrafa, pintora, muralista e gravadora, integra o realismo
ingênuo piracicabano contemporâneo e representa, em sua participação nesta vertente artística, um caso peculiar. Enquanto seus
outros expoentes como Miguel Dutra, Joaquim Dutra, Mário Thomazi, Fortunato Losso Netto, Manoel Rodrigues Lourenço, Laureano Dorta, Miss Martha Watts e outros foram em maior ou menor
grau autodidatas, partiram de uma interpretação mais ou menos
livre da paisagem, transfigurando-se poeticamente, e caminharam aos poucos no sentido da erudição (o ingênuo busca a perfeição da forma), Clemência Pizzigatti percorreu o caminho inverso.
Seus estudos a ligam ao realismo erudito, sendo aluna
inicialmente de Archimedes Dutra e João Dutra, e a seguir, de
Tedd Derichs Hilgers83 e Hugo Benedetti (1954 a 1957). Aqui
reproduzimos uma obra de Clemência datada de 1957, quando
era aluna de Benedetti. Retrata trecho do parque da Escola de
Agronomia. Podemos sentir uma forte influência da pintura de
Benedetti nos primeiros passos da artista.
Clemência transfere-se a seguir para São Paulo, onde
freqüenta o curso regular de Artes Plásticas da Fundação Álvares
Penteado, sendo aluna de Renina Katz e Yolanda Mohaly (composição), de Mário Gruber, Darel Valença Lins e Marcelo Grassmann (gravura), todos nomes importantes dentro do movimento
artístico contemporâneo desde essa época. Licencia-se em 1963
82
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Quando Cosentino escreveu e publicou esse texto, em 19 de maio de 1985, a artista ainda
estava viva e em plena atividade, com quase 50 anos de idade (a artista nasceu a 20 de julho
de 1935).
Mais conhecido como Ted Derichs, famoso professor de mosaico que influenciou toda uma
geração no Brasil, participou de vários Salões de Arte Moderna a partir de 1951.

Clemânecia Pizzigatti | A Noiva da Colina | Mural de pedra
Jardim do Mirante do Salto de Piracicaba

e, em São Paulo, trabalha ainda com Joaquim Ferreira84, realizando inúmeros mosaicos de pedra em edifícios. Seu trabalho até
1966 tem todas as características do erudito, abrangendo conotações paisagísticas, retratísticas e de pintura social.
Em 1966 volta a residir em Piracicaba. Pinta, organiza
exposições de outros pintores jovens e dedica-se, na Pro-Arte de
Piracicaba85 ao magistério de arte para centenas de crianças, atividade que a absorverá durante muitos anos. Sua atuação no magistério de artes junto às crianças e adolescentes a faz reencontrar
uma visão simples da expressão artística, que vai pouco a pouco
tomando espaço em suas obras.
A artista, de forte tendência social dentro da expressão
plástica, envolve-se profundamente com a realidade de seus alunos e seus modelos. Sensível ao universo que a circunda, descobre
84

85

Joaquim Ferreira da Rocha (1900-1965), pintor, mosaicista e professor, estudou na escola Nacional
de Belas Artes, no Rio de Janeiro e depois se especializou em mosaico em Ravena, na Itália.
O maestro Ernst Mahle “ao chegar em São Paulo, em 1951, começou a frequentar os
concertos nos espaços culturais e conheceu o professor Hans-Joachim Koellreutter, que abria
uma filial da Pro-Arte Escola Livre de Música na capital. Mahle tornou-se um de seus alunos.
Koellreutter teve a ideia de organizar um concerto para piano e flauta em Piracicaba, percebeu
que a cidade tinha futuro na música e decidiu expandir sua escola. Criava-se, então, a filial
piracicabana da Pro-Arte, hoje Escola de Música de Piracicaba Maestro Ernst Mahle (Empem).”
(Rodrigo Alves: Da Pro-Arte à Empem, Jornal de Piracicaba, 09/03/2009). A filial piracicabana
da Pro-Arte foi então fundada em 09 de março de 1953 e teve como fundadores: o maestro
Ernst Mahle, Cidinha Mahle, Frederico Brieger, Fortunato Losso Netto, Archimedes Dutra (na
área de artes plásticas), Zoraide Dutra (esposa de Archimedes), Olívia e Nelson Meirelles.
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logo o drama dos que vivem em função da lavoura canavieira e
dedica-se a este tema com maior intensidade. Seus quadros refletem, desde esta época, a grande preocupação com a emoção e a
problemática existencial de seus personagens, dando um conteúdo
social aos seus trabalhos.
Reproduzimos neste estudo, um trabalho de composição
de Clemência Pizzigatti por volta do ano de 1960, quando cursava a Fundação Álvares Penteado; nesta composição é claro o teor
erudito das transparências, a busca do equilíbrio tonal. Já as duas
obras retratando a colheita da cana-de-açúcar, evidenciam uma
simplificação marcante no estudo da composição, no desenho,
no tratamento dos personagens, na fatura despreocupada. Voltam a aparecer mesmo detalhes como olhos bem desenhados, e
outros acidentes faciais, contrastando com outros personagens
simplificados e mesmo com certa dureza de movimentos. As cores, inicialmente mais baixas, sobem de tonalidade e de valores,
intensificando o teor ingênuo dos quadros. Clemência retrata a
colheita da cana e o trabalho surdo e ordenado de seus homens
e mulheres do campo, fitando-lhes o poder latente como pilares
sociais e econômicos da comunidade. Descobrimos nos rostos de
seus bóia-frias e de suas varredoras de rua, tanto o estoicismo na
luta pela vida como a alegria gerada pela simplicidade do proce-

Clemânecia Pizzigatti | Colheita da cana (1971) | técnica mista sobre duratex
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der e pela vivência das
pequenas coisas. Os
anos de didática artística infanto-juvenil,
que fazem de Clemência Pizzigatti uma influência marcante na
Clemânecia Pizzigatti | Corte de cana (ca. 1970)
formação de centenas
óleo sobre duratex
de crianças e jovens de
Piracicaba86, são absorvidos e incorporados à expressão da artista, que manifesta em conseqüência um significativo teor ingênuo.
Através da espontaneidade da pincelada, da simplicidade da mensagem, da riqueza de cores e do lirismo do clima, seus quadros
transmitem com força o conteúdo social dos temas.
Após exercer a docência artística universitária na Universidade Metodista de Piracicaba, transfere-se para a Universidade Federal de São Carlos, onde além de lecionar a cadeira
de Artes Plásticas cria, com outros artistas locais, o Grupo São
Carlos. Sua interpretação da realidade, porém, já não sofrerá
grande impacto e permanecerá em sua obra uma visão singela da
fenomenologia humana dentro de seu cenário. A cana-de-açúcar
continuará a impressionar a artista, que se dedicará ao tema de
maneira ampla, realizando um estudo plástico importante sobre
o ciclo da cana e montando uma exposição abrangente com trabalhos sobre o assunto, exposição esta levada a dezenas de cidades brasileiras pelo poder público ou por entidades culturais.
Continua ainda a realizar murais, utilizando-se de pedras oriundas das próprias regiões onde produz seus murais. Um exemplo
86

Isso pode ser atestado pessoalmente por este Editor que foi um de seus alunos na Escola ProArte de Piracicaba, no final da década de 1970.

75

O Realismo Naturalista da Escola de Piracicaba

excelente deste trabalho de Clemência é o mural que se encontra
no Jardim do Mirante do Salto de Piracicaba87. Trata-se de uma
alegoria à Piracicaba do passado e à de hoje, integrando sua história, sua economia, seus acidentes geográficos, seus personagens.
Queremos ainda salientar, em Clemência Pizzigatti, a
importância de seu trabalho como educadora e professora de
artes. Sua atuação na Pro-Arte de Piracicaba, na Universidade
Metodista de Piracicaba e na Universidade Federal de São Carlos,
bem como sua participação em movimentos grupais de pesquisa
artística, constituem um processo de construção cultural que só
o tempo poderá avaliar convenientemente.
O Realismo Erudito
Até o final do século XIX, isolada dos centros culturais e
das manifestações artísticas das metrópoles, Piracicaba não havia
tido contacto com formas eruditas de expressão artística, a não
ser por casos esparsos e obras trazidas de fora por famílias tradicionais e abastadas. Assim, esse contato se resumia à imaginária
sacra trazida pelas igrejas, objetos de ourivesaria adquiridos na
metrópole ou eventuais pinturas e esculturas, provenientes da capital do Estado ou do Rio de Janeiro, ou então da Europa, como
é o caso de algumas vindas com os capuchinhos ao se estabelecerem em Piracicaba.
As únicas manifestações locais de que temos registro
se resumem no trabalho decorativo de Frei Thomé de Jesus,
capelão do Povoado, de que nos resta a capa da Ata da Fundação da Cidade de Piracicaba (1767), o trabalho de artesãos,
87
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Quando esse texto foi publicado, em 19 de maio de 1985, este mural (“A Noiva da Colina”)
ainda se encontrava em fase final de execução.

Umberto Silveira Cosentino

voltado para a arte e a imaginária religiosas, e a obra de Miguel Dutra, vivendo e atuando em Piracicaba no período
1844-1875. Do primeiro só temos um trabalho decorativo que
chegou até nós, obra simples e de ilustração. De Miguel Dutra temos uma obra importante de documentação iconográfica
paisagística, arquitetônica, de costumes e tipos populares, impregnada de significativo teor ingênuo. Como, pois, explicar o
surgimento de uma vertente erudita nas artes piracicabanas?
José Ferraz de Almeida Júnior (1850-1899)
A vertente erudita do realismo paisagístico piracicabano
se prende, indubitavelmente, à atuação de José Ferraz de Almeida
Júnior, nascido em Itu, a 08 de maio de 1850 e falecido em Piracicaba,
apunhalado em frente ao Hotel Central, a 13 de novembro de 189988.
88

Na manhã de 13 de novembro de 1899, Juca Sampaio, fazendeiro e primo de Almeida Júnior, procura
como advogado, o Dr. Prudente de Moraes, o qual havia deixado a Presidência da República no ano de
1898. Em poucas palavras põe à parte o famoso advogado que descobrira tudo sobre a infidelidade
da mulher, Maria Laura, com o pintor Almeida Júnior. Pede ao Dr. Prudente de Moraes que tome as
providências para que o divórcio seja feito. Não se sabe ao certo se este revelou suas intenções de matar
o amante de sua mulher, mas o fato é que o sigilo entre cliente e advogado não possibilitou revelar
tal fato à história. Almeida Júnior estava hospedado no Hotel Central já fazia alguns dias. Juca Sampaio
havia combinado de reunir toda a família, esposa e filhas, no saguão do Hotel Central naquele fatídico
dia. Nas palavras de Domício Pacheco e Silva, seu biógrafo mais recente: “Ao saber que o pintor estava
ali e estivera na Fazenda Boa Esperança com sua família - e não em São Pedro, como fora levado a
acreditar - Juca correu para fora do hotel. O pintor ainda estava de costas, pagando o cocheiro, quando
Juca o alcançou com o braço esquerdo, no mesmo instante em que sua filha Zilda, nas proximidades
viu um punhal vibrar em sua mão direita. (...) Precisa, perfurou violentamente a carne em um ponto
a milésimos de centímetros acima da clavícula esquerda. Estava assim, seccionada a artéria de nome
‘sangrador’. (...) Almeida Júnior morreria cerca de quatro minutos após. (...) Maria Laura, aos berros
lancinantes, então arranca a faca enganchada na clavícula do artista e à arremessa à rua em gesto
desesperado. As roupas, rubras pelo sangue que se esvai do amante; seu rosto, banhado em lágrimas.
Ela corre alucinada para o interior do hotel em busca de auxílio médico, que não aparece. (...) Na rua,
Almeida Júnior se levanta. Já não enxerga nada, está completamente atordoado. Ainda assim, saca do
colete uma pequena faca de prata usada para picar fumo e cambaleia na direção do adversário, que está
sendo contido na entrada do hotel. O pintor dá alguns passos em direção ao aglomerado de pessoas
que seguram fortemente o matador. O sangue jorra. Cada vez mais enfraquecido, procura apoiar-se
no batente do lado esquerdo da porta de entrada do hotel. (...) Almeida Júnior despenca no chão frio
da calçada de pedra. (...) todos ouvem quendo o artista balbucia suas últimas palavras: ‘estou morto!
mas que homem ingrato! (...) Os relógios marcavam 14h50”. (Domício Pacheco e Silva: “A morte no fim
do mundo - A história do pintor Almeida Junior”; Editora Terceiro Nome, São Paulo: 2013; p. 132-134).
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José Ferraz de Almeida Júnior | A Leitura (1892)
óleo sobre tela | Pinacoteca do Estado de São Paulo

Almeida Júnior, em 1864, começou a cursar a Academia
Imperial de Belas Artes, sendo aluno de Victor Meirelles89 e fazendo todo o curso acadêmico. Seu temperamento de paulista do
interior o faz retornar a São Paulo, onde D. Pedro II viu quadros
seus e se interessou pelo artista, apreciando seu talento ao ponto
de mandá-lo prosseguir seus estudos na França como seu bolsista pessoal. Em Paris cursou, durante seis anos, a École Nationale
et Supérieure de Beaux Arts e freqüentou o atelier de Alexandre
Cabanel90, expondo no Salon des Artistes Françaises. Concluiu
seu curso em 1882 e voltou ao Brasil.
Notaremos na arte de Almeida Júnior, uma grande vinculação à terra natal. Após sua volta ao Brasil, sua obra é fundamentalmente nacionalista, seus temas se referem a motivos bra89
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Victor Meirelles de Lima (1832-1903), um dos mais notáveis pintores brasileiros acadêmicos,
nascido em Florianópolis, de origme humilde, cursou a Academia Imperial de Belas Artes,
especializando-se em pintura histórica. Sua obra mais conhecida é “A primeira missa no
Brasil”. Foi um dos pintores prediletos de D. Pedro II e tornou-se um dos mais admirados
professores da Academia, formando uma geração de artistas.
Alexandre Cabanel (1823-1889), nascido em Montpellier, Cabanel é considerado um dos
grandes pintores academicistas do segundo Império, o mais querido da crítica e do público
de sua época. Entre 1864 e 1889 Cabanel dirige seu renomado atelier de pintura por onde
passaram numerosos alunos (mais de 100), entre eles, os pintores brasileiros Rodolfo Amoedo
e José Ferraz de Almeida Júnior. Foi por sua influência que Almeida Júnior aperfeiçou e se
dedicou ao nu acadêmico, com a predominância da palheta de cores claras.
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sileiros, ao homem simples, à paisagem interiorana. Durante a
última década do século, que serão também os últimos anos do
artista, este freqüentaria assiduamente Piracicaba, por motivos
sentimentais91, que constituíram a razão de sua morte prematura aos 49 anos de idade e no auge de sua carreira. Conquanto
sua formação tenha sido acadêmica, praticamente toda a sua
produção artística realizada
em Piracicaba, exceção feita
aos retratos, diz respeito a um
naturalismo que retrata a paisagem regional.
Assim veremos em
seus quadros como Cozinha Caipira (1895), A Leitura
(1892), Paisagem do Rio das
Pedras (1899), Paisagem Fluvial
(1899) e Apertando o Lombilho (1895), todos pertencentes
à Pinacoteca do Estado de São
Paulo, aspectos da vida interiorana dessa região, mostrados
dentro de um paisagismo onde
José Ferraz de Almeida Júnior
Paisagem
do rio das Pedras (1899)
o alto teor de erudição e técnica
óleo sobre tela
Pinacoteca do Estado de São Paulo
preservou perfeitamente o realismo dos temas. São obras que
não se perdem no preciosismo acadêmico afogado pela grandiosidade dos temas, o artificialismo da composição ou o excesso
de cânones de pintura. São, antes de tudo, um registro fiel de sua
91

Para saber mais sobre esses fatos, muito interessante a leitura do livro de Domício Pacheco e Silva: “A
mortenofimdomundo-AhistóriadopintorAlmeidaJunior”;EditoraTerceiroNome;SãoPaulo:2013.
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José Ferraz de Almeida Júnior | Apertando o Lombilho (1895)
óleo sobre tela | Pinacoteca do Estado de São Paulo

José Ferraz de Almeida Júnior | Paisagem Fluvial (1899)
óleo sobre tela | Pinacoteca do Estado de São Paulo

realidade e do seu tempo. Poderíamos ainda citar como exemplos de obras executadas nessa época e integradas nesse espírito
criativo “Os Irmãos Munhoz” (1893 – Coleção de Elias Zogbi/
São Paulo), “Paisagem do Rio de Piracicaba” (Coleção de Rafael Parisi/São Paulo), “Paisagem do Rio Piracicaba” (Coleção de
Dino Carlos Bandeira/São Paulo).
A atuação pictórica de Almeida Júnior em Piracicaba
e região é marcada, portanto, pela fidelidade ao regionalismo e
ligada a um realismo paisagista. Ela será, por isso, a grande influência erudita na arte piracicabana, inicialmente através de dois
discípulos do artista, Joaquim Bueno de Mattos92 e João Baptista
de Oliveira93, e em seguida, através de diversos artistas piracicabanos que, estimulados pela obra e pelo prestígio de Almeida
Júnior, iriam buscar na Europa a sua formação artística, como
Eugênio Luiz Losso, Antonio Pacheco Ferraz, Alípio Dutra, Pá-

dua Dutra e Archimedes Dutra. A influência destes sobre outros
artistas emergentes, desencadearia um movimento tendendo a
formar núcleo erudito na região, núcleo este que resistiria à revolução artística da semana de 1922 e firmaria sua hegemonia
política no campo das artes plásticas em Piracicaba, só quebrada progressivamente a partir de 1941, com a primeira exposição da obra do artista local João Adamoli, início do movimento
moderno na região94. Não podemos deixar e registrar o caso de
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Coube a Joaquim Bueno de Mattos “a incumbência de recolher os pertences de Almeida
Júnior após seus assassinato, tendo conservado, até falecer, a caixa de tintas do mestre e
alguns objetos de uso pessoal.” (Pfromm Netto, Samuel: “Dicionário de Piracicabanos”; Edição
IHGP; Piracicaba: 2013”, p. 337). Este pintor, por sua vez, irá passar os ensinamentos para seus
alunos, Ida Schalch, Octávio Prates Ferreira e Mário de Campos Pacheco.
Este desenhista irá transmitir os ensinamentos a seu aluno Eugênio Luiz Losso.

94

“De comedor de tintas a borrador de telas, Adamoli ouviu de tudo em junho de 1941,
até mesmo que era um pintor comunista. Naquela época sua genialidade não foi – e nem
poderia ser - inteiramente compreendida. De um lado João Chiarini, o organizador da
histórica exposição de 5 dias no salão Pádua Dutra do Colégio Piracicabano (hoje, UNIMEP) e
Antônio Osvaldo Ferraz, crítico de arte do Jornal de Piracicaba, a defenderem o modernismo
de Adamoli. De outro, os críticos Moacyr Diniz, da Folha da Manhã piracicabana e Santos
Viegas, do Diário de Piracicaba, chamando-o de borrador de tintas. 70 anos se passaram
desde sua primeira exposição e a obra de Joca Adamoli ainda permanece incompreendida
por muitos. O modernismo havia se dado nas artes plásticas piracicabanas naqueles dias
intelectualmente tumultuados de junho de 1941. Nem mesmo João Chiarini tinha noção,
na época, da ruptura que estava por fazer. Dizem que os Dutra sequer foram na exposição
– o que não é verdade. Muitos intelectuais e artistas compareceram à polêmica exposição,
incluindo os irmãos Arquimedes e João Dutra, Eugênio Luiz Losso, Antônio Pacheco
Ferraz, Angelino Stella, Eugênio Nardin, os irmãos Lino e Guilherme Vitti, Fortunato Losso
Netto, Erotides de Campos, Walter Accorsi, Dovílio Ometto e muitos outros piracicabanos
cujas assinaturas estão registradas no livro de presença da exposição.” (Adamoli: o genial
borrador de tela; Marcelo Batuíra Losso Pedroso, Piracicaba: 2011, Catálogo de exposição
comemorativa ao centenário de Joca Adamoli, Jornal de Piracicaba Editora/ Ação Cultural).
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um artista com formação européia e que atuou na região, Frei
Paulo Maria de Sorocaba. Este artista, entretanto, foi mandado
em 1912 para fazer seus estudos artísticos por sua Ordem Religiosa, os Capuchinhos. Não houve nesse proceder influência de
Almeida Júnior. Além disso, Frei Paulo de Sorocaba foi mandado para Trento e Rovereto, onde a Ordem mantinha conventos95.
Sua trajetória artística e sua atuação regional virão a constituir o
fundamento da terceira vertente do realismo paisagista piracicabano que chamaremos de realismo ascético ou místico.
As obras que aqui reproduzimos de Almeida Júnior não
necessitam comentários. Nelas, o virtuosismo é natural, a composição é instintivamente perfeita, o clima é harmônico, a fatura
apresenta uma execução uniforme, enfim, a forma é perfeita, o
conteúdo é vigoroso, e sua interação transmite ao espectador a
emoção do artista definitivamente integrada ao tema retratado.
A paisagem flui de seu pincel do mesmo modo como a texto flui
da pena do escritor, num realismo imediatamente reconhecível a
quem vive numa região onde muitos recantos exibem ainda preservadas a paisagem e a atmosfera bucólica peculiar à província.
É impossível que aos poucos tudo isso venha a perecer. Restará,
certamente, esse registro forte do paisagismo regional realizado
por Almeida Júnior e continuado, por sua influência, na obra de
tantos artistas piracicabanos cuja atuação focalizaremos a seguir.
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“Tratava-se de uma questão funcional para a Missão de São Paulo: a presença de um frade
pintor pouparia gastos e, mais que a obra de qualquer artista leigo, era de se esperar que a sua
viesse a expressar satisfatoriamente a vida e a espiritualidade capuchinhas. (...) Assim é que,
a 24 de abril de 1912 (dia de São Fidélis de Sigmaringa), frei Paulo embarcou para a Europoa
em companhia de frei Camilo de Valda e frei Angelo de Romagnano. Seus estudos ficaram
definidos em duas cidades da Província: trento e Rovereto”. (Frei Paulo Maria de Sorocaba:
vida e obra visual; Cássio Padovani Martins Pereira; IHGP, Piracicaba: 2012).
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Artistas do Realismo Erudito em Piracicaba
Joaquim Bueno de Mattos (1879–1933)
O fim do século em Piracicaba é marcado pela influência
de Almeida Júnior e seu trágico desaparecimento. Após a morte
de Miguel Dutra (1875) não são vistas manifestações artísticas
locais de importância, e os únicos registros que encontramos
foram referências de João Chiarini citando a “Imprensa Ituana”,
de 20 de agosto de 1887, que nos dá conta da existência, na sua
redação, de um quadro de Joaquim Miguel Dutra representando
o Salto de Piracicaba96 e, na última década do século, os desenhos
de Barafon, obras hoje dispersas, algumas das quais serviram de
base para aquarelas de Mário Thomazi.
Estes dois artistas, entretanto, integram o realismo ingênuo piracicabano e além disso, é possível que a referência da
imprensa Ituana diga respeito a Miguel Dutra e não a Joaquim
Miguel Dutra, uma vez que, à época da publicação da notícia
(que não é necessariamente a da execução do quadro), Joaquim
Dutra teria apenas 13 anos. Reforça esta hipótese o fato de não
conhecermos paisagens realizadas por Joaquim Dutra anteriores
ao início do século, embora lhe sejam atribuídos dois retratos, de
Carlos Gomes e do Maestro Luiz Dutra, executados em 1888 e
pertencentes ao Museu Prudente de Moraes. A primeira manifestação pictórica do realismo erudito piracicabano, executados
os trabalhos realizados em Piracicaba por Almeida Júnior no fim
do século, ocorre em 1899, quando Joaquim de Mattos expõe vá-

96

João Chiarini: “As Artes Plásticas em Piracicaba”; suplemento especial do jornal Folha de
Piracicaba, edição de 01 de agosto de 1963.
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rios quadros no “Salão Morgado”, em Piracicaba97.
Joaquim Bueno de Mattos (Campinas, 23.01.1879 – Piracicaba, 25.06.1933) é um artista que manifesta muito precocemente seu talento. Residindo em Piracicaba, aos 5 anos de
idade, transfere-se para São Paulo (1894)98 para estudar desenho
e pintura com José Ferraz de Almeida Júnior, sendo seu aluno
até quase os 11 anos de idade99. Seus estudos sob a direção do
grande artista são interrompidos em 13 de novembro de 1899,
quando Almeida Júnior é assassinado em Piracicaba. Contudo,
nesse mesmo ano, além da exposição citada no Salão Morgado,
Joaquim de Mattos já expusera em São Paulo, na casa de Almeida
Júnior, juntamente com o mestre, e na Exposição Geral de Belas
Artes do Rio de Janeiro.
Com o desaparecimento do mestre, Joaquim de Mattos
permanece ainda em São Paulo até o final de 1901, onde passa a
estudar com Oscar Pereira da Silva. Nomeado arquivista-bibliotecário da Escola Agrícola Luiz de Queiroz, em 01 de dezembro
de 1901, transfere-se novamente para Piracicaba, exercendo essa
função e tornando-se amanuense da mesma escola em 1912. A
partir de 1914 ocupa inteiramente o cargo de professor de dese97
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99
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A abertura dessa exposição se deu em 31 de dezembro de 1898, no Salão Morgado, em
Piracicaba. O jornalista e historiador Leandro Guerrini nos dá a saber que Almeida Júnior veio
especialmente para Piracicaba para a abertura da exposição de seu discípulo: “31 de dezembro
[1898] - Chegou a Piracicaba, sendo festivamente recebido, o grande pintor patrício Almeida
Júnior, que se hospedu na residência do sr. João Bueno de Matos”. E ainda: “1.° de Janeiro
[1899] - Noticiava a “Gazeta de Piracicaba” que Joaquim de Matos, “um menino já feito artista
e artista dedicado”, discípulo de Almeida Júnior, expunha diversos quaros de sua autoria no
Salão Morgado, local” (in: Guerrini, Leandro; “História de Piracicaba em Quadrinhos”, vol. II;
Edição IHGP/ Editora Equilíbrio; Piracicaba: 2009, p. 298).
A data citada por Cosentino, em que Joaquim Mattos teria se transferido para São Paulo para
estudar com Almeida Júnior está correta, ou seja, 1894; contudo, o pintor teria seus 15 anos (e
não 5 anos como pareceu, época em que o pintor se transferiu de Campinas para Piracicaba).
Vide também: “Aos 15 anos de idade, tornou-se discípulo de José Ferraz de Almeida Júnior
na capital pualista.” (Samuel Pfromm Netto: “Dicionário de Piracicabanos”; Edição IHGP;
Piracicaba: 2013, p. 337)
Na verdade, Joaquim Mattos foi aluno de Almeida Júnior por 5 anos, ou seja, dos 15 aos 20 anos (e
não até os 11 anos como constou), até novembro de 1899, quando Almeida Júnior é assassinado.
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nho da Escola Normal de Piracicaba e efetiva-se nessa cadeira em
1921, aí permanecendo como professor até sua morte em 1933.
Não sabemos se após 1901 Joaquim de Mattos teria ou
não continuado a freqüentar esporadicamente a atelier de Oscar
Pereira da Silva em São Paulo, mas achamos isso provável. Certo
é que ao voltar para Piracicaba em 1901, contava com 22 anos e
sua tela “Mesa de Cozinha”, realizada em março de 1916 e exposta na Exposição Geral de Belas Artes (Rio de Janeiro) no mesmo
ano, denota significativo conhecimento de técnica e amadurecimento artístico, merecendo Menção Honrosa de primeiro grau.
A composição é cuidadosa, os objetos dispostos sobre a mesa revelam a preocupação do equilíbrio, do desenho, do claro-escuro.
A luz é prudentemente dosada. Comparada com o trabalho “Vaso
de Flores”, que também reproduzimos, vemos a superioridade
marcante do primeiro em relação a este, embora se possa notar
algum artifício na sua composição.
Em 1915 volta a participar de Exposição Geral de Belas
Artes (Rio de Janeiro) com o quadro “Fazendo Renda de Bilros”,
a melhor obra que conhecemos de sua autoria. A composição é
forte e mais espontânea, o número de elementos compositivos é
menor, a atmosfera poética do quadro é dada pela rendeira em
sua expressão ao fazer o seu trabalho, o realismo do tema é mostrado de modo pertinente através do enfoque mais vigoroso na
atenção do personagem, no movimento de suas mãos tecendo
os fios e na minuciosidade dos bilros, da renda e dos apetrechos
utilizados. A única preocupação excessiva da composição nos
parece o desenho afixado à janela (canto superior direito) visando buscar um equilíbrio desnecessário em relação ao dorso da
cadeira (na localização oposta), e fugindo um pouco ao realismo
da cena uma vez que um desenho dificilmente estaria afixado à
face externa de uma janela.
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Joaquim Raimundo Bueno de Mattos | Fazendo renda | óleo sobre tela

Reproduzimos ainda a paisagem “Estrada da Fazenda
Santa Rosa”, pertencente ao acervo do Museu Prudente de Moraes100, instituição que possui em exposição muitas obras artísticas de valor e que merecem ser vistas. Entre dezenas de obras
de artistas regionais como Miguel Dutra, Joaquim Dutra, Eugênio Luiz Losso, Frei Paulo de Sorocaba, João Adamoli, Archimedes Dutra, Antonio Pacheco Ferraz, João de Oliveira, Pádua
Dutra, João Dutra, Hugo Benedetti, Alberto Thomazi, Angelino
Stella, Manoel Lourenço, Renato Wagner e outros, encontraremos obras raras como o busto em bronze do Senador Manoel
de Moraes Barros executado pelo escultor Amedeo Zanio (18691944) e o retrato de Prudente de Moraes realizado por Francisco
Peixoto Franco de Sá, discípulo de Frederico Madrazo (Madri) e
Leon Gerome (Paris), artista maranhense falecido em 1904 e que
100
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Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes, foi instalado em 1957 na antiga residência
de Prudente de Moraes, primeiro presidente civil da República. É aberto publicamente, das
9h às 17h, de terça a domingo, como consta em seu website e fica situado na Rua Santo
Antônio, 641 (Piracicaba). O prédio e a coleção Prudente de Moraes são tombados pelo
IPHAN. O acervo é eclético reunindo objetos e mobiliários que pertenceram a importantes
figuras piracicabanas entre elas Prudente de Moraes, Luiz de Queiroz, João Sampaio, Barões
de Serra Negra e de Rezende, Sud Mennucci, Cobrinha, Fabiano Lozano. Há também grandes
obras de artistas plásticos piracicabanos e um variado acervo iconográfico e textual.
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pintou, entre outros, os retratos do Imperador D. Pedro II e da
imperatriz D. Teresa Cristina.
Em 1920 Joaquim de Mattos expõe 23 obras na Universidade Popular de Piracicaba101, juntamente com Octávio Prates
e Ida Schalch. Sua última exposição seria a mostra conjunta realizada na União de Santo Agostinho em Campinas (1921).
Sua obra revela forte relação com o mundo que o cerca e absorve de Almeida Júnior aquela brasilidade que renova
a temática de nossa arte. Marco Antonio Marcondes102 cita-o,
juntamente com Pedro Alexandrino, Graciliano Vicente Xavier
e Jonas de Barros, como discípulo de Almeida Júnior. O Dicionário Brasileiro de Artistas Plásticos (MEC – 1974) refere-o identicamente como discípulo de Almeida Júnior e Oscar Pereira da
Silva; e João Chiarini103 tece importantes considerações a respeito
do artista e de seu trabalho. Foram seus discípulos Mário Campos Pacheco e Octávio Prates.
Contemporaneamente a Joaquim de Mattos, atuou em
Piracicaba João Baptista de Oliveira. Temos poucas informações a
seu respeito104. Considerado um dos melhores desenhistas da região, transferiu-se posteriormente para São Paulo. Deixou algumas
obras em Piracicaba, entre elas um desenho a carvão, executado
em 1905 e pertencente ao acervo do Museu Prudente de Moraes,
que aqui reproduzimos. Representa o Galo de Briga “Felicíssimo –
101

A Universidade Popular de Piracicaba foi fundada em 25 de agosto de 1910, o que seria
equivalente hoje às “universidades abertas”. Segundo Leandro Guerrini, ela ficava na esquina
das atuais ruas Governador Pedro de Toledo e Prudente de Moraes, onde hoje é a sede do
Clube Cristóvão Colombo.
102
Marcondes; Marco Antônio: “Almeida Júnior, vida e obra”; Art Editora; São Paulo: 1979.
103
João Chiarini: “As Artes Plásticas em Piracicaba”; suplemento especial do jornal Folha de
Piracicaba, edição de 01 de agosto de 1963.
104
De fato, temos poucas, quase nenhuma informação sobre esse pintor. O que sabemos, ao
certo é que João de Oliveira era um hábil desenhista e alternava aulas de desenho para alunos
e seu trabalho de garçon na cidade. Um de seus alunos foi Eugênio Luiz Losso quando ainda
criança, antes de embarcar para seus estudos na Itália (idos de 1910 a 1912).
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Terror das rinhas de Piracicaba”. Além da grande qualidade técnica e do rigoroso realismo, este trabalho é um excelente documento das brigas de galo da região de Piracicaba no início do século.
Ida Schalch (1881-1968)
Ida Schalch nasceu em Piracicaba a 21 de dezembro de
1881, filha de João Schalch e Henriqueta Buch Schalch, ele natural da Suíça e ela da Alemanha. Parte de sua infância e adolescência, passou-a em São Simão e Ribeirão Preto (SP), voltando
depois a residir em Piracicaba, onde passaria praticamente toda
a sua vida, aí vindo a falecer em 14 de outubro de 1968, pouco
antes de completar 87 anos de idade.
Sua formação artística foi inicialmente orientada por
Alípio Dutra, durante os primeiros anos da década de 1910. Com
seu retorno à Europa, Ida Schalch passou a estudar desenho e
pintura com Joaquim Bueno de Mattos, cuja influência foi definitiva em sua obra. Juntamente com Octávio Prates Ferreira, também discípulo de Joaquim Mattos, recebe indiretamente através
do mestre, a influência do pintor ituano José Ferraz de Almeida
Júnior. Mais tarde, viria a fazer um curso de pintura de figura e
retratos com o professor Elpons105, em São Paulo.
Caracteriza principalmente a sua obra, a sua condição de
professora de desenho e pintura. Lecionando desde a década de
1910 no internato feminino do Colégio Piracicabano, hoje Universidade Metodista de Piracicaba, seu trabalho é inicialmente
marcado pela atividade didática, pelo desenho, e pela documen105
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George Fischer Elpons (1864-1939), pintor alemão, estudou em Berlim e Munique e em 1912
se muda para o Amazonas, mas fica pouco tempo lá, fixando-se em São Paulo, onde abre uma
das primeiras escolas de pintura da cidade. Além de Ida Schalch, também foram seus alunos
Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti, Nicola Petti e Anita Malfatti.
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tação importantíssima por ela realizada em relação ao registro de
aspectos da vida do internato das jovens estudantes daquela instituição e a fixação de uma atmosfera hoje desaparecida desse gênero de escolas do final do século XIX e início do século XX. Sua
obra focaliza, a seguir, a figura e o retrato, documentando personagens de seu círculo doméstico e, finalmente, dedica-se, além
do magistério da pintura, ao estudo pictórico de espécies botânicas e em especial de flores, tema que a sensibiliza profundamente.
Sua participação em certames oficiais se inicia em 1916,
quando envia à Exposição Geral de Belas Artes do Rio de Janeiro
o quadro “Begônia”, premiado com Menção Honrosa de 2º grau.
Este quadro foi posteriormente doado ao Centro de Professorado
de Piracicaba. Voltou a participar da Exposição Geral de Belas
Artes do Rio de Janeiro em 1918. Nessa época pinta juntamente
com Joaquim de Mattos e Octávio Prates Ferreira, e em 1920 a
vemos expor, juntamente com eles, numa exposição montada na
antiga Universidade Popular de Piracicaba. Mas sua vida artística
será pautada por uma produção intimista, relacionada à sua vida
de professora e restrita ao seu pequeno círculo pessoal, suas alunas, suas flores.

Ida Schalch | fachada do colégio Piracicabano (1920) | óleo sobre tela
acervo da Universidade Metodista de Piracicaba
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O primeiro trabalho documental de Ida Schalch relativo
ao Colégio Piracicabano data de 1915. Nós o reproduzimos neste
artigo. Focaliza os fundos do Colégio, mostrando suas dependências de serviço, aparentemente inspirado na imponência da árvore
que constitui o tema central do quadro. Dá-nos, entretanto, elementos da arquitetura da época e do clima reinante em um fundo
de quintal de um internato. Já em “Alunas Internas no Pátio do Colégio” (1918), não só nos damos conta desses aspectos paisagísticos
internos, mas principalmente nos deparamos com uma atmosfera
peculiar conferida ao quadro pela ação de duas alunas ainda meninas, sua atitude, suas vestimentas, a perfeita interação entre as
ações opostas em que uma delas
está tomando sol sentada sobre
uma esteira e a outra fugindo
ao sol, protegendo-se à sombra
de uma árvore. A composição é
estudada, a luz é suave e as duas
meninas se encontram em posição e posturas que equilibram
perfeitamente o trabalho. A fatura é cuidadosa, diríamos quase medrosa no tratamento das
figuras humanas, conferindo-lhes um ar de grandes bonecas,
Ida Schalch | Miss Lily Ann Stradley
devido ao fato de se apresentaCrayon sobre papel
acervo da Universidade Metodista de Piracicaba
rem como personagens demasiadamente estáticas. Sentimos
claramente neste endurecimento das figuras, a distância existentes
entre a mestra e alunas na educação da época, o que não veremos
em trabalhos como “Auto-Retrato” ou “Claudina”.
Em 1920, Ida Schalch pinta a imponente fachada do Co90
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Ida Schalch | Auto-Retrato (1923)
óleo sobre tela

Ida Schalch | Claudina (1925)
óleo sobre tela

légio Piracicabano, vista lateralmente, contrastando com a simplicidade das casas retratadas ao longo da rua da Boa Morte. A
vegetação exuberante entre esses elementos desfaz esse contraste
e as integra perfeitamente, dando ao quadro significativo equilíbrio. As cores são sóbrias, como em quase todas as obras da
artista, e a principal característica deste trabalho é um clima de
quietude que impregna a solidez arquitetônica.
Sua obra prima, sem dúvida, é seu auto-retrato, pintado
na varanda do andar superior do Colégio. A leveza da figura, seu
ar longínquo, a delicadeza da indumentária, sua silhueta esguia,
integram-se admiravelmente na paisagem composta de elementos arquitetônicos despojados, simples, quase rústicos, onde a artista consegue uma unidade de movimento luminoso pela interposição entre a varanda ensolarada e a paisagem externa, de uma
balaustrada cuidadosamente tratada através da qual os rios de sol
produzem delicado efeito de luz e sombra. Não tivéssemos outros
quadros da artista para analisar, bastar-nos-ia este para mostrar o
temperamento da artista, a força da pintura, a presença do ofício
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pictórico, a imagem de mestra, tudo isto perpassado por um clima de quietude, solidão e de certa tristeza, como a de alguém que
espera algo que não virá, sem contudo cansar-se da longa espera.
Note o leitor a grande qualidade do trabalho “Claudina”,
retrato de excelente fatura, composição de grande equilíbrio, estudo acurado da luminosidade e uso discreto, mas seguro das cores.
Ressaltam neste quadro a textura da manta, a expressão da figura, a
abstenção de volumes bem definidos e o olhar longínquo de Claudina, à semelhança da expressão longínqua dada ao auto-retrato
da artista. Em “Orquídeas”, podemos ver claramente o carinho dedicado pela pintora às flores, através da composição estudada, o
contraste do fundo escuro, a fatura cuidadosa, e o registro das flores como se nada mais houvesse como realidade além das mesmas.
Ida Schalch, embora tendo dedicado toda a sua vida ao magistério, está muito além de ter sido simplesmente uma professora
de desenho e pintura. Sua documentação iconográfica e o registro
por ela feito de um ambiente específico como o colégio interno, dão
à sua pintura uma importância que merece ser ainda revista através
de outras obras a serem levantadas. Seu trabalho reflete uma época
em parte já passada, uma realidade que poucas pessoas terão a capacidade de apreender, porque apagada pela contínua mutação social. Mas seu retrato olhando o horizonte, inquisitivo e triste, é ainda o mesmo olhar de tantos seres que por aqui passaram e continua
sendo o olhar dos que hoje esperam algo que pode nunca chegar.
Octávio Prates Ferreira (1896-1975)
Octávio Prates Ferreira integra com Ida Schalch e Joaquim Bueno de Mattos, este último, mestre de ambos, o núcleo
de artistas do realismo erudito piracicabano que recebeu influ-
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ência mais direta da pintura de José Ferraz de Almeida Júnior,
representada pelo grande sentimento de brasilidade e de estreita
ligação aos motivos regionais. Da mesma maneira que para os
três artistas citados, encontramos na pintura de Octávio Prates
fortes traços de intimismo, onde o registro da realidade paisagística obedece a critérios interiores de um natural retraimento, e
a busca de uma criação plástica que preencha suas necessidades
estéticas dentro de uma emoção pessoal e interiorizada quanto à
temática retratada.
Sua obra, inicialmente observada e comentada por João
Chiarini, principal biógrafo e crítico dos artistas piracicabanos
nas décadas de 40 a 60, é atualmente pesquisada pelo crítico José
Maria Ferreira106 com visitas à elaboração e publicação de monografia analisando a contribuição efetiva deste pintor à arte regional. Cabe aqui registrar o reconhecimento à obra, realizada por
João Chiarini nesta região, iniciada quando o crítico, escritor e
folclorista contava apenas vinte e poucos anos de idade.
Diversamente de outros críticos de época, que bissextamente escreviam ou polemizavam sobre alguns eventos culturais locais, João Chiarini revela uma inteligência perspicaz e uma
ampla sensibilidade, registrando, analisando e acompanhando
praticamente tudo o que se fazia em Piracicaba no domínio das
manifestações literárias, folclóricas, históricas e artísticas, demonstrando sua vivência significativa numa dimensão cultural

106

José Maria de Carvalho Ferreira (1941-1991), biólogo, professor, escritor, jornalista,
crítico de arte, teatro e cinema, poeta e teatrólogo, nascido e falecido em Piracicaba.
Formado em biologia pela Faculdade de Rio Claro, em 1965 e pós-graduação em teatro
na Universidade de Edimburgo, na Escócia, em 1970 e na Univerdsidade da Flórida
(1977-78). Teve intensa participação na vida cultural de Piracicaba, editou o suplemento
cultural “Panorama”, do Jornal de Piracicaba (1967). Escreveu o libreto para a ópera
“A Moreninha”, de Ernst Mahle, a qual só veio a ser estreiada um ano após sua morte. A
sala n.1, do Teatro Municipal Dr. Losso Netto recebeu seu nome. Infelizmente o estudo
sobre a obra de Octávio Prates Ferreira, mencionado por Cosentino nunca foi publicado.
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abrangente e sua conseqüente evolução enriquecedora ao longo
do percurso deste fenômeno dinâmico.
Assim, seus escritos representam uma fonte bibliográfica
obrigatória no estudo das manifestações culturais piracicabanas.
Octávio Prates não escapa ao olhar atento de João Chiarini que
em “Imagem Emotiva da Realidade” (A Época, n.º 1; 1º de janeiro
de 1940; Piracicaba), focaliza em extenso artigo a atuação plástica do artista. Em 1963 volta a comemorar o trabalho pictórico de
Octávio Prates: “(...) sua harmonia cromática revela personalidade artística e escolha de motivos, rincões, pátios, principalmente
cenas de interiores do bairro de São Joaquim, Piracicaba, como
pseudo-ruas e casas coloniais. Pressentem-se até hoje a modalidade expressiva do artista e certos aspectos particulares de sua
técnica, que perduram ao largo de sua obra.”107
Octávio Prates nasceu em Rio das Pedras (Piracicaba) a
21 de abril de 1896, sendo seis pais Benedito Ferreira Alves e Luiza
Prates Ferreira. Faleceu em Piracicaba, pouco antes de completar
79 anos, a 2 de abril de 1975. Datam dos oito anos de idade seus primeiros desenhos, e durante o curso na Escola Complementar de
Piracicaba, receberia ainda muito jovem, de Alípio Dutra, o prêmio
Honorato Faustino. Dedicava-se, então, a desenhos e aquarelas.
Reproduzimos aqui “O Jarro Azul”, aquarela realizada em 1913,
aos 17 anos de idade, quando o aluno da Escola Complementar.
É um trabalho agradável, típico de trabalhos artísticos escolares,
exemplificando com propriedade o início da carreira do artista.
Um ano mais tarde, ainda como aluno de Alípio Dutra,
executa “O Cesteiro”, óleo sobre tela, inspirado ou talvez mesmo
copiado de trabalho de concepção artística da pintura italiana do
107
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João Chiarini: “As Artes Plásticas em Piracicaba”; ensaio publicado no suplemento especial do
jornal Folha de Piracicaba, edição de 01 de agosto de 1963.
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século XIX, como podemos notar no ambiente, indumentária
dos personagens e na atitude dos mesmos. Este seria o segundo
passo de sua evolução artística, o exercício tomando por base trabalhos de outros pintores. A seguir temos, em 1915, “O Anjo e a
Paz” onde, abandonando a concepção neoclássica convencional,
realiza uma obra de forte teor romântico, bem ao gosto das obras
de Eliseu Visconti no fim de século. Acreditamos que Octávio
Prates, desde essa época se entusiasmasse pela criação artística,
pois já em 1917 faz sua primeira exposição individual, contemporaneamente à inauguração do Prédio da Escola Normal e com
a presença de Altino Arantes, conforme nos informa Chiarini.
Em 1918 freqüenta aulas de Enrico Vio (Veneza, 1875
– São Paulo, 1960) no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo e

Octávio Prates | Rio Jaguari (Bragança Paulista, 1965)

pouco mais tarde segue seus estudos sob a orientação de Joaquim
Bueno de Mattos. Em 1920 expõe novamente em companhia do
mestre e de Ida Schalch, na Antiga Universidade Popular de Piracicaba. É nesta época que sua pintura adquire conotações do
naturalismo regional, que perdurará durante todo o percurso
criativo do artista que será mais intenso até 1940. A partir dessa
data pinta raramente, embora o último trabalho de sua autoria de
que temos conhecimento, seja de 1965 (“Rio Jaguari, em Bragan95
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ça Paulista”).
Nomeado professor de umas das escolas Reunidas Rurais do Bairro de São Joaquim, em Piracicaba (1927) e a seguir seu
diretor (1930), sua fase mais produtiva coincide com sua vivência
nesse bairro, razão pela qual a paisagem rural dessa região acha-se
significativamente documentada em suas obras. Para isso também

Octávio Prates | Pastagem (década de 30) | óleo sobre tela colada em papelão

Octávio Prates | Estrada rural em São Joaquim (Piracicaba, 1938)

contribuiu a influência do ruralismo de Thales de Andrade108,
para quem ilustrou diversos livros. Na mesma época faz o Curso
de Desenho e Pintura, criado em 1916, por Georg Fisher Elpons
(Berlin, 1865 – São Paulo, 1929) e W. Zadig, seguindo-o através da
Revista “Brasil” e frequentando em São Paulo o atelier de Elpons e
de José Wasth Rodrigues (São Paulo, 1891 – Rio de Janeiro, 1957).
Note o leitor nas telas de Octávio Prates, sobretudo
aquelas da década de 1930, a temática regionalista principal108
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Thales Castanho de Andrade (1890-1977), escritor piracicabano, hoje reconhecido como o
criador do gênero infanto-juvenil na literatura brasileira, antes mesmo de Monteiro Lobato,
cuja primeira obra só veio a ser publicada três anos depois. Foi professor de História em
Piracicaba e escritor com 47 livros publicados e uma tiragem superior a dois milhões de
exemplares. Seu primeiro livro, “A Filha da Floresta”, foi editado em 1919 pelo Jornal de
Piracicaba. Seu livro mais famoso, “Saudade”, foi por mais de 50 anos o livro mais adotado
para leitura nas escolas brasileiras. Recebeu o Prêmio Jabuti de literatura infantil em 1967.

mente voltada para o naturalismo paisagista, o profundo grau
de intimismo e retraimento do artista evidenciado na ausência
da figura humana dentro de suas paisagens, o clima de solidão
e bucolismo, a harmonia natural e espontânea da composição, a
placidez da fatura, sem grandes contrastes cromáticos ou luminosos, e principalmente, o registro do meio-ambiente ligado à
vivência do artista.
Além do desenho, da aquarela, da pintura, Prates ilustrou
diversos livros109, inclusive os já citados de Thales de Andrade,
com desenhos a bico-de-pena e gravuras em sombra chinesa com
motivos infantis. Realizou ainda importante trabalho como entalhador e em molduras. Sua criação pictórica privilegiou principalmente a zona rural. Constava, entretanto, da exposição “Evolução da Paisagem Urbana de Piracicaba”, realizada há cerca de dez
anos110 na Pinacoteca Municipal, um quadro do artista retratando
a Praça da Matriz com um estacionamento de carroças em pri109

Ilustrou, dentre outros trabalhos a capa do livro de Francisco Lagreca: “Apologia da arte
moderna”, publicado em 1923. (Apud in: Pfromm Netto, Samuel e Sodero Martins, Carlos
Roberto; “Pena, Escudo e Lança: cem anos do Jornal de Piracicaba e cronologia piracicabana
do século XX”; Edições PNA/ Jornal de Piracicaba; Piracicaba: 2003)
110
O Autor está se referindo ao ano de 1975, provavelmente, uma vez que esse texto foi
originalmente publicado em setembro de 1985.

97

O Realismo Naturalista da Escola de Piracicaba

Umberto Silveira Cosentino

meiro plano, incluindo os cavalos e carroceiros, quadro este que
pertencia então ao Dr. Jacob Diehl Netto. Conhecemos também
a reprodução de uma tela executada na década de 1930 e tendo
como tema um recanto da chácara Nazareth (coleção Isolda Fachada Ferreira). O motivo, todavia, focaliza aspectos da vegetação
e da paisagem em si, e os elementos que evidenciam a mão do
homem se reduzem a uma cerca e um pedaço de muro.
Talvez devido a seu natural retraimento e à relativa dispersão de suas telas após sua morte, a obra de Octávio Prates
Ferreira permaneceu longo tempo distante das possibilidades de
análise crítica, acrescentando-se a isso sua freqüência moderada
aos Salões de Arte e o quase encerramento de sua carreira artística
após 1940. Reveste-se, portanto, de grande significado o relevante
trabalho de levantamento de obras e pesquisa crítica que está sendo atualmente realizado por José Maria Ferreira111.
Eugênio Luiz Losso (1898–1974)
Estando seus pais em visita a Jundiaí, Eugênio Luiz Losso nasceu por acaso naquela cidade a 23 de maio de 1898, sendo
batizado dias depois em Piracicaba, cidade onde viveria a maior
parte de sua vida e onde viria a falecer em 7 de maio de 1974.
Como Joaquim Bueno de Mattos e Antonio Pacheco
Ferraz, Eugênio Losso manifestou cedo seu talento artístico,
mostrando aptidão invulgar para o desenho desde o curso primário112. Aos 13 anos de idade executa o retrato “a crayon” do
Dr. Paulo de Moraes Barros. Exposto numa vitrine da cidade113, o
111

Como dissemos anteriormente, não sabemos se esse trabalho crítico de José Maria Ferreira
chegou a ser concluído, mas com certeza, não foi publicado.
Ainda criança, teve algumas aulas de desenho com João de Oliveira.
113
Eugênio Luiz Losso expôs seu desenho na então recém criada vitrine da Papelaria do Jornal de
Piracicaba, na época sob a direção de João Franco de Oliveira.
112
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Eugênio Luiz Losso
Pequenos Cantores (Nápoles, Itália)
crayon sobre papel

Eugênio Luiz Losso | Perfil de Menina
(cerca de 1917-1920 Nápoles, Itália)
Crayon sobre papel

retrato causou admiração pela sua qualidade e pela precocidade
do artista que, animado pelo Dr. Paulo de Moraes Barros, familiares e amigos, transferiu-se em 1912 para a Itália, no intuito de
dedicar-se a estudos de desenho e pintura nas Academias de Belas Artes de Roma e Nápoles114, paralelamente à continuação de
seus estudos secundários. Durante os doze anos de permanência
na Itália115, teve como mestres Pio Ioris116, Nicola Fabbricatore117

114

É importante ressaltar que Eugênio Losso viveu e estudou sobretudo em Nápoles,
provavelmente no final do ano de 1923 transferiu-se para Roma, a fim de completar seus
estudos artísticos. Tendo cursado, por três anos, a Academia de Belas Artes de Nápoles.
115
Na verdade, foram 14 anos na Itália, entre Roma e Nápoles. O pintor embarcou em 1912, com
14 anos incompletos e retornou ao Brasil somente em 1926, com 28 anos.
116
Também grafado como Pio Joris (Roma, 1843-1921), pintor e aquarelista italiano muito
influenciado pela escola de pintura napolitana, principalmente por Domenico Morelli,
representante da Escola Posillipo de pintura.
117
Nicola Fabbricatore (1889-1962), pintor napolitano, estudou também na Escola de elas Artes de
Nápoles, onde provavelmente conheceu Eugênio Luiz Losso. O pintor também visitou o Brasil por
diversas vezes a partir de 1911, onde fez sua primeira exposição na Casa Castro, em São Paulo.
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e Eugenio Viti. Mas foi
sobretudo Eugenio Viti118
quem maior influência
teve na formação artística de Eugênio Losso. Dezessete anos apenas mais
velho que Eugênio Losso,
Viti era um temperamento
inquieto e participante de
todos os movimentos sadios da renovação artística
do início do século, desEugênio Luiz Losso | Árvores Gêmeas (Piracicaba, 1933)
óleo sobre tela | exposto no Palácio das Arcadas
tacando-se na Exposição
Internacional de Bruxelas
e obtendo o primeiro prêmio da Primeira Bienal de Nápoles. Provável fruto da influência
de Viti, sentimos na obra de Eugênio Losso uma indisfarçável
inquietação que domina o artista, não na sua obra temática, mas
no uso da luz em suas telas.
Não podemos julgar suas obras executadas durante a
permanência na Europa, porquanto, no seu retorno, os diversos
caixões contendo essas obras extraviaram, restando dessa época
somente algumas obras esparsas, das quais conhecemos dois desenhos apenas, os quais reproduzimos aqui119. Mas na sua produção
realizada no Brasil, principalmente no período 1927-1934120, notamos uma pesquisa acurada do fenômeno luminoso em toda a sua
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criação plástica. Os temas se atem rigorosamente a um realismo
paisagista, não um realismo frio e desprovido de emoção, mas sóbrio, simples e focalizando temas comuns da paisagem circundante.
Assim, sua escolha cai sobre os mais diversos motivos,
desde as roseiras de seu quintal ou o que se avista de seu atelier,
até velhas carcaças de barcos, interiores de mato, casarões imponentes ou casas comuns, trechos do rio Piracicaba ou o seu
salto. Em todos os seus quadros, entretanto, notaremos a preocupação marcante da luz, como o leitor poderá claramente evidenciar nos quadros “Árvore Gêmeas”, “A casa da
Chácara Nazareth”121 e
“Canoa abandonada”, que
aqui reproduzimos; em
“Roseiras em Flor”, “Eucaliptos” e “Salto de Piracicaba” poderá admirar a
fatura limpa, a pincelada
rápida, o movimento imEugênio Luiz Losso
presso ao tema pelo ritTrecho do Salto de Piracicaba (Piracicaba, 1933)
óleo sobre tela | exposto no Palácio das Arcadas
mo do artista. Nos trabalhos mais minuciosos ou
naqueles onde predomina a impressão, a luz continua sempre como o grande divisor, fator de equilíbrio e valor maior.
Eugênio Losso retorna a Piracicaba em meados da década de 1920122. Os anos que se seguem são marcados, artisticamente, pela produção pictórica focalizando Piracicaba e arredores,

118

Eugenio Viti (1881-1952), pintor napolitano representando a nova geração do início do século
que rompia com o academicismo e seguia os parâmetros da pintura impressionista e pósimpressionista. Fruto da Escola Posillipo napolitana, aderiu, contudo, em 1909 a corrente
vanguardista de pintura chamada “Secessione dei Ventitré”.
119
Tratam-sedosdesenhosemcrayon:“PequenosCantores”(50x38cm)e“PerfildeMenina(45x25cm).
120
Em verdade, o período de produção expressiva de Eugênio Losso no Brasil foi de 1929 a 1933.
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O nome da obra é “Vivenda da Chácara Nazareth.
Seu retorno ao Brasil se dá no fim do ano de 1926.
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Jundiaí, Niterói e Rio de Janeiro. Visitando com freqüência123 seu
irmão Fortunato Losso Netto, que cursava então a Faculdade Fluminense de Medicina em Niterói, Eugênio pintava motivos locais,
muitas vezes acompanhado por seu irmão; isto explica a freqüência de trabalhos realizados nestas duas últimas cidades por ocasião
de sua exposição individual em São Paulo.
No período de dezembro de 1933 a janeiro de 1934, Eugênio Losso expõe individualmente em São Paulo, no Palácio das
Arcadas à rua Quintino
Bocayuva. Exposição cuidadosamente preparada,
obras escolhidas, ao todo
setenta e oito124. Até as excepcionais molduras feitas
com moldagens de gesso e
aplicação de ouro em folha
eram de autoria do pintor.
O sucesso de crítica
Eugênio Luiz Losso
foi significativo, como nos
Carcassa do Velho Barco (Piracicaba, cerca de 1932)
óleo sobre tela | exposto no Palácio das Arcadas
mostram os longos textos
estampados no Correio de
São Paulo (20/12/1933), Diário Popular (16/12/1933), Folha da
Noite (20/12/1933 e 09/01/1934) e Fanfulha (02/01/1934). Transcrevemos aqui pequenas passagens de alguns textos:

123

Essas visitas, ou só uma visita mais prolongada, não se sabe ao certo, ocorreram apenas no
ano de 1933.
124
O catálogo completo dessa exposição, contendo as 78 obras, encontra-se nas páginas 4849 do livro: “De Piracicaba a Nichteroy - a pintura de Eugênio Luiz Losso e Fortunato Losso
Netto”(de Marcelo Batuíra Losso Pedroso); Jornal de Piracicaba Editora; Piracicaba: 2000”.
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“(...) Eugênio Losso tem uma personalidade capaz de
suplantar quaisquer resquícios de escolas, podendo
ele ser o que é e não o que lhe ensinaram a ser. A natureza lhe prende todos os sentidos, domina-o em todas as suas preocupações de beleza... É límpido, profundo, espontâneo, vendo a paisagem em toda a sua
extensão, com uma visão ampla da cor e do desenho...
Artista moderníssimo, e digno dum grande futuro,
merece ser visitado. Nele vemos a promessa não muito longínqua dum notável paisagista.” (Correio de São
Paulo, 20/12/1933 – Um paisagista de grande futuro).
“(...) É um artista. As suas paisagens trazem todas a sua maneira, o cunho da sua personalidade.
São pedaços quentes da nossa natureza; campos e
colinas, águas encachoeiradas, trechos pitorescos da
nossa terra. Além disso, o artista sabe desenhar, manejar o carvão com segurança...” (Diário Popular,
16/12/1933 – Belas Artes)
“(...) Um detalhe, um fugitivo pormenor, uma pincelada
posta mais nítida e procurada com o intuito de salientar a
luz na seqüência de algumas de suas telas, revelam ao espectador fortuito dos quadros de Eugênio Luiz Losso, o verdadeiro colorista. Daí o interesse com que procura fixar lugares cheios de sol, cheios de planos paisagísticos, cheios de
luz. Sem ser um legítimo impressionista, pela certeza com
que o pincel de Eugênio Luiz Losso objetiva certos trechos,
conseguindo síntese e o volume dos motivos pintados, sente-se entretanto, que ele vem do impressionismo imposto
pelos seus adeptos italianos, isto é, aquele impressionismo
103
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todo do localismo das coisas e do ar, das cores, assim como
de tudo que fosse um prolongamento da alma da raça italiana, de resto tão ávida de espetáculos vibrantes...” (Folha da
Noite, 20/12/1933 – Notas de Arte:
A Exposição de
125
Eugênio Luiz Losso)
Não nos deteremos
nestas referências. O fato
importante é que o êxito
crítico da exposição foi
significativo. Apesar disso,
como é comum em toda
Eugênio Luiz Losso
primeira mostra de um
Manhã de Sol no “Conto do Rio” (Niterói-RJ)
óleo sobre tela | exposto no Palácio das Arcadas
artista desconhecido, não
houve vendagem. E foi o
bastante para se fazerem, na pequena Piracicaba de então, comentários maldosos de que a arte de Eugênio Losso era medíocre, que ele havia passado doze anos126 se divertindo na Europa
e gastando o dinheiro do pai ao invés de pintar. Não sabemos
se foram esses comentários, o aparente insucesso da exposição
apesar da crítica favorável, ou tudo somado a um certo desencanto. O fato é que Eugênio Losso parou de pintar e se dedicou
ao magistério de desenho e finalmente à administração do Jornal

de Piracicaba127, muito raramente
comparecendo aos Salões de Belas
Artes de Piracicaba. Comentários
foram feitos, com certeza, porque
mais de quarenta anos depois da
exposição no Palácio das Arcadas, nós mesmos os ouvimos, e
mais de uma vez, em Piracicaba.
E foi, por isso, com grande
e agradável surpresa que pudemos

recentemente admirar os
trabalhos de grande qualidade e que colocam Eugênio Losso entre os mais
importantes pintores piracicabanos. Se, por um
lado, a exposição em São
Paulo produziu efeitos danosos quanto à carreira do
Eugênio Luiz Losso
artista, por outro fez com
A Velha Igreja de N. S. da Conceição (Niterói-RJ, 1933)
óleo sobre tela
que aquelas setenta e oito
obras e outras mais ficassem preservadas nas mãos da família,
permitindo-nos um estudo crítico mais completo sobre a sua
pintura. Este estudo, que será realizado no correr deste ano, constituirá ampla monografia a ser editada sobre a obra do artista no
127

125

Esses textos críticos podem ser lidos na íntegra na obra: Marcelo Batuíra Losso Pedroso: “De
Piracicaba a Nichteroy - a pintura de Eugênio Luiz Losso e Fortunato Losso Netto”; Jornal de
Piracicaba Editora; Piracicaba: 2000”.
126
Em verdade, foram 14 (catorze) anos em que Eugênio Losso viveu na Itália.
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Capa da exposição de pintura

“Decidiu abandonar a pintura e passou a se dedicar somente ao ensino, como professor de
desenho. Lecionou na escola Normal Sud Menucci (1933), em Itapetininga (1934) e após a
nomeação resultante de concurso público em São carlos (1935), onde contraiu matrimônio.
Lecionou até março de 1939, quando se uniu ao pai e ao irmão Fortunato como proprietários
do Jornal de Piracicaba. Encarregou-se da gerência da empresa que, além do jornal, incluía
tipografia, livraria, papelaria e editora. Dotou o jornal de uma clicheria, a primeira de Piracicaba.”
(Samuel Pfromm Netto: “Dicionário de Piracicabanos”; Edição IHGP; Piracicaba: 2013, p. 305).
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início do ano de 1986128.
Apresentamos aos leitores algumas obras do artista.
Livres de paixões, preconceitos intelectuais, ciúmes ou invejas,
talvez existentes na época, poderão melhor julgar e apreciar a
sua qualidade e força plástica, e verificar que apesar de toda a
maldade humana, o tempo ainda é o melhor executor da justiça,
mesmo que lhe possamos por vezes recriminar a lentidão.
João Dutra (1893-1983)
João Dutra nasceu em Rio
Claro (SP) a 14 de junho de
1893, falecendo em Piracicaba
aos 90 anos, em 1983. Pertencente a uma família de artistas,
distingue-se dos outros pintores da família. Seu bisavô (Miguel Dutra) e seu pai (Joaquim
Dutra) pertencem ao realismo
ingênuo piracicabano. Seus
João Dutra | Pequena cachoeira (1910)
irmãos (Alípio Dutra, Padua
óleo sobre tela
Dutra e Archimedes Dutra),
integrantes como ele, do realismo erudito piracicabano, tiveram
formação artística européia em Paris, Bruxelas, Roma, Nápoles ou
Florença. João Dutra, não cursou escola de pintura e sua arte resulta em grau significativo de um permanente esforço autodidata.
Começou a pintar ainda jovem. Acreditamos que sua
128

Esse trabalho, infelizmente, nunca chegou a ser feito ou se perdeu, o único texto de Consentino
que conhecemos sobre Eugênio Luiz Losso é este. Para saber mais sobre Eugênio Luiz Losso,
consulte o livro deste Editor: Marcelo Batuíra Losso Pedroso: “De Piracicaba a Nichteroy - a pintura
de Eugênio Luiz Losso e Fortunato Losso Netto”; Jornal de Piracicaba Editora; Piracicaba: 2000”.
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João Dutra | Salto do Piracicaba à Tarde | óleo sobre tela

iniciação pictórica tenha sido mérito de Joaquim Dutra, seu pai.
O trabalho que reproduzimos de sua autoria “Pequena Cachoeira”, realizado em 1910 quando o artista tinha 17 anos, revela forte conteúdo ingênuo que o aproxima dos trabalhos de Joaquim
Dutra, e apresenta também certo parentesco (inclusive do tema
e da fatura) com a aquarela “Salto do Votorantim” executada por
seu bisavô Miguel Dutra (hoje integrando o acervo do Museu
Paulista), estavam ainda de posse da família, é possível que este
trabalho tenha sido inspirado naquela aquarela. Não descartamos, contudo, a hipótese de que o mesmo tenha sido tomado do
natural, embora não nos tenha sido possível identificar o local.
João Dutra já demonstrava então talento e relativo conhecimento do ofício, longe entretanto de manifestar-se artisticamente de
modo erudito.
Seu contacto com a pintura erudita (além dos eventos
fortuitos de observação de quadros de outros pintores ou da
apreciação de reproduções de obras em livros e revistas) se dará
provavelmente no período de 1914-19, quando seu irmão Alípio
(também iniciado por seu pai na pintura) retorna de Paris após
cursar a Académie Julien (1913-14). Com a volta de Alípio à Europa em 1919, a evolução de João Dutra será praticamente fruto de
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João Dutra | Porto do Morato (déc. 20) | óleo sobre tela

seu esforço individual, já que seus irmãos Archimedes e Antônio
de Pádua eram meninos ainda nessa época, e só passariam a pintar em companhia de João em meados ou fins da década de 1920.
Outro fato que endossa o autodidatismo forçado de João
Dutra é ter sido ele professor, exercendo seu ofício em diversas
localidades129. Com seu irmão Alípio vivendo na Europa e a morte de seu pai em 1930, João Dutra desempenha de certo modo o
papel e a responsabilidade de pai de seus irmãos.
A disciplina a ele imposta pela vida, transfere-a também
para sua arte130. Seu trabalho é bem estudado, paciente, metódico,
cuidadoso. A composição é planejada, as cores prudentemente
dosadas em seus tons e valores. Inspirado provavelmente em reproduções de antigos mestres, sua preocupação crescente é o cri-
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tério de verossimilhança e a conseqüente minuciosidade da fatura.
Assim vamos notando sua evolução neste sentido, comparando a
“Pequena Cachoeira” de 1910 com o “Porto do Morato” (década
de 20) e em seguida observando “Rua do Porto” (década de 30).
A inquietação de João Dutra não é o tema, e sim a técnica. Sua grande qualidade não é a inventividade, mas a perfeição
buscada na execução do trabalho. Sua pintura não é uma explosão
instintiva, é um exercício. Por isso vemos o artista experimentar
diversas técnicas, como o pontilhismo, que exemplificaremos aqui
na reprodução de “Paisagem de São Carlos”. Contudo, seu temperamento calmo, seu caráter introvertido, sua paixão pelo método
e o exercício plástico oferecido pelo tema das naturezas mortas.
À medida que progride em anos, as paisagens vão rareando e as
naturezas mortas passam a ser o centro de sua obra. Exprime-se
através de um realismo acadêmico e até maneirista, mas de grande qualidade técnica. E não lhe podemos recriminar a limitada inventividade, porque o íntimo deste artista se identifica sobretudo
com o ofício quase religioso da técnica, buscando a perfeição da
forma e usando o tema apenas como pretexto da criação plástica.
Além disso, sua pintura reflete o seu universo particular, o interior de sua casa, o interior de seu espírito, sua vivência
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Muito embora João Dutra não tenha feito qualquer curso superior ou escola de pintura, era
portador do registro oficial definitivo de professor de desenho, expedido pelo Ministério de
Educação e Cultura (registrado sob o n. D2697), o que lhe outorgava o direito de lecionar em
todo território nacional.
130
“Além de Alípio, o mais velho, artista renomado, que foi absorvido em parte pela vida
diplomática, em importantes funções na Europa, João Dutra se atirou na luta pela sobrevivência,
no ensino oficial do Estado, deixando raízes em Escolas Normais como de Casa Branca,
Itapetininga, Piracicaba. Implantou um ensino sério de Desenho, uma disciplina nem sempre
respeitada no currículo normalista, entretanto tão útil recurso pedagógico para professor. Nas
pegadas do irmão mais velho, seguiu Archimedes, também lecionando no nível secundário e
depois superior do Estado. Um, como que se especializando em natureza morta, onde atingiu os
pináculos dos grandes mestres, como Pedro Alexandrino, e conquistando os mais altos lauréis
das mostras oficiais e as paredes das Pinacotecas e Museus de Arte.” (Fortunato Losso Netto:
“Dois gênios da pintura”; Editorial do Jornal de Piracicaba, edição de 04 de novembro de 1978).

108

João Dutra | Paisagem de São Carlos | óleo sobre tela
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Ainda que muitas vezes as premiações representem méritos reais,
outras vezes estão contaminadas por conveniências, nepotismos,
cumplicidades ou boicotadas por inveja ou ciúmes. Preferimos
fazer de conta que elas não existiram, porque o trabalho de João
Dutra é forte por si só e não necessita delas. Sua obra é sólida,
coesa, válida e tem sua grande importância na arte piracicabana.
Em qualquer época que se tocar o tema das naturezas mortas na
arte piracicabana, o nome de João Dutra surgirá sempre como
presença obrigatória e destacada.
João Dutra | Figos da Índia | óleo sobre tela

dosada, prudente, calma, metódica. Na composição escolhida de
suas paisagens ou na composição cuidadosamente arrumada de
suas frutas, cristais, cobres e vasilhames das naturezas mortas,
sentimos as mesmas qualidades expressas na sua vida quotidiana.
E é nessa coerência entre o vivido e o expresso na criação artística que encontramos a validade da manifestação plástica de João
Dutra. Não se distinguiu por grande criatividade, pela inovação
ou pelo questionamento dos processos de evolução da arte. Mas
muitos de seus quadros equivalem a uma aula de técnica pictórica.
Sua participação de pintor no cenário artístico de Piracicaba e região foi intensa. Ainda que participante do grupo acadêmico contra os movimentos de contemporaneidade da arte na
região, sua ação se restringiu à sua postura pictórica, abstendo-se
de atuação política. Pintou o que achou que devia, da maneira
como achou que devia, à custa de um grande esforço iniciando
na juventude e que a persistência e o método fizeram evoluir na
direção idêntica à tomada pela sua própria opção de vida pessoal.
Não falaremos aqui de suas inúmeras premiações em salões
locais, regionais ou da capital do Estado. Ainda que muitas vezes
as premiações em salões locais, regionais ou da capital do Estado.
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João Dutra | Rua do Porto (dec. 30) | óleo sobre tela

Alípio Dutra (1891-1964)
Antônio de Pádua Dutra (1905-1939)
Nelson Nóbrega (1900- 1998)131
Encontramos no realismo erudito piracicabano três artistas de relevante importância, mas cuja obra é ainda hoje pouco
conhecida em nossa região. Os dois primeiros (Alípio Dutra e
Antônio de Pádua Dutra) fizeram estudos na Europa e Nelson
Nóbrega foi discípulo de artistas de formação européia. Para cada
131

Data de falecimento acrescentada pelo Editor. Nelson Nóbrega faleceu na cidade de São Paulo,
em 25 de janeiro de 1998.
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um deles encontramos razões que explicam o relativo desconhecimento de suas obras. Alípio Dutra passou grande parte de sua
vida fora de Piracicaba, atuando sobretudo na carreira diplomática, na Europa. Pádua Dutra morreu precocemente aos 33 anos
de idade, em Nápoles.
Nelson Nóbrega transferiu-se cedo para São Paulo, onde
atuou durante a maior parte de sua vida. As obras disponíveis
desses artistas em Piracicaba são em número reduzido e tivemos
dificuldade em localizar algumas. Por esta razão, o enfoque que
fazemos a respeito do trabalho destes artistas é limitado.
Alípio Dutra (1891-1964)
Alípio Dutra é natural de Jaú (SP), onde nasceu a 29 de
maio de 1891, mas desde a infância residiu em Piracicaba. Após
diplomar-se na Escola Normal de Piracicaba (1909), exerceu o
magistério em Rincão, sendo nomeado logo a seguir professor de
desenho da escola que havia cursado (1910). Seus primeiros estudos artísticos se devem, como os
de seus irmãos João, Pádua e Archimedes, à influência, ao exemplo e às
aulas de pintura ministradas por seu
pai, Joaquim Miguel Dutra. Após
expor individualmente em 1912, recebeu o prêmio de viagem à Europa
concedido pelo Pensionato Artístico de São Paulo que lhe possibilitou cursar, durante o período 19131914 a Academia Julien de Paris.
Alípio Dutra | Socando café
Com a eclosão da I Grande
óleo sobre tela
acervo da Faculdade de Direito de São Paulo
Guerra, Alípio volta ao Brasil, per112
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Alípio Dutra | Curva do Rio Piracicaba | óleo Sobre Tela

manecendo aqui durante cinco anos, época em que sua influência
se faz presente na formação artística de seus irmãos João, Pádua e
Archimedes. Em 1919 tem novamente oportunidade de voltar a
residir na Europa, trabalhando no Comissariado Geral do Estado
de São Paulo, e cursa a Real Academia de Belas Artes de Bruxelas, nos cursos de Belas Artes e Artes Decorativas. Sucessivamente
trabalha nos consulados do Brasil, no Havre (1921) e Paris, onde
permanece longos anos até o final da década de 1930132. Ali dirige,
até 1934, o Escritório do Instituto do Café. Por duas vezes consecutivas expõe no “Salon des Artistes Françaises”133, salão onde
a simples participação sempre foi considerada pelos artistas brasileiros como uma honra. Voltando ao Brasil, sua atuação é mais
marcante na capital do Estado de São Paulo, onde integra o Conselho de Orientação Artística de São Paulo134. Faleceu em 1964135.
Reproduzimos aqui dois trabalhos de sua autoria. O primeiro, amplamente conhecido e reproduzido no Dicionário Bra132

“Alípio Dutra fez carreira diplomática, exercendo a função de adido comercial junto à
Embaixada do brasil em paris. Foi chefe de propaganda do café na Europa, como diretor do
Instituto do Café do Estado de São Paulo.” (Velloso, Augusto Carlos Ferreira: “Os Artistas
Dutra: oito gerações”; Edição Sociarte/ Imprensa Oficial; São Paulo: 2000, p. 64)
133
Em 1921 e 1922.
134
Publicou o livro “L’industrie dur froid au Brésil” (1922, Paris) e “Empréstimos brasileiros em
França”; deixando indédito, sem publicação, um livro sobre Almeida Júnior.
135
Faleceu em São Paulo, a 24 de janeiro de 1964.
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sileiro de Artistas Plásticos e cuja reprodução em tamanho grande encontramos até o Museu da Cultura do Café em Aparecida
do Norte (SP), enfoca o tema do café (Socando Café) e foi provavelmente realizado no período 1914-1919. Apesar da composição
um tanto acadêmica, o quadro apresenta grande realismo do personagem, da indumentária, dos objetos e da própria ambientação
que completa a ação de socar o café. Importante a qualidade do
desenho, o cuidado da fatura, o acurado estudo da luz e sombra. De profunda significação a brasilidade do tema, e mesmo
seu regionalismo, evidenciando um artista que após seus estudos
na Europa não esqueceu suas origens provincianas nem passou
a dedicar-se a temas grandiosos ou motivos típicos do academismo, desvinculados de sua realidade interiorana. Identicamente
em “Curva do Rio Piracicaba”, o artista se atém à objetividade do
tema, ressaltando-se a proximidade dos tons inerente à luz do momento em que foi pintado o quadro, e a simplicidade da composição que imprime a este trabalho um forte equilíbrio de massas.
Antonio de Pádua Dutra (1905-1939)
Antônio de Pádua Dutra é piracicabano, nascido em 30
de maio de 1905 e falecido precocemente aos 33 anos, a 11 de
janeiro de 1939 em Nápoles, na Itália. Sua iniciação pictórica se
deve a seu pai, a seu irmão Alípio, ao convívio com os irmãos
João e Archimedes, e sua freqüência ao atelier de Frei Paulo de
Sorocaba. Dentro da família Dutra, Pádua foi o maior expoente
do realismo erudito.
A liberdade que vemos em Joaquim Dutra, seu pai, dentro de suas obras impregnadas de uma ingenuidade poética, nós
a vemos igualmente em Pádua Dutra na liberdade da fatura, na
inquietação de encontrar caminhos próprios. Sentimos no traba114
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Antonio de Padua Dutra | Mestre Frei Paulo (ca. 1930)
óleo sobre tela | acervo do Museu
Prudente de Moraes

Antonio de Padua Dutra | Velho Casarão (déc. 1930)
óleo sobre papelão
acervo do Museu Prudente de Moraes

lho de Pádua Dutra aquela liberdade que se respirava no atelier
de Frei Paulo. Não tivesse falecido tão jovem, sua obra fatalmente
teria atingido extraordinária expressão no panorama artístico.
Como tantos pintores de sua época, seu trajeto foi o da
iniciação domiciliar, a freqüência ao atelier, os estudos na Escola
Normal de Piracicaba, a preferência pelo desenho e a conseqüente carreira de professor dessa disciplina, cujo magistério exerceu
na cidade de Casa Branca (SP). Foi Presidente do Centro do Professorado Piracicabano, ali organizando uma pinacoteca, hoje
agregada ao Museu Prudente de Moraes. Foi professor da Escola
Normal de Piracicaba desde 1923136.
Sua atividade artística, conquanto limitada pelo tempo,
foi intensa. Participou do Salão Nacional de Belas Artes do Rio
de Janeiro (1926), tendo obtido menção honrosa de 1º grau, me136

“Além de pintor, foi músico, compositor e instrumentista de saxofone” (Samuel Pfromm Netto:
“Dicionário de Piracicabanos”; Edição IHGP; Piracicaba: 2013, p. 208).
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dalhas de bronze (1927) e de prata (1933); do Salão Paulista de
Belas Artes, obtendo menção honrosa (1935) e como homenagem póstuma a grande medalha de ouro (1939). Realizou individuais em São Paulo nos anos de 1928, 1930, 1937. A seguir, como
pensionista do Conselho de Orientação Artística de São Paulo,
fez viagem de estudos artísticos pela Europa, cursando a Academia de Belas Artes de Florença137 e em seguida fazendo estudos
de aprimoramento artístico em Nápoles, onde faleceu em 1939.
Observe as pinturas “Velho Casarão” e “Mestre Frei Paulo”. Ambas pertencem ao acervo do Museu Prudente de Moraes.
A visitação destes trabalhos é obrigatória para quem se interessa
por ver boa arte, pois cada um deles equivale a uma lição de pintura. O retrato de Frei Paulo é um dos mais impressionantes que
já vimos em qualidade de pintura, no clima obtido, na sutileza da
passagem de tons cromáticos, todos eles variando dentro de uma
escala de valores cromáticos baixos, no clima ao mesmo tempo
místico e misterioso, onde o modelo perscruta a alma do espectador de seu retrato.
“Velho Casarão” mostra largas pinceladas ditadas pela
distribuição naturalmente equilibrada dos valores luminosos,
numa espontaneidade de fatura que mostra o grande conhecimento técnico do artista. O clima de liberdade que se percebe
claramente nesta obra caracteriza bem a personalidade e o talento deste artista que conseguiu, em tão breve tempo de atuação,
marcar seu brilho na arte piracicabana.

137

“Em 1937, por concurso de prova pública, ganhou viagem à Europa, através do Prêmio
Aperfeiçoamento Artístico, instituído pelo governo do Estado de São Paulo, pelo decreto n.
7687, de 26 de maio de 1936. Escolheu Florença, na Itália, para aperfeiçar seus conhecimentos
de pintura, ingressando com distinção, após prestação das provas obrigatórias de ingresso, na
famosa Reggia Accademia di Belle Arti daquela cidade. (...) Foi discípulo do grande artista
italiano Felice Carena (...)” (Velloso, Augusto Carlos Ferreira: “Os Artistas Dutra: oito gerações”;
Edição Sociarte/ Imprensa Oficial; São Paulo: 2000, p. 84)
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Nelson Nóbrega (1900-1998)
Nelson Nóbrega nasceu em Piracicaba, em 1900. Sua atividade artística, entretanto, prendeu-se mais ao núcleo do Rio de
Janeiro e, principalmente, de São Paulo138. Sua formação se deveu
a três grandes artistas brasileiros: Modesto Brocos139, Eliseu Visconti140 e Rodolfo Amoedo141, de quem obteve os conhecimentos técnicos e um ofício pictórico sólido. Em Joaquim Bueno de
Mattos, também seu mestre, encontra ele a influência do nacionalismo e do regionalismo, permitindo-lhe um caminho que o
distancia cedo do academismo.
Como nos refere João Chiarini, “Nelson Nóbrega foi o
primeiro moderno da pintura piracicabana”. E se não foi o responsável pela pintura moderna na região (iniciada com João
Adamoli), isto deveu-se ao fato de este artista atuar na capital
do Estado. Ali integrou a Família Paulista (1930)142. Em 1934 já
era detentor do Prêmio Prefeitura de São Paulo no Salão Paulista de Belas Artes. Em 1940 já participava da divisão moderna do Salão Nacional de Belas Artes e, em 1951, da I Bienal
Internacional de São Paulo. Realizou inúmeras exposições in138

“Discípulo de Joaquim Bueno de Mattos, completou sua formação na capital paulista e de
1917 a 1922 no Rio de Janeiro, com Rodolfo Amodeo e Eliseu Visconti. Iniciou sua carreira de
artista na Escola Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro em 1920. Mudou-se para São Paulo
em 1926, passando a dedicar-se exclusivamente à arte.” (Samuel Pfromm Netto: “Dicionário
de Piracicabanos”; Edição IHGP; Piracicaba: 2013, p. 391).
139
Modesto Brocos Y Gomez (1852-1936), desenhista, pintor e gravurista, nasceu em Santiago
de Compostela, na Espanha, mas radicou-se no Rio de Janeiro em 1890, a convite de Rodolfo
Bernardelli, para lecionar na escola Nacional de Belas Artes, naturalizando-se brasileiro em 1891.
140
Eliseu Visconti (1866-1944), pintor e decorador, nascido na província de Palermo, imigra para
o Brasil em 1873 e estuda na Academia Imperial de Belas Artes, no Rio de Janeiro.
141
Rodolfo Amoedo (1857-1941), pintor, desenhista e decorador brasileiro. Foi professor da
Escola Nacional de Belas Artes até 1934.
142
Referência ao agrupamento de artistas denominado “Família Artística Paulista (FAP)”, formado
em 1937 pelo artista Paulo Rossi Osir, como um movimento moderno mais moderado que
os vanguardistas. Esse grupo organizou Salões de Exposição de Pinturas de seus membros,
mas Nelson Nóbrega, na verdade, apenas veio a participar do segundo Salão (realizado no
Automóvel Clube Paulista), em 1939.
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Antonio Pacheco Ferraz (1904-2006)

143

Antonio Pacheco Ferraz é um dos artistas mais importantes expoentes do realismo erudito piracicabano. Nascido em
Piracicaba a 13 de setembro de 1904, iniciou-se na arte por influência de sua mãe, dona Francisca Pacheco Ferraz, que coleciona cuidadosamente os trabalhos do filho desde os seus sete
anos de idade. Talento precoce, Pacheco Ferraz estuda, a seguir,
orientado por Joaquim Miguel Dutra, cuja mediação lhe vale
ser enviado em 1926, por seus pais, à Europa para prosseguir
seus estudos de pintura144.
Durante cinco anos Pacheco Ferraz cursa, em Paris, a
Academia Julien145, tendo por mestres os irmãos Pierre e Albert
Laurens146. Freqüenta ao mesmo tempo, na École des Beaux-Arts
de Paris, o curso de figura e composição ministrado por Lucien
Simon147, mestre impressionista da Bretanha e artista que maior
143

Nelson Nobrega | Caipira (déc. 1930) | óleo sobre tela

dividuais em São Paulo. Foi professor de pintura e desenho
em São Paulo, e dedicou especial interesse à aquarela. Reproduzimos aqui o trabalho “Caipira”, que bem exemplifica a liberdade e espontaneidade com que retrata um tipo humano
da região, e onde podemos apreciar os valores compositivos e
cromáticos em um trabalho que nos mostra claramente seu enquadramento ao realismo naturalista da Escola Piracicabana.
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No original não consta a data de morte, pois Antonio Pacheco Ferraz faleceu bem depois do
Autor do texto, em 21 de junho de 2006, com quase 102 anos de idade.
144
“Certa vez o pai de Pacheco foi procurar Joaquim Dutra para queixar-se do filho estar
afundando com a pintura, ao que ouviu como resposta: “É, o senhor deve mandá-lo para
a Europa”. Alípio, presente à conversa, prontificou-se: “E se quiser, eu estou às ordens. Eu
vou para lá em breve”. Assim foi. Em 1926 Pacheco embarcava com Alípio a bordo do Andes,
vapor inglês que fazia a travessia do Atlântico. Saíram do Porto de Santos, com escalas na Ilha
da Madeira e na cidade do Porto, em Portugal, até atracarem no Porto de Vico, Espanha. De
lá tomaram trem em direção a Paris.» (in: Mariguela, Márcio; Silveira Neto, Heitor Almílcar;
«Antônio Pacheco Ferraz: um piracicabano na Bretanha»; Revista Impulso, n. 24; Abril de
1999; Editora UNIMEP; Piracicaba: 1999»).
145
A Académie Julien era uma escola privada de pintura e escultura, fundada em 1867 pelo
pintor Rodolphe Julien (1839-1907). Ela ficou célebre tanto pelo número como pela qualidade
dos artistas que passaram por ela no início do século XX. Ficava situada na Passage des
Panoramas, no segundo arrondissement de Paris. Com seu sucesso abriu mais dois novos
ateliers, um na 31, Rue du Dragon e outro, só para mulheres, no 51, Rue Vivienne. Por ela
passaram artistas como Henri Matisse e Ferdinand Léger. Dos artistas brasileiros, além de
Antônio Pacheco Ferraz e Alípio Dutra, a lista é grande: Georgina de Albuquerque, Rodolfo
Amoedo, Eliseu Visconti, Ismael Nery, Tarsila do Amaral.
146
O mais famoso pintor era Paul Albert Laurens (1870-1934), o qual pintou o famoso retrado do
escritor André Gide que está no Musée D’Orsay, em Paris. Ele e seu irmão Pierre Laurens (18751932) passaram a lecionar no novo atelier, recentemente aberto, da 31, Rue du Dragon, em 1890.
147
Lucien Simon (1861-1945), um dos mais renomados pintores franceses de seu tempo, foi
nomeado professor da École des beaux-arts de Paris em 1923.
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influência teve sobre a arte de Pacheco Ferraz148. À noite freqüenta as Academias Grande Chaumière149 e Colarossi150, exercitando-se nos croquis de nus a partir de modelos vivos151, e encontra
ainda tempo para estudar o Retrato e a Pintura da Figura, com
Émile Renard152.
Profundamente dedicado aos seus estudos, seu progresso é notável, pois em 1928 já figura no “Salon des Artistes Françaises” com um auto-retrato pintado à noite sob luz artificial153,
reproduzido em clichê no catálogo do salão. Este auto-retrato,
conservado na coleção do artista, é realmente um trabalho excepcional e que merecia ser doado pelo artista para o Museu Nacional de Belas Artes, onde já se encontra, de sua autoria, o “Por148

Para alguns autores, Pacheco Ferraz teria sido aluno de Lucien Simon na Bretanha e não em Paris:
“Durante sua permanência na Bretanha, Pacheco foi aluno de Lucien Simon, um dos representantes
do Impressionismo na região. Registrou suas lembranças desse período num grande painel,
o Sonho do Pintor (1971), onde rende homenagem aos pintores que amaram a Bretanha.» (in:
Mariguela, Márcio; Silveira Neto, Heitor Almílcar; «Antônio Pacheco Ferraz: um piracicabano na
Bretanha»; Revista Impulso, n. 24; Abril de 1999; Editora UNIMEP; Piracicaba: 1999»).
149
Outra possibilidade bstante plausível é Pacheco Ferraz ter tido aulas com Lucien Simon na
Académie Grande Chaumière, onde esse mestre lecionou. Essa era outra academia privada de
pintura que tinha esse nome por estar situada no número 14 da rua homônima. Foi fundada
em 1904 pela pintora suíça Martha Stettler.
150
Trata-se de outra escola privada de ensino de pintura e escultura, fundada em 1870 pelo
escultor italiano Fillipo Colarossi e ficava praticamente vizinha da Académie Grande
Chaumière, no número 10 dessa mesma rua. Por essa escola passaram nomes como Paul
Gaugin e Camile Claudel. Vale observar que Pacheco Ferraz dividia um apartamento com o
pintor português Tomás Pelaio Moreira Gonçalvez, na Rue de Sentier, que ficava a poucos
passos dessas duas escolas de pintura.
151
Como a Académie Julien (a mais famosa), essas outras escolas privadas de pintura tornaramse uma opção à tradicional Escola de Belas Artes de Paris, pois permitiam classes mistas de
alunos para modelos nus.
152
Émile Renard (1850-1930), pintor e professor da escola de Belas Artes de Paris. Também
manteve um atelier com muitos alunos em Paris, dentre os pintores brasileiros, além de
Pacheco Ferraz, destaca-se Tarsila do Amaral, que foi sua aluna entre os anos de 1921 e 1922.
153
“Isso se deu em 1928, quando Pacheco e Pelaio resolveram freqüentar a Academia de Émile
Renard. Pacheco mostrou a Renard as telas pintadas nos dois anos anteriores. O mestre gostou
do Auto-retrato e de uma pequena paisagem: ‘Assim que eu mostrei pro Renard, ele falou:
“Pacheco, você vai mandar esse quadro para o Salão”. E acrescentou: “Mande esse também”,
referindo-se a uma pequena paisagem de igreja. Eu não tava com muita fé no quadrinho, mas
no do retrato eu tava. Resultado, dali uma semana veio o resultado e o auto-retrato foi aceito».
(in: Mariguela, Márcio; Silveira Neto, Heitor Almílcar; «Antônio Pacheco Ferraz: um piracicabano
na Bretanha»; Revista Impulso, n. 24; Abril de 1999; Editora UNIMEP; Piracicaba: 1999»).
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to de Treboul”. Em 1929, Pacheco volta a expor duas paisagens
bretãs no Salon des Artistes Françaises (“Une Rue à Concarneau”
e “Vieille Maison et Chapelle”154), recebendo elogios do grande
crítico Raymond Cogniat155. Depois, em companhia de seus colegas de atelier Alberto Valença e Pelayo, percorre toda a Bretanha,
encontrando nas marinhas, barcos, pescadores e tipos bretões, os
temas que incentivam sua criação plástica.
Volta ao Brasil em 1930. O impacto das cores tropicais
e de uma natureza pujante sobre um artista já inquieto no uso
das cores, fazem com que os matizes de suas paisagens bretãs
sejam sucedidos pelas cores quentes e luminosas das paisagens
brasileiras. As marinhas dão lugar à paisagem interiorana com
seu aspecto agreste, e os arredores de Piracicaba com o seu rio,
passam a inspirar o artista. Vivendo consecutivamente em Piracicaba, Casa Branca, Sorocaba, Mogi das Cruzes, Ponta Porã, São
Paulo156 e finalmente Piracicaba de novo, sua obra registra aspectos de todos esses lugares. Sensível ao épico e ao místico, encontraremos em sua obra vasta produção artística privilegiando os
temas históricos e religiosos, ao mesmo tempo que retrata o povo
simples, os personagens do dia-a-dia, a paisagem circundante.
Após quarenta anos de intensa atividade artística, Pacheco Ferraz volta a visitar a França157, no intuito de rever seu
percurso dentro da paisagem bretã, voltar aos lugares onde ini154

Esta última pintura: “Velha Casa e Capela”, data de 1928 (óleo sobre tela: 65,4x 54,3cm)
foi adquirida em 1953 pelo Governo do Estado de São Paulo para fazer parte da coleção
permanente da Pinacoteca do Estado de São Paulo.
155
Raymond Cogniat (1896-1977), crítico de arte e de teatro francês, foi um dos fundadores da
Bienal de Paris e autor de diversas obras sobre história da arte.
156
“Em 1930 regressou ao Brasile grças à intervenção dos irmãos Dutra passou a ocupar uma
cadeira e a lecionar em escola estadual. Viveu em Piracicaba, Ouro Preto, Rio de Janeiro, Casa
Branca, Sorocaba, Mogi das Cruzes, Ponta Porã, São Paulo e por fim novamente Piracicaba,
onde se fixou.” (Pfromm Netto, Samuel: “Dicionário de Piracicabanos”; Edição IHGP;
Piracicaba: 2013”, p. 227).
157
Em 1975 o pintor realiza uma viagem à França, Holanda, Bélgica e Inglaterra.
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ciou sua caminhada e comparar os caminhos percorridos158. Pinta novamente os recantos que o impressionaram na juventude,
mas os temas já aparecem revestidos de uma emoção intensa e
livre que vibra na alma do pintor. E a viagem à França, longe de
acalmar o espírito conturbado de Pacheco, o aguça ainda mais
nessa efervescência que o persegue e o faz pintar continuamente,
como se os únicos remédios para sua inquietação interior fossem
as tintas e os pincéis.
Aos 80 anos de idade159 e praticamente há mais de setenta anos dedicados à arte, Pacheco Ferraz reflete o homem
oriundo da província, que aceitou o desafio dos grandes centros. Partindo inicialmente de uma formação sólida mas simples e restrita, depara com a estrutura complexa das grandes
comunidades e com a contínua renovação de idéias e movimentos sociais, fazendo desse confronto perene a fonte de sua surpreendente juventude interior.
Artista de marcante sensibilidade e entusiasmo juvenil,
mostra em sua pintura, desde 1938, reflexos do contínuo divisionismo a que foi submetida sua trajetória humana. De natureza
inquisitiva e agitada, acentua progressivamente o divisionismo
de cores, transpondo-o da impressão à expressão, através de tons
158

“Há algumas semanas o pintor Antonio Pacheco Ferraz adentrou a redação, muito feliz com
o êxito de sua exposição no Centro do Professorado, e foi comunicando: “vou para a Europa.
Estagiarei uns tempos na Inglaterra e depois irei passar uns tempos na minha querida Bretanha,
onde tenciono pintar um pouco. Vou pesquisar, sinto em mim o imperativo de criar coisas novas
no meu trabalho artístico”. O “Nenê” estava realmente entusiasmado com sua viagem. Eis que
agora recebemos um primeiro sinal de sua passagem pela bela “Velha Albion”: London, 29, june,
1975. My dear, I am in this beautiful town exatly a week, and I am sending you my news as I
promissed you (não ria, please). Caro Losso, meu amigo e conterraneo, espero que já tenha lido
o postal que lhe enviei de Londres 24 ou 25. (...) Afirmando que se acha há apenas uma semana
em Londres, em um post-scriptum Pacheco Ferraz confidencia que “já pintei tres quadros: da
janela de meu quarto no Albion Cour Hotel; um crepusculo londrino e o terceiro, um aspecto
do Big Bem and Westminster Church”.” (Fortunato Losso Netto: “Antônio Pacheco Ferraz em
Londres”; Editorial do Jornal de Piracicaba, edição de 20 de julho de 1975).
159
Esse texto foi publicado originalmente em 28 de julho de 1985, quando o pintor estava, com
80 anos de idade.
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Antonio Pacheco Ferraz | Lava-Pés na Antiga Matriz de Santo Antonio (Ca. 1931)
óleo sobre papelão

vivos e vibrantes, muitas vezes mesmo exacerbados, e de sua pincelada forte e decidida, até nervosa, dotando sua pintura de extraordinário conteúdo emocional.
Na XIV Bienal Internacional de São Paulo, Pacheco participa da Arqueologia do Urbano com bonecos articulados feitos
de sucata incluindo alumínio, manequins tecidos, peças odontológicas, instrumentos musicais, lanternas de carnaval de rua,
caixas de isopor e restos de materiais de consumo, máscaras vivas
da máscara do mundo atual, nos seus sorrisos espásticos e vazios,
nos seus corpos feitos de sucatas, e no feérico e irônico do seu clima. Pacheco Ferraz aponta com seus bonecos a transitoriedade
da matéria e a importância da criação. Desta mostra, é excepcional sua recriação do auto-retrato de Rembrandt, obra de grande
vigor que, a nosso ver, deveria estar definitivamente integrando e
acervo artístico da comunidade piracicabana.
Pacheco Ferraz, mesmo aos 80 anos, segue um trajeto imprevisível, porque ele mesmo é imprevisível. Vagando por seu atelier da rua Ipiranga, entre as centenas de telas, desenhos, esboços,
tintas, pincéis, cavaletes, um mundo todo especial que é um privilégio poder conhecer. Pacheco está sempre imaginando o amanhã,
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para o novo e para o polêmico nos dará sempre e com certeza um
exemplo de juventude permanente e o depoimento existencial
de um grande homem através do trabalho de um grande artista.
Angelino Stella (1904-1981)

Antonio Pacheco Ferraz | Rua do Porto (Piracicaba)
óleo sobre tela | acervo Museu Prudente de Moraes

mas solidamente apoiado numa trajetória séria, onde a evolução é
uma conseqüência do contínuo questionamento de suas turbulências interiores. Temos visitado com certa freqüência esse mundo
especial de Antonio Pacheco Ferraz, e acreditamos que é mais do
que tempo que ele seja mostrado aos seus conterrâneos. Não somente pelas visitas destes ao seu atelier, o que equivale por si só a
uma aula de arte, mas sobretudo pela organização de uma grande
mostra retrospectiva de sua obra.
Somente uma exposição ampla160, abrangendo todos os períodos do trajeto artístico do pintor e composta de número significativo de suas obras, poderá dar ao público piracicabano a idéia da
importância do trabalho deste artista. E esta exposição necessita
ser feita com a presença do artista, porque Pacheco Ferraz revive a emoção da criação a cada momento que explica seus quadros. Diríamos mesmo que o artista e seus quadros se completam.
Sua palavra está sempre pronta, sua emoção à flor da pele, seus
olhos sempre iluminados por um brilho irriquieto. Sua abertura
160

Essa exposição veio a se realizar em novembro de 1986, organizada pela Ação Cultural
(Secretaria de Cultura) do Município de Piracicaba. Na coletânea de textos esparsos do Autor
há o comentário dessa exposição.
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Está ainda bem presente na lembrança do mundo das artes piracicabanas aquela figura pequena, agitada e inquieta, mas
ao mesmo tempo boa e prestativa, de Angelino Stella. Quem não
se recorda de seus arroubos e de sua paixão nas discussões de arte,
sua euforia nas aberturas dos salões, seus quase pulos do chão
quando nervoso ou indignado pelos assuntos polêmicos com que
às vezes o provocávamos? Hoje sentimos falta de seus rompantes,
daqueles seus “casos” um tanto temperados com fantasia como a
estória de Portinari escondido por detrás de uma cortina de seu
atelier escutando as opiniões de Stella sobre seus trabalhos expostos, ou o relato de um quadro de flores tão bem pintado, exposto
no Salão de Belas Artes da Pinacoteca, que as abelhas vinham tentar tirar o pólen das flores.
Angelino Stella nasceu em Piracicaba em 14 de junho
de 1904 e aí faleceu aos 76 anos de idade, em 1981161. Foi um
dos primeiros piracicabanos a se iniciar com Frei Paulo de Sorocaba nos estudos artísticos162. Começou suas aulas de desenho
161
162

Em 30 de abril de 1981.
Na verdade, Angelino Stella, foi o primeiro aluno e discípulo de Frei Paulo: “O histórico das
aulas de frei Paulo Maria de Sorocaba aos meninos e rapazes da cidade de Piracicaba começou
de modo singelo e natural, pois em 1918 estava pintando afrescos - hoje desaparecidos - do
frontispício da Igreja do Sagrado Coração de Jesus, quando Angelino Stella, um rapaz de 14
anos de idade, fez o primeiro contato. (...) Com flexibilidade digna de nota, vendo o interesse
e quiçá intuindo o potencial artístico, frei paulo ‘fez questão de dar-lhe uma latinha com tinta
para que ajudasse a pintar, o que só conseguiu depois de muita insistência’. E assim o foi
ensinando diretamente na citada Igreja dos Frades (...)” (Frei Paulo Maria de Sorocaba: vida e
obra visual; Cássio Padovani Martins Pereira; IHGP, Piracicaba: 2012, p. 107).
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e pintura em 1920 no Convento da Igreja do Sagrado Coração
de Jesus, sob a orientação do frade pintor. Durante dez anos receberia lições importantes desse mestre, e no período de 1922
a 1924 o ajudaria como aluno na decoração das capelas laterais
de Nossa Senhora e de São José da Igreja do Sagrado Coração
de Jesus (pintura mural executada em afresco). Reproduzimos
aqui o quadro “Salto do Piracicaba”, executado no final da década
de 1920, quando Stella era aluno de Frei Paulo. Neste trabalho,
pertencente ao acervo do Convento dos Capuchinhos, notamos
fortemente a influência do mestre franciscano, na simplicidade
da composição, no despojamento da fatura, na delicadeza sóbria
dos tons, nos valores cromáticos baixos, na limpeza da execução
e principalmente na sobriedade que caracteriza a criação plástica
de Frei Paulo.
Os frutos de seu aprendizado com Frei Paulo de Sorocaba logo se fizeram sentir. Em 1931 Stella era nomeado desenhista
especializado da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, função que exerceria por mais 40 anos, aposentando-se em
1974. Em 1943 vence o concurso de cartazes artísticos promovido pela Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, cujo
Departamento da Produção Vegetal encomendaria a ele a execução da pintura mural “Batismo de Cristo” medindo 3 x 2 metros,
incorporada à Capela do antigo Departamento de Migração e
Colonização do Estado de São Paulo. Vivendo em São Paulo, a
partir de 1931, freqüenta neste período (durante um ano) o Curso da Escola de Belas Artes de São Paulo. A seguir, continua os
estudos de desenho e pintura, nessa mesma cidade, sob a orientação do artista Antonio Rocco163, frequentando seu atelier até fins
163

Antonio Rocco (1880-1944), pintor e professor italiano, radicado no Brasil desde 1913,
estudou na Academia de Belas Artes de Nápoles entre 1899 e 1905.
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de 1936. Logo a seguir
começa a participar do
Salão Paulista de Belas
Artes, e mais tarde do
Salão de Belas Artes de
Piracicaba e cidades vizinhas, obtendo sucessivos
prêmios.
Como fruto dos estudos com Antonio Rocco,
exemplificamos aqui sua
produção artística através do quadro “Estudo
Angelino Stella | Estudo de Figura (ca. 1940)
de Figura” (circa 1940).
óleo sobre tela
Notamos nele a influência do academismo,
a composição programada e a pose do modelo, a arrumação das
vestimentas e uma certa
artificialidade do clima.
Vê-se claramente que o
trabalho não se destina
a um registro de finalidade documental, mas
Angelino Stella | Amendoins (década de 1960)
sim ao uso de um persoaquarela sobre cartolina
nagem para exercício do
ofício de pintar, de onde deriva certamente a quase ausência de
emoção. Isto é mais nitidamente observado se compararmos este
Estudo de Figura ao retrato de Frei Paulo de Sorocaba. Neste,
a finalidade é realista e documental. Realista porque pretende a
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Angelino Stella | Salto do Piracicaba (fim da década de 1920)
óleo sobre papelão | acervo do convento dos Frades Capuchinhos

Angelino Stella | rua do Porto (1972) | óleo sobre tela

fixação exata de um personagem dentro da realidade do pintor e
do modelo. Documental porquanto tenta fixar dentro desse realismo parâmetros de verossimilhança, de contemporaneidade e
de registro histórico do personagem. Devido, entretanto, à carga
afetiva inerente ao relacionamento profundo entre o artista e o
modelo, a obra é carregada de intenso teor de emoção. Graças
ao conhecimento do artista em relação ao mestre retratado, a nível de essência, o retrato não se limita à forma do personagem,
antes este está vivo e expressivo, fazendo com que este quadro se
constitua em um dos melhores trabalhos de Stella no gênero da
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Angelino Stella | Tentando compor (1970) | óleo sobre tela

figura. Angelino Stella se destaca como exímio ilustrador. Durante o longo período em que atuou como desenhista da Secretaria
de Agricultura, executou inúmeros trabalhos de ilustração científica, diversos dos quais para uso da Universidade de São Paulo
(Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz), inclusive para
publicações no exterior. A ilustração do tema “Amendoins” aqui
reproduzida, executada em aquarela sobre cartolina na década de
1960, é um excelente exemplo de sua invulgar aptidão ilustrativa.
Reproduzimos ainda dois trabalhos de Angelino Stella,
“Rua do Porto” (1972) e “Tentando Compor” (1970). O primeiro mostra, dentro de um realismo paisagista, a preocupação do
artista na perfeição do desenho e na exata correspondência entre
o tema e seu registro. Menos preocupado com uma composição
hermética, o gradil de madeira do primeiro plano, executando em
forma inclinada em relação à composição dos demais planos, dá
uma graça especial a este trabalho. No segundo, a preocupação
com a exatidão das formas dos personagens já é mais marcante,
e percebe-se certa timidez em relação à fatura, em detrimento do
movimento dos modelos.
Angelino Stella não se caracterizou por grande produ129
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ção artística. O número de obras suas, se não é pequeno, também
não pode ser considerado significativamente expressivo164. Mas
sua atuação dentro do cenário artístico de Piracicaba foi grande,
não só na organização dos eventos plásticos, no seu engajamento apaixonado nas disputas artísticas, na sua atuação à frente da
Pinacoteca Municipal onde exercia indistintamente os cargos
de diretor, secretário, administrador, porteiro ou pendurador
de quadros, mas em geral qualquer outro ofício que se fizesse
necessário. Uma pessoa, enfim, especial, com talentos, virtudes,
limitações ou pecadilhos, mas com uma autencidade que nos faz
ter saudade de seu convívio.

Faustino Fernandes de Souza | Natureza Morta com Cebolas (déc. 70)
óleo sobre tela

Faustino Fernandes de Souza é um pintor especial dentro do realismo erudito piracicabano. Seu trabalho não se prende
significativamente a nenhuma escola e a tônica de sua produção
artística é dominada por um só fator, um maneirismo exacerbado
através do qual os temas são retratados com uma perfeição quase fotográfica, uma fatura extremamente cuidadosa, pinceladas
curtas e minuciosas, uma paciência monástica e uma entonação
uniformemente dosada, obtendo como resultado uma recriação
de motivos que, embora colhidos da natureza, são tratados como
objetos construídos artificialmente com um acabamento perfeito.
Faustino de Souza nasceu em Mogi das Cruzes (SP) em
31 de março de 1905, aí vivendo até o ano de 1950, quando se
transferiu para Piracicaba, cidade onde veio a falecer em 1984.

Graduou-se como projetista arquiteto, tendo como professor Orlando Tedeschi, e exercendo essa profissão até 1950. Dentre seus
trabalhos no domínio da arquitetura, citaremos o projeto da catedral de Mogi das Cruzes, da igreja de Nossa do Socorro e da Escola Industrial, também nessa cidade paulista. Em 1950 transfere
moradia para Piracicaba. Nessa época inicia seus trabalhos em
pintura, tendo como professor José Perissinoto165. Embora começando tardiamente suas atividades artísticas (aos 45 anos) traz em
sua bagagem profissional o exercício de um desenho forte e preciso, que marcará característicamente seus quadros. Ainda na década de cinqüenta, sobretudo a partir de 1955, começa a participar
do Salão de Belas Artes de Piracicaba, de São Paulo, Campinas e
outros salões regionais, obtendo diversos prêmios.
Para bem compreendermos a obra de Faustino Fernandes de Souza, traçamos um paralelo entre os ofícios de arquitetura e de pintura. Da mesma maneira que um projeto parte de uma

164

165

Faustino Fernandes de Souza (1905-1984)

“Surpreendentemente, segundo Claudia Rangel, Stella nunca vendeu um único quadro, a
despeito de tê-los feito em quantidade e de pertencerem ao que de melhor se fez em matéria
pictórica na Piracicaba do século vinte.” (Samuel Pfromm Netto: “Dicionário de Piracicabanos”;
Edição IHGP; Piracicaba: 2013, p. 520).
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José Perissinoto ou Giuseppi Pasquale Perissinoto (1880-1965), pintor italiano que veio desde
cedo morar em Brotas-SP. Em 1899 volta à Itália para estudar pintura em Veneza e Florença.
Retorna novamente ao Brasil em 1907 e em 1912 abre uma escola de pintura em São Paulo
que seria o início da criação do Salão Paulista de Belas Artes.
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Faustino Fernandes de Souza | Natureza Morta com Maçãs (déc. 70)
óleo sobre tela

Faustino Fernandes de Souza
Rio Piracicaba e Engenho Central (déc. 70) | óleo sobre tela

idealização do resultado final, usando para isso a reunião dos
elementos compositivos necessários à materialização da forma
concebida, também no seu trabalho pictórico, onde predomina
largamente a natureza morta, esta se concretiza pela reunião de
seus elementos compositivos do mesmo processo dinâmico de
um projeto arquitetônico. Os elementos são congregados artificialmente buscando em primeiro lugar a concretização de uma
realidade plástica e, em seguida, é perseguido um objetivo de
equilíbrio, beleza, entonação cromática e luminosa, tendo como
valor maior o critério de verossimilhança e a perfeição da fatura,
através dos quais o tema é revivido na tela de uma forma o mais
próxima possível do real e do vivo. Por isto notaremos sempre
em suas naturezas mortas a maneira expressiva como se evidenciam o brilho e a transparência dos vidros e cristais, os reflexos
metálicos das facas e dos tachos de cobre, a trama dos tecidos,
suas fímbrias, suas ondulações ou dobras, a poeira em torno do
gargalo das garrafas, o aspecto leitoso das porcelanas.
Esses elementos são compostos como um grande cenário onde o fator congregante representado pela natureza é dado
por um fundo em que o tratamento pictórico é mais livre, onde

os elementos representados pelos vidros, metais, tecidos e madeiras retratam a arquitetura que envolve os seres vivos. Estes,
por sua vez, são representados simbolicamente pelo reino vegetal, expresso através de legumes e frutos, quebrando a frieza dos
elementos inertes. Mesmo estes últimos dão o testemunho da
presença da mão humana, do mesmo modo como o concreto dos
edifícios está dela impregnado. O leitor evidenciará com facilidade estes fatos ao observar as naturezas mortas aqui reproduzidas.
Colocando-se na posição do artista ao compor seus motivos, perceberá a ação que norteou o pintor ao dispor cada elemento em seu lugar, a maneira como construiu seu raciocínio de
criação plástica associando as cebolas, suas cascas secas, o sal, a
água, o óleo, o caldeirão, a toalha de mesa da cozinha. Ou verá
os rabanetes em seu estado natural ao lado dos outros já descascados, e assim por diante. Já nos quadros que representam a Rua
do Porto ou o Rio Piracicaba vendo-se o Engenho Central, verá
a preocupação arquitetônica, o desenho minucioso, a riqueza
dos detalhes, a perfeição da fatura. Tudo isto irradiando um clima de extrema quietude, fruto de um ofício preciso, lento, cuidadoso, paciente e temperado pela constância e pela tenacidade.
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razão simples: o ritmo lento e preciso com que executava suas
obras buscando através da minuciosidade a sua perfeição, não
permitia que executasse muitos quadros. Mas cada um deles é um
exemplo nítido da visão plástica do artista. Possuir um quadro de
Faustino de Souza é como possuir uma moradia carinhosamente projetada e executada em seus mínimos detalhes, onde nosso
espírito pode saciar sua necessidade de quietude, beleza e paz.
Faustino Fernandes de Souza | Rua do Porto (déc. 70) | óleo sobre tela

Temos a salientar caracteristicamente na obra de Faustino de Souza a preocupação com o preparo de suas telas, o uso criterioso das cores, a limpeza e a precisão da desenho, a minuciosidade da fatura, obtida através de minúsculas pinceladas usando
um mínimo de matéria e pincéis de cerdas pequenas e finas, uma
composição profundamente estudada onde o equilíbrio é notável
e vital. Faustino constrói um quadro como o arquiteto constrói cuidadosamente o edifício por ele projetado, cuidado desde o terreno
e os materiais, até os instrumentos, o trabalho constante e eficiente do profissional, o acabamento fino até o mais simples elemento.
Por esta razão podemos dizer que o maneirismo de
Faustino de Souza, o uso de fórmulas de brilhos ou de reflexos,
em nada diminuem o valor de sua pintura. Porque estas fórmulas maneiristas são antes de tudo as fórmulas de construção por
meio das quais o artista constrói sua criação plástica, perfeitamente coerente com a ótica que lhe permite visualizar o mundo
e rigorosamente identificada com o artista enquanto personagem
humano, no campo da vivência pessoal e profissional. Todos nós
que o conhecemos não temos a menor dificuldade em encontrar
em seus quadros a expressão de sua própria maneira de ser.
Sua produção artística não é muito extensa por uma
134

Archimedes Dutra (1908-1983)
Nascido em Piracicaba a 6 de junho de 1908 e aí falecido
em 01 de julho de 1983, Archimedes Dutra não representa apenas um dos grandes valores do realismo erudito piracicabano.
Seu nome evoca em nossa lembrança a figura de líder e defensor
dos pintores chamados de acadêmicos, ainda que a maior parte
deles esteja mais adequadamente integrada em um realismo paisagista, limitado às vezes em maior ou menor escala por imposição acadêmicas.
Faz-se necessário definir aqui o que entendemos por
academicismo. É importante essa conceituação, porque muita

Archimedes Dutra | Às Margens do Sena (Paris, década de 1940) | óleo sobre tela

135

O Realismo Naturalista da Escola de Piracicaba

gente em Piracicaba pensa que o acadêmico é o
figurativo e que o moderno é o abstrato. Defeitos
óticos que se integraram
à visão regional da arte,
fruto de duas correntes se
digladiando e se atacando mutuamente, diga-se
de passagem, a primeira
Archimedes Dutra | Barcos (década de 1940)
óleo sobre tela
oprimindo e cerceando a
segunda.
Mas detenhamo-nos no termo acadêmico. Quando se
instalaram as chamadas Academias, nos séculos XVIII e XIX,
visaram elas corrigir os pertensos abusos artísticos através da
volta aos padrões clássicos de beleza, isto é, aos padrões gregos
e romanos, em uma palavra, os valores clássicos. Chamou-se a
esse movimento de Neoclassicismo, ou seja, um novo movimento clássico, ou ainda de Academicismo (movimento originado
nas Academias). Os temas propostos eram os da beleza clássica
greco-romana, os efeitos épicos, os grandes eventos, como se não
coubesse à arte senão a tarefa de retratar acontecimentos gloriosos do passado e do presente (temas históricos, bíblicos e da vida
dos santos), sempre impregnados de um clima grandioso e legendário.
O academicismo acabou se afogando no excesso de
regras e cânones. É claro que para pintar bem é necessário ter
ofício, como não se escreve bem sem saber corretamente a gramática. Mas empregar bem a gramática não significa produzir
uma obra literária, como pintar corretamente não significa criar
uma obra de arte. Porque dentro de uma obra de arte existe uma
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realidade especial, criada pelo artista e que se transfigura através
do uso da tinta e dos pincéis, por meio do desempenho correto
do ofício, mas sobretudo pela força criadora de um ser humano
arrebatado em direção à sua concepção da beleza.
Esta realidade nova é tão forte, que independe da realidade do motivo que a gerou, ela não é simplesmente a documentação fotográfica de um evento, é o mesmo evento projetado
em outra dimensão. Portanto, sua qualidade maior é a criação. O
excesso de regras das Academias acabou por cercear, em maior ou
menor grau, essa criatividade, o que equivale dizer que a pintura
acadêmica, em última análise, é aquela onde o excesso da obser-

Archimedes Dutra | Salto do Piracicaba (década de 1970)
óleo sobre tela

vância de regras afoga a criação, onde a observância da técnica é
mais importante que a criação plástica. O resultado disto foi que a
maior parte dos artistas passou a pintar de maneira tão semelhante, que sem a assinatura uma obra poderia ser atribuída indistintamente a dezenas de artistas.
Apesar disso, muitos pintores souberam fazer, mesmo
dentro do academicismo um estilo próprio, uma criação plástica
vigorosa um clima peculiar a eles. Com o advento de novas esco137
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las como o impressionismo, o realismo,
o expressionismo, e outras, estabeleceram-se outros modos e outros padrões
de criação plástica que podem ser comparados aos das academias. Também
nas outras escolas as regras excessivas
podem afogar a criação, e portanto, poderemos falar novamente em academicismo.
Voltemos a Archimedes Dutra. Seu
Jose Rosario Fortunato
início foi conduzido por seu pai, Joaquim Dutra, um início, portanto, lírico e ingênuo, sem grandes
regras. A seguir, recebe a influência de Alípio Dutra, vindo das
academias européias. Passa em seguida a pintar juntamente com
seus irmãos Alípio, João e Pádua166. A meta é a erudição artística
e a conseguem por meio da aplicação, da emulação e do estudo
de mestres, tudo isso auxiliado pelas lições recebidas e por certo
grau de autodidatismo.
		
Archimedes começa cedo suas participações
em salões oficiais, como o do Rio de Janeiro e outros. Concorrerá a inúmeros salões, conquistará muitos prêmios e virá a criar,
com outros piracicabanos (Eugênio Luiz Losso, Fortunato Losso Netto e David Antunes) o Salão Piracicabano de Belas Artes,

166

“Nosso conhecimento do meio em que João e Archimedes cresceram fazem parte das mais
longinquas lembranças de nossa meninice. Temos lembrança de que, em muito tenra idade,
fomos conduzido por nosso pai a uma casa que situamos talvez na rua Benjamin Constant,
entre Moraes e XV de Novembro, onde toda uma família de artistas do pincél trabalhava. Temos
lembrança do velho Joaquim Dutra – o pintor de nossa rua do Porto – ficou-nos a recordação de
um menino de camisola, dentro de casa, o Antônio de Pádua, da bondosa senhora dona Malvina,
quituteira de mão cheia que sabia os segredos da mais refinada doceria, e os outros irmãos,
todos, mas todos mesmo, trabalhando na arte que imortalizou os Dutra” (Fortunato Losso Netto:
“Dois gênios da pintura”; Editorial do Jornal de Piracicaba, edição de 04 de novembro de 1978).
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em 1953167, certame onde estará presente todos os anos até a sua
morte. O início da produção artística de Archimedes Dutra é importante e podemos notar nele um forte vigor plástico. Em 1939
obtém o Prêmio de Aperfeiçoamento Artístico promovido pelo
Governo do Estado de São Paulo, representado por uma viagem
de estudos artísticos à Europa.
No período de 1946-1948, cursa as Academias de Belas Artes de Roma168. São da década de 1940 os trabalhos que
reproduzimos aqui, realizados na Europa: “Cena de Mercado”,
“Às Margens do Sena” e “Barcos”. Notem-se neles o equilíbrio da
composição, o estudo acurado da luz, a fatura larga, a entonação
uniforme.
Volta ao Brasil em 1948, engajando-se no movimento
cultural piracicabano e dispondo-se a organizar em Piracicaba o

167

“Foi com este nome [Salão Oficial Piracicabano de Belas Artes] que se publicou, em 8
de julho de 1953, uma pequena nota, na primeira página do Jornal de Piracicaba. “Aos
artistas que desejarem expor seus trabalhos, a fineza de procurarem a ficha de inscrição na
Papelaria do Jornal de Piracicaba”. Foi na redação do Jornal de Piracicaba que Archimedes
Dutra lançou a idéia para Fortunato Losso Netto da criação de um Salão de Belas Artes para
expor quadros de pintores piracicabanos. O projeto ganhou corpo com a adesão do irmão
de Fortunato Losso Netto, Eugênio Luiz Losso, pintor de formação profissional (estudou
em Nápoles) e então gerente do Jornal de Piracicaba e de David Antunes, escritor e
crítico de arte. Na foto histórica que registra a abertura do então chamado “I Salão Oficial
Piracicabano de Belas Artes”, estavam ali seus fundadores e idealizadores: Archimedes
Dutra, David Antunes e Fortunato Losso Netto. A primeira comissão de seleção e premiação
se formou por iniciativa do Prefeito Municipal da época, que indicou Archimedes Dutra
e os próprios expositores, que inscreveram seus trabalhos, indicaram os outros dois
membros do juri: David Antunes e Eugênio Luiz Losso, conforme nota publicada no Jornal
de Piracicaba de 24 de julho de 1953. Foram inscritas 106 obras para esse primeiro Salão,
sendo que a comissão escolheu 58 para participar da primeira mostra e 48 pinturas foram
rejeitadas.” (Marcelo Batuíra Losso Pedroso: “60 anos do Salão Oficial Piracicabano de
Belas Artes”, Editorial publicado no Jornal de Piracicaba, na edição de 28 de julho de 2012).
168
Em 1947, Archimedes Dutra classificou-se em primeiro lugar, entre trezentos candidatos inscritos,
nas provas de ingresso da Academia de Belas Artes de Roma. Pelo seu desempenho foi admitido
para frequentar aulas do último ano da Academia, vindo a se diplomar, em primeiro lugar, em 1948,
com os cumprimentos do diretor da instituição, Enrico Monaldini. (Apud in: Velloso, Augusto Carlos
Ferreira: “Os Artistas Dutra: oito gerações”; Edição Sociarte/ Imprensa Oficial; São Paulo: 2000, p. 101)
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trabalho dos artistas plásticos ali atuantes169. Para bem compreendermos o trabalho de Archimedes Dutra, devemos imaginar um
tema que nos sensibilize e termos presente que devemos, através
de sua representação pictórica, propiciar uma aula de técnica.
Assim, na obra de Archimedes, a composição é cuidadosamente pensada, as massas criteriosamente distribuídas, as
cores entonadas com equilíbrio, os valores luminosos prudentemente dosados. O desenho é preciso, a perspectiva minuciosa.
A pincelada cobre o suporte num movimento exato e comedido,
como se fosse melhor pecar pela prudência a errar pelo exagero.
O clima é suave e da maior parte de seus quadros emana significativo silêncio.
Devemos distinguir na obra de Archimedes duas posições distintas. A primeira, quando o artista pinta pela necessidade interior de buscar a perfeição em sua obra. A segunda, quando
busca demonstrar aos outros pintores e espectadores, por meio de

suas obras, as qualidades da boa pintura. Nesta segunda, sua criatividade é menor, porque limitada pela necessidade de enquadrá-la às regras e cânones das academias. Da primeira, reproduzimos as obras “Vale do Piracicaba” e “Procissão do Senhor Morto”,
obras de grande força plástica. Da segunda, “Salto do Piracicaba”.
Não sabemos porque Archimedes Dutra sentiu tão forte
a necessidade do domínio político dentro da arte piracicabana.
Ao mesmo tempo que foi empreendedor e líder170, foi outras vezes em punho de ferro que contribuiu para cercear a criatividade
de vários artistas regionais, a começar de si mesmo. A ele se deve,
em grande parte, o fato de
Piracicaba ter-se aberto tão
tardiamente ao movimento
artístico contemporâneo.
E agora que a cortina do tempo começa a
sepultar tantas disputas,
rivalidades e obsessões que
atormentam as pessoas ao
Archimedes Dutra | Vale do Piracicaba (década de 1950)
longo de suas vidas, veóleo sobre tela
mos que ironicamente Archimedes Dutra foi de certa maneira sua própria vítima. Dono
de grande domínio da técnica, invulgar cultura artística, vigor
plástico, talento, teria chegado muito mais longe se não tivesse
se preocupado com o trabalho dos outros artistas, ou com as vicissitudes de tantos salões de belas artes, ou se importado menos
com o peso das medalhas e premiações. Archimedes Dutra foi

169

170

Archimedes Dutra | Cena de Mercado (década de 1940)
óleo sobre tela

“Archimedes Dutra tem sido, nesses cinqüenta últimos anos o propulsor do movimento
artístico de Piracicaba, tendo só um similar na figura também inesquecível de Fabiano Lozano.
Foi o idealizador de nossa Pinacoteca (...)” (Fortunato Losso Netto; “Artista que amou e honrou
sua terra”; Editorial do Jornal de Piracicaba, edição de 02 de julho de 1983”).
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“Na fixação histórica de nossas raízes, com a proclamação do ‘Dia de Piracicaba’, foi a inventiva
de Archimedes Dutra que desenhou a nossa bandeira e o nosso expressivo ‘Brazão de
Armas’.” (Fortunato Losso Netto: “Artista que amou e honrou sua terra”; Editorial do Jornal de
Piracicaba, edição de 02 de julho de 1983).
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Mas analisar convenientemente a importância de sua obra, implica em abstrair-nos de sua atuação política na arte piracicabana, e em tentar reviver, através de suas telas, as inquietações de
uma controvertida personalidade. Implica em que esqueçamos a
quantidade de medalhas e prêmios que obteve e nos detenhamos
em estudar o personagem que se oculta por baixo das tintas ou
por detrás daquele rosto carrancudo. Porque todo artista tenta
timidamente, em cada quadro, esconder seu verdadeiro rosto.
Archimedes Dutra | Procissão do Senhor Morto (década de 1930) | óleo sobre tela

um grande artista, apenas lastimamos que não tivesse voado ainda mais alto, como fazia prenunciar o início de seu trabalho e a
qualidade técnica que possuía.
Chamamos a atenção do leitor para o quadro “Vale do
Piracicaba”. Observe o equilíbrio excepcional da composição,
produzido pelos elementos diagonais do tema. Os acidentes
geográficos estão compostos de tal maneira que o olho do espectador empreende um verdadeiro vôo através da paisagem,
serpenteando dentro dela e acompanhando o curso do rio, até
chegar a um terceiro plano suave, dominado ao fundo pela Serra de São Pedro. O equilíbrio composicional é reforçado naturalmente pela disposição das casas e dos arvoredos. De grande
qualidade ainda o desenho, a perspectiva, o claro-escuro. Sem
dúvida uma das mais importantes obras do artista. Em “Barcos” vemos uma fatura larga, pinceladas seguras e uma síntese
que já não encontramos nas obras mais recentes do pintor.
“Procissão do Senhor Morto” é um quadro de clima forte, de
um profundo estudo da luz noturna, uma obra impregnada de
instigante mistério. Archimedes Dutra ocupa merecidamente
um lugar de destaque dentro do realismo erudito piracicabano.
142
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Álvaro Paulo Sêga (1917- 1991)

Escondido na calma de seu atelier, quase alheio à vida
movimentada da cidade e protegido por sua fiel cadela policial
“Paloma” (que constatamos não levar no bico o tradicional ramo
de oliveira), Álvaro Paulo Sêga se dedica com regularidade à criação artística. Esta se manifesta em sua vida de um modo pluralista,
abrangendo desde a pintura a óleo, o desenho a bico-de-pena, a
aquarela e a escultura, até a exímia fabricação de violinos de grande qualidade172 e a execução de pequenos objetos utilitários e decorativos em cobre. Tudo isto temperado pelo canto dos passarinhos,
porque como outros artistas piracicabanos dos chamados “bons
tempos”, Sêga também é passarinheiro, tomou a bênção no atelier
de Frei Paulo e ainda se emociona com o rio e com a Rua do Porto, apesar da destruição que progressivamente desfigura e aniquila
estes recantos que nortearam a inspiração de tantos artistas locais.
Álvaro Paulo Sêga nasceu em Piracicaba a 16 de fevereiro de 1917. Seus primeiros estudos artísticos se devem a Frei Pau171

Data de falecimento acrescentada pelo Editor. Álvaro Paulo Sêga faleceu no dia 07 de março
de 1991, em Piracicaba.
172
Segundo o violinista Nicola de Cillo, fabricava e restaurava violinos, chegando a fazer mais de
50 desses instrumentos, era considerado um dos melhores luthiers da região. (Apud in: artigo,
sem data, publicado no Jornal de Piracicaba)
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lo de Sorocaba, que o iniciou no manejo dos pincéis e das tintas
na década de 1930 e que, com suas sessões de pintura ao ar livre o
sensibilizou para o registro pictórico da paisagem, principalmente a paisagem urbana com a fixação de aspectos arquitetônicos
antigos ou de algum modo peculiares173.
Em fins da década de 1930, Álvaro Sêga pinta sob a orientação artística de Antonio Pacheco Ferraz, cuja pintura vigorosa e
de cromatismo forte sorvida nos longos anos de estudos em Paris,
influencia a criação plástica do artista que exibe então pinceladas
largas, contraposições marcantes no cromatismo e luminosidade,
com predomínio de cores baixas e de sombras. Isto é facilmente
evidenciado no trabalho “Descendo para a Rua do Porto”, executado em 1940, quando o artista estudava com Pacheco Ferraz.
O quadro, que apresenta uma forte descida em direção
à beira do rio, tem sua composição bastante equilibrada apesar
das dificuldades apresentadas pelas particularidades do tema. O
casarão à direita, que constitui o elemento compositivo principal
do quadro, e todo o primeiro plano, são executados num clima de
sombras, formando uma grande massa cujo peso componencial
fornece um ponto de apoio que a paisagem em declive pronuncia
no segundo e terceiro planos possa ser realizada com leveza. Para
obter o equilíbrio, o pintor joga sabiamente com o claro-escuro,
iluminando a parte do quadro contraposta ao casarão e todo o terceiro plano, e finalmente introduzindo uma nota de luz forte representada pela parede interna do casarão, cujo posicionamento
integra definitivamente as figuras componenciais deste trabalho.
173

Nesse sentido, ilustrativo o depoimento de Ângela Guerrini Sêga, filha do pintor: “Meu pai seguia
religiosamente os passos de frei Paulo, tanto estudando violino como fabricando violinos, foi
adepto da fotografia onde ele mesmo fazia a revelação e copiava os quadros religiosos de frei
Paulo com total fidelidade. Acho que frei Paulo foi um pai para ele” (Depoimento de Ângela
Guerrini Sêga dado a Cássio Padovani Martins Ferreira; Apud in: Cássio Padovani Martins
Ferreira: “Frei Paulo Maria de Sorocaba: vida e obra visual”; IHGP; Piracicaba: 2012, p. 111).
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Este gosto em jogar
com contraposições
cromáticas e sobretudo luminosas persiste
fundamentalmente
na obra de Sêga. Desde a criação do Salão
Piracicabano de Belas Artes, onde o arÁlvaro Paulo Sêga | Descendo para a rua do Porto (1940)
tista estará repetidas
óleo sobre papelão
vezes representado174,
suas
participações
são feitas através de
paisagens da Rua do
Porto e do Rio Piracicaba, ou de grupos
arquitetônicos de um
sabor plástico particular. E nos seus
Álvaro Paulo Sêga | Rio Piracicaba (1953)
quadros está sempre
óleo sobre tela
marcante o jogo do
claro-escuro e a tendência a acentuar os valores baixos da luz.
Observemos a tela “Rio Piracicaba”, executada em 1953, que consideramos um dos melhores trabalhos do artista pela simplicidade e perfeição do jogo a que aludimos. A composição é de uma
concepção simples e feliz. Dentro do retângulo representado pelo
quadro, uma superfície elipsóide, em cores baixas formando uma
grande massa, penetra pela esquerda ocupando a metade da su174

Álvaro Sêga foi premiado nos Salões de Belas Artes de Piracicaba em 1963, 1965 (em
escultura), 1967, 1968 e em 1977.
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perfície do retângulo. A parte contrária à direita, de forma côncava, é tratada com valores luminosos mais intensos, fornecendo o
equilíbrio básico. A linha representada pela demarcação superior
da superfície do rio funde a massa constituída pelo arvoredo e a
massa representada à direita pelo barranco, fornecendo o ponto
de apoio para o equilíbrio horizontal. À superfície angulosa do
terceiro plano à direita, com valores cromáticos altos, é contraposta uma massa igualmente angulosa e com valores cromáticos
moderadamente baixos no primeiro plano à esquerda, represenÁlvaro Paulo Sêga | Casa do Povoador (1970)
óleo sobre papelão

Álvaro Paulo Sêga | Casarios em Ouro Preto (déc. de 1960)
óleo sobre tela

tada pelo barranco, que igualmente serve de ponto de referência
para os olhos do observador.
O mesmo jogo é levado em escala menor a diversos pontos do trabalho, promovendo a integração perfeita dos elementos
e fornecendo ao quadro o clima evidente de equilíbrio, quietude
e paz. Repare o leitor no quadro “A Curva do Rio”, executado na
mesma década, e procure descobrir como o artista compôs o
equilíbrio do claro-escuro. Veja a massa mais escura que domina
a parte direita do trabalho, como ela é contrabalançada pela luminosidade à esquerda e fundida a nível de terceiro plano. Note
146

o uso de detalhes do claro-escuro para sugerir o movimento da
água e o ponto de apoio para os olhos do observador colocado
no primeiro plano à esquerda. Perceba aos poucos as nuances
com que o artista equilibra toda composição. Repita este exercício através do excelente trabalho “Casarios em Ouro Preto” (década de 1960), e note o quanto podemos aprender com a simples
análise cuidadosa de alguns poucos quadros.
A partir da década de 1970 os valores cromáticos da pintura de Sêga se apresentam mais altos, e o uso das sombras já não
tão significativo. Notamos, como em “Casa do Povoador” (1970)
ou “Árvore na Escola de Agronomia” (1974), uma luz globalmente
mais intensa e o equilíbrio feito por diversas massas esparsas de
valores baixos de luz. Mas sua análise representa igualmente um
exercício eficaz.
Álvaro Sêga estudou escultura com o artista paulistano
João Batista Ferri175. Sua obra pictórica; entretanto, é muito mais
importante do que suas incursões no domínio da escultura.
175

João Batista Ferri (1896-1978), escultor e professor brasileiro, estudou no liceu de Artes e
Ofícios de São Paulo e na Academia Brera, em Milão.
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Este pintor integra, com mérito, o grupo de artistas piracicabanos que se dedicaram ao registro
paisagístico da região. As obras
de quase todos eles já foram objeto de exposições individuais ou
retrospectivas. A obra de Álvaro
Paulo Sêga, todavia, talvez por seu
retraimento e natural aversão ao
borborinho social, não foi ainda
mostrada convenientemente ao
público piracicabano. AcreditaÁlvaro Paulo Sêga
mos que a organização de mostras
Árvore na Escola de Agronomia (1974)
óleo sobre papel
das obras de artistas como Álvaro
Sêga, Frei Paulo de Sorocaba, Octávio Prates Ferreira, Joaquim Bueno de Mattos, Antonio de Pádua Dutra, Ida Schalch e diversos outros, faz-se necessária para
que a comunidade cultural piracicabana possa avaliar eficazmente a extensão e o significado da produção artística regional.
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papel de destaque vivendo e atuando em Piracicaba177, ali vindo a
falecer a 20 de novembro de 1977.
Hugo José Benedetti nasceu em São Paulo a 13 de janeiro
de 1913, filho de Menotti Benedetti, pintor decorador, e de Rosa
Bosi Benedetti. Iniciou seus estudos no Liceu de Artes e Ofícios
de São Paulo, recebendo grande influência dos ensinamentos de
Enrico Vio178, de quem sempre se considerou discípulo. Sua vida
artística, entretanto, não se iniciou em São Paulo. Bastante jovem,
Hugo Benedetti, transferiu-se para o Rio de Janeiro na década de
1930. O movimento artístico de pintura eram freqüentadas por
grande número de artistas e colecionadores, os artistas tinham
entre si uma convivência assídua, os salões de arte representavam enorme importância cultural e social, e a grande maioria
dos chamados mestres da pintura brasileira da transição do século atuavam e lecionavam no Rio de Janeiro179, em especial, na
Escola Nacional de Belas Artes. Somado a isto, os irmãos Henrique e Rodolfo Bernardelli mantinham no bairro do Leme um
atelier de pintura e escultura com intensa atividade, freqüentado
por grande número de pintores e escultores, e alunos das duas
modalidades de criação artística180.

Hugo Benedetti (1913-1977)
177

Hugo Benedetti foi a mais importante aquisição do realismo erudito piracicabano. Aquisição, porque Benedetti fez toda
a sua formação artística fora de Piracicaba, vindo residir nesta
cidade aos 45 anos de idade176. Integrando-se à vida cultural piracicabana, sem abandonar completamente suas participações
em certames estaduais e nacionais, Benedetti desempenhou um
176

Na verdade, Hugo Benedetti veio a residir em Piracicaba em 1956, com 43 anos de idade (e
não em 1958). Consta ainda, sua participação no Salão de Belas Artes de Piracicaba em 1957,
quando recebeu o primeiro prêmio.
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Por indicação do médico e jornalista Fortunato Losso Netto, Hugo Benedetti foi o primeiro
professor contratado de desenho da Escola de Música de Piracicaba (antiga Escola Pro-Arte).
178
Enrico Vio (1874-1960), pintor veneziano que emigrou para São Paulo em 1911, fazendo longa
carreira como professor do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, do Liceu Dante Alighieri e da
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.
179
“Nas longas conversas que com ele mantive ao longo dos anos, verificamos pontos
coincidentes: Benedetti fez parte do grupo de artistas que no Rio de Janeiro, saiam em grupo
pelos arredores da Guanabara para trabalhar e depois faziam exposições conjuntas, muito em
voga no saguão de entrada do Hotel Avenida, na Avenida Rio Branco, a uma quadra da Escola
Nacional de Belas Artes. Era o “Nucleo Bernardelli”, que tantos artistas plasmou. Naquela
epoca surgiam Cicero Dias, Rebolo, Guignard, Portinari, Lucilio e Georgina Albuquerque,
Marques Campão, Pancetti, Di Cavalcanti, Djanira, numa movimentação artística que o
acadêmico de Medicina, no Rio, não perdia.” (Fortunato Losso Netto: “Um artista que fez
escola”; Editorial do Jornal de Piracicaba, edição de 22 de novembro de 1975).
180
Contudo, é bastante difícil que Hugo Benedetti tenha conhecido pessoalmente os irmãos
Bernardelli, pois Rodolfo, escultor, faleceu em 1931 e Henrique, pintor, faleceu em 1936,
quando Hugo Bendetti tinha 23 anos.
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Benedetti freqüentou durante algum tempo o Núcleo
Bernardelli181, que teve para o Rio importância análoga ao Grupo
Santa Helena, em São Paulo. Desde essa época Hugo Benedetti
se caracterizava por um temperamento inquieto, um especial interesse pela figura humana e um desenho vigoroso e de grande
qualidade. De 1936 a 1941, não satisfeito em freqüentar apenas
as sessões de desenho e pintura de modelo vivo da Escola Nacional de Belas Artes, freqüentava o
bairro do Mangue do Rio de Janeiro, pedindo às prostitutas que
posassem para seus desenhos de
nus.
Realizou assim, a par da qualidade técnica do desenho, uma
importantíssima documentação
das prostitutas do mangue (hoje
desaparecido pelas transformações urbanas) numa série de quase uma centena e desenhos, um
Hugo Benedetti | Prostituta do Mangue (1936)
dos quais reproduzimos neste
grafite sobre papel
artigo. Esta coleção, que acreditamos encontrar-se quase toda em
mãos de sua família, mereceria por si só mostra de nível nacional,
já que não temos registro de nenhum artista que tenha feito um
trabalho semelhante. No desenho reproduzido, do ano de 1936,
o leitor notará o forte teor de realismo, mostrando a decadência
corporal de uma prostituta de certa idade.
181

O Núcleo Bernardelli foi formado por um grupo de pintores modernistas brasileiros, fundado
em 12 de junho de 1931, no Rio de Janeiro, com o objetivo de criar uma alternativa para o
ensino oficial da Escola Nacional de Belas Artes, enfatizando a liberdade de expressão artística.
O nome do grupo foi escolhido em homenagem aos irmãos Rodolfo Bernardelli e Henrique
Bernardelli, os quais formaram um núcelo semelhante no final do século XIX.
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A partir de 1941 intensifica-se a participação de Benedetti nos
eventos plásticos da capital do país.
Em 1941 realiza sua primeira exposição individual patrocinada pela
Sociedade Brasileira de Belas Artes.
A ela e seguiria outra individual no
Rio de Janeiro (1943) e a marcante
“Exposição dos 12”, nesta mesma
cidade. Exporia a seguir individualM
mente em São Paulo (Galeria Itá, em
1945); Buenos Aires, onde residiu algum tempo (1946); e Belo Horizonte (1951). Na capital mineira
morou diversos anos, até mudar-se para Piracicaba. Nesse mesmo período participou de exposições coletivas no Chile (Valparaíso, 1942), Porto Alegre (1944), Japão (Tóquio, 1951) e cerca de
15 mostras coletivas no Rio de Janeiro. Sua participação no Salão
de Belas Artes, onde desde 1942 já merecia premiações, suscitava
comentários elogiosos da crítica nos jornais da época. Sua participação aos salões foi sempre marcante e, entre suas inúmeras
premiações, salientaremos no Salão Nacional de Belas Artes e
Medalha de Ouro (1960) e o Prêmio de Viagem ao País (1967) e
Governador do Estado de São Paulo (1968).
Nas décadas de 40 e 50, Benedetti, ao lado de numerosa
produção artística focalizando a figura humana, realizou também significativo número de paisagens, constituindo hoje material de documentação plástica urbana do Rio de Janeiro, São
Paulo e Belo Horizonte. Pouco a pouco a figura humana, e sobretudo a figura feminina, toma lugar proeminente em sua pintura,
as paisagens surgindo como eventos esporádicos. Poucos artistas
de sua época terão conseguido criar um clima de tanta sensuali151
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dade em quadros de tão alto nível de
plasticidade e beleza. O trabalho de
Benedetti respira o corpo nu desde
sua série de desenhos das prostitutas
do Mangue, com quem conviveu no
período 1936-1941.
Ao longo de 40 anos de pintura, inúmeros modelos foram privilegiados por seus pincéis. Especial
Hugo Benedetti
destaque deve ser dado à mulata AlJovem Modelo (1974)
óleo sobre tela
merinda, que inspirou trabalhos ardentes da juventude do artista. Nas
telas retratando Glorinha, sua esposa,
vemos aparecer ao lado da emoção
forte e apaixonada, um lirismo de fina
sensibilidade. Os incontáveis quadros
retratando de múltiplas maneiras sua
esposa Glorinha dão testemunho de
seu amor efusivo pela companheira.
Freqüentes também suas telas retraHugo Benedetti | Hugo César em
tando, desde os primeiros anos de
véspera de prova (ca. 1966)
óleo sobre tela
idade, seus filhos Hugo César e Victor.
Sua obra, cuja divulgação se
mostrou prejudicada por seu voluntário isolamento em uma cidade interiorana182 e pela relativa dispersão que se seguiu à sua
morte, pede uma reavaliação histórica que situe sua contribui-
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ção à arte brasileira. Nenhum pintor do grupo a que inicialmente
pertenceu, o Núcleo Bernardelli, levou tão a fundo essa obsessão
pelo corpo feminino, em nível tão carregado de emoção e sensualismo. Nenhum deles aliou tanto à sua condição de homem admirador a de homem voraz, pintando o modelo como o falcão
que perscruta imaginariamente a possível presa. Seu atelier em
Piracicaba, freqüentado por pintores e alunos183, e onde o modelo
vivo tinha seu lugar de destaque,
fruto da própria formação do artista que foi professor adjunto de
modelo vivo na Escola Nacional
de Belas Artes na cadeira regida
por Henrique Cavalleiro184, foi
um centro de irradiação artística
ímpar na região.
As cores de Benedetti são
Hugo Benedetti | Modelo (1975)
baixas. A mistura das tintas obeóleo sobre duratex
dece a um sofisticado processo do
ofício de quem conhece profundamente as conjugações cromáticas. No dizer do artista, a “cozinha de tintas” devia levar à obtenção de cores “mórbidas” que iluminassem de um clima próprio cada tela. A luz que lança sobre os corpos tende a projetar
sobre a carne reflexos verde-amarelados que a revestem de uma
atmosfera de alcova, onde sobressaem os vermelhos dos lábios e
183

182

“Confesso que recebi um impacto ao adentrar a casa humilde do pintor desconhecido. Pelas
paredes, trabalhos vigorosos de alguém que, com evidencia, não era um principiante na arte
pictórica. Dentre eles, um, muito feliz, cuja paisagem se via da propria janela de sua casa. E, de
surpreza em surpreza, fui vendo outros trabalhos. “Este é meu filho” mostrava o retrato de um
menino de cabelos muito louros e olhos azuis, “esta é minha mãe”, e buscava melhor luz par um
excelente retrato. Vi que estava à frente de um figurista de reais meritos.” (Fortunato Losso Netto:
“Um artista que fez escola”; Editorial do Jornal de Piracicaba, edição de 22 de novembro de 1975).
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“Despertou muitas vocações, tem para mais de 50 alunos que aprenderam a amar a natureza,
procurando uma interpretação pessoal através da sensibilidade pitorica. (...) Mas sem dúvida
sua atuação foi fecunda especialmente como iniciador de vocações, cada qual, a depois,
seguindo suas próprias pesquisas e abrindo seus próprios caminhos. Um pintor que fez escola
e agitou o ambiente das artes plásticas em nossa terra.” (Fortunato Losso Netto: “Um artista
que fez escola”; Editorial do Jornal de Piracicaba, edição de 22 de novembro de 1975).
184
Henrique Campos Cavalleiro (1892-1975), pintor desenhista e professor, nascido e falecido na cidade
do Rio de Janeiro. Estudou e mais tarde lecionou na Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro.
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dois seios nus. Há em seus quadros um misto de intranqüilidade
latente e de violências contida. Os olhos do modelo refletem por
vezes expectativa, o medo ou a cumplicidade.
Não temos dúvida em situar Benedetti entre os mestres
da pintura da figura humana. E, como mestre que era não se limitava às formas. Antes, tirava dos modelos seus anseios, suas
angústias, suas inquietudes ou cicatrizes, lançando sobre a tela
muito mais que um simples rosto ou corpo. Hugo Benedetti cobria as suas telas com a face da vivência humana.
185

Renato Wagner (1921-1995)

Dentro do realismo erudito piracicabano, Renato Wagner é um dos artistas que apresenta mais profunda ligação com
sua origem e sua vivência regional. Nascido em Piracicaba a 21
de maio de 1921, herdou de sua ascendência saxônica o apego
à terra e os vínculos profundos com suas realidades mais próximas. De temperamento introvertido, sensibilidade marcante e
ao mesmo tempo tranquila, encontra na arte a viga mestra da
expressão de uma extraordinária qualidade sua: a observação.
Renato Wagner tem o dom de enxergar aquilo que olha,
num tempo em que a grande parte das pessoas olha sem ver. E
isto deriva de um processo longo, constante e progressivo em que,
mediante madura reflexão, o artista trilha seu caminho humano
em busca de uma paz interior sempre crescente. Essa tranquilidade, em grande parte apoiada nos valores de sua espiritualidade,
lhe permite olhar a realidade circundante e transplantá-la para
suas telas numa visão plástica coesa e uniforme, ao mesmo tem185

O Autor colocou apenas o ano de nascimento do pintor, uma vez que Renato Wagner faleceu
depois deste, em 21 de outubro de 1995.
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po que imprime ao seu trabalho um sentido de contínua busca
da luz e seus efeitos, do mesmo modo que seu espírito procura a
luz e seus efeitos no plano imaterial.
Renato Wagner manifesta cedo suas tendências em direção à criação plástica. Desde os cinco anos de idade, mesmo
antes de sua iniciação escolar, já necessita exprimir-se através do
desenho. Este evoluirá em precisão e qualidade durante toda a
sua adolescência, fazendo com que o artista se transfira aos 21
anos para São Paulo, onde começa a trabalhar em publicidade.
Nessa época passa a frequentar a Associação Paulista de Belas
Artes, onde, durante sete anos, prossegue seus estudos artísticos.
Nesse período frequenta também o curso de pintura ministrado pelo artista iugoslavo Vladan Stiha186. Volta a Piracicaba187 e
a partir da década de 1960 sua presença começa a ser assídua ao
Salão de Belas Artes de Piracicaba e outro salões regionais.
Sua pintura, sempre ligada a um realismo paisagista,
onde o retrato e a figura aparecem esporadicamente, no início
apresenta alguma limitação derivada do desenho publicitário por
um lado, e por outro, da influência do academicismo. Aos poucos sua pintura vai se libertando dos contornos marcados e das
regras rígidas, para exprimir cada vez melhor o mundo próprio
que o artista descobre no universo que o rodeia. À medida que
Wagner se dá conta da transitoriedade dos seus motivos pictóricos – suas paisagens mudando, seus recantos desaparecendo,
seus velhos casarões sendo demolidos e a vida gastando seus per186

Vladan Stiha (1908-1992) nasceu em Belgrado, na Iuguslávia, mas naturalizou-se norte
americano. Teve as primeiras lições de pintura com seu pai, em Belgrado, depois estudou na
Academia de Belas Artes de Viena. Viveu em três continentes e veio a falecer em Santa Fé,
no estado do Novo México. Sua pintura, extremamente colorida, enfoca paisagens do oeste
americano, índios e cowboys. Na época em que Renato Wagner frequentou esse curso (1942),
Vladan Stiha vivia na Argentina e veio a se mudar para o Brasil em 1958.
187
Em torno de 1949/1950, onde exerce suas atividades profissionais na área de publicidade, em
paralelo com sua atividade artística. Foi o criador da Revista “Mirante”, em Piracicaba, em 1957.
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sonagens – sua pintura adquire a rapidez da impressão, as cores
vão se tornando mais vivas e nítidas, com elevação de seus tons e
valores, a pincelada reta e precisa, a espátula é usada com firmeza
e determinação, o detalhe tende a desaparecer e dar lugar à documentação essencial da realidade que o artista quer perpetuar.
Em “Rua do Porto” (década de 1960), notamos a composição monumental derivada da preocupação com a grandiosidade do tema, vemos a escolha acurada do local de modo a
permitir o maior equilíbrio ponderal entre as massas e os elementos compositivos, o desenho é primoroso, a preocupação
com a fatura se nota em cada pincelada. Em “Velha Residência dos Pyles” (circa 1970) já notamos uma maior liberdade
tanto na interpretação quanto na fatura, o desenho cede lugar
a pinceladas mais livres, a uma interpretação cromática muito
pessoal e a um estranho movimento que integra as árvores e o
céu, conferindo a este trabalho uma atmosfera muito peculiar.
Em “Rio de Piracicaba” (circa 1970) já vemos claramente
o trabalho compositivo em grandes massas, o equilíbrio resultando mais de uma necessidade interior do artista que de uma atitude exclusivamente cerebral. Os elementos componenciais podem
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Renato Wagner | Velha Residência dos Pyles (ca. 1970) | óleo sobre tela

Renato Wagner | Rio Piracicaba (ca. 1970) | óleo sobre tela

Renato Wagner | Rua do Porto (déc. 60) | óleo sobre tela
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ser bem notados e a atmosfera do quadro prima pela quietude do
tema, apenas quebrada pelo movimento das águas e mais discretamente pelo movimento do céu. Essa solidez das massas compositivas do tema vai pouco a pouco sendo penetrada, nos anos
seguintes, pela luz, adquirindo maior leveza e fazendo com que
os elementos se integrem mais perfeitamente entre si. Isso se dá
em função do fato de esses elementos passarem a obedecer tão
somente ao critério de luminosidade do quadro.
Podemos perceber claramente esse fenômeno em “A
157
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Ponte do Rio Piracicaba” do ano de 1977. A fatura passa, em seguida, a um movimento de alargamento das pinceladas, num ritmo contendo zonas de maior ou menor empastamento da matéria, mas em todos os trabalhos apresentando maior dinâmica de
movimento e teor cromático mais intenso (“Queimada” – fim da
década de 1970). Essas largas pinceladas vão a seguir se fundindo
e transformando-se em grandes massas, onde o movimento das
pinceladas as faz perpassadas pela luz, repetindo na pintura de
Renato Wagner o mesmo fenômeno das grandes massas, apenas

Renato Wagner | Queimada (déc. 70) | óleo sobre tela

agora não dependentes do cromatismo mas sim da luminosidade (“Paisagem Rural” – circa 1980). Essa luminosidade progressiva se exacerba, produzindo um divisionismo espontâneo das
cores188. Tudo se passa como se diversas dimensões cromáticas
se interpenetrassem produzindo o efeito final. Embora contida

pelas formas dos elementos compositivos do quadro, essa luminosidade nos dá a impressão de vislumbrar uma outra realidade
a nível etéreo, que o artista busca conseguir. Excepcionais exemplos desta luminosidade são os quadros “Anjos Músicos” e “Anjos
Cantores”189, recentemente integrados ao acervo do Lar dos Velhinhos de Piracicaba190.
A par com a qualidade de sua pintura, com a seriedade do
seu ofício e a constância de sua evolução, a obra de Renato Wagner
apresenta uma grande riqueza na fixação de aspectos paisagísticos de Piracicaba e arredores. Sua temática já não tem necessidade
de nenhum monumentalismo, porquanto a dimensão perseguida
pelo artista se retrata perfeitamente ainda que nos aspectos mais
simples dos temas escolhidos. Por isso, estes abrangem desde os
personagens do cotidiano aos tipos folclóricos da cidade, as paisagens e recantos de Piracicaba, onde aparecem de forma privilegiada a Rua do Porto e aspectos do rio Piracicaba, ao lado do qual

188

189

Renato Wagner | A Ponte do Rio Piracicaba (1977) | óleo sobre tela

“Com o passar do tempo sua pintura [de Renato Wagner] vai adquirindo mais colorido e mais
luz. Torna-se vibrante, muito além do acadêmico. As pinceladas ou “espatuladas”, soltas e
arrojadas, se tornam largas e longas, aparentemente irresponsáveis, apenas aparentemente,
contrariando a personalidade do artista, sereno, introspectivo, inquiridor, altamente
responsável e competente.” (Francisco A. F. de Mello: “Dicionário Piracicabano de Artistas
Plásticos”; Edição do Autor; Piracicaba: 1999).
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Ambas as telas de 1985, cada uma com 110x160cm. Ainda nessa mesma coleção a belíssima
tela “Ressureição” (3,00x2,00m).
190
O acervo de obras de arte da Capela de São José e do Museu, do Lar dos Velhinhos, em Piracicaba,
merece uma visita especial. Conjunto de obras encomendadas e reunidas pelo escultor Jairo
Ribeiro de Mattos foi reproduzida no catálogo publicado pela Associação da Orquestra Sinfônica
de Piracicaba em 2013.
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o artista fez questão de morar, os antigos casarões remanescentes
da colonização americana de Santa Bárbara do Oeste, as cenas da
vida urbana e da vida do campo.
Sua obra documenta em especial o Rio Piracicaba e a Rua
do Porto191, esse bairro que gerou Piracicaba e nutriu seu crescimento, tão cheio de história e tão cheio de estórias, bairro tão
injustiçado pelas enchentes do rio, pelo abandono dos poderes
públicos e pela devastação que o descaracterizou e progressivamente o destruiu, bairro de tanta personalidade, de virtudes e
vícios, autêntico demais para poder resistir à destruição desses
valores que a pintura de Renato Wagner tenta preservar.
Alberto Thomazi (1922-1986)

192

Um dos artistas mais atuantes do realismo erudito piracicabano, Alberto Thomazi nasceu em Piracicaba a 14 de janeiro
de 1922. Filho do pintor Mário Thomazi (1895-1974), iniciou-se
na pintura com seu pai e com seu tio, Ernesto Thomazi (18891942), ambos pintores decoradores e de largo exercício de pintura, decoração e restauração de igrejas. Mário Thomazi, por outro
lado, com importante manifestação pictórica com componentes
ingênuos dentro de uma iconografia regional, sensibiliza inicialmente o artista na busca de um registro da paisagem local, rural
e urbana. A pintura sacra e decorativa, por sua vez, despertam
em Alberto Thomazi a necessidade da pesquisa histórica e da
fixação dos aspectos evolutivos da comunidade, relacionados a

Alberto Thomazi | Mudança de Povoação (1967) | óleo sobre papelão | acervo Museu Prudente de Moraes

um tempo já passado e a partir de elementos remanescentes da
destruição.
Não podemos separar o personagem Alberto Thomazi
de seu trabalho artístico. Ambos se completam admiravelmente.
Através da procura de peças importantes, antigüidades de grande valor artístico e documentos raros, a que o artista se dedica
num constante ofício de pesquisa, cria-se um verdadeiro atelier
de informações históricas onde, mercê da exuberância de material e do estudo dedicado do artista, a pesquisa e a documentação
impregnam a obra e o próprio ambiente de trabalho deste pintor, que poderia ser chamado de um historiador plástico193. Cada
cena representada pelo artista como “Mudança de povoação”
que aqui reproduzimos, mostra ao lado do domínio da técnica,
um conhecimento profundo da indumentária, do mobiliário,
da imaginação e dos aspectos históricos e geográficos da época.
Note o leitor neste quadro a reprodução fiel e a minuciosidade

191

“Renato pintava muito rápido. De sua produção a maior parte se refere a Piracicaba, o Rio,
o Salto, a Rua do Porto, paisagens rurais e aspectos urbanos.” (Francisco A. F. de Mello:
“Dicionário Piracicabano de Artistas Plásticos”; Edição do Autor; Piracicaba: 1999).
192
Data de falecimento do pintor acrecentada pelo Editor. Alberto Thomazi, faleceu em
Piracicaba, no dia 01 de novembro de 1986. Esse texto foi publicado cerca de um ano antes do
falecimento do pintor.
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193

“Publicou numerosos artigos sobre temas históricos piracicabanos. Além de artista plástico
e educador, dedicou-se igualmente à decoração e à museologia. Foi também antiquarista,
restaurador e historiador.” (Samuel Pfromm Netto: “Dicionário de Piracicabanos”; Edição
IHGP; Piracicaba: 2013, p. 531).
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do arcaz, do canhão, das imagens religiosas, das roupas, das
atitudes dos personagens, tudo
coerente com o clima de uma
mudança de povoado efetuada no século XVIII. Thomazi
não recria a cena para satisfazer as regras do academismo,
mas sim para revisitar –plasticamente aspectos históricos
perdidos pela incapacidade
de melhor registro à época do
Alberto Thomazi
Retrato de Fortunato Losso Neto
evento. Parte da realidade do
ponto geográfico, de modelos
humanos atuais, de móveis, imagens e objetos antigos de sua
coleção, do estudo das vestimentas e dos costumes da época, e
reúne com sabedoria todos esses aspectos transplantando-os
harmonicamente para o período histórico que quer representar.
Isto tudo, acrescido da qualidade técnica de seu ofício de pintor.
A pintura de Alberto Thomazi não pode ser simplesmente chamada de acadêmica. Ela é antes uma pintura cujo tema exige
o detalhe em função da própria realidade buscada pelo artista, e
onde a transfiguração se dá na recriação do clima místico que o
pintor obtém, desvinculando seus motivos da contemporaneidade
para mergulhá-los numa atmosfera que reconstitui cronologicamente sua razão original. Aí se juntam o pintor, o decorador, o
restaurador, o museólogo, o historiador e o antiquário, tudo isso
coordenado com didática impecável por um artista que faz também do magistério sua profissão.
Na paisagem, notamos inicialmente uma maior liberdade de fatura, fruto da influência marcante da espontaneidade sor162
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Alberto Thomazi | Piracicaba vista do Bairro Alto (1939) | óleo sobre papelão

vida no trabalho de seu pai. Observemos o quadro “Piracicaba
vista do Bairro Alto” vendo-se em primeiro plano o local onde
hoje situa o Estádio Barão de Serra Negra. Foi executado em
1939, quando o artista contava apenas 17 anos. Sua composição
é instintivamente agradável, a fatura é despreocupada, a pincelada é solta, as tonalidades cromáticas são leves e próximas, e já é
evidente o intuito documental do trabalho, registrando ao fundo
aspectos urbanos que configuram a Piracicaba de então.
Em “Velho Jardim Público” (década de 1940), além dos
aspectos arquitetônicos e paisagísticos, vemos a retratação de um

Alberto Thomazi | Velho Jardim Público (déc. 1940)
óleo sobre papelão
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Alberto Thomazi | Barcos no Rio Piracicaba (déc. 1950)
óleo sobre papelão

clima sugerindo a amenidade climática dos jardins úmidos com
sua arborização densa. As cores são mais frias, os tons cromáticos
mais baixos, a luz comedida e as pinceladas já se evidenciam mais
estudadas. Quando abstraído da representação de aspectos históricos e voltado exclusivamente para a paisagem, sua fatura se torna mais larga e o clima mais poético, como vemos em “Barcos no
Rio Piracicaba” (década de 1950), um dos trabalhos que melhor
representam, com boa síntese, simplicidade compositiva e criterioso estudo da luz, a atmosfera de fim de tarde na Rua do Porto.
Notamos que, à medida que o artista evolui em sua vivência de pesquisa histórica, cada vez mais tornam nítidos em sua
pintura os detalhes e a necessidade da correspondência exata entre o tema e sua representação. Enquanto na paisagem de registro
contemporâneo sua técnica é mais livre e vemos desaparecer um
pouco a minúcia, naquela dedicada ao registro de conotações históricas, a preocupação da perfeição recriadora de uma atmosfera
pertinente leva o artista a acentuar a definição e mesmo a meticulosidade de certos elementos compositivos. Bom exemplo deste fenômeno é a “Casa do Anhanguera em Santana do Parnaíba”.
Reproduzimos a tela “Barco no Estaleiro” fotografada
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um pouco antes do término de sua execução. Ela nos dá uma
mostra sólida de como Thomazi trabalha sua obra. É um quadro
cujo tema central se resume em evidenciar o trabalho de execução de um barco, desses barcos típicos que transitam pelo rio
Piracicaba e cujo modelo é chamado de “piracicabano”. Por isso
a maior perfeição de detalhamento se concentra nos dois personagens que executam a ação, no momento, de pintar o barco, este
apoiado sobre tambores. O clima é recriado com elementos relativos ao barco, dispostos de maneira a enriquecer a composição
e a plasticidade do quadro, e a dar-lhe equilíbrio. À importante
massa pictórica à esquerda representada pelo barco e acentuada
pelo casarão no segundo plano, contrapõe-se do lado direito a
amurada e a massa representada pelo rio e o casario da Rua do

Alberto Thomazi | Barco no Estaleiro (1978) | óleo sobre papelão

Porto. O terceiro plano, funde perfeitamente os planos precedentes e permite a harmonização que é finalmente temperada com
uma adequada distribuição da luz.
Parece-nos importante salientar a identificação regional
de Alberto Thomazi e sua inquietação voltada para o preenchimento, através de suas múltiplas atividades artísticas, das lacunas
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existentes na caminhada da comunidade piracicabana ao longo
de seu percurso histórico. Essa intensa participação de sua obra
no próprio mecanismo evolutivo da comunidade, continua com
garra e mérito o trabalho de documentação urbana iniciado por
seu pai Mário Thomazi no começo do século, e presta inestimável
contribuição à preservação do patrimônio histórico e artístico de
Piracicaba.
194

Olavo Ferreira da Silva (1923-1989)

Olavo F. Silva | Rosas (1953) | óleo sobre tela | acervo da Pinacoteca Municipal

Olavo Ferreira da Silva, da mesma maneira que Hugo
Benedetti, não nasceu em Piracicaba e sua formação artística
também foi realizada antes de sua vinda para esta cidade. Entretanto, quase toda a sua atuação como pintor se prendeu aos
trinta e três anos de atividade pictórica em Piracicaba. Olavo
Ferreira da Silva é natural de Salesópolis, onde nasceu aos 25 de
maio de 1923. Aos 15 anos de idade transferiu-se para São Paulo,
onde seguiu o curso de aperfeiçoamento em Pintura e Decoração na Escola Técnica Getúlio Vargas, diplomando-se em 1940.
Foram seus professores José Barchitta, italiano de Leordia (Catânia e atuante em São Paulo, e Edmundo Francisco Nicodemo
Migliaccio (Cacconde-SP, 1903). Teve ainda aulas de escultura
com Laurindo Galante (São Paulo, 1905-1970) e, durante sua
permanência na capital do Estado até 1942, freqüentou o atelier
de Gino Bruno (São Paulo, 1899-1977) e o de Calixto Malagola,
considerando estes últimos como seus mestres.
Durante o período de 1942 a 1952 residiu na cidade paulista de Lins, ocupando sucessivamente os cargos de professor de
194

Data de falecimento do pintor acrecentada pelo Editor. Olavo Fereira da Silva faleceu em
Piracicaba, no dia 08 de fevereiro de 1989.
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Plástica (Escola Profissional Secundária Mista) e professor de
Desenho Artístico e Pintura (Ginásio Industrial Fernando Costa). Na cidade de Lins realizou sua primeira exposição individual
em 1945, no hall superior do Cine São Sebastião, fato relevante
em se considerando a data do evento e a pequena tradição artística daquela cidade. Transferindo-se para Piracicaba em 1952,
ocupou dessa data até 1977 os cargos de professor de Desenho
Técnico e Geral no Ginásio Industrial Cel. Fernando Febeliano
da Costa e de professor de Desenho Técnico e Geométrico no
Colégio Técnico Industrial de Piracicaba.
Logo no seu primeiro ano de residência em Piracicaba já realiza uma exposição individual, em novembro de 1952,
no salão do Ginásio Industrial Cel. Fernando Febeliano da Costa.
Voltaria a expor individualmente em 1973 durante a 1ª EXPOTEC no Colégio Técnico Industrial de Piracicaba. Desde 1951,
sua participação em salões oficiais no Estado de São Paulo tem
sido significativa, obtendo diversas premiações. De importância
registrar que no I Salão Linense de Pintura (1951) Olavo Ferreira
da Silva obteve o 2º Prêmio e no I Salão de Belas Artes de Piracicaba (1953) recebeu o Prêmio Prefeitura Municipal, com a aquisi167
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ção para a pinacoteca de sua obra “Rosas”, que aqui reproduzimos.
Para bem compreendermos a obra deste artista, devemos ter sempre presente sua longa atividade como professor de
desenho. Consequentemente, a característica mais marcante de
seus trabalhos se prende à ponderância de um desenho tendendo
o mais possível à exatidão. Nele se nota a clara preocupação da
obtenção dos volumes através do uso cuidadoso do claro-escuro.
A composição é pacientemente buscada com vistas a propiciar a
realização de um desenho de linhas bem distribuídas, de modo
a permitir um equilíbrio sólido que se possa sentir a partir das
primeiras definições do tema.
Observe o quadro “Rosas” executado em 1953. A composição é, antes de tudo, demarcada pelas duas linhas principais
que definem a superfície da mesa, sobre a qual se distribuem os
elementos compositivos da natureza morta. O uso do claro-escuro no primeiro e no terceiro planos, acentuando mais as sombras,
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conjuga-se com a perspectiva abatida do desenho e fornece uma
sucessão equilibrada de planos. A posição da toalha, que divide a
superfície da mesa em duas partes proporcionais, permite a colocação de elementos de cromatismo mais baixo sobre a superfície
mais luminosa, e a disposição de elementos de tons cromáticos

Olavo F. Silva | Beira Rio (Piracicaba, 1973) | óleo sobre tela

Olavo F. Silva | Flores (1954) | óleo sobre tela
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mais altos sobre a superfície mais escura da mesa. Fundindo os
elementos de tons mais luminosos (rosas) com os de cromatismo
mais baixo (jarro e cálices), vemos o prato indefinido que possibilita a fusão dos elementos, o toque de equilíbrio compositivo e
cromático é dado secundariamente pela fruteira com uvas.
No trabalho “Flores”, o leitor poderá perceber igualmente a linha na composição. A toalha branca colocada de maneira
oblíqua sobre a superfície da mesa quebra a dureza aparente do
primeiro plano e possibilita a composição vertical do vaso com as
flores, estas realizadas de maneira cuidadosa e detalhada, representando o tema principal da criação plástica em questão. Nelas
podemos apreciar a precisão do desenho e da minuciosidade dos
tons, e vemos como a leveza de sua distribuição e a multiplicida169
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Olavo F. Silva | Trecho do Vai-Vem (Rio Piracicaba, 1968)
óleo sobre tela
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de determinados elementos, vemos que o desenho serve de guia
para a distribuição das massas cromáticas. A matéria pictórica
cobre o suporte (a tela) de maneira estudada, paciente e cuidadosa, evitando empastamentos ou gestualismos. Cada elemento,
na sua elaboração, obedece a um ritual técnico voltado a evitar
a imprecisão ou o erro. Por isto, fatura se mostra tão uniforme,
a despeito das diferenças forçosamente existentes no tratamento
dos elementos compositivos.
Notamos, finalmente, na obra de Olavo Ferreira da Silva,
uma progressiva preferência pela paisagem, talvez pelo fascínio
pouco a pouco exercido pela beleza na natureza local. Graças à
característica impressa à sua obra pela exatidão do desenho e do
conseqüente detalhamento dos temas, a obra deste artista se reveste de um caráter documental, dentro do realismo naturalista
que norteou a Escola de Piracicaba.
Manoel Martho (1925-2011)

Olavo F. Silva | Na Rua do Porto (1973)
óleo sobre tela

de de elementos se equilibram face à simplicidade do suporte (a
mesa) e do terceiro plano indefinido.
Nas três paisagens reproduzidas, podemos identicamente notar as linhas mestras do desenho caracterizando seu estilo
de composição. Em “Trecho do Vai-Vem” essa linha é representada pela margem posterior do rio, em “Beira-Rio”, pela superfície
superior do barranco e em “Rua do Porto” pelo contorno da calçada. Ao lado da precisão com que o artista pretende representar o tema retratado, claramente evidenciada pelo detalhamento
170
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Manoel Martho, apesar de residir há bastante tempo
fora de Piracicaba, integra o realismo piracicabano devido, em
primeiro lugar, à sua formação artística realizada nesta cidade.
Depois, porque conservou seus vínculos com o mundo artístico
local e tem comparecido regularmente a eventos e mostras regionais de arte, participando ativamente do Salão de Belas Artes de
Piracicaba.
Seus primeiros passos em direção à arte, segundo nos refere João Chiarini, vem desde o tempo em que, menino, trabalhava na Fábrica de Artefatos de Barro “Bom Jesus”, onde esmaltava
195

Data de falecimento acrescentada pelo Editor. Manoel Martho faleceu na cidade de São José
do Rio Preto, em 14 de janeiro de 2011.
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Gumercindo Duarte (1910-1992)196

Manoel Martho | Paisagem de Atibaia (1978) | óleo sobre tela

flores nas peças de argila cozida. Freqüenta, a seguir, o atelier de
Frei Paulo de Sorocaba e, posteriormente, convive artisticamente
com a movimentada operosidade plástica de Alberto Thomazi e
com a direção artística hermética de Archimedes Dutra.
Não foi dentro de facilidades de vida que Manoel Martho seguiu seu destino de pintor. Antes, a vida lhe foi difícil, e
cada passo dentro de seu ofício foi avançado com dificuldade,
constância, tenacidade e perseverança. Por essa razão, sua obra
não se dedica a questionamentos ou experimentações. Fundindo
a vivência haurida no atelier de Frei Paulo, a orientação técnica
de Archimedes e a convivência com Alberto Thomazi, o artista se
posiciona dentro de um paisagismo de certo teor acadêmico, mas
vinculado ao realismo naturalista que marca a Escola de Piracicaba. Suas composições são despretenciosas mas estudadas, seu desenho é cuidadoso, sua fatura cautelosa, visando o acerto de quem
prefere a contenção ao excesso. As cores sóbrias preferem refletir
a paisagem a recriá-la, numa sobreposição da técnica à emoção.
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Gumercindo de Lourdes Duarte iniciou seu ofício como
letrista e decorador197. João Chiarini tece comentários a seu respeito em seu artigo “Mestres das Artes Plásticas em Piracicaba”,
referindo-nos a decoração da antiga Padaria Inca, desenhos e
têmpera representando motivos incaicos, de acordo com o nome
do estabelecimento, e a existência de um painel no saguão de entrada do Grande Hotel. Também apresentava motivo indígena,
retratando um índio e vegetação típica de bananeiras.
Gumercindo seguiu estudos de pintura na Escola Profissional de Rio Claro198. Posteriormente, extrapola o exercício da pintura artesanal e decorativa e se dedica mais profundamente a estudos de desenho e pintura sob a orientação de

Gumercindo Duarte | Cair de tarde (Piracicaba, 1977) | óleo sobre tela

196

Data de falecimento acrescentada pelo Editor. Gumercindo Duarte faleceu na cidade de
Piracicaba, em 27 de dezembro de 1992.
197
“Teve firma de serviços de pintura em 1936 à Rua Prudente de Moraes, n. 134 e depois, à rua
Monsenhor Francisco Manoel Rosa, n. 523, (...) dedicando-se 47 anos à decoração, à pintura
em geral e à letragem publicitária.” (Samuel Pfromm Netto: “Dicionário de Piracicabanos”;
Edição IHGP; Piracicaba: 2013, p. 206).
198
“Estudou pintura com Carlo Adler, na Escola de Artes e Ofícios de sua cidade natal [Rio Claro].”
(Samuel Pfromm Netto: “Dicionário de Piracicabanos”; Edição IHGP; Piracicaba: 2013, p. 206).
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cos densos fazem com que um menor óleo. Há um traço importante
que aproxima a pintura de Gumercindo Duarte à de Manoel Martho. Ambos focalizam objetivamente a paisagem, constroem composições que fogem do grandioso, onde os elementos componenciais são estudados com cuidado e a fatura dos elementos compositivos é realizada com critério de evitar experimentação ou excessos
cromáticos. Bem integrados à Escola Naturalista de Piracicaba,
privilegiam em sua obra o Rio Piracicaba e recantos ribeirinhos.
Gumercindo Duarte | Manhã de sol (Piracicaba, 1978) | óleo sobre tela

Archimedes Dutra199. Progressivamente se distancia dos temas alegóricos e naturezas mortas, sensibilizando-se pelo naturalismo paisagista que faz com que seus quadros passem a
retratar recantos de Piracicaba, especialmente paisagens do
Rio de Piracicaba e da Rua do Porto. Munido de sólido conhecimento da pintura artesanal, seu progresso na pintura artística foi rápido e mais marcante a partir da década de
70, como o leitor poderá perceber observando as suas obras.
Comparando “Casarão da Rua Dom Pedro I” (realizado
no início de 1977), “Cair da Tarde” (meados de 1977) e “Manhã
de Sol” (1978), podemos notar como a composição se torna mais
complexa, o desenho mais preciso, a luz melhor equilibrada, os
tons e valores cromáticos mais ponderados, o exercício do claro-escuro mais elaborado. O enfoque paisagístico é mais amplo e a
atmosfera respira progressivamente um maior teor de erudição
pictórica e de criação plástica.
O artista dedica-se também à aquarela, nas quais se nota
boa qualidade do desenho, ao mesmo tempo que os tons cromáti199

Quando Gumercindo Duarte se tornou discípulo de Archimedes Dutra já tinha idade avançada.
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Outros artistas do Realismo Erudito Piracicabano
O fascínio do Rio Piracicaba, que decresce à medida que
se completa a implacável destruição a que progressivamente é
submetida a Rua do Porto, exerceu grande influência nos pintores piracicabanos. Foram muitos os que se dedicaram a aprender o ofício pictórico, seja por influência de Joaquim Dutra, Frei
Paulo de Sorocaba e Joaquim Bueno de Mattos, ou mais tarde,
por meio da atuação didática de Alípio Dutra, Antonio Pacheco
Ferraz, Archimedes Dutra e posteriormente Alberto Thomazi e
Hugo Benedetti.
Outros se iniciaram de maneira autoditada ou pela convivência com os pintores atuantes na região. Entretanto, devido
à limitação apresentada por Piracicaba no tocante à apreciação e
aquisição das obras de arte, muitas destas se perderam, permaneceram dispersas ou mesmo relegadas ao esquecimento. Por isto,
encontramos dificuldade em realizar um levantamento eficaz da
obra de muitos artistas piracicabanos.
Não poderíamos, contudo, deixar de mencionar dentro
do realismo erudito piracicabano nomes como os de Benedito de
Toledo, Antonio de Godoy, Mário Pacheco, Justo Moretti, José
Franco do Nascimento, Ary Rodrigues Rualdes, Nacib Nacklé,
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André Herling, Benedito Nascimento, Nice Aldrovandi, Benedicto Evangelista Costa, Alfredo José Ricardo, Luiz Ferreira de
Camargo, David Furlani, Luiz Lacchini, José Ferreira de Camargo, Jairo Ribeiro de Mattos, Waldecy Outeiro, Geraldo Toledo, e
tantos outros. E, no domínio da fotografia artística, surge o nome
ímpar de Fernando Ferraz de Arruda (Nhonhô Ferraz).
Focalizaremos em seguida o Realismo Ascético Piracicabano, derivado da obra de Frei Paulo de Sorocaba e da influência exercida por seus ensinamentos. Trataremos da importância
artística de seu atelier e dos artistas que o frequentaram, e da
abertura artística que possibilitou o surgimento e a evolução da
obra de João Adamoli, abrindo espaço para a arte contemporânea na região.
O Realismo Ascético em Piracicaba
Considerações acerca do realismo ascético

200

Demos a esta terceira vertente do realismo naturalista piracicabano a denominação de Realismo Ascético (do grego askèsis: exercício). Fundamentada na obra e nos ensinamentos de Frei
Paulo de Sorocaba, ela recebe grande influência de seu espírito ascético e místico. Ao mesmo tempo que o monge se dedica à ascese
espiritual, exercícios através dos quais sua alma se purifica e se despe de imperfeições, o artista se dedica à ascese plástica, exercícios
através dos quais sua obra se simplifica e se depura dos elementos
acessórios, evoluindo em direção a uma síntese.
Este movimento na arte piracicabana se inicia com Frei
Paulo de Sorocaba (1873-1955) e influencia temporariamente
200

Texto originalmente publicado no Jornal de Piracicaba da edição do dia 03 de novembro de 1985.
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dezenas de artistas que freqüentam o atelier de Frei Paulo. Apenas um de seus discípulos, João Adamoli (1911-1980) absorverá
com propriedade a mensagem de ascese plástica do mestre, aplicando-a à paisagem e levando esta a despir-se progressivamente
de seus elementos secundários até exibir sua essência formal, no
limite enter a impressão e a expressão, no tênue limiar entre a
forma e a abstração.
Frei Paulo de Sorocaba (1873-1955)
João Batista Rodrigues de Mello nasceu em Sorocaba
(SP) a 24 de junho de 1873, filho de Pedro Rodrigues de Mello e
Frutuosa da Rocha Pinho. Seus primeiros contactos com a arte
foram em casa, aprendendo a tocar o violino de seu pai, que em
seguida o fez receber aulas de mestre Salustiano Zaferino de Santana, afamado violinista local. Ao mesmo tempo, João Batista
freqüentava o presépio de seu avô, o armador José de Pinho. A
prática das esculturas e modelagens de presépios populares estava então em grande voga; e muitas casas de famílias da cidade
tinham o hábito de fabricar e armar presépios, que eram visitados
pela população sobretudo durante as folias de Reis e do Divino.
João Batista começou a fazer pequenas esculturas e a seguir montou presépios inteiros.
Iniciou-se no desenho e na pintura a partir dos dez anos
de idade. Seu primeiro mestre foi, em 1883, um certo Esmiel201
(outra fonte refere o nome de Ezequiel), que lhe ministrou lições de desenho. Em 1886 passou a receber lições do ourives,
201

Segundo o biógrafo de Frei Paulo, Cássio Padovani Martins Pereira, trata-se de Esmiel Francis,
engenheiro mecânico que atuava em Sorocaba na época, mas que depois se mudou para
outra cidade (Apud in: Pereira, Cássio Padovani Martins: “Frei Paulo de Sorocaba - Vida e obra
visual”; Editora IHGP; Piracicaba: 2012).
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desenhista, entalhador e músico Antonio José da Rosa, artista
fluminense de São João Marcos (localidade hoje desaparecida)
que se transferira para Sorocaba. Com ele João Batista aprendeu
técnicas de desenho “a crayon”, de gravuras litografadas, retratos
e fotografias.
Quando Antonio José da Rosa se mudou de Sorocaba,
diversos amigos ricos da família chegaram a propor o envio de
João Batista à Europa, às suas expensas, com a finalidade de prosseguir os estudos artísticos. A razão pela qual esta viagem de estudos não aconteceu não está bem precisa. Embora sua biografia
refira o motivo de desejar seguir a vida religiosa franciscana, isto
só veio a acontecer mais de uma dezenas de anos depois. Acreditamos que para um adolescente interiorano daquela época,
essa possibilidade de ser mandado sozinho para um continente
distante representasse antes uma insegurança que um atrativo,
razão pela qual teria preferido postergar essa eventualidade. No
período 1887-1891 trabalha com um tio materno, executando
pintura e decoração de paredes, principalmente madeira e mármore. E de 1891 a 1899 dedica-se também a fotografia.
Após uma primeira tentativa, em 1899, recusado por
motivos de saúde, é aceito na Ordem dos Frades Capuchinhos
em 1900 e passa seus primeiros anos de vida religiosa como cozinheiro no Convento de Taubaté, dedicando-se nos momentos
livres ao desenho, à pintura e à música. Trabalha sucessivamente em Campos Novos (Paraná), e nos Conventos da Imaculada
Conceição e do Largo de São Francisco (São Paulo).
Suas aptidões artísticas já haviam chamado a atenção
de seus superiores. Em 1912 João Batista, então já Frei Paulo
de Sorocaba é enviado a Trento e posteriormente a Rovereto,
para prosseguir seus estudos artísticos. Em Trento, pinta sob a
orientação de Camilo Bernardi (Nascido em Predazzo, 1875, foi
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professor de desenho na Real Escola Industrial de Trento. Havia feito inicialmente sua formação em Monique, Baviera, com Ludwig
Schimidt Reutte, prosseguindo-a na Academia de Artes da Baviera e transferindo-se depois para Milão, onde foi discípulo de Luigi Noto. Dedicou-se ao afresco, à pintura religiosa e à paisagem).
Em Rovereto, Frei Paulo recebeu orientação de Antonio
Mayer (pintor da Escola Veneziana, nascido em Mori, sul do Tirol, em 1862 e falecido em 1921. Foi aluno da Academia de Milão, onde trabalhou sobretudo para igrejas).
Vemos, portanto, que a formação artística de Frei Paulo
de Sorocaba foi bastante convencional, sobretudo voltada para
a pintura religiosa. O único indício que encontramos de certa
abertura é a participação de Camilo Bernardi, seu mestre, em
diversas bienais de arte, com suas paisagens, embora essas participações tenham-se dado posteriormente à estada de Frei Paulo
na Itália.
Frei Paulo executou em Trento e Rovereto diversas obras de temática religiosa, afrescos e telas, e alguns retratos. Antes de voltar ao Brasil em 1913, visitou muitos museus,

Frei Paulo de Sorocaba | Frade distribuindo pão a um
menino (déc. 1930) | óleo sobre tela
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Frei Paulo de Sorocaba | Frade caminhando na Neve (ca. 1912-1913)
óleo sobre tela | acervo do Convento dos Frades Capuchinhos
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temática religiosa, onde Frei Paulo se atém mais ao desenho e aos
processos pictóricos convencionais, embora se note a economia
de recursos plásticos por ele empregada. Pelo hábito do artista
de pintar figuras usando modelo vivo e registrar as paisagens de
modo direto, acreditamos que o trabalho aqui reproduzido representando “Frade caminhando na neve” seja da época de sua
estada na Itália (1912-1913).
O trabalho mais recente, “Josué manda parar o sol” executado em 1955 e deixado inacabado pela morte do artista, mostra parte da obra apenas com o desenho. Apesar de acreditarmos

igrejas e pinacotecas, no intuito de estudar a obra de mestres da
pintura.
Examinaremos posteriormente a significação plástica da
obra de Frei Paulo de Sorocaba. Mas queremos desde já salientar
algo característico em seu trabalho, sua busca de simplicidade na
composição, nos planos, nos elementos compositivos, na fatura,
no uso da cor. É como se o espírito da pobreza e da austeridade
tomassem conta de seus pincéis e tintas.
Reproduziremos neste artigo algumas telas referentes à
Frei Paulo de Sorocaba | Fim de tarde em Penapolis (1922)
óleo sobre cartão

Frei Paulo de Sorocaba | Marinha (litoral Paulista, cerca de1931)
óleo sobre tela | acervo do Convento dos Frades Capuchinhos
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que se trate, em maior ou menor escala, de uma cópia, seu estado
inacabado permite ver a perfeição e o vigor de seu desenho sendo
substituído por uma pintura de síntese e de economia, chegando
mesmo a apresentar certa dureza. Nos outros quadros, a simplicidade da pintura reflete o despojamento franciscano, também
focalizado na temática dos quadros.
Trataremos em seguida da obra de Frei Paulo em Piracicaba, da importância de seu atelier na formação de artistas, do registro da vida religiosa e da iconografia paisagística por ele realizado.
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Em fins de 1913 Frei Paulo regressa ao Brasil, permanecendo dois meses no Convento da Imaculada Conceição (São
Paulo) e transferindo-se, a seguir, para o Convento de Piracicaba.
Aí reside de 1913 a 1923. Neste período dedica-se a diversas atividades, aliando os ofícios normais da vida religiosa aos estudos
de astronomia, à idealização e construção de relógios de sol, à
pintura, sobretudo de motivos sacros. Sua atividade didática artística ainda não abrange alunos da cidade, sendo provavelmente
restrita aos alunos do convento.
Como frei Paulo poucas vezes assinava e datava seus
quadros, não nos foi possível identificar com segurança obras
desta época, a não ser uma excepcional paisagem “Fim de Tarde
em Penápolis” óleo sobre papel-cartão, onde o autor anota à lápis
sobre a tinta “Penápolis 1922”. No verso, um interessante desenho
de um relógio de sol, uma das paixões do artista. A paisagem que
aqui reproduzimos é um esboço de um fim de tarde, captando a
luz crepuscular, feito com os restos de tinta da palheta. A composição é simples e claramente tomada de um trecho escolhido
da paisagem real. A fatura é livre, espontânea, rápida, em alguns
pontos mesmo gestual, como se a rapidez fosse um imperativo
para a utilização dos últimos raios de sol. A paisagem se divide
nitidamente em duas superfícies retangulares, uma representada
pela vegetação do solo, onde domina a sombra do crepúsculo
e outra, representada pelo céu, onde sobressai a cor cinza-rosada, últimos reflexos da luz solar nas nuvens. Integrando as duas
superfícies, três áreas de sombra constituídas por árvores, penetram a superfície luminosa. Esta por sua vez, penetra à direita a
superfície inferior de luz baixa, com seus reflexos luminosos na
água. Não há detalhes, não há elementos desnecessários. Usando
um mínimo de matéria e fugindo da definição de formas, o artista capta com propriedade e naturalidade o clima do momento
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e a grandiosidade do evento.
“Igreja do Interior Paulista” também nos parece executado na década de 1920. O
quadro retrata uma igreja antiga
de pequena cidade interiorana,
com o único destaque dado a
essa estrutura, apenas sugerindo
outras edificações urbanas e vegetação no primeiro plano. Em
1923 frei Paulo segue para Botucatu e posteriormente para SanMaria de Sorocaba | Interior do convento
tos. Mas em 1928 retorna defini- Frei Paulo(Piracicaba)
| óleo sobre papelão
acervo da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos
tivamente para Piracicaba, onde
viveria até sua morte, em 1955.
Distinguimos na obra de frei Paulo duas posturas distintas. A primeira diz respeito aos quadros cuja temática é constituída de santos, cenas religiosas, retratos de frades, cenas conventuais. O artista, como se devesse submeter seus trabalhos à apreciação dos demais frades e de seus superiores, mostra a preocupação
do critério de exatidão das formas, da verossimilhança dos retratos e do clima místico das representações de santos ou das cenas
religiosas, onde se nota certa convencionalidade talvez por medo
de ferir a “ortodoxia” da iconografia religiosa então em uso. Apesar disso, elimina os elementos acessórios de modo a simplificar
a fatura, que algumas vezes sugere certa dureza nos movimentos
dos personagens. Estas características estão presentes em “Retrato de Frade”, em “Auto-retrato” e mesmo nas cenas religiosas.
No “Auto-retrato” (1935) feito frente a um espelho, o artista chega ao requinte de assinar e datar ao contrário, para registrar a conotação de correspondência especular da figura, já
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que o espelho a reflete invertida. Há alguns anos, quando
os quadros de frei Paulo foram
fotografados, esse detalhe nos
havia passado desapercebido.
Por isso, ao reproduzirmos a
foto, tínhamos a exata impressão de que o negativo tivesse
sido invertido. Verificando
toda a película fotográfica, pudemos ver com certeza que a
execução das cópias fotográFrei Paulo de Sorocaba | Auto-retrato (1935)
ficas estava correta. Dentre as
óleo sobre tela
acervo do convento dos Frades Capucinhos
trinta e poucas fotos, só essa
apresentava a inscrição invertida. Então nos lembramos de que o frade que nos havia acompanhado no convento havia chamado a atenção para essa assinatura
invertida no quadro. Ao verificarmos agora que se trata de um
auto-retrato, a intenção do artista se mostrou clara e proposital.
As naturezas mortas aparecem ocasionalmente na obra de
frei Paulo e seguem por vezes a postura mais acanhada que acabamos de descrever (como é o caso de “Natureza Morta” – 1942),
ou mais raramente exibem uma concepção bastante livre e avançada para a época, como no caso de “Bananas”, quadro executado
por volta de 1930 e de surpreendente modernidade. Veja o leitor
a simplicidade da composição desse trabalho. Apenas dois planos
são propostos para conter o motivo. O primeiro, em ocre, sugere a superfície de apoio e o segundo, em marron escuro, sugere o
fundo. Perfeitamente integrado a esses planos, um cacho de bananas verdes fornece, pela perspectiva, o claro-escuro e a projeção
de sua sombra no primeiro plano, a tridimensionalidade. A fatura
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Frei Paulo de Sorocaba | Bananas (déc. 1930) | óleo sobre tela

não pode ser mais simples, com
um mínimo de pinceladas, largas e cobrindo ritmicamente o
suporte. O tema exibe um realismo forte não só pela autenticidade do motivo, mas até pelo
fato não usual de as bananas serem representadas verdes.
Além disso, representando isoladamente um cacho
de bananas, o artista consegue
Frei Paulo de Sorocaba | Natureza Morta (1942)
conferir um elemento trivial
óleo sobre tela
do reino vegetal uma estranha
solenidade que ultrapassa de muito o tema original. Essa solenidade caracteriza o “clima” do quadro e ao mesmo tempo mostra a
“expressão” do artista ou seja a emoção pessoal (embora contida
pela disciplina da forma) com que o pintor consegue impregnar
este seu trabalho. Consideramos “Bananas” um dos quadros mais
importantes de frei Paulo, pela concepção moderna para a época,
pela simplicidade de composição, pela economia de elementos
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compositivos, pelo realismo simples e direto do tema, pela limpeza e uniformidade da fatura, pelo austero equilíbrio cromático
dentro de valores baixos de luz, obtendo dentro de um despojamento notório, desde a concepção até a realização da obra, uma
atmosfera intensa de um silêncio grave e misterioso que transfigura com garra o tema retratado.
A segunda postura a que nos referimos na obra de frei
Paulo diz respeito aos quadros cujo tema focaliza em particular
a paisagem. Nela o artista se mostra liberto de regras ou interferências e manifesta com vigor o seu talento.
Frei Paulo não tinha o hábito de pintar paisagens dentro de um atelier. Executava-as ao ar livre, frente a seus motivos,
numa relação direta entre o tema e sua recriação na tela. O artista
age então ao mesmo tempo como espectador sensibilizado pela
beleza do motivo e como filtro interposto entre o tema e a tela.
Quanto maior o domínio da técnica pelo artista, mais preciso
será o transporte do motivo para a tela, sem que isto signifique
o detalhamento da forma. Quanto maior o grau de emoção do
artista impregnando esse filtro, mais intenso o teor de transfiguração do tema retratado na tela.
Cabem aqui algumas considerações a respeito do que
chamamos transfiguração. Imaginemos que um determinado
motivo, seja uma figura, uma paisagem ou uma cena qualquer,
deva ser pintado por um artista, isto é, transposto por ele do natural para um suporte (papel, cartão, tela, madeira), por meio do
uso de tintas. Se o artista não possuir ofício pictórico, ou seja, a
habilidade de pintar e o domínio da técnica, nunca conseguirá
transpor esse tema para o suporte em questão. Possuindo habilidade e técnica poderá fazê-lo. Entretanto, a simples transposição do motivo não implicará em que isso constitua uma obra de
arte, por mais perfeita que essa transposição possa ser, do mesmo
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Frei Paulo de Sorocaba | Marinha (Bertioga, Ca. 1931)
óleo sobre tela-sem assinatura | acervo do convento da Ordem Capuchinha

modo que transpor um assunto para o papel com a gramática
correta não significa obrigatoriamente estar produzindo uma
obra literária, embora as obras literárias devam apresentar a gramática correta.
Por isso, o critério de exatidão da correspondência entre
o motivo e o quadro, chamado critério de verossimilhança, é um
critério relativo na avaliação de uma obra de arte, principalmente depois do advento da fotografia que veio desempenhar com
grande propriedade o ofício de documentação da realidade. A
obra de arte não copia simplesmente a realidade. Ela cria uma
outra dimensão, mais próxima ou mais distante da realidade, sujeita ou não aos critérios do mundo real, mas fundamentalmente
independente deste. Nessa dimensão criada pelo artista, quanto
maior a marca pessoal do artista, mais completa a uniformidade
e a coerência da obra, mais peculiar a atmosfera, mais original a
criação, tanto maior seu valor artístico. Se considerarmos de um
lado o tema a ser retratado e do outro o suporte sobre o qual ele
deva ser transposto, e entre os dois um filtro representado pelo
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Frei Paulo de Sorocaba | Marinha (Litoral Paulista, cerca de 1931)
acervo do convento dos Frades Capuchinhos

percebendo manifestações que muitas vezes o artista só consegue
exibir por meio de seus quadros. O artista necessita do domínio
da técnica para poder manifestar-se. Mas, possuindo esse domínio, quanto mais livre estiver de regras e imposições, maior sua
criatividade e consequentemente, mais importante sua mensagem passada por meio da transfiguração dos temas retratados.
No caso específico de frei Paulo, referimo-nos às suas
paisagens como obras realizadas com uma postura mais livre,
porque era onde o artista se sentia mais liberto em sua criação.
Primeiramente, saía do ambiente conventual integrando-se à
paisagem que pretendia transpor para a tela. Depois, porque o
tema, neste caso, escapava ao julgamento de seus confrades, o
que não acontecia quando o artista se dedicava a retratar cenas
da vida dos santos, cenas conventuais, ou mesmo seus colegas.
As seis paisagens de frei Paulo de Sorocaba reproduzem
temas do conhecimento e da vivência dos leitores, em outras palavras, retratando cenas da paisagem normal, do fundo de quintal, da zona rural, da orla marítima. Através delas, o leitor poderá
facilmente notar o grau de transfiguração impresso por frei Paulo
às suas obras. Considere o leitor a situação especial de frei Paulo,

artista, compreendemos bem que o toque pessoal do artista, com
sua visão real ou distorcida, sua emoção plácida, exacerbada ou
até violenta, confere ao tema uma dimensão que ele não possuía
antes de ser transposto para a tela.
A isso chamamos transfiguração, ou seja, uma nova figuração do motivo pela impregnação do mesmo pela emoção do
artista. É essa a razão de percebermos nas obras de arte um clima
especial, algo misterioso que nos perturba interiormente e instiga nossa percepção, levando-nos a dialogar com o artista, não
pela palavra falada ou escrita, mas através da linguagem plástica,

Frei Paulo de Sorocaba | Marinha (litoral Paulista - Bertioga)
óleo sobre tela

Frei Paulo de Sorocaba | Josué manda parar o sol (inacabado) (1955)
óleo sobre tela
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como frade franciscano, vivendo sob um regime de pobreza e
despojamento e formado na regra de Francisco de Assis, que foi
o grande exaltador dos valores da natureza em sua época.
Veja agora cada uma das paisagens e notará que todas
elas são tratadas como unidades vivas, como um mundo próprio.
Nelas, não há nada faltando, nem nenhum elemento que lhes
possa ser acrescentado. Elas tem unidade, coerência e harmonia.
Ao mesmo tempo, esse “filtro” que no caso é representado pelo
artista frei Paulo, está impregnado de simplicidade, pobreza, despojamento, e passa para a tela o motivo filtrado por meio desses
sentimentos. Vamos então encontrar paisagens onde a composição é instintivamente equilibrada, uma vez que mesmo antes de
optar por uma composição o artista está em perfeito equilíbrio
com a natureza. As cores e tons luminosos são preferentemente
baixos, pois o artista pinta de maneira reverente buscando antes
o espírito que a forma da paisagem. Os elementos compositivos
se reduzem aos essenciais e sua fatura é simples e despojada,
muitas vezes a matéria deixando descoberta parte do suporte,
onde se entrevê a tela natural.
Não há praticamente
empastamentos de tinta, cada
toque é natural e ao mesmo
tempo definitivo, evidenciando um artista que conhecia
muito bem a “cozinha de tintas”. E, em todas elas, percebemos uma atmosfera muito especial, um clima impregnado
de silêncio e meditação, onde
Frei Paulo de Sorocaba | Meditação sobre a Morte
a paisagem se mostra cheia de
(déc. 1930) | óleo sobre tela
acervo do Convento dos Frades Capuchinhos
paz , mas ao mesmo tempo
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mostra sua face de transitoriedade. Porque frei Paulo, em cada
paisagem, busca pintar a face de Deus, registrando de modo silencioso e reverente os seus reflexos.
Um espectador menos avisado poderia ver nas obras de
frei Paulo certa dureza interpretada como limitação técnica. Ao
buscar, entretanto, a correspondência entre a obra e o artista, e
ao constatar a perfeita coerência que existe entre ambos, poderá
ver com clareza que esse despojamento é fruto proposital de uma
transfiguração, ditada pelo ascetismo de um artista que se dedicou
não só aos exercícios espirituais mas também aos artísticos, fundindo-se num único exercício de busca e glorificação do criador.
O Atelier de Frei Paulo
Tão importante como a obra plástica realizada por este
artista foi o seu atelier. Não nos referimos aqui a um simples
atelier de pintura, mas a uma estrutura dinâmica criada por frei
Paulo, que atuou de maneira intensa na arte piracicabana.
Retornando definitivamente a Piracicaba em dezembro
de 1928, frei Paulo Maria de Sorocaba passa a residir no Seminário São Fidélis. Participando da formação dos seminaristas
exerce então atividades didáticas, lecionando desenho e pintura.
Deste grande número de alunos religiosos que teve, praticamente
restou pouca coisa em termos de arte, uma vez que na formação desses seminaristas o desenho e a pintura constituíam uma
matéria ilustrativa, um aprendizado secundário aos seus estudos
religiosos e humanísticos. Com uma relativa exceção feita a frei
Damião, que deixou alguns desenhos e pinturas, nada vimos que
surgisse algum discípulo frade continuando os passos do mestre.
Talvez o próprio artista se tivesse dado conta da relatividade de suas aulas no ambiente religioso, porquanto decidiu logo
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extendê-las aos alunos da cidade. Iniciadas em 1929, não eram
aulas comuns. Ali o mestre fornecia graciosamente os conhecimentos, o papel, o crayon, os pincéis, as tintas, ensinava a preparar
as telas e ainda servia o lanche. Era mais que um atelier, era uma
família artística que foi aos poucos se ampliando, inicialmente
com João Adamoli, Angelino Stella, Manoel Rodrigues Lourenço, a quem se juntaram Álvaro Paulo Sêga, Pedro Senigatto, Luiz
Ferreira de Camargo, Atílio Orestes Próspero, Antonio Fonseca,
David Furlani, Euclides Ambrozano, Eugênio Nardin, Manoel
Martho, Edson Rontani, Ermelindo Nardin e outros. Nem era
um atelier restrito ao professor e aos alunos. Era frequentado
por artistas já notóricos na cidade, como mostram os retratos
de frei Paulo feitos por Pádua Dutra e Antonio Pacheco Ferraz.
Basicamente, o atelier se caracterizava por ser livre, dinâmico e móvel. Livre, porque não impingia correntes ou escolas artísticas, ensinava a técnica e respeitava a criatividade dos
alunos. Dinâmico, porque estimulava essa criatividade e abarcava manifestações artísticas amplas, desde o desenho, a pintura,
a encáustica, o afresco, os “fingimentos” de madeiras, pedras e
mármores, a modelagem, a escultura, o entalhe, a preparação das
tintas, das telas, a construção de relógios de sol, lições de astronomia, enfim, onde houvesse um anseio artístico ou cultural de um
aluno, ali havia a resposta do mestre, que atuava simultaneamente como professor, colega, auxiliar, guia, interlocutor e modelo.
Móvel, porque não se prendia a um local. Extrapolava
mesmo o ambiente do Seminário São Fidélis, com suas “lições
de campo”, que iam desde as terras do convento até os bairros e
arredores de Piracicaba, até mesmo a viagens pelo litoral de São
Paulo. Nem todos perseveraram na busca do aprimoramento artístico. Alguns se transformaram em pintores bissextos, outros se
dedicaram à escultura também de modo esporádico, como Hélio
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Nardin e Pedro Senigatto, à criação e ao entalhe de móveis, como
Eugênio Nardin, outros enfim se enamoraram dos pincéis e das
tintas, como Sêga, Stella, Lourenço, Martho, Ermelindo Nardin,
Adamoli. João Adamoli, em especial, não aprendeu simplesmente a técnica, foi além disso. Conseguiu captar a própria mensagem de ascetismo plástico emanada da obra de frei Paulo, levando-a às últimas consequências em seu mergulho progressivo até
a essência da paisagem.
Reproduzimos aqui alguns trabalhos que dão uma idéia
da atividade dos primeiros anos no “Núcleo Frei Paulo”, todos executados nas décadas de 30 e 40, anos de maior atuação do atelier.
No trabalho “Natureza Morta” de Manoel Rodrigues
Lourenço, executado em 1932, o leitor poderá ver um parentesco com a obra “Bananas”, de frei Paulo, citada anteriormente. Note a simplicidade, os dois planos, a composição livre, o
tema realista e a ausência de artifícios compositivos ou elucubrações plásticas. Em seu despojamento e sua naturalidade,
este quadro é por si só, até hoje, uma aula de pintura, uma lição de como atingir a alma do motivo, sem destruir seu clima com composições forçadas e artificiais. Do mesmo artista,
“Frei Paulo pintando” mostra bem a atividade de campo do
mestre, ao mesmo tempo atuando como pintor e como modelo. No banco em tripé, no cavalete portátil, na pequena caixa
de tintas, os sinais da mobilidade do artista e do seu grupo,
pintando a natureza dentro dela e num raio de ação determinado exclusivamente pela vontade e pela sensibilidade do artista. Em “Frei Paulo olhando a cidade” (circa 1935) de João
Adamoli, o mestre como modelo. No terceiro plano, as pinceladas livres, largas, rítmicas e decididas mostram o talento e já prenunciam o desenvolvimento artístico de Adamoli.
Frei Paulo, dentro de sua amplicidade, era um persona193
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gem carismático. Muitos de seus alunos e contemporâneos sentiram necessidade de retratá-lo. Aqui reproduzimos três retratos,
realizados por diferentes artistas em diferentes épocas, todos os
alunos de frei Paulo. Neles podemos seguir as modificações que
o mestre sofreu através do anos, já que um dos retratos foi executado no início da década de
1930, outro no final da década, e o último em 1943.
Em todos eles, entretanto, há algo mais que um
simples retrato. Há uma atmosfera que invade a tela e se
mostra exuberante, apesar das
limitações que pudessem existir na execução de um retrato
por um aluno. Algo tão forFrei Paulo de Sorocaba | Juizo final (déc. 1930)
óleo sobre tela | acervo do Convento dos Frades
te que foi capaz de prender o
Capuchinhos
coração de todos os alunos de
frei Paulo ao mestre e ao atelier apesar da passagem das décadas
e do desaparecimento do mestre. Um clima de paz envolta em
mistério, um estranho mistério que nos faz, mesmo à distância no
tempo, tentar perscrutar as pulsações desse mágico atelier.
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Dentre os muitos alunos de frei Paulo Maria de Sorocaba, apenas um grupo reduzido perseverou na dedicação exclusiva e profunda à opção artística, dedicando a vida à criação plástica. Muitos se tornaram pintores ocasionais, outros se dedicaram
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ao artesanato ou à aplicação
industrial do metier aprendido. Um dentre esses discípulos, contudo, aprisionou-se no
fascínio da mensagem plástica
do mestre e tomando-a como
ponto de partida, alçou um
grande vôo artístico marcado pela contínua evolução e
depuração da criação plástica em direção à síntese. Por
João Adamoli | Frei Paulo olhando a Cidade
esta razão, este discípulo desóleo sobre papelão
pretensioso e simples, João
Adamoli, constitui hoje203 um importante marco, um divisor de
águas, dentro da arte piracicabana e regional, deixando importante e ímpar contribuição à arte brasileira.
João Adamoli iniciou-se no desenho e na pintura com
frei Paulo, em fins de 1929, portanto aos 18 anos de idade. Inicialmente aprende o desenho, o uso do crayon, ajuda frei Paulo
em seus trabalhos de afresco, familiariza-se com os pincéis e as
tintas, aprendendo o preparo de algumas delas e das telas. Seu
primeiro quadro a óleo foi realizado em 1930. Pertence ao Convento dos Frades Capuchinhos e o vimos há alguns anos, dentro
de um baú cheio de telas de frei Paulo, objetos, e até alguns castiçais. É uma pequena paisagem, e no seu verso está escrito, provavelmente com letra de frei Paulo: “primeira paisagem natural feita
por João Adamolo”. Acreditamos que a anotação seja de frei Paulo, porque João Adamoli não erraria a grafia de seu sobrenome.
203

202

Texto originalmente publicado no Jornal de Piracicaba, na edição de 01 de dezembro de 1985.
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Essa afirmação, feita originalmente em dezembro de 1985, cinco anos após a morte do pintor, é
extremamente atual e verdadeira. João Adamoli é o marco divisor na pintura piracicabana, mesmo
passados 35 anos de seu falecimento. (Nota do Editor)
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Os primeiros anos da década de 1930. Adamoli os passa
intensamente no atelier de frei Paulo, executando muitos desenhos, principalmente a carvão e a giz, ou com grafite, fazendo
decorações a têmpera com motivos florais e religiosos, pintando pequenas paisagens do interior do Seminário São Fidélis, do
Convento do Coração de Jesus, da paisagem urbana e arredores de Piracicaba. Em casa, faz ainda retratos de familiares ou
se exercita pintando figuras humanas, tendo por modelos tipos
humanos escolhidos entre os empregados da firma familiar de
barcos ou de mineração de areia no rio Piracicaba.
Em diversos trabalhos seus, vemos frei Paulo posando
como modelo, seja como retrato ou como simples figuração dentro de paisagens, mostrando a
abnegação de mestre atuando
de todas as formas para beneficiar o discípulo. Adamoli
aprende ainda os chamados
“fingimentos” de mármore, de
pedras, de tipos de madeira.
E os usa, não só ajudando o
mestre na pintura e decoração da igreja do Coração de
Jesus, mas também os aplicanJoão Egydio Adamoli | Casa do Valério
do ao seu trabalho de pintar
(Piracicaba, década de 30) | óleo sobre papelão
e decorar paredes, atividade
que o aproxima desde então ao espírito dos artistas do chamado
grupo Santa Helena de São Paulo, constituído de pintores chamados pintores operários. Veremos que Adamoli, isoladamente, irá,
com efeito, realizar um trabalho análogo ao feito por esse grupo
em São Paulo, sem entretanto conhecê-lo ou sequer tomar conhecimento de sua existência, nessa época.
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Por volta de 1935 e nos anos seguintes, podemos vislumbrar traços de certa inquietação no espírito de Joca Adamoli
(Joca era seu apelido em casa e entre amigos). Seu pincel não era
contido e lento, o movimento de sua mão era firme e rápido, em
seus quadros começa a parecer um vigor próprio que denota uma
insatisfação com a retratação acadêmica, muito minuciosa, da
paisagem. O jovem artista se atrai por cores mais vibrantes, tenta
soluções novas, alarga e retifica suas pinceladas, começa a pintar
com mais rapidez, com ritmo. Há dentro dele algo gestando, algo
que pouco a pouco toma forma, algo mal definido porque é novo
para ele. A única certeza é de que difere do convencional. Inicialmente este processo é comedido, aparecendo em partes de alguns
quadros, como um animal indócil tenta, ao menor afrouxamento
da rédea, impor seu ritmo. E a rédea de frei Paulo era sábia, porque
se atinha sem cercear o caminho, sem castrar o ritmo e a criatividade de cada aluno. Esta sabedoria de frei Paulo foi a mãe da arte
de Adamoli, num mundo em que vemos as lições de tantos artistas atuarem como madrastas afogando o talento dos discípulos.
O processo de inquietação e diferenciação da pintura de
Adamoli se acentua no final da década, ao mesmo tempo que o
clima daqueles “anos loucos” inspira mudanças na vida das cidades e das pessoas, a sociedade se renova, a economia se desloca
do campo para a indústria, o automobilismo e a aviação fascinam
os jovens. Adamoli não escapou deste fascínio e, não fossem pedidos insistentes de sua mãe, continuaria a fazer piruetas, sem
querer se amarrar, no pequeno avião onde também seu irmão
Pedro e outros tantos amigos faziam suas loucuras da juventude.
Sua produtividade artística é intensa e no fim da década
já chama a atenção inteligente de João Chiarini, jovem de espírito
aguçado detectando desde então os valores culturais piracicabanos e militando em favor destes. Entusiasmado com o trabalho
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de Adamoli, Chiarini organiza uma exposição individual do artista em 1941, sobre a qual discorreremos posteriormente.
Reproduzimos aqui alguns trabalhos de Adamoli, exemplificando suas atividades dentro do atelier de frei Paulo, suas
atividades na pintura “de campo”, fixando aspectos paisagísticos de Piracicaba, e pinturas retratando o ambiente familiar. Em
cada uma delas o leitor perceberá diferentes facetas do talento
do artista no início de sua longa e vigorosa trajetória, todas elas
mostrando progressivamente a impregnação por essa inquietação que norteou Adamoli no seu caminho em direção à essência
da paisagem. Nesse caminho, o exercício do retrato, da figura e
da natureza morta, representou o esforço na obtenção da técnica
pictórica, a abordagem das formas visando descobrir seu clima. O
leitor verá progressivamente na obra de Adamoli o aparecimento
de uma paisagem física e espiritual que impregna tudo e todos,
fazendo de todo o seu mundo uma grande e definitiva paisagem.
João Adamoli – Exposição de 1941
A partir de 1935, Adamoli começa a apresentar mais fortemente em sua pintura os sinais de sua inquietação plástica. As
cores sobem progressivamente de tons e valores, as pinceladas se
tornam mais rápidas, mais gestuais, a matéria pictórica mais empastada, a fatura do trabalho mais rítmica e nervosa. Inicialmente este processo aparece em partes de alguns trabalhos, permanecendo outras ainda contidas pela sobriedade da fatura usual.
Pouco a pouco seu novo ritmo vai ganhando espaço e
abarcando de maneira uniforme todo o suporte. Em 1940-41 este
processo se achava em plena efervescência. Embora a contenção
ainda se manifestasse forte em alguns quadros, em diversos deles
a emoção do artista impregnava livremente a criação plástica, as
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pinceladas cobrindo a tela quais notas rítmicas de uma melodia
inflamada.
Numa comunidade culturalmente conservadora como
era então Piracicaba, Adamoli talvez permanecesse retraído em
seu silêncio, não fosse a percepção atilada do jovem João Chiarini. Identificado com o novo, com as correntes mais modernas de
pensamento que, vindas da capital do país e de São Paulo, chegavam ainda que arrefecidas a Piracicaba, Chiarini não só entendeu a expressão de Adamoli como foi envolvido pela emoção que
dela fluía. Em junho de 1941, João Chiarini reúne 53 trabalhos
de João Adamoli e organiza, no Salão Pádua Dutra do Colégio
Piracicabano (hoje Universidade Metodista de Piracicaba), a primeira mostra individual do artista.
Inaugurada pelo então prefeito municipal José Vizioli e
concluída com uma conferência de João Chiarini sobre a pintura
de Adamoli, a exposição se constituiu num importante acontecimento, num verdadeiro escândalo, a julgar pelas polêmicas, algumas violentas, e artigos críticos estampados nos jornais da época
e assinados pelos críticos locais Antonio Osvaldo Ferraz, Moacyr
Diniz, Francisco Lagreca e Alceu Viegas. Vinte mil pessoas204,
ou seja, cerca de oitenta por cento da população culturalmente
ativa da cidade, teriam visitado a exposição, levadas principalmente pelo impacto causado pela discutida abordagem plástica
do jovem artista. Além de João Chiarini, Antonio Osvaldo Ferraz mostrou ter captado em profundidade que isto que aparecia
em maior ou menor escala nos quadros de Adamoli não era um

204

Se tal fato foi realmente verídico, apenas cerca de dez por cento dessas pessoas assinaram
o livro de presença da exposição, cujo original se encontra hoje sob a guarda da sobrinha do
pintor, Mirna Adamoli e mereceria um estudo mais aprofundado.

199

O Realismo Naturalista da Escola de Piracicaba

descaminho em relação à arte, mas um caminho novo205, uma
direção imprevisível, para onde a emoção do artista o iria levar.
E certamente Frei Paulo, em seu silêncio, ter-se-á dado conta de
que seu trabalho não tinha sido em vão.
A grande maioria, entretanto, não entendeu a mensagem inovadora de Adamoli. É sempre mais fácil limitar o que não
compreendemos que compreender a nossa limitação. A primeira
é a cruz alheia, a segunda a nossa, e foi mais fácil crucificar o artista. Assim ficou no ar, soprada por aqueles que não entenderam
o esforço do artista, floreada por alguns artistas que se julgavam
muito melhores e acima do bem e do mal, a estória de “um pintor
sem talento, louco, que borrava as telas e até comia as tintas...”
João Adamoli era por demais sensível para suportar esta
forma de agressividade. Durante dez anos viu-se acometido de
um eczema de fundo emocional que o transformava, vários dias
da semana, em um verdadeiro “homem elefante”, desfigurado e
impossibilitado de mostrar-se publicamente. Nesses dez anos
Joca Adamoli permanecia em seu quarto ou no interior da casa
a maior parte do tempo, raras vezes daí saindo, em geral à noite
ou para a beira do rio Piracicaba, onde sua família, tão conhecida
pela fabricação de barcos, também mantinha uma draga de areia.
Enquanto seu confinamento pela doença alimentava a
estória da loucura, o artista sofria. Sua companheira, a angústia.
Sua confidente, a paisagem. A desilusão e o isolamento quase não
o deixavam pintar e os poucos trabalhos que registramos nesta
época são retratos de familiares, funcionários da empresa fami205

Em 2011 foi realizada uma exposição comemorativa do centenário de João Adamoli e dos
70 anos dessa primeira (e polêmica) exposição. Parte da lista de pessoas que visitaram a
exposição de 1941 consta do catálogo dessa exposição, que teve a curadoria deste Editor. Para
se aprofundar no tema veja: Pedroso, Marcelo Batuíra Losso: “Adamoli: o genial borrador de
telas”, in: Revista do IHGP, n. 20; Piracicaba: 2013, pgs. 291-307.
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liar, ou algumas raras paisagens, como o retrato de Neusa (sobrinha do artista), pintado em 1948.
Dos 53 quadros expostos, encontramos referências especiais a Excelsitude (Coleção Sérgio Milliet, São Paulo); Revolta
(Coleção Osvaldo Ferraz); Nhô Nito (Coleção João Chirini); Nhá
Lica; Frei Paulo; Auto-Retrato; Altos da Paulista; Olaria (Coleção
Myrthes Adamilo Barros); Chácara São Luiz; A Corredeira do Bosque; Anastásio; Páteo da Igreja; Sozinhas; Relíquia; Chácara Ferreira; Poço; Nhô Jaime; Bairro Verde; Tapera; diversas paisagens,
naturezas mortas e figuras, que se encontram hoje em coleções
particulares. Futuramente faremos um levantamento dessas obras
com vistas a um estudo aprofundado sobre a exposição de 1941206.
O leitor poderá notar obras com uma fatura intermediária, como Seminário São Fidélis e Olaria, e outras onde as pinceladas rítmicas e gestuais já cobrem todo o suporte de maneira
uniforme e arrojada, embora a fatura ainda não se mostre tão
coesa devido ao fato de o artista estar ainda no início da elaboração de seu processo pictórico. Deste modo terá uma idéia aproximada do grande momento da transição artística na obra de
João Adamoli, que foi ao mesmo tempo, graças à atuação de João
Chiarini, o grande da renovação artística de Piracicaba.
A década de 1940 na obra de João Adamoli é caracterizada por uma produção artística discreta em número, comedida
na fatura e restrita quanto à temática, porquanto o artista, acometido pela enfermidade deformante de fundo emocional, não
apresentava em primeiro lugar grande disposição de pintar, sensibilizado que fora pelas disputas e comentários quando de sua
exposição em 1941. Além disso, sem poder mostrar-se durante a
maior parte da semana, sua temática restringia-se a personagens
206

Esse trabalho, infelizmente, nunca chegou a ser concluído.
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familiares, funcionários da fábrica de barcos ou paisagens, em
geral recantos próximos à draga de areia de propriedade da família, ou trechos vizinhos.
Quanto à fatura, Adamoli questiona-se e procura antes de
tudo o exercício pictórico. Sua ânsia de expressar-se através da manifestação plástica, entretanto, volta progressivamente a inquietá-lo
à medida que a enfermidade se faz mais leve e entremeada de períodos mais longos sem sintomas, e os ferimentos emocionais causados
pelo impacto da reação a sua exposição se vão cicatrizando progressivamente.
Após dez anos de ritmo lento, Adâmoli volta a explodir
em sua necessidade de passar para a tela sua emoção. Desde o
início da década de 50, os trabalhos do artista mostram a com-
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João Adamoli | Paisagem da Praia Grande
(iníco da déc. de 50) | óleo sobre tela

João Adamoli | Arredores de Piracicaba (ca. 1938)
óleo sobre tela colada em papelão

João Adâmoli | Chácara Stipp (início da déc. de 50) | óleo sobre duratex

pulsão pictórica, a pincelada rápida e temperada por maior ou
menor grau de contenção, outras vezes mais gestuais, as cores se
elevando em tons e valores. Adâmoli retoma seu ritmo a partir
do ponto mais avançado a que havia chegado, desprezando qualquer convencionalismo e decidido a buscar seu próprio caminho.
Os anos cinquenta são denominados pelo registro da
202

paisagem numa intensidade que mostra o quanto o artista se
ressentiu durante o tempo em que ficou parcialmente privado
de suas incursões pelos arredores da cidade. “Paisagem da Volta
Grande” e “Chácara Stipp” são dois bons exemplos dessa retomada dinâmica do artista. Nelas podemos ver claramente um clima
de liberdade e uma rapidez de execução, percebendo-se nitidamente a emoção liberta do artista refletindo-se nas pinceladas
rítmicas e ao mesmo tempo despreocupadas quanto ao detalhe. A
criação plástica guia-se pela composição das formas, obedecen203
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do em especial à luz, e impregnada pela emotividade do pintor.
Em “Paisagem – Arredores de Piracicaba”, percebemos
um esforço de harmonização das pinceladas, de modo a tornar a
fatura do quadro mais uniforme. Buscando dar maior liberdade
e facilidade à sua pincelada, Adâmoli corta parcialmente a ponta dos pincéis, reduzindo o cumprimento das cerdas e fazendo
com que, ao mesmo tempo que os utiliza à semelhança de uma
espátula, não suprime a textura obtida pelas cerdas sobre a tinta.
Percebemos que o artista se preocupa cada vez mais com o fenômeno luminoso, e seu reflexo intenso nas obras do artista fica
patente no uso dos amarelos e ocres abundantes das paisagens
ensolaradas e nos azuis dos céus e sua reflexão nas águas.
Obtido o domínio que lhe permitia uma harmonização
das pinceladas num todo uniforme e coeso, Adâmoli segue em
sua pesquisa plástica ampliando a gestualidade da pincelada, e,
por conseguinte, simplificando-a e aumentando-lhe a dimensão.
Sua orientação espacial torna-se ao mesmo tempo mais homogênea e os elementos compositivos se fundem de maneira mais
pronunciada, como podemos ver em “Paisagem” final da década
de 1950), pequena “mancha” executada pelo artista sobre madei-

João Adâmoli | Paisagem (início da déc. de 50) | óleo sobre madeira
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ra, onde a síntese compositiva e
integração dos elementos entre
si realiza uma criação plástica
notável.
O equilíbrio compositivo, a ritmicidade da fatura, a
harmonia cromática, o estudo
acurado da luz, tudo isto impregnado por um grau crescente
de emoção, constituem a tônica
da obra de Adâmoli neste período. À medida que se aproxima o
João Adâmoli | Reflexos (1960)
óleo sobre tela
final da década, sentimos a manifestação de uma contenção medida, um processo crítico que
faz com que o artista se exercite em cada quadro, sempre na busca de um ponto de equilíbrio que lhe permita uma harmonização
importante dentro do menor grau de limitação teórica possível.
Em outras palavras, o mecanismo de criação plástica de
Adâmoli busca inicialmente os seus limites para depois depurá-los e adequá-los, no intuito de perseguir um caminho próprio
mas coerente e sólido. Podemos observar essa contenção medida
nos quadros “Reflexos” e “Porteira”, ambos de grandes dimensões
e executados no ano de 1960. Este ano é particularmente produtivo na obra de Adâmoli, que pinta incessantemente e produz
um número significativo de obras, diversas delas em grandes dimensões, e todas elas marcadas por essa contenção que procura
depurar sua ascese plástica de possíveis excessos ou imperfeições, para em seguida prosseguir novamente seu ritmo inovador.
Observe o leitor a obra “Reflexos”. O artista absorve diretamente a impressão compositiva da paisagem e a transpõe para a
tela. A composição é simples, o primeiro plano representado pela
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João Adâmoli | Porteira (1960) | óleo sobre tela

superfície da água, o segundo pelo barranco do rio e o terceiro
pela paisagem do horizonte e o céu. Como tema e elemento equilibrador dos dois primeiros planos, um tronco de árvore, inclinado, deitando seu reflexo sobre a água. A partir deste esquema
compositivo, o artista trabalha o tema de modo admirável, num
estudo impressionante da luz em todos os níveis da obra. Esse estudo de luz e sombra apresenta ainda uma uniformidade de tratamento pictórico onde cada área do trabalho é construída com
pinceladas seguras, em grande parte retificadas, amplas, rítmicas,
despidas do supérfluo, definitivas. O peso dosado das massas de
luz e sombra permitem equilibrar perfeitamente os elementos
inclinados representados pelo tronco e seu reflexo, enquanto a
horizontalidade da superfície da água, do barranco, da linha do
horizonte (harmonizada à esquerda por pequenas massas de vegetação) e em último lugar por uma nuvem, funcionam como
ponto de apoio e fator de equilíbrio dos elementos compositivos.
Observando o percurso da obra de Adâmoli na década
de 50 vemos, portanto, um grande surto criativo seguido de um
questionamento e conseqüente elaboração do processo plástico
percorrido. À medida que se escoa a década, aumentam igual206
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mente o grau de contenção formal e harmonização da fatura, e
por outro lado o clima de intensa emoção, também contida em
sua manifestação. E essa tensão marcante faz prever um evento
próximo e importante, como a contenção de um vulcão sobre
um magma em efervescência pode ser a vigília de uma grande
explosão. Aproxima-se o ponto de erupção, na obra de Adâmoli,
de uma emoção vulcânica reprimida que, liberta, irá direcionar
definitivamente seu caminho plástico.
O início da década de 1960 marca o ponto decisivo no
direcionamento da obra de Adâmoli. O rigor técnico é máximo, a composição caminha para a simplificação dos elementos
compositivos, estes últimos completamente subjulgados pelo
estudo da luz, a matéria cobre o suporte de maneira exata, em

João Adâmoli | Paisagem (ca. 1961) | óleo sobre duratex | acervo do futuro Museu João Adâmoli

pinceladas seguras, rítmicas, rápidas, harmonicamente direcionadas. Dentro da contenção técnica, vibram sinais de uma grande contenção da emotividade atingindo seu momento crítico.
Na observação de uma de suas mais importantes obras,
“Paisagem” (ca. 1961), podemos notar a exuberância de todos
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esses sinais a que aludimos. Este
trabalho constitui um marco na
obra do artista, o ruído surdo que
precede a erupção do vulcão. Veja
o leitor a composição harmônica,
simples e coesa, onde todos os
planos são compostos de elementos transicionando entre a superfície plana, o ângulo e a ondulação,
transição esta perfeitamente integrada pelo equilíbrio cromático
João Adâmoli | Minha Irmã Maria Fischer
e pela uniformidade e cadência
(ca. 1963) | óleo sobre madeira
do ritmo pictórico. As pinceladas
obedecem a um verdadeiro ritmo musical, onde a variação cromática corresponde à variação da intensidade sonora, e a modificação sutil das formas se equivale à linha melódica. A atmosfera
do quadro é como um movimento musical em “crescendo”, prenunciando uma explosão de acordes.
Subitamente a luz invade o trabalho de Adâmoli, como
uma barreira que se rompe
e não consegue mais conter
a fúria das águas. As cores
sobem em tons e valores, as
pinceladas se tornam mais
rápidas, gestuais, amplas,
nervosas, o sentimento aparece puro dentro da forma
do mesmo modo que a palavra sai abruptamente da
boca no momento da emoJoão Adâmoli | Santa Cruz (ca. 1967)
óleo sobre madeira
ção. A composição se tor208
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na instintiva, a tridimensionalidade atenuada, o cromatismo
exacerbado, a luz, reflexo da emoção, impera soberanamente.
“Minha irmã Maria Fisher” mostra exuberantemente essa explosão da emoção do artista, que a partir desta época começa
a povoar seus trabalhos com personagens humanos dentro da
paisagem, personagens do povo, figuras interioranas, simples
passantes, aqueles seres cujo contacto lhe era difícil por seu
temperamento ou pelo ressentimento acumulado. Aparecem
principalmente pessoas do povo, gente simples da zona rural,
personagens que marcaram a vivência do artista nos arredores da cidade. Pouco a pouco, essas mesmas figuras voltariam
a se integrar e a praticamente desaparecer dentro da paisagem
de Adâmoli, como se a sua solidão interior não lhe houvesse
permitido senão poucos contactos com algumas pessoas privilegiadas por sua emoção, enquanto que as demais constituíam uma espécie de paisagem humana muito mais distante
que a paisagem geográfica, quase alheia ao mundo do artista.
O leitor poderá observar em “Paisagem com figura” e
“Santa Cruz”, as figuras povoando de modo discreto a obra de
Adâmoli. Apesar de seu registro discreto dentro dessas obras, os
personagens se caracterizam pela exuberância de vida, por uma
carga interior vigorosa que se expressa no reflexo da ação que
cumprem. Mesmo nos quadros onde essas figuras aparecem em
grande número, são sempre transeuntes, tipos integrados em
uma ação específica, ou mesmo espectadores. Compõem um
mundo que o artista observa, mas onde não se refugia, como o
faz na paisagem solitária. Sentimos na explosão que marca esta
fase da obra de Adâmoli uma nítida relação com o elemento humano exterior, alheio a seu meio familiar, aparecendo em seu trabalho; uma referência importante entre personagens que podem
ter representado a agressão sofrida pelo artista quando de sua
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exposição individual em 1941, determinando seu isolamento, e
seu esforço de reaproximação com o mundo exterior.
Aos poucos o artista irá perceber que esse mundo não
lhe pertence ou não lhe diz respeito, e o elemento humano irá
rarear e desaparecer em suas paisagens, eventualmente povoadas
por animais domésticos e registrando, não raro, casas simples interioranas, ou embarcações do rio Piracicaba. Ao mesmo tempo
que significa cada vez mais as formas dos elementos compositivos de seus quadros, o artista aprimora o efeito da luz que incide
sobre os mesmos, em busca de uma síntese que os permita representar através de um mínimo de forma, luz e cor.
Muito diversa do proceder artístico dos outros pintores
da região, a postura plástica de Adâmoli continua a lhe causar
problemas e embora os amigos insistissem muitas vezes na sua
participação aos Salões de Belas Artes locais e mesmo regionais,
várias vezes seus quadros seriam cortados pelas comissões de
seleção constituídas por artistas impermeáveis a manifestações
artísticas não convencionais. A força do seu trabalho, entretanto,
era tão patente, que isso não lhe impediria de conquistar, mesmo
em condições adversas os prêmios Prefeitura de São Paulo e Governador do Estado, no Salão Paulista de Belas Artes.
Sua atuação, contudo, começa a ser convenientemente apreciada e valorizada a partir da organização, por Ermelindo Nardin, do Iº Salão de Arte Contemporânea de Piracicaba
(1967), onde Adâmoli é homenageado com uma sala especial
como o primeiro pintor moderno e pioneiro da renovação artística de Piracicaba. Este conhecimento do valor de sua obra, que
seria a seguir intensificado pela aceitação da mesma em grandes
centros, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, permite ao
artista um período de elaboração mais tranqüila de seu trabalho,
onde a emoção interna e a tristeza pela perda de sua mãe seriam
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canalizadas em direção a um refúgio cada vez mais completo
dentro da paisagem, única amiga e confidente do artista, que a
retrataria de maneira mais uniforme e obsessiva, despindo-a progressivamente de seus acessórios e roupagens até representá-la o
mais próximo possível de sua essência.
João Adâmoli – Reconhecimento de sua obra
A década de setenta constituiu-se no apogeu do longo
vôo artístico de Adâmoli, interrompido no seu ápice. Confortado
pela homenagem do Salão de Arte Contemporânea de Piracicaba
(1967) e incentivado pelo estímulo e pela amizade de Ermelindo
Nardin e nossa, dedica-se cada vez mais intensamente à produção
plástica. Não busca premiações ou elogios vazios, pinta na paisagem de Piracicaba e arredores a paisagem universal, num exercício
obsessivo de pintura que o conduz por um caminho que ele vislumbra, mas não identifica.
O início dos anos 70 lhe traria ainda uma grande dor, a
morte da velha mãe. A solidão íntima sentida então pelo artista
se reflete nas telas onde os personagens vão desaparecendo, e em
algumas telas onde aparece uma mulher levando o filho pequeno
pela mão, evocação da imagem materna. Adâmoli aprofunda seu
diálogo com a paisagem.
Analisando a obra de João Adâmoli neste momento de
sua vida, sente-se com intensidade a impregnação do artista pelo
sentido de transitoriedade. Qual viajante efêmero do fenômeno
vida, Adâmoli procura captar seu cenário, transpondo-o para
a tela e despojando-o dos acessórios e de outros personagens.
Constrói desta maneira uma dimensão muito sua, compensando
a tristeza, a angústia e a solidão com uma paisagem caracterizada
sobretudo pelo equilíbrio, a delicadeza, as massas apenas defini211
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das, os tons cromáticos sutis.
Em 1974 mostramos sua obra ao crítico Walmir Ayala,
que se entusiasmou por ela, dando grande apoio ao artista. Organizamos então sua primeira exposição no Rio de Janeiro, na
Galeria Studio 186, justamente com outro pintor de Piracicaba
(Hugo Benedetti). A seguir, uma exposição individual na Galeria
Eucatexto (Rio, 1976). Sua pintura chamava a atenção e o reconhecimento do valor de seu trabalho ia crescendo. Em 1979, Giovanna Bonino convida Adâmoli para expor em sua importante
Galeria Bonino, programando a exposição para março de 1980.
O artista trabalha com afinco e determinação. Se, por
um lado, sua saúde começa a lhe acenar com um fim talvez próximo, Adâmoli compensa esse seu mau presságio intensificando a
síntese plástica em sua obra, que apresenta um avanço marcante.
A composição se simplifica ainda mais, o equilíbrio é notável, os
valores cromáticos baixam e os tons se aproximam tanto que praticamente se correspondem, apesar da diversidade de cores. Isto
ocorre a tal ponto que suas últimas telas, fotografadas em branco e preto, transformam-se em uma superfície cinzenta, onde a
custo se destinguem alguns elementos compositivos. Temos em
mãos dezenas de fotos de trabalhos do artista, executados por
competente fotógrafo piracicabano207, verdadeiras películas de
cor cinza e impossíveis de reprodução gráfica208.
Na obra intitulada pelo artista “Águas em Movimento”
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Trata-se de José Vitti, fotógrafo e publicitário piracicabano. Sobre ele, diz Adolpho Carlos Françoso
Queiroz; Rosana Borges Zaccaria; João Carlos Teixeira Gonçalves: “Lembramo-nos também do início
da trajetória profissional do José Vitti, um jovem pintor que tinha aprendido as técnicas do campo
com Frei Paulo de Sorocaba e com os também pintores Ermelindo Nardin, Joca Adâmoli e Arão.
Vitti, contudo, fixou-se no ramo publicitário, passando a oferecer seu talento e arte para empresas
gráficas- como a Editora Aloisi no ano de 1971 até 1975, foi também pintor de faixas, fez anúncios para
jornais. Seu primeiro barracão de trabalho estava localizado na rua do Vergueiro nas proximidades
da Pinacoteca nos de 1965 até 1968”. Apud in: “História das Agências de Propaganda em Piracicaba”.
208
É importante que o texto foi lembrar escrito para ser publicado aos domingos no Jornal de Piracicaba,
no ano de 1985, nessa época, os jornais brasileiros eram todos impressos em preto e branco.
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vê-se, nessa paisagem, como que uma névoa embaciando os elementos compositivos, tal como se os mesmos se encaminhassem
para constituir uma mancha etérea, uma síntese total. E tudo isto
impregnado de uma paz impressionante, ainda que perpassada
por um clima de profunda e lancinante solidão.
A doença do artista se agrava. Exatamente um mês antes
da grande exposição comemorativa de seus cinquenta anos de
pintura, Adâmoli morre em Piracicaba, a 10 de fevereiro de 1980,
com sessenta e oito anos de idade. Sua morte encerrou um grande ciclo de criação plástica, sólido, coerente, dinâmico, íntegro.
Hoje, cinco anos após seu desaparecimento209, notamos
sua obra cada vez mais viva e mais contemporânea. Suas paisagens
não são reflexos do real, são realidades independentes, criaturas do
artista, que as imantou com um sentido misterioso que as conserva
viva e num diálogo contínuo com o espectador, convidando-o a
refugiar-se em seu seio. Criadas para apaziguar as turbulências interiores do artista, este seu poder sobrevive a ele. E tem sido constantes os relatos espontâneos de colecionadores que nos dizem
buscar, na observação e fruição dos quadros de Adâmoli, a paz e
o alívio para suas angústias e tensões do quotidiano.
Se o isolamento, o quase “banimento” do artista durante
tantos anos o fez sofrer profundamente, também foi o cadinho
que aqueceu e depurou sua criação plástica ao longo da vida,
direcionando-a exclusivamente num sentido de autenticidade,
isenta de concessões. A obra de Adâmoli chama a atenção calma
e progressivamente, como o fez a obra de tantos grandes artistas que surgiram caminhos análogos e difíceis, tais como Ismael
Nery e Vicente do Rego Monteiro. São artistas com mensagens
209

Essa afirmação tem uma atualidade indiscutível, mesmo em 2015, já passados 35 anos do
falecimento do pintor e 30 anos em que o texto foi escrito.
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plásticas tão pessoais, inovadoras e peculiares, que passam grande parte da vida ou toda ela incompreendidos, e sua obra só vem
a ser absorvida pela comunidade cultural muito tempo depois
de sua realização. Privados da consagração durante a vida, sua
obra também não se contamina com o ácido corrosivo da glória
precoce, resistindo à passagem do tempo e brilhando num ritmo
seguro e crescente dentro da arte nacional.

Crítica de exposições de pintura e textos biográficos
210

Aquarelas de Luis Gobeth Filho

Raros artistas terão permanecido tanto tempo escondidos em sua pesquisa plástica, trocando a eventualidade de um
aplauso prematuro pela segurança do reconhecimento de uma
obra madura, fruto de mais de vinte anos contínuos de trabalho
artístico silencioso e metódico.
Nascido em Piracicaba a 20 de julho de 1934, Gobeth
iniciou-se no desenho em 1950, com frei Paulo de Sorocaba. Mais
tarde, em 1958, a influência e orientação de Pedro Corona211, em
São Paulo, fariam com que Gobeth se inclinasse pela aquarela, e
desde então prosseguisse seu longo caminho em busca de uma
expressão plástica definitiva.
No período que abrange sua vivência universitária e
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Optamos por elencar os textos sobre crítica de arte das exposições em ordem cronológica
de publicação. Esse primeiro texto (sobre as aquarelas de Luis Gobeth Filho) é oriundo de
catálogo de exposição, realizada em julho/agosto de 1980. Os demais foram publicados no
Jornal de Piracicaba.
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Pedro Corona (1897-1972), desenhista e pintor, nascido em Jaú, foi professor de desenho
artístico na Faculdade de Arquitetura do Mackenzie, influenciando uma geração de arquitetos,
entre eles, Paulo Mendes da Rocha. Também foi responsável pelo conjunto de pinturas que
ornam a Capela da PUC, em São Paulo.
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profissional em São Paulo, seus estudos de urbanismo em Paris
e suas atividades didáticas na cadeira de projeto-composição
da Universidade Mackenzie, notamos uma maior preocupação com o desenho arquitetônico, com a composição técnica
e as figuras humanas. De volta a Piracicaba, já nos anos 70,
o artista elege o meio rural para morar, e o ambiente exerce
sobre ele forte influência, tornando-se sua temática principal.
Gobeth passa então a representar o artista que, abstraindo-se
do cotidiano da vida urbana e de sua problemática, sobretudo
de deformação da relação arquitetura-paisagismo, dedica-se
a recriar, em um universo por ele organizado dentro da paisagem ainda preservada, as condições ideais de integração do
homem, sua morada, sua terra.
Por esta razão, as paisagens de Gobeth espelham a intimidade de uma convivência diária, revestem-se de um clima de
família, transmitem a paz da casa ancestral.
A composição prima pela leveza das formas, apenas sugeridas pelo traço subjacente e concretizadas pela fluência livre
da cor, que se manifesta em tons e valores sóbrios, e onde o equilíbrio se faz através da discreta variação entre as harmonizações
e as contraposições cromáticas. Pontificam em suas aquarelas a
limpeza marcante e a transparência notável das cores, evidenciando uma pincelada espontânea e segura na disposição da matéria pictórica sobre o papel.
Ricas em uma síntese sábia que despoja mensagem plástica do que lhe é secundado, as aquarelas de Gobeth trazem incólume e de maneira direta o clima da paisagem rural piracicabana,
transfigurado pela emoção madura e tranquila do artista.
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Exposição de Adamoli na Galeria Bonino

Curioso destino marca a vida de alguns artistas. Conduzidos por forças incontroláveis e através de vicissitudes inesperadas, seu trajeto se torna ímpar e sua história se reflete a própria
história da arte através do tempo.
Adamoli iniciou-se na pintura com um breve período
de academismo, que a sua inventividade e a completa liberdade
de criação incentivada por seu mestre, Frei Paulo de Sorocaba,
fariam evoluir no despojamento do traço, na simplicidade da
pincelada, na fusão dos elementos acessórios e na obtenção de
massas de cor, cuja regência absoluta era feita pela luz.
O relativo ostracismo sofrido por Adamoli no meio artístico local, fruto do seu questionamento aos cânones do tradicionalismo estético então dominante na região fariam com que
buscasse refúgio na realidade paralela por ele criada em suas telas, transfigurações da natureza que o acolhia e abrigava nas horas de desânimo, angústia, tristeza e, sobretudo, solidão. A longa
e contínua convivência com ela e o total desinteresse pela busca
de honras ou aplausos, possibilitaram-lhe o mergulho completo
no seio de sua confidente, único desabafo que o caráter reservado
permitiu à sua sensibilidade exacerbada, exteriormente reprimida pela timidez.
Com excepcional talento, Adamoli parte da forma plástica e caminha incessantemente em direção ao seu conteúdo,
numa exaustiva procura do ponto limite onde ambos se tocam e
confundem. Avançado num relacionamento cada vez mais íntimo, ele despe a paisagem do transitório e do circunstancial. Mais
do que incorporá-la à sua realidade pessoal, ele se despoja igual212

Texto publicado no Jornal de Piracicaba, na edição de 13 de setembro de 1981.
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mente e se integra à própria realidade da paisagem, fruindo-lhe o
corpo, mas buscando, antes de tudo, sua alma.
Nos últimos anos sua pintura revela intensamente esta
fusão amorosa. Adamoli renuncia finalmente a todo o supérfluo
e atinge a essência da paisagem, da paisagem total, como numa
visão de Teilhard de Chardin213, reduzindo todo o existente, mineral, vegetal, animal, humano e até o artificial a uma mesma tabela de unidade e de síntese que impregna de um sentido místico
seu trabalho.
Adamoli nos lega uma obra de meio século de pesquisa artística pura, coerente, progressiva, consequente, única em
seu tempo, abrangendo de igual forma a manifestação estética
exterior e a interior, em admirável correspondência. E, mercê de
sua obra ter sempre tido finalidade exclusivamente em si própria,
conservou-se intocada e constitui um dos grandes momentos da
arte brasileira.
Numa composição apenas essencial, contornos apenas
existentes e formas apenas esboçadas, a cor em tons pastéis se esfuma e flui livremente em direção ao observador. O tom é de tranquilidade, a composição de extremo equilíbrio, o clima de paz, a
luz é de sacralidade, como se estivéssemos na ante sala de Deus.
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Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955), padre jesuíta, filósofo e paleontólogo francês. O Autor
está provavelmente citando um trecho de seu livro mais famoso: “O Fenômeno Humano”.
Teilhard de Chardin, sustentava a ideia filosófica, teológica e mística da evolução de todo o
Universo, do caos primordial até o despertar da consciência humana sobre a Terra, estágio
esse que, segundo ele, será seguido por uma Noogénese, a integração de todo o pensamento
humano em uma única rede inteligente.
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Arte Plástica no Rio de Janeiro:
Adamoli na exposição “Auto-retratos Brasileiros”

214

Dia 27 último215 foi inaugurado no Rio de Janeiro, importante exposição de arte brasileira, reunindo artistas representativos das mais expressivas correntes da arte no período que vai
de Eliseu Visconti, introdutor do impressionismo no Brasil, até
os mais destacados pintores contemporâneos.
A mostra, focalizando o tema “Auto-Retrato” permite
uma visão ampla da interpretação pictórica que o artista busca
dar de si próprio quando se retrata na tela.
Promovida pela Galeria de Arte do Banco do Estado do
Rio de Janeiro e organizada pelo conhecido crítico de arte Geraldo Edson de Andrade216, a exposição reúne obras de 42 grandes artistas brasileiros. Entre estes, um grande piracicabano João
Egydio Adamoli, marcando orgulhosamente a presença de Piracicaba na arte contemporânea brasileira. São eles Adamoli, Ana
Carolina, Antonio Maia, Antonio Bandeira, Benjamin Silva, Carlos Bracher, Henrique Cavalleiro, Di Cavalcanti, Djanira, Glauco
Rodrigues, Clóvis Graciano, Guinard, Hilda Campofiorito, Iberê Camargo, Ismael Nery, Ivan Marquetti, Janner Augusto, José
Lima, Mabe, Maria Leontina, Marques Junior, Marcier, Dacosta,
Newton Rezende, Pancetti, Píndaro Castelo Branco, Lasar Segall,
Sigaud, Siron, Tarsila do Amaral, Tereiro Teruz, Tobias, Vergara e
214

Texto publicado no Jornal de Piracicaba, na edição de 06 de fevereiro de 1983.
Menção à data de 27 de janeiro de 1983.
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Geraldo Edson de Andrade (1932-2013), escritor, ensaísta, professor e crítico de arte, nascido
em Natal e radicado no Rio de Janeiro desde 1954. Foi professor de História da Arte da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro e presidente da Associação Brasileira de Críticos de
Arte. Publicou mais de vinte obras sobre a arte brasileira. Foi curador de mais de 80 exposições
de arte brasileiras em várias partes do país e membro de júri em vários e importantes salões
nacionais. Foi diretor do Instituto Nacional de Artes Plásticas, da Funarte.
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Eliseu Visconti.
Como homenagem especial estarão expostos auto retratos de dois famosos artistas de origem nipônica, Foujita (18861968) e Kaminagai (1899-1982), que estiveram algum tempo no
Brasil e muito influenciaram o meio artístico carioca nas décadas
de 30 e 40.
A primeira grande exposição de auto retratos brasileiros foi realizada no Museu Nacional de Belas Artes em 1944, organizada pelo pintor Oswaldo Teixeira. Em 1966 uma segunda
exposição do mesmo tema foi realizada na Galeria de Arte do
IBEU do Rio de Janeiro. A presente exposição mostra a importância que vem galgando a Galeria de Arte do BANERJ que, juntamente com o Museu Nacional de Belas Artes, a Galeria Bonino,
a Galeria Acervo e a Fundação Roberto Marinho, forma o grupo
mais ativo de irradiação artística no Rio de Janeiro.
Principalmente a partir de sua direção pelo crítico Geraldo Edson de Andrade, essa galeria tem organizado exposições de grande envergadura na arte nacional, caracterizando um
importante aporte cultural que entidades, entre as quais hoje se
distingue o Banco do Estado do Rio de Janeiro, têm prestado à
comunidade. Tem primado por um trabalho sério e maduro, que
vai desde exposições temáticas, artistas consagrados, redescobertas de artistas antigos, até o lançamento de novos valores, e
por essa razão suas mostras têm tido tanta repercussão no país
como por exemplo, nestes últimos meses, as exposições “O Futebol na arte Brasileira”, “20 anos da Morte de Guignard” e as
redescobertas de Anna Vasco e Alvim Menge. Sirva isto de estímulo a tantas organizações, cujo potencial de contribuição à cultura da comunidade e do país deve ser colocado em movimento.
As obras que compõem a exposição foram cedidas pelo
próprio BANERJ, que possui invejável acervo artístico, pelo Mu219
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seu Nacional de Belas Artes, pelas Galerias Bonino e Acervo, coleções particulares Gilberto Chateaubriand, Umberto Cosentino,
Ruben Breitman e Márcio Porto.
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Exposição de Pinturas de Manoel Rodrigues Lourenço

Nos deteremos na apreciação da mostra de pintura de
Manoel Rodrigues Lourenço (1901-1987), na Galeria Colombo.
Iniciada em 12 de abril último [de 1985].
A Galeria Colombo tem prestado, já há bastante tempo,
importante contribuição cultural no tocante às artes plásticas piracicabanas. Gostaríamos, no entanto, de enfatizar o excelente
critério didático que tem sido usado nas últimas mostras por seu
organizador, o crítico José Maria Ferreira que, juntamente com o
Professor João Chiarini, tem brindado a comunidade piracicabana com a exposições do mais alto nível. Não passam certamente
desapercebidos a organização cuidadosa, a seleção ponderada
das obras a serem expostas, o preparo acurado da apresentação
do artista e dos textos críticos, o bom gosto simples dos catálogos.
Ao contrário de exposições onde muitas vezes os artistas mostram uma mistura de quadros de diferentes épocas e
sem critérios de escolha, estas mostras de arte da Galeria Colombo têm-se pautado pelo equilíbrio seletivo e por uma visão
retrospectiva e crítica das obras. Graças a estas suas qualidades,
acrescidas da excelente apresentação didática dos catálogos, vem
sendo de grande importância para o enriquecimento cultural
dos piracicabanos. Cabem aqui os cumprimentos e aplausos por
estas realizações, não só aos seus organizadores mas também à
diretoria do Clube Cristóvão Colombo, que as tem promovido.
217

Texto publicado no Jornal de Piracicaba, na edição de 28 de abril de 1985.
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Manoel Rodrigues Lourenço | Frei Paulo pintando (déc. 1930)
óleo sobre tela

A exposição de Manoel Rodrigues Lourenço não foge a
regra. Bem apresentada, selecionando obras importantes de diversas épocas, ela nos dá uma boa idéia dos cinquenta e poucos
anos do percurso artístico deste pintor que integra o Realismo
Ingênuo Piracicabano como um de seus principais expoentes.
São trinta quadros distribuídos pelas décadas de trinta
e oitenta, com preponderância da paisagem urbana e rural de
Piracicaba. Em menor representação, algumas naturezas mortas,
retratos e uma marinha do litoral paulista. Dois quadros pertencem à coleção do artista e dois a instituições públicas (Câmara
Municipal de Piracicaba e Museu Prudente de Moraes). Os demais vinte e seis trabalhos deste artista foram cedidos por colecionadores que, num gesto largo, colaboraram no sentido de
enriquecer o conteúdo da mostra com obras importantes de suas
coleções. Foram eles: Osmar de Almeida Prado, Ângela Gianotti,
Delmar Marchatti, Helena Rodrigues Alves, Vera Lúcia Setten,
Virgílio Fagundes, Ayulnes Bergamin Lourenço, Manoel Rodrigues Lourenço Filho, Lino Vitti, Marilena Muller D’Arce, Fernando Ferraz de Arruda, Romeu Ítalo Ripoli e Amélia Ismael.
Embora a exposição conte com apenas trinta obras de221
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vido às limitações do espaço da galeria, o critério ponderado na
seleção dos trabalhos permite uma visão retrospectiva suficiente
da obra de Lourenço. Assim, veremos estes trabalhos distribuídos pelas décadas de 1930 (Estudo de figura, 1930 – Frei Paulo
Pintando, 1933 – Paineira, 1934 – Bairro Alto, 1934 – Retrato
de Adelina, 1934), 1940 (Residência Rodrigues Alves, 1941 –
Laranjas diante de um espelho, 1947 – Trecho da Rua São José,
(1948), 1950 (Rua do Porto,1950 – Hortências, 1950). 1960 (Praia
de Bertioga, 1963 – Natureza Morta com Laranjas, 1965 – AntiManoel Rodrigues Lourenço | Festa do divino (1976)
óleo sobre tela | acervo da Câmara Municipal de Piracicaba

Manoel Rodrigues Lourenço | Laranjas diante de um Espelho (1947)
óleo sobre tela

guidades, 1965 – Entardecer na Rua do Porto, 1965 – Trecho da
Rua do Porto, 1969), 1970 (Auto-Retrato, 1970 – Entardecer na
Rua do Porto, 1976 – Festa do Divino, 1976 – Queimada, 1977
– Retrato de Elisa, 1978 – Fazenda Milhã, 1978 – Trecho do Rio
Piracicaba, 1978 – Lambaris, 1978 – Estação da Paulista, 1979) e
1980 (Entardecer na Rua do Porto, 1981 – Retrato de João Basilio, 1981 – Rua do Porto, 1982 – Rua do Porto, 1982).
A seleção das obras expostas foi bastante criteriosa e a
grande maioria dos trabalhos ali apresentados se equivale. Gostaríamos, no entanto, de chamar a atenção para algumas obras
222

que classificamos de excepcionais, seja pelo valor iconográfico
ou pela atmosfera peculiar que caracteriza os temas retratados.
Frei Paulo Pintando (1933) é um precioso documento, tomado
ao vivo, deste frade pintor, mestre de Lourenço. Nele percebemos
uma técnica de preparação da tela com pó de serra, ensinada por
frei Paulo; as cores são sóbrias, não há detalhes marcantes, com
exceção do próprio frade retratado; o segundo e terceiro planos
mostram influência marcante do despojamento de frei Paulo
nesta pintura de Lourenço.
O Bairro Alto, então limitado quanto à edificações, a
igreja do Bom Jesus, a Pró-Arte. Executado como uma pequena “mancha”, o trabalho é livre, espontâneo, as cores permanecem luminosas, graças à boa qualidade das tintas Mussini que
frei Paulo fazia vir de Düsseldorf, cidade que havia comparado a
fábrica desta excelente tinta italiana. Em “Laranjas diante de um
espelho” (1947) admiramos um bom estudo de reflexos numa
natureza morta em que a singeleza do tema e a originalidade na
concepção tornam o trabalho despretensioso e agradável. É admirável o fato de ter sido executado por um artista contando simplesmente com visão monocular e, portanto, com dificuldades
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importantes na realização da perspectiva e dos volumes.
Trecho da Rua São José é um bom exemplo de realismo
ingênuo, na execução dos tijolos do muro do primeiro plano, nos
detalhes do telhado, no passeio e na pavimentação da rua, onde
as pinceladas seguem o sentido mesmo da interpretação da rua,
onde as pinceladas seguem o sentido mesmo da interpretação
visual dos elementos, neste caso tijolos e paralelepípedos. Este
teor ingênuo se mostra claro em dois trabalhos de grande força,
a Festa do Divino (1976), pertencente ao acervo da Câmara Municipal, e o Entardecer na Rua do Porto, da coleção de Marilena
Muller D’Arce. Ambos apresentam uma transfiguração profundamente poética da realidade representada aqui pelos temas retratados, uma precisão de detalhes e minúcias e uma atmosfera
de invejável lirismo. Poucas obras terão atingido o clima tão especial, próximo do sonho, do Entardecer na Rua do Porto. No
quadro “Estação da Paulista” (1979), já vemos a preocupação do
artista com a execução do trabalho de uma maneira mais erudita.
Percebemos no todo da obra de Lourenço, que este pintor é um artista instintivo, sua simplicidade impregna toda a
sua obra. Sua limitação visual, se por um lado representou uma
grande batalha ganha, por outro contribuiu para que o artista
procurasse sempre uma pintura o mais próximo possível da realidade, à guisa de um desafio. Notamos a influência da obra de Frei
Paulo em seus quadros da década de 30 e também o parentesco
de alguns trabalhos seus com os de Joaquim Dutra, também um
realista ingênuo.
Mais para a frente, vemos a influência dos pintores do
realismo erudito e sua dominação política influenciando a obra
de Lourenço, já que muitas vezes o Salão oficial de Piracicaba
teve critérios um tanto particulares na admissão dos trabalhos.
Neste ponto podemos dizer que a maré nunca esteve boa para
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as pinturas de teor ingênuo, ainda que integradas dentro de um
realismo de paisagem ou figura. Mas, antes de tudo, descobrimos
na pintura de Lourenço uma espécie de inocência preservada, da
qual nos asseguramos definitivamente ao conversar com o artista. A coerência entre a obra e o artista é perfeita. A poesia da obra
de Manoel Rodrigues Lourenço certamente resistirá ao tempo e
continuará, em sua simplicidade, a emocionar a Piracicaba de
amanhã.
Exposição de Nardin na Galeria Bonino do Rio
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Aos 42 anos apenas, Ermelindo Nardin219 é indubitavelmente um de nossos artistas mais importantes e um dos nomes
que desponta com vigor no cenário artístico do país. Criativo,
sério, disciplinado no metier, dedicado profundamente à arte,
Nardin é hoje conhecido em todo o mundo artístico nacional e
por diversas vezes já representou o Brasil em mostras internacionais. Sua ascensão não é, pois, fruto do acaso. É o resultado de
um grande talento que soube se desenvolver através do método,
da apuração técnica, da constância no trabalho, no questionamento interminável que o artista trava entre o mundo real e o
seu mundo interior, este último aparecendo cada vez mais forte
em suas telas.
Pintor, desenhista, gravador, Nardin expõe de 04 a 22 de
218
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Texto publicado no Jornal de Piracicaba, na edição de 02 de junho de 1985.
Ermelindo Nardin (1943-), nascido em Piracicaba, é um dos artistas plásticos que mais se descatou
fora da cidade, tendo ganho amplo reconhecimento no país como gravurista e desenhista.
Estudou na Escola de Belas Artes de São Paulo entre 1957 e 1962 e, simultaneamente, cursou
no MASP as aulas de história da arte com Wolfgang Pfeiffer, de desenho e pintura com Augusto
Barbosa, e história da estética com Renato Cirell Czerna. Em 1968, realizou sua primeira
exposição individual no MAC–Campinas. Entre 1961 e 1962, deu aulas de xilogravura na Escola
de Belas Artes de São Paulo, atividade que desenvolve até os dias atuais em seu ateliê. Em 1980,
recebeu o Prêmio de Melhor Desenhista da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA).
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junho [de 1985] na Galeria Bonino do Rio de Janeiro, chamada
“O Pináculo da Glória” devido ao fato de grande parte dos maiores artistas brasileiros contemporâneos terem ali realizado exposições nos vinte e cinco anos do extraordinário trabalho dessa
galeria, cuja importância é reconhecida por todo o meio artístico
nacional e internacional, uma vez que a Galeria Bonino expõe
ainda artistas de outros países no Rio de Janeiro e durante muitos anos teve presença ativa no exterior, com a Galeria Bonino de
New York e de Buenos Aires.
São trinta telas, óleos, onde o artista mostra o resultado
de sua criação mais recente. Num catálogo que impressiona pela
quantidade fiel das reproduções dos quadros e por uma cuidadosa
programação visual, Ermelindo Nardin é apresentado ao mundo
artístico do Rio de Janeiro por três críticos de arte: o professor Pietro Maria Bardi, diretor do Museu de Arte “Assis Chateaubriand”
de São Paulo, por Geraldo Edson de Andrade, presidente da Associação Brasileira de Críticos de Arte e por nós220.
Temos seguido o trabalho de Nardin nestes últimos
quinze anos e notamos que o artista está num contínuo processo
de crescimento. Seus últimos trabalhos, de modo especial, demonstram uma transparência, uma riqueza de cor, um equilíbrio
cromático e compositivo, uma liberdade e uma força de criação
que impressionam.
No seu mundo, coexistem a origem provinciana e a formação na metrópole, a educação convencional e a descoberta
livre da vida, a preservação da herança cultural e o seu questionamento. Notamos, por isto, em sua obra em permanente conflito entre a realidade proposta pela sua formação e a realidade
vivenciada pela sua praxis ou apenas vislumbrada no seu sonho.
220

Referência ao próprio Autor, Umberto Cosentino.
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No longo e coerente percurso de seu trabalho, um elemento sempre constante – a tensão – imprimindo em suas telas
uma dinâmica vigorosa que vai da dramaticidade do clima ao
movimento rápido de suas pinceladas beirando a gestualidade.
Como tema, a sensualidade, expressa pela mulher em todas as
suas formas. O espaço circundante, inicialmente povoado de figuras graves e ausentes, bispos e juizes, sugerem a censura religiosa e social. Aos poucos tomam seus lugares personagens
bizarros e participantes, como se os monstros por ele entremeados a outros elementos, num papel demoníaco, concretizassem a
obra da sedução.
Não situaremos simplesmente seu trabalho num plano
de surrealismo porque os personagens com que Nardin satiriza a
sociedade se mostram demasiadamente reais para serem inventados. São aspectos que se repetem de maneira multiforme dentro de um mundo mágico que o artista abriga dentro de si e cuja
diabolicidade o atormenta, obrigando-o a libertá-los de sua prisão. E Nardin o faz com invejável domínio da técnica, monstros
e personagens fluindo livremente em transparências luminosas
que o artista parece desenhar com o pincel. Rostos e corpos se
misturam a símbolos e fantasmas, entre o humano e o indefinível.
Há no universo mágico de Nardin uma profunda unidade; entre seus personagens uma perfeita correlação dentro da
ampla diversidade de posturas; nos seus monstros a essência de
uma força invasiva e desencaminhadora, como se o artista fosse
o instrumento pelo qual estranha dimensão se manifesta. Daí o
vigor plástico de sua obra, o equilíbrio de suas visões, a luminosidade intensa que se reparte nas cores vibrantes que movimentam
as figuras componenciais, perfeitamente subjugadas pela atmosfera deste mundo especial. Um mundo maquiavelicamente insinuante e misterioso em que o artista nos convida a penetrar.
227

O Realismo Naturalista da Escola de Piracicaba

O professor Pietro Bardi assim se referiu ao artista:
“Nardin é, em minha opinião, um dos novos aos quais o futuro
(quando terminar a petulante charlatanice dos que conseguem
vencer em tempo e ambientes fáceis demais) reservará a devida
e justa atenção, atenção que, correndo os tempos e os ambientes
entre os parênteses, não foi dada a Ismael Nery, Vicente do Rego
Monteiro e Tarsila do Amaral.
Pintor com uma carga sentimental exuberante nas intensas reflexões dedicadas às aventuras do homem, Nardin se manifesta numa temática de figuras animadas no dramático de composições emotivas. Sua ligação poderia ser aproximada
dos expressionistas, não dos
agitados que exasperaram e
ludibriaram a forma, mas
dos que procuraram manejá-la com compostura,
tendendo à finalidade de
uma expressão, digamos,
polida de exagerados. Naturalmente, é fácil penetrar
e convencer através de uma
manifestação convencional;
Ermelindo Nardin | óleo sobre tela (1985)
mais complexo é penetrar
nas manifestações oferecidas por um pintor implicado no vaguear de um mundo íntimo,
preocupado em se encontrar consigo mesmo. O apreciador de
arte deve, com cordialidade amiga, tentar descobrir nos signos de
Nardin sua visão e visões, caçando subentendidos, alusões, fantasias. Afinal, um artista se exprime escondendo a infinidade dos
casos e pensamentos que alimentam seu talento”.
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Geraldo Edson de Andrade, interpretando as boas vindas que o Rio de Janeiro dá a Nardin, artista já consagrado em
São Paulo e que traz hoje sua arte à apreciação do público carioca, assim se exprime: “Um pintor de sólida formação, sensível à
beleza da forma, mas acima de tudo, um artista para quem a realidade da pintura é essencialmente a realidade da vida. Há vida
nessas figuras viscerais pintadas por Nardin, na série de telas que
nos apresenta na Galeria Bonino. Pois Nardin pinta o homem, e
ninguém mais vivo neste mundo de Deus do que do homem. O
ser humano com todas as suas vicissitudes e contradições existenciais, é motivo que aguça o artista contemporâneo de maneira
obsessiva, hoje até em maior escala do que no passado. Através
da criação artística o pintor questiona-se, como nós, espectadores, também fazemos diante da obra realizada. Há, portanto,
perfeita simbiose entre criador-espectador, acentuando mais a
eterna busca da verdade interior que se desprende da Arte. Não é
outro objetivo o que almeja a pintura de Nardin: ser verdadeira.
E ela o é. Como se ele ao pintar essa iconografia humana, sua temática principal, estivesse fazendo a radiografia da sociedade do
nosso tempo, sem muitas outras alternativas a não ser a ironia e o
humor sarcástico, uma vez que não há complacência do autor em
relação a seus personagens. Esta é a razão pela qual ao ser fragmentado de suas telas, Nardin dispensa o tratamento dos mais
condizentes, a dramaticidade expressionista, de cores quentes,
sensuais, e ágeis pinceladas, nervosas até, que praticamente contornam toda a figura num vigoroso gestualismo. A linguagem,
em suma, de um pintor autêntico no âmago da criação”.
Através de suas telas o leitor poderá ter uma idéia do
mundo mágico do artista e, sentir o poder de uma estranha dimensão que flui do interior do artista para uma manifestação incontrolável, verdadeiro depoimento de sua experimentação exis229
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tencial. É mais do que tempo de o colecionador ou o apreciador de
arte piracicabano estreitar seu contacto com a expressão artística
de Ermelindo Nardin. Poucos terão, é verdade, a possibilidade de
visitar a magnífica exposição do artista na Galeria Bonino. Mas a
visita a seu atelier em Piracicaba se torna hoje uma obrigatoriedade, um encontro intransferível com um dos grandes valores da arte
piracicabana.
O livro a respeito de sua obra “Retratos Imaginários de
Ermelindo Nardin”, do crítico Jacob Klintowitz, editado pelo Museu de Arte de São Paulo integra com honra o acervo da cultura
piracicabana e não pode faltar na bibliotecas dos que apreciam a
manifestação artística de alto nível.
Ermelindo Nardin é um artista de real valor, um artista
que alça vôo para grandes altitudes dentro do cenário artístico
nacional. Oxalá não se repita aqui o fenômeno tão frequente em
Piracicaba, de ser das últimas a se render ao valor de seus artistas,
quando a sua consagração já tiver ocorrido a um nível nacional e
internacional.
A importância de uma galeria de arte:
221

Galeria de Arte Banerj - Rio de Janeiro (1980-1985)

A Galeria de Arte do Banco do Estado do Rio de Janeiro
completou, no último mês de maio, cinco anos de atividades. Sua
atuação dinâmica e criteriosamente direcionada a situação hoje
entre as principais galerias de arte do país. Nestes cinco anos realizou 43 exposições, visitadas por mais de oitenta mil pessoas,
com uma média de quase dois mil visitantes por exposição frequ221

Texto publicado no Jornal de Piracicaba, na edição de 16 de junho de 1985.
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ência que envaideceria muitos museus brasileiros.
Seu sucesso, entretanto, não é obra do acaso. Desde sua
criação, a Galeria de Arte BANERJ sempre foi dirigida por críticos de arte de projeção e capacidade. Inicialmente foi coordenada por Clarival do Prado Valladares (1980), em cuja gestão foram
realizadas importantes mostras como a de “Gravuras e Xilomatrizes de Goeldi do acervo do BANERJ”, “Arte Popular do Nordeste” e “Anna Vasco”, com a edição de um álbum sobre a obra
desta última. Com seu falecimento, sucedeu-o na direção da galeria o crítico Geraldo Edson de Andrade (1981-1983), presidente
da Associação Brasileira de Críticos de Arte, que promoveu importantes mostras temáticas como “Auto-Retratos Brasileiros” e
“Futebol-Interpretações”, exposições retrospectivas como “Alvim
Menge” (com edição de álbum sobre sua obra), Guignard – 20
anos de sua morte”, “A Obra Gráfica de Edith Behring” e mostras
individuais de artistas detentores de prêmios nacionais, como
Arlindo Daibert, Germano Blum, Paiva Brasil e José Sabaia.
A partir de 1983 assume a coordenação da galeria o crítico Frederico de Morais, há muitos anos crítico de arte do jornal
“O Globo” e cuja atuação crítica lhe mereceu o prêmio “Gonzaga
Duque” como o crítico que mais se distinguiu em 1983. Sob sua
coordenação a galeria mudou sua programação, eliminando as
mostras individuais e passando a ocupar-se do percurso histórico
da arte no Rio de Janeiro, focalizando os grupos, os movimentos,
tendências e exposições que influíram definitivamente do desenvolvimento da arte do Rio de janeiro e no país. Assim tivemos
as exposições “Neoconcretismo – 1959-1961”, “Grupo Frente –
1954-1956”, “I Exposição Nacional de Arte Abstrata, Petrópolis
– 1953” e Axl Leskoschek e seus alunos – Brasil –1940-1948”. O
êxito destas mostras fez com que fossem levadas posteriormente
a diversas cidades brasileiras.
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Além delas, foram realizadas exposições chamadas intermediárias, a primeira “O Rio é lindo”, reunindo obras de iconografia do Rio de Janeiro pertencentes ao acervo do Banco, e a
atual, “Retrato do colecionador na sua coleção”. Cada uma destas
mostras tem sido acompanhada de edição de catálogos, conferências e debates, com significativa participação do público. Não
podemos, por outro lado, deixar de mencionar no período 19801983 o grande interesse do Dr. Ronaldo do Valle Simões, então
vice-presidente do Banco, pela Galeria de Arte. Seu apoio foi decisivo na implantação definitiva da galeria e constituiu-se em um
dos alicerces que possibilitou sua atuação segura e dinâmica.
A presente exposição cumpre uma relevante finalidade,
homenagear o colecionador. E o faz na pessoa do maior colecionador de arte brasileira, sobretudo da arte contemporânea nacional, Gilberto Chateaubriand. Sua coleção, iniciada nos anos 50
quando adquiriu duas telas de Pancetti em Salvador, conta hoje
com mais de duas mil obras, das quais 700 são óleos. Nessas três
décadas, a visão larga e inteligente, e o gesto seguro e decidido de
Gilberto Chateaubriand fizeram dessa coleção o acervo mais representativo de nossa arte no século XX. Esta é a nona vez que ela
é exibida parcialmente ao público, incluindo uma exposição em
Lisboa e outra em Londres. Seu valor é incalculável e o próprio
colecionador costuma afirmar que ela pertence à cultura brasileira, ele é apenas o seu síndico.
Mais que isso, Gilberto Chateaubriand é o exemplo de
como a criação artística deve ser convenientemente apreciada,
preservada, fruída e estimulada, porque mostra, além da dimensão material, o elo a nível de essência entre a criação da obra pelo
artista e a sua percepção e entesouramento cultural pelo colecionador. Ao executar o retrato de Gilberto Chateaubriand, o artista
Glauco Rodrigues o coloca entre os quadros de sua coleção, re232
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presentados através de obras de José Pancetti, Cândido Portinari,
Anita Malfatti, Lazar Segall, Alberto da Veiga Guingnard, Djanira da Motta e Silva, Antonio Dias e Carlos Scliar, reproduzidos junto ao retrato tríplice do colecionador. O quadro de Scliar,
pintor bastante presente na coleção de Gilberto, foi pintado por
ele mesmo no espaço para isso reservado no quadro de Glauco
Rodrigues.
A exposição “Retrato do Colecionador na sua Coleção”
reúne o quadro de Glauco Rodrigues e as obras originais dos
artistas que tem seus quadros representados no grande retrato
de Gilberto Chateaubriand, ladeado por eles e por sua outra
paixão, os cães. Complementam a exposição os croquis e anotações feitas pelo pintor antes da execução do quadro, os livros
consultados (sobre pintores Holdein e Velásquez em que Glauco se inspirou para a concepção do quadro), dois esboços de
Scliar, abundante bibliografia e o depoimento do artista, que assim define seu trabalho: “Velásquez foi a fonte em que mais bebi
enquanto pensava como pintar o retrato de Gilberto Chateaubriand. Sou, como ele era, um pintor de corte. Não pinto favelas,
porque não me sinto apto a retratar gente que não conheço bem
– quando pinto é no sentido simbólico. Antes de começar este
meu trabalho, revi várias vezes o álbum de Velásquez que tenho
há muito tempo e me fixei particularmente em algumas reproduções como, por exemplo, as do “Retrato de Inocêncio X” e
“Felipe IV em traje de caça”. Minha intenção era fazer o retrato
de “um príncipe do Brasil de hoje”. É isto que estou fazendo”.
Por meio de sua observação e de sua interação com o
retrato do colecionador, no quadro de Glauco Rodrigues, que
intencionalmente não as reproduz com exatidão, mas sugere utilizando-se como elementos compositivos em termos plásticos e
simbólicos, o leitor dar-se-á conta da importância das exposi233
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ções temáticas e seu conteúdo no processo de enriquecimento
cultural. Poderá notar com clareza, mesmo através de uma única exposição, a importância que representa uma galeria de arte
como a Galeria BANERJ com sua programação direcionada e seu
modo didático de atuação, na difusão de arte nacional.
222

Exposição de Cezira Carpanezzi

A gravadora Cezira Carpanezzi223 está expondo seus
trabalhos na Pinacoteca do Estado de São Paulo. A mostra,
constituída por cerca de 30 xilogravuras realizadas no período
1980-1985, denomina-se “Agregação-Desagregação” e é promovida pela Secretaria de Estado e Cultura, como evento do Projeto
“Contemporâneos”, que visa mostrar ao público a produção plástica de artistas de atuação e linguagem contemporâneas. Inaugurada no último dia 20 [de fevereiro de 1986].
Natural de Piracicaba, Cezira há muito reside em São
Paulo, onde desenvolve importante trabalho gráfico, no qual a
xilogravura predomina, ao lado da gravura em metal, da litogravura e da monotipia. Atuando no campo da arte gráfica desde
1971. Cezira sucessivamente frequentou os “ateliers” de Juarez
Magno, Walter Levy, Perez Solla, José Guyer Salles, Ruddy Pozzatti e Tereza Miranda. Participou ainda, de 1971 a 1976, do curso de História da Gravura ministrado por Lívio Abramo, um dos
mais importantes gravadores brasileiros que, radicando-se no
Paraguai é hoje considerado o pai da gravura naquele país.
Cezira tem sobressaído por sua grande e efetiva participação no cenário artístico, representada por diversas exposições
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Texto publicado no Jornal de Piracicaba, na edição de 23 de fevereiro de 1986, quando a
artista se encontrava em plena atividade, com 46 anos.
223
Cezira Luzia Carpanezzi Nusdeu (1940-2001), gravurista piracicabana.
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individuais, numerosas mostras coletivas no Brasil e no exterior
e pelos importantes acervos, coleções e museus onde se acha representada.
Entretanto, mais importante que tudo isto, é a essência
da mensagem plástica contida na obra de Cezira Carpanezzi.
Diversamente de outros gravadores que usam a matriz como
simples elemento que, trabalhado, se converte em veículo de sua
linguagem plástica, Cezira toma a matriz como se fosse verdadeiro ser vivo e independente. Trabalhando com madeira de topo,
respeita suas formas, suas ranhuras, seus relevos, sua textura,
suas rachaduras, como respeitamos e aceitamos as qualidades e
limitações nossas e das pessoas que amamos.
Inicialmente essa matriz é usada num processo de descobrimento dela mesma, de suas nuances, sua textura, seu potencial gráfico. A seguir é manipulada de maneira múltipla, em
diferentes tonalidades cromáticas, criando um movimento harmônico e sutil que recria novas linguagens a partir do elemento
inicial. Mais à frente, essas matrizes são fracionadas em outros
módulos que fazem primeiramente sua dissociação e depois seu
reagrupamento num jogo de inúmeras combinações e reinvenções plásticas.
À primeira vista, poderíamos tomar esse jogo como um
processo lúdico dentro da abstração, onde a linguagem plástica se
limitaria ao equilíbrio da composição, à sutileza das harmonizações cromáticas, à delicadeza da textura, à limpeza da fatura, à coesão e uniformidade do conteúdo estético. Mas observando o trabalho da artista nos seus sucessivos períodos de criação plástica,
notamos uma dimensão mais profunda impregnando seu trabalho. Por detrás das formas aparentes existe uma outra linguagem
que busca traduzir a visão exterior e interior do mundo de Cezira.
Assim vemos as séries denominadas Urbanomegalia e
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Urbanomegalia-paisagem, enfocando o impacto exercido pela
arquitetura opressiva da grande cidade sobre a artista e a representação dessa mesma paisagem recriada. Em seguida a série
Micro-macrocosmos nos explora a dicotomia entre as grandes
formas e se compõem, entre os elementos complexos e a simplicidade de suas múltiplas faces, entre o mundo exterior e o mundo interior. Na série Agregação-desagregação, Cezira aborda a
essência da construção do mundo e seus elementos componenciais, evoluindo na direção de sua auto-interpretação através de
suas “paisagens viscerais”, onde busca, no limiar do consciente e
do inconsciente, explorar os limites do próprio corpo.
Sentimos no trabalho de Cezira Carpanezzi uma íntima
ligação entre a artista e a árvore, entre seu corpo e a madeira de
topo usada para a impressão entre a forma vegetal impressa no
papel e a emoção do ser impregnando a forma, entre a multiplicidade de recriações plásticas das matrizes e suas partes e a
exuberância da experimentação vivencial da artista. Tudo se passa como se um fio invisível ligasse criação plástica e vivência de
uma maneira tão coesa e profunda, que a observação da vida e a
fenomenologia íntima da artista se imprimissem no papel como
uma reflexão num espelho, onde um cristal mediasse a transposição de seu reflexo e de sua emoção para um código vegetal.
Esta é a razão pela qual as gravuras desta série exposta
na Pinacoteca do Estado tem a força de verdadeiros auto-retratos, onde a artista representa sua face conhecida e sua face apenas
vislumbrada.
A exposição de Cezira é apresentada por um texto de
grande profundidade crítica de Ciça França Lourenço, que capta
com marcante propriedade a dimensão da obra da artista: “(...) As
formas nascem na madeira como um disparador, porém ganham
plena vida no ato de imprimir, que se configura com uma parte
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fundamental da concepção final, recebendo sobreposição de cromatismos, e até mesmo várias matrizes num mesmo campo. Seu
pensamento criador é o da própria gravura, feito de multiplicidades e seriações. Como a vida, suas matrizes num mesmo campo.
Seu pensamento criador é o da própria gravura, feito de multiplicidades e seriações. Como a vida, suas matrizes repetem-se em
ciclos, porém, mesmo partindo de unidades semelhantes, nunca
são iguais, renovando-se em comunicação. A artista persiste no
talho da madeira, diversas alturas de relevo, bem como em novos
arranjos de suas matrizes-mães. Desvendam-se sutilezas, devido
à atenção que sabe dedicar aos detalhes, às transformações e aos
acidentes, de modo que uma matriz quebrada é assumida como
um filho com dificuldades e que deve ser amado na medida exata
– e nem mais, nem menos que os demais. (...)”.
Desnecessário que comentemos aqui a qualidade técnica do trabalho de Cezira. A seriedade do ofício, levada às últimas
consequências pela artista, torna possível que a riqueza do conteúdo simbólico de sua obra seja expressa através de igual riqueza
plástica e profundo rigor técnico, situando Cezira Carpanezzi entre os gravadores brasileiros contemporâneos de destaque.
“O Olhar Feminino”
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Fazemos uma pausa para comentar a exposição “O
Olhar Feminino”, organizada por José Maria Ferreira225, na Gale224
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Texto publicado no Jornal de Piracicaba, na edição de 16 de março de 1986.
José Maria de Carvalho Ferreira (1941-1991), biólogo, professor, escritor, jornalista, crítico de
arte, teatro e cinema, poeta e teatrólogo, nascido e falecido em Piracicaba. Formado em biologia
pela Faculdade de Rio Claro, em 1965 e pós-graduação em teatro na Universidade de Edimburgo,
na Escócia, em 1970 e na Univerdsidade da Flórida (1977-78). Teve intensa participação na
vida cultural de Piracicaba, editou o suplemento cultural “Panorama”, do Jornal de Piracicaba
(1967). Escreveu o libreto para a ópera “A Moreninha”, de Ernst Mahle, a qual só veio a ser
estreiada um ano após sua morte. A Sala n.1, do Teatro Municipal Dr. Losso Netto leva seu nome.
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ria de Arte do SESC de Piracicaba. A expressão cultural dessa exposição não nos surpreende porque estamos acostumados a ver
a qualidade dos eventos artísticos idealizados pelo crítico José
Maria Ferreira, sempre oportunos, bem pesquisados, temáticos,
preparados com capacidade e carinho estabelecidos de maneira
didática e com vistas a enriquecer culturalmente a comunidade.
Por estas mesmas razões, não temos dúvida acerca do sucesso da
mostra e, em consequência, acerca dos desdobramentos culturais
que dela resultarão.
Já havíamos anteriormente traçado um paralelo com o
que ocorria artisticamente nos grandes centros do país e, em menor escala, em Piracicaba. A participação da mulher na arte se
encaixa admiravelmente neste paralelo. Diríamos mais, Rio de
Janeiro e São Paulo também eram como que um reflexo do que
ocorria nas capitais européias e, em especial, Paris. Assim a mulher primeiramente ensaia, de modo tímido, uma participação
efetiva nas artes plásticas no impressionismo. No Brasil, isto só
começa a ocorrer mais claramente no início do século, com Angelina Agostini, Haydéa Santiago, Hilda Eisenlohr Campofiorito
e Anna Vasco, no Rio; Anita Malfatti e Tarsila do Amaral, em São
Paulo; Zina Aíta, em Belo Horizonte. A bem da verdade, no século XIX as mulheres se limitavam em geral a pequenos trabalhos
em aquarela, aprendidos nas aulas dos colégios ou aulas de pintura de “decoração” ou “passatempo”. Exemplo disto é a aquarela
com o motivo floral realizada pela Princesa Isabel (ca. 1880) e
oferecida a sua grande amiga a condessa Wilson.
Numa sociedade onde o homem governava absolutamente, a mulher era preparada para o casamento, a obediência,
as aptidões para os “deveres domésticos” e para saber anular-se
frente ao marido. Era quase impossível, nestas condições, uma
mulher revelar um talento artístico mais vigoroso, que pressupõe
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forte dose de realização pessoal e independência, a não ser vivendo num ambiente artístico. Assim, Angelina Agostini e Anita Malfatti pertenciam a famílias de artistas, Haydéa Santiago,
Hilda Eisenlohr Campofiorito e Tarsila do Amaral eram casadas
com artistas.
Em Piracicaba, comunidade interiorana, o mesmo se fazia sentir. As primeiras mulheres a se dedicarem ao desenho e à
pintura são professoras de colégios, como Justa de Mattos, Maria
José Serafim, Irmã Yvone Moretson, Ida Schalch e outras, com a
missão precípua de burilar a formação das alunas preparando-as
para o desempenho da função de esposas o mais possível prendadas. Podemos encontrar, antes disto, referências a Maria Augusta
da Costa Carvalho, irmã do Marquês de Monte Alegre, mas por
um lado acreditamos que sua obra esteja dispersa e, por outro,
talvez se aproxime do gênero a que se dedicava a princesa Isabel.
De mesma conotação, os trabalhos de Francisca de Campos Pacheco, presentes na mostra do SESC, realizados em 1895 e 1898,
portanto, aos 14 e 17 anos de idade da artista, caracterizando-se
como trabalhos da adolescência.
O grande fator de estímulo à mulher nas artes piracicabanas veio com a criação do Salão de Belas Artes de Piracicaba
e com o funcionamento dos “ateliers” de aulas de pintura de diversos artistas regionais. A participação feminina aos salões de
arte, a partir da década de 50, é bastante significativa. Poderemos
citar dezenas de nomes, como os de Nice Bittencourt da Gama
Aldrovandi, Vivienne Borelli Mendes, Cintia Alves de Albuquerque, Beatriz Andrade Algodoal, Walkyria Fabris Andia, Priscila
Goursand de Araújo, Mara de Azevedo, Lavínia Maria Pacheco
Bacchi, Cecília Cossa Barbosa, Nelly Beltrame, Maria da Glória
Soares Benedetti, Silvia Regina Chuari Bettin, Daniela Correa
de Bittencourt, Adriana Vedovelli Bottene, Janette Buffa, Luzia
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Rodrigues de Camargo, Yone Ferraz de Almeida Camargo, Celina Aguiar Godoy, Cristiane Guidotti, Nilza Aparecida Ortega
Gutierrez, Susete Thame Gutierrez, Maria Gabriela Steur Herz,
Maria Lis Pousa Godinho, Silvana Alves Ometto Kraide, Leonia
da Cruz Lima, Maria de Jesus da Silva Maria, Mayra Elena Sanglade Marchiori, Ana Maria Coelho Monteiro, Marjorie Carlini Thumson, Ivonne Stolf, Isaura Bianchi, Zilda Pereira, Maria
Nazaré Stolf, Rosany M. de Barros, Wilma Kiehl Ferraz de Arruda Cervi, Isabel Cristina Gomes Coelho, Edylma Consolmagno, Lucia Maria Pellini Cordeiro, Yvone Machado Curi, Amélia
Abrahão Elias, Maria Angela Chaddad Fagnani, Maria Stella Peixoto Ferraz, Gladys Kantowitz Ferreira, Rosa Maria de Toledo
Pizza Fusatto, Maria Elisa de Paula, Heloisa Capelletti Nogueira,
Ana Maria Holland Ometto, Denise Otero, Doroty Romero Paes,
Eulina Almeida Penna, Áurea Maria Pitta Rocha, Marilda S. Saliba, Walderez Mendes Thame Denny, Creusa Varella, Graziela
França, atuantes nos salões de arte de Piracicaba e outras cidades,
e mesmo artistas bissextas que nunca exibiram seus trabalhos,
como Hermozilla Ferraz.
Algumas mulheres, entretanto, se destacaram por transmitir sua mensagem pessoal dentro da arte, como Clemência Pizzigatti, no magistério artístico e na execução de murais, além de
dedicar-se a diversas expressões plásticas; na xilogravura Cezira
Carpenezzi e Maria Inês Trevisan; na gravura em metal, Carmem
Gutierrez; na fotografia, Maria da Graça Aguiar, Beth Betting,
Heloisa Cobra; na escultura, Elaine Parra; na pintura, Maria de
Lourdes do Amaral Faccio, Nancy Motta e Luisa Sichi. Algumas
destas artistas são estreantes, outras exercem diversas técnicas de
trabalho artístico, como a gravadora Cezira Carpanezzi, que apresenta nesta exposição diversos desenhos de grande qualidade.
Mas sobre todas as mulheres artistas de Piracicaba paira
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uma sombra-mãe, o trabalho pioneiro de Ida Schalch que foi a
primeira a exercer a arte pela arte e a dedicar-se com profundidade a filtrar seu mundo interior e exterior através de seus pincéis.
Foi das primeiras mulheres a participar ativamente do Salão Nacional de Belas Artes, a partir de 1916, ali obtendo mais de uma
premiação. A ela é dedicada merecidamente esta exposição que
revela, em suas obras, a solidão da artista, permitindo vislumbrar
a solidão de tantas mulheres artistas a quem nunca foi dado insinuar na tela sua marginalização no cenário da arte, induzidas
que foram a limitar-se à representação de flores e outros motivos
decorativos, afogando sua mensagem pessoal.
Ao mesmo tempo que um trabalho focalizando a participação artística da mulher na arte piracicabana se faz necessário,
ele só poderá ser levado a efeito de modo efetivo após um estudo
sério sobre esta criatura especial, Ida Schalch. Em seu auto-retrato,
a artista consegue falar mais alto do que tudo que possamos dizer
sobre a mulher piracicabana em suas limitações sociais e artísticas da época. Em um simples quadro, uma criatura encerrada em
uma escola, cerceada em sua expressão humana, adaptada às limitações impostas por um papel de certo modo secundário, consegue se fazer imortal. Por isso, quando se falar da mulher na arte
desta região, as duas primeiras palavras serão sempre Ida Schalch.
Mostra de arte Ingênua e Primitiva no Sesc de Piracicaba

226

Inaugurada no último dia 6 [de junho de 1986], a Mostra Nacional de Arte Ingênua e Primitiva, organizada pelo crítico
José Maria Ferreira no SESC de Piracicaba, como parte do projeto cultural “Cenas da Cultura Caipira”, brinda Piracicaba com
226

Texto publicado no Jornal de Piracicaba, na edição de 08 de junho de 1986.
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uma abordagem cultural nova para a cidade no domínio plástico.
Acostumada desde os primórdios da arte local com a prática de
um realismo de teor ingênuo, erudito ou místico, com grande
preponderância do realismo erudito, Piracicaba raras vezes tem
tido a oportunidade de apreciar manifestações artísticas espontâneas ingênuas ou primitivas (ou em um único termo “ínsitas”,
do latim insitus – inato, ingênuo, natural instintivo) não relacionadas com o paisagismo.
O único exemplo de pintura puramente ingênua em Piracicaba nos parece ser a atuação de um artista recente, Ciro de
Oliveira227. Apesar do breve tempo empregado para a organização do evento, a Mostra Nacional de Arte Ingênua e Primitiva
cumpriu sua finalidade, reunindo artistas das mais distintas regiões do país, enriquecendo a exposição com diversas dezenas de
obras atualmente expostas no SESC.
No último dia 1º de junho [de 1986], uma comissão
composta pelo artista e professor de arte Ermelindo Nardin
(UNICAMP), pela artista e professora de arte Clemência Pizzigatti (UFSCAR) e por nós, reuniu-se para selecionar as obras merecedoras dos prêmios de aquisição, cartões de prata e referências
especiais. Os prêmios aquisitivos foram atribuídos a João Pereira de Oliveira (Manaus – AM), com as obras “Sobrevivência” e
“Jaspiim e Filhotes”; a Elisa Gonçalves de Mello (São Paulo –SP),
com as obras “Festa de São João” e “Festa de Sto. Antonio”; A
Sônnya (Sônia Maria Pacheco de Paula, São Paulo - SP), com “Lavoura de Café” e a Isa Galindo (João Pessoa- PB), com a obra “São
João na Roça”. Os cartões de Prata, em número de 3, foram con227

Ciro de Oliveira e Silva (1948-), artista piracicabano, marcado pelo estilo naïf (ou “ingênuo”),
explorando temas como festas juninas, congadas, festa do Divino entre outras do folclore.
Participou de várias mostras de arte contemporânea e naïf. Na época da publicação desse
texto, o pintor contava então com 37 anos.
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cedidos a José Vieira Madalena (Santana do Parnaíba – SP), pelo
conjunto de obras, a Luiz Cassemiro de Oliveira (Osasco – SP),
pelo conjunto de obras apresentadas, e a Ciro de Oliveira (Piracicaba – SP), pelo quadro “Nossa Senhora dos Prazeres descendo o
rio Piracicaba”. Mereceu Referência Especial o artista O. S. Bezerra, de São Paulo, pelo conjunto da obra apresentada.
Chamou-nos a atenção especialmente a qualidade da
obra de dois artistas, João Pereira de Oliveira, de Manaus, e Elisa
Gonçalves de Mello, de São Paulo, a ponto de termos decidido
pela aquisição das duas obras representativas de cada um desses
artistas, para o acervo do SESC. A inventividade de João Pereira
de Oliveira nos quadros “Sobrevivência” e “Jaspiim e Filhotes”,
aliada a uma fatura espontânea e limpa, a uma concepção instintivamente harmônica, a um despojamento de artifícios num
trabalho rico de regionalismo de detalhes e de lirismo, situam o
artista entre os importantes pintores da atualidade.
O trabalho apresentado por Elisa Gonçalves de Mello
exibe uma fatura própria, integrando perfeitamente e com espontaneidade os elementos compositivos de um tema rico de
forma e cor, de forte conteúdo folclórico e poético. Apesar de
abordar temas comuns, como “Festa de São João” e “Festa de Santo Antonio”, a artista consegue impregná-los de uma atmosfera
tão lírica e tão própria, que salta aos olhos sua grande qualidade.
Não poderíamos discorrer sobre todos os quadros constantes dessa interessante promoção do SESC – Piracicaba, sob
pena de nos estendermos demasiado, mas gostaríamos ainda de
comentar o quadro “Nossa Senhora dos Prazeres descendo o Rio
Piracicaba”, de autoria do artista conterrâneo Ciro de Oliveira.
Dedicado a pintar as lendas de nossa cidade, como a Inhala Seca,
a da Cobra Grande do Rio Piracicaba, da Donzela do Salto, dos
Anjos que protegem a Cidade, das almas dos Pescadores afoga243
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dos no rio Piracicaba, do Pescador Misterioso do rio Corumbataí
e outras, este pintor, que o colecionador piracicabano ainda não
descobriu na justa medida, focaliza neste quadro a primeira lenda
(certamente inventada) de Piracicaba. A padroeira da povoação
era Nossa Senhora dos Prazeres, fato que nunca agradou muito
ao capitão-povoador Antonio Correa Barbosa, que preferiria ver
como padroeiro o santo de seu nome. Fez então, ao que parece,
desaparecer da igreja a imagem de Nossa Senhora dos Prazeres, e
depois, fez vir à povoação uma imagem de Santo Antonio, o atual
padroeiro de Piracicaba.
O SESC – Piracicaba está de parabéns por essa importante mostra, cuja alta qualidade tem a mão experiente e capaz
de José Maria Ferreira. Mas queremos ainda ampliar nossas congratulações a essa instituição, pois já há longo tempo que o SESC
tem atuado como verdadeiro mecenas artístico em todo o país,
incentivando eficazmente a produção cultural brasileira. Esperamos que a grande afluência do público piracicabano corresponda
à importância desta mostra de arte ingênua que ora enriquece a
programação cultural local.
Ciro de Oliveira

228

Durante a Mostra Nacional de Arte Ingênua e Primitiva
no SESC – Piracicaba, faz-se oportuna a abordagem da obra do
artista piracicabano Ciro de Oliveira, indubitavelmente o mais
autêntico e destacado pintor ingênuo da região.
O trabalho de Ciro de Oliveira apareceu pela primeira
vez no II Salão Piracicabano de Arte Infanto Juvenil (1965)229,
228
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Texto publicado no Jornal de Piracicaba, na edição de 15 de junho de 1986.
O artista contava com 17 anos na época.
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onde chamou a atenção por sua originalidade e mereceu uma
menção honrosa. No período de 1970-1972, Ciro voltou a expor no II, IV e V Salões de Arte Contemporânea de Piracicaba
e na Exposição “A Evolução da Paisagem Urbana de Piracicaba”.
A seguir, houve um silêncio por parte do artista, sem que isso
tivesse representado a interrupção de seu trabalho. Quando, em
1980, tomamos conhecimento de sua obra por meio de Clemência Pizzigatti, sua descobridora e primeira incentivadora, Ciro já
apresentava um trabalho plástico de grande força e notável particularidade de estilo. Não era “um pintor ingênuo a mais”, trazia
uma contribuição própria e uma temática regional, até mesmo
muito marcada por lendas e tradições piracicabanas.
Em 1980 expôs individualmente pela primeira vez no
Centro de Artes Plásticas da Associação Paulista de Medicina
(Casa do Médico de Piracicaba), apresentado por Clemência Pizzigatti: “Ciro comunica hoje suas válidas expressões remanescentes da infância. Sua obra é a lembrança do que tem significado,
valor e fantasia, de uma infância de quem já nasceu artista. As lendas (que o pai contava), os folguedos, o parque, o carnaval, numa
interpretação panteísta de conceitos do fantástico, que é altamente original, em sua visão ingênua e primitiva intocadas. Sua pintura retrata o menino que questiona fantasias e vive desta fantasia. Esta não o incomoda, pelo contrário, é vivenciada com amor,
carinho e devaneio. Trata os temas como sua necessidade primeira, o mundo real ou imaginário é o mesmo de ontem e de hoje”.
Outras exposições individuais se sucederiam, como a
realizada na Galeria Colombo e outra em São Carlos, e ainda a
exposição coletiva de inauguração da Galeria do Hotel Nacional
do Rio de Janeiro. Talvez pelo fato de Piracicaba ter desenvolvido
uma predileção marcada pela arte erudita, a ingenuidade da arte
de Ciro não chegava a tocar intensamente a sensibilidade da po245
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pulação local e dos colecionadores piracicabanos, da mesma maneira que não eram valorizadas as pequenas esculturas em barro
de Laureano Dorta.
É provável que até alguns anos atrás, se o próprio Henri
Rousseau230, o mais importante pintor de cuja obra esse gênero
de pintura passou a ser apreciado no mundo, um dia tivesse sua
obra mostrada em Piracicaba, também não faria grande sucesso. A abertura cultural em relação às artes plásticas é um fato
recente, em Piracicaba. Progressivamente a comunidade se dá
conta de um grande manancial de expressão artística e cultural
se expandindo de forma pluralista e rompendo os cerceamentos
de uma visão estreita e imposta. Não se trata de negar o valor da
manifestação artística tradicional que a cidade assistia, mas de
mostrar que essa não era a única, porque o próprio ser humano
não possui um padrão rígido de expressão.
Assim, a arte de Ciro vem mostrar uma visão da realidade filtrada, por um cristal distinto, como se os olhos de uma
criança se recusassem, ao passar do tempo, mudar a percepção
visual de seu mundo simples, fantasioso, criativo, mágico e indefeso. A porta do mundo de Ciro é a infância. Através de transfigurações desses momentos ele revive os brinquedos, as fantasias,
os jogos, as festas e, em seguida, a magia das estórias, o mistério
das lendas, todo aquele clima sobrenatural que nós um dia conhecemos pela boca de nossas avós, cujos personagens nos fascinavam, e às vezes nos metiam medo e nos tiravam o sono.
O que nos mete medo e nos tira o sono hoje é o mundo
real com suas dificuldades, suas arapucas, sua violência, seus per230
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calços, seu dia-a-dia cruel e frio. Aí a volta à infância se faz tão
fácil e tranqüila como se houvesse sido a melhor época da vida.
Não podemos afirmar que esta tenha sido a trajetória de Ciro. Ele
nos parece, antes, nunca ter deixado os sonhos da infância. Sua
alma é ingênua, e ingenuidade não se recupera. Seu coração não
tem maldade, e maldade não se lava.
A temática de Ciro de Oliveira é voltada principalmente
para o mágico, seja ele constituído de reminiscências da infância,
de jogos e folguedos, parques de diversão, estórias fantásticas,
lendas e santos ou mesmo qualquer temática, em seguida, impregnada por seus pincéis, de um clima de mágica ou fantasia.
Chamam sobretudo a atenção os quadros em que o artista retrata
lendas locais e regionais, ou mesmo lendas brasileiras como a do
“Negrinho do Pastoreio”, a lenda do “Menino Dourado” que vive
nas águas do rio S. Francisco, a de “Macunaíma”.
Algumas lendas são profundamente piracicabanas,
como a do “Pescador Misterioso” que aparece e desaparece no
rio Corumbataí, a da “Virgem Silvestre” que vivia nas matas
de Piracicaba na época da fundação da cidade e a da “Inhala
Seca”, alma penada de uma mulher que morreu sem cumprir a
promessa de ir a Pirapora e assombra à noite os cavaleiros pedindo carona na estrada do Morro do Enxofre. A temática
com estórias religiosas está aqui representada pelos quadros
“São Francisco e a Onça” e “O Milagre dos Peixes”. Outras estórias, Ciro as tira Deus sabe lá de onde, como o excelente trabalho “A Virgem Encantada”, atualmente exposto na Mostra
Nacional de Arte Ingênua e Primitiva do SESC – Piracicaba.

Henri Julien Félix Rousseau (1844-1910), pintor pós-impressionista francês que iniciou a técnica
naïf de pintura. Foi ridicularizado toda sua vida pelos críticos, mas ganhou reconhecimento
após sua morte pela excepcional qualidade técnica e artística de seu trabalho. Hoje é
reconhecido como um dos mais importantes pintores franceses, tendo influenciado uma série
de gerações de pintores modernistas.
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O universo indígena revisitado

No próximo dia 06 de novembro [de 1986], inaugurará
sua mostra individual de pintura na Galeria de Arte do SESC –
Piracicaba, a artista Astrid Salles232, piracicabana por nascimento, está há muito radicada em São Paulo, onde desenvolve significativa atuação nas artes plásticas da capital.
A exposição de Astrid se reveste de grande importância
para a comunidade piracicabana, não só pela qualidade de sua
pintura e a pertinência de sua temática neste momento da história brasileira, mas ainda pelo fato de tratar-se de uma artista
oriunda de Piracicaba e que a ela volta para mostrar, depois de
anos de vivência e pesquisa plástica, os caminhos descobertos
além das fronteiras da terra natal. Numa época em que as distâncias se encurtam e as condições de vida facilitam as mudanças em
múltiplos aspectos, vemos também a família artística piracicabana, rompendo os limites físicos de seu antigo território, espalhar
seus membros por diferentes regiões do país onde, apesar do enfraquecimento de suas raízes geográficas, ostentam intactas suas
raízes históricas e as bases de sua formação cultural e artística.
Lembramos, assim, artistas piracicabanos vivendo e
atuando na cidade de São Paulo, como Nelson Nóbrega, Cezira
Carpanezzi, Carmem Gutierrez, Astrid Salles, outros vivendo em
Piracicaba, mas com intensa atuação na capital do Estado, como
Pacheco Ferraz e Ermelindo Nardin e tantos outros artistas plásticos, músicos, escritores, teatrólogos e atores que, dispersos pelo
Brasil, representam a contribuição da cultura piracicabana inse231
232

Texto publicado no Jornal de Piracicaba, na edição de 02 de novembro de 1986.
Astrid Maria Salles Dias Furtado (1941-), artista piracicabana radicada em São Paulo. Seu
trabalho é conhecido por valer-se de texturas que originam superfícies irregulares em suas telas.
Ela trabalha com elementos naturais, como areia, fibras de coco, cordas etc. Diplomou-se em
Artes Plásticas pela FAAP-SP e desde 1998, cinco telas suas estão expostas em Nova York.
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rida nos mais diversos domínios da cultura nacional, trabalhando afastados de sua origem mas a ela ligados por um vigoroso
sentimento de piracicabanidade.
Nesta diáspora, o aprofundamento empreendido por estes “oriundi” da comunidade piracicabana, cedo ou tarde volta a
ela e, unido à experimentação cultural e artística dos que ali permaneceram, progressivamente a enriquece. É o caso do percurso
plástico de Astrid Salles que, em breve viagem de volta, traz uma
contribuição à sua comunidade de origem.
Num tempo em que nos conscientizamos da necessidade
de uma cultura nacional, unindo um povo formado de tão diversas etnias, a pintura de Astrid Salles empreende uma viagem em
busca das origens artísticas dos primeiros brasileiros. Longe de se
constituir numa abordagem folclórica ou ingênua da arte indígena, a busca de Astrid é antes de tudo uma revisitação da essência
estética que norteou as primeiras civilizações de nosso país em
sua criação plástica e suas manifestações na ornamentação corporal, na ritualística, na decoração dos utensílios de caça, de lazer ou
mesmo da vida doméstica.
A artista se lança num movimento exatamente inverso ao do índio que progressivamente descobre, com seus olhos,
o universo desenvolvido que o alcança. Fornecendo uma dimensão nova, com mais progresso, mais tecnologia, mais ciência, muitas vezes esta dimensão é ao mesmo tempo tão densa
que, nesse mergulho cultural realizado pelo indígena, ele vem
a perder parte de sua cultura original. Astrid perfaz o caminho
de volta, descobrindo a arte indígena com seus olhos eruditos,
sem abrir mão de sua própria cultura e sem destruir com ela a
cultura do índio. Procura absorver a plasticidade desse outro
universo, mais rudimentar certamente, mas em outros aspectos
mais livre, mais vigoroso, mais humano e menos corrompido.
249
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Revisitando a alma da arte indígena, Astrid o faz por
meio de uma abordagem plástica impregnada de musicalidade,
fruto dos longos anos que dedicou ao exercício da música, como
trompista. Seus elementos compositivos se apresentam na tela
munidos do que chamaríamos de ressonâncias plásticas. Estas,
representadas pela repetição ordenada dos elementos em busca
de diferentes acordes estéticos, combinam-se entre si e produzem
como que uma música peculiar a cada uma das diversas nações
índias que a artista percorre com seus pincéis. Neste movimento,
a arte de Astrid cresce cada dia, descobrindo novas formas, novas
combinações cromáticas, novos elementos compositivos e novos
símbolos, na verdade redescobrindo um mundo quase perdido e
que surge recuperado, porque chave do conhecimento de nosso
passado e da interpretação de nossa própria formação enquanto
povo brasileiro.
Em sua viagem a artista envereda, sem o saber, por um
caminho sem volta, como é sem volta o caminho do índio que se
aproxima de nossa civilização. Mas percorrendo a trilha insondável de sua aculturação nos valores estéticos indígenas, Astrid certamente nos fornecerá um cristal mágico por onde poderemos
mergulhar numa dimensão de riqueza inimaginável, um filtro
que nos fará deixar de lado a imagem caricata que conhecíamos
do universo indígena para finalmente desvendar o seu mistério.
Os quadros de Astrid falam por si em sua beleza, uniformidade, temática, qualidade técnica e sua atmosfera especial. O colecionador piracicabano não terá dificuldade em avaliar a importância da forma plástica e da mensagem cultural contidas nessas telas.
Consequentemente se dará conta da arte de Astrid à sua coleção,
para que a mesma seja efetivamente representativa da arte regional.
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Alberto Thomazzi (1922-1986)

Piracicaba entristeceu-se no último dia 1º de novembro
[de 1986] com o falecimento de um dos mais tradicionais expoentes de sua pintura, Alberto Thomazzi. Pertencente à família
de artistas, como seu pai Mário Thomazzi (com importante obra
de documentação urbana local no início do século e seus tios
João e Ernesto Thomazzi). Alberto distinguiu-se por um interesse profundo pela preservação dos valores artísticos do passado e
daqueles hoje atingidos pela destruição causada pelo progresso
mal direcionado e executado sem escrúpulos.
Iniciando-se cedo na pintura, o pintor exerceu sua arte
em perfeita conformidade com sua opção de vida. Professor, antiquário, historiador234, pesquisador fascinado pelo barroco e pela
história de sua região, restaurador, Thomazzi não podia deixar de
focalizar preponderantemente em seu trabalho plástico fachadas e
interiores de igrejas barrocas de Itu, Parati e Ouro Preto; cenas históricas piracicabanas como a “Mudança da Povoação” (atualmente do Museu Prudente Moraes); paisagens de trechos ainda não
alcançados pelo progresso como recantos rurais só acessíveis por
acanhadas estradas de terra; tantas edificações hoje já desaparecidas, como o antigo Mirante e seus jardins, retratos de personagens
piracicabanos235, vivos e falecidos, gente do povo, políticos, vultos
proeminentes; e finalmente, a eterna poesia da antiga Rua do Porto, o encanto de suas casas de pescadores, o salto do rio Piracicaba,
233

Texto publicado no Jornal de Piracicaba, na edição de 09 de novembro de 1986.
“Trabalhou inicialmente como desenhista concursado da ESALQ (1944-48). Formado como
professor normalista, lecionou na zona rural, lecionou pintura (1973-1986) e publicou
numerosos artigos sobre temas históricos piracicabanos. Além de artista plástico e educador,
dedicou-se igualmente à decoração e à museologia.” (Pfromm Netto, Samuel: “Dicionário dos
Piracicabanos”, Editoras PNA/ IHGP; Piracicaba: 2013, p. 531).
235
É deste pintor o conhecido retrato de Fortunato Losso Netto (1910-1985), com sua máquina
de escrever, pintado em 1984.
234
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o ir e vir dos barcos pescando, o entardecer nostálgico no rio com
embarcações ancoradas às margens, estas sim preservadas pela fúria das águas nas enchentes periódicas que rejeitam e destroem as
tentativas de modernização de seus limites.
Vemos em Alberto Thomazzi uma preocupação persistente em documentar a beleza do meio circundante, orientada
pelo temor de que a destruição exercida pelo tempo possa apagar imagens ainda não fixadas pela emoção dos artistas. Por isso,
cada quadro de Alberto Thomazzi é o retrato de um momento
em perigo de esfumar-se na noite do esquecimento.
Nesse seu trabalho notável de preservar as formas, a vida
e a história, o artista desenvolveu um senso de observação e uma
pesquisa admiráveis. Não só são fixados com exatidão os elementos da vida real, contemporânea. Em suas composições envolvendo o registro recriado de cenas históricas o pintor fez uso
de objetos de época, arcabuzes, trabucos, sabres, baús, imaginária
religiosa, enfim, peças de sua extraordinária coleção ou de outros
acervos, e os integrou a essas cenas que, pintadas com rigoroso
estudo também das vestimentas de seu tempo, se constituem em
documento válido da atmosfera de seu momento.
Seduzido pelo passado, e sobretudo pelo barroco, o artista não se limitou a pintar os horizontes de sua cidade. Em suas
andanças pictóricas retratou paisagens de Tietê, Itapetininga,
Sant’Ana do Parnaíba, Itu, Porto Feliz, Parati, Ouro Preto, Rio de
Janeiro, com especial interesse pelas edificações históricas e pelas
paisagens rurais apenas tocadas pela mão do homem, fruídas mas
não descaracterizadas.
Não podemos esquecer sua atuação marcante como museólogo, pesquisador, historiador e ainda como professor, e sua
grande contribuição, junto ao Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico, ao estudo, ao estabelecimento e mesmo à correção
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dos informes definitivos relacionados à história de Piracicaba.
Alberto Thomazzi pertence a uma geração de artistas
que pouco a pouco desaparece, após um trabalho intenso que
situou com glória a cidade de Piracicaba e o que chamamos de
“O Realismo Naturalista da Escola de Piracicaba” no cenário da
arte de São Paulo e do país. Foram pintores com formação esmerada, apesar das dificuldades, com dedicação exemplar ao ofício
pictórico, com alma de artistas e aquecidos pela febre incurável
dos pincéis. Nomes que vivem em suas obras como Miguel Dutra, Mário Thomazzi, Joaquim de Mattos, Ida Schalch, João de
Oliveira, Joaquim Dutra, Octávio Prates; como João, Alípio, Pádua e Archimedes Dutra, como João Adamoli, Hugo Benedetti,
Faustino de Souza, como o grande frei Paulo de Sorocaba; como
hoje Alberto Thomazzi, que empreende sua viagem e nos deixa
seus quadros.
Poucos são os artistas desta geração piracicabana com
quem temos ainda o privilégio de conviver, como Manoel Rodrigues Lourenço, Antonio Pacheco Ferraz, Álvaro Paulo Sêga,
Renato Wagner e outros. Talvez pelo relativo isolamento deste
grupo de pintores, de certo modo avesso, em parte, às mudanças
trazidas pela arte contemporânea, a “Escola de Piracicaba”, dedicando-se exclusivamente ao paisagismo e ao realismo naturalista,
não deixou quase sucessores. O movimento de arte contemporânea na região se implantou de maneira antagônica ao precedente
e muitos dos artistas que daí surgiram não se impressionaram
com a força da temática regional.
Hoje, passados esses anos de tantas polêmicas, competições, disputas até acirradas entre grupos das diversas correntes da arte piracicabana, é imperativa uma reflexão analisando a contribuição de cada um dos artistas da região à formação do tesouro artístico e cultural de nossa cidade. E, entre
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todos eles, hoje nos fala a obra deste querido artista da cidade
Alberto Thomazzi, que soube criar seu espaço e alargar suas
fronteiras, brindando Piracicaba e a comunidade piracicabana, com os frutos de seu talento, seu amor e sua dedicação.
236

Exposição de Pacheco Ferraz

Há muito tempo falávamos da necessidade premente de
uma grande exposição da obra de Antonio Pacheco Ferraz, que
pudesse pela sua representatividade, sua abrangência e sua expressão numérica, mostrar a importância do trabalho deste artista
tão peculiar, tão piracicabano e ao mesmo tempo tão universal,
com uma pintura tão dentro da observância da qualidade e igualmente questionadora de suas regras, seus materiais, suas formas
de manifestação.
Pacheco Ferraz é um artista marcado pela inquietude
que come os artistas por dentro, impulsiona seus gestos, dirige
seus passos, atiça-lhes a emoção, mergulha-os naquela loucura
incompreensível para as pessoas comuns para que faz parte do
dia-a-dia dos gênios. Não nos é nem um pouco difícil apreciar
em Pacheco Ferraz, no seu caminhar apressado, sua agitação,
no brilho irrequieto dos olhos, na agilidade mental, na imprevisibilidade, no gosto pelo excêntrico, naquela angústia que só
cessa diante da tela que está pintando, essa maravilhosa espécie
de loucura que acabamos de nomear. A necessidade contínua e
premente de criar o faz pintar sobre múltiplos materiais, sobre o
verso de telas já pintadas ou mesmo repintar quadros anteriormente realizados. Em seu ateliê, cuja visita equivale a uma grande
aula focalizando a arte e o verdadeiro artista, Pacheco é incansá-
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vel, como é incansável um menino em seus oitenta anos237.
Arrasta cavaletes, pendura grandes telas, prepara materiais, arruma estantes cheias de quadros ou os retira um por um
para mostrar ao visitante. Ao apresentar cada tela ao espectador,
o artista revive a emoção, descreve o quadro, cita passagens divertidas, conta estórias. E o tema por ele pintado, há pouco como
que dormindo na estante, revive, ganha cores, vida própria. Pacheco Ferraz não envelheceu. Tenho certeza de que quando se
encontrar com a morte, vai acusá-la de vir buscá-lo no auge da
juventude. Essa juventude eterna que é um sinal da perenidade
da arte apesar de nós, seres humanos, sermos tão efêmeros, fugazes e transitórios.
Antonio Pacheco Ferraz iniciou-se cedo no desenho e
na pintura, como o mostram os álbuns contendo os desenhos colecionados por sua mãe desde que o artista tinha sete anos de idade. Em seus estudos na França, para onde foi mandado após as
primeiras lições que teve de Joaquim Dutra, Pacheco viveu anos
de efetivo aprendizado e grande atividade, freqüentando as academias Julien, Grande Chaumière e Colarossi, além de freqüentar a Escola de Belas Artes de Paris, seguindo o curso de figura
e composição do mestre impressionista da Bretanha, Lucien Simon. Estudou o retrato e a pintura da figura com Émile Renard, e
teve ainda como mestres os irmãos Albert e Pierre Laurens.
Em 1928 já figurava no “Salon des Artistes Français”
com seu auto-retrato aos 24 anos, pintado sob luz artificial e reproduzido em clichê no catálogo do salão. Este trabalho é de tal
qualidade que não lhe vemos outro destino senão o de integrar
no futuro o acervo do Museu Nacional de Belas Artes. Em 1929,
237
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Texto publicado no Jornal de Piracicaba, na edição de 30 de novembro de 1986.
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Na época da publicação deste texto, o pintor Pacheco Ferraz, em verdade, contava já com seus
82 anos. Pacheco virá a falecer vinte anos depois, com quase 102 anos, em 22 de junho de 2006.
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volta a expor no “Salon” e recebe elogios do grande crítico Raymond Cogniat. Antes de voltar ao Brasil ainda percorre toda a
Bretanha, com seus colegas de ateliê, Alberto Valença e Pelayo,
registrando sua emoção nos inúmeros quadros focalizando marinhas, barcos, pescadores e tipos bretões. Esta mesma viagem o
artista refaria quarenta anos mais tarde, revivendo os arroubos
do passado e pintando novas telas.
De volta ao Brasil em 1930, Pacheco Ferraz nunca diminuiu seu ritmo intenso de trabalho. São muitas centenas de telas
retratando paisagens da Casa-branca (SP), São Paulo, Piracicaba
e sua Rua do Porto, Ouro Preto, Parati; figuras e retratos; temas
religiosos; experimentações em “rassemblage”238 de diversos materiais e sucatas, que o destacaram na XIV Bienal Internacional
de São Paulo.
Depois de longo tempo vivendo na capital do Estado,
embora sempre atuante também em Piracicaba e seus salões de
arte, o artista volta a residir na cidade natal. Essa sua volta é um
privilégio, porque a convivência com Pacheco Ferraz é enriquecedora, o contato com sua obra nos transmite a beleza na forma
da inquietação criadora que deste pintor um dos mais importantes representantes da vertente erudita do Realismo Naturalista da
Escola de Piracicaba.
A exposição de Antonio Pacheco Ferraz promovida pela
Ação Cultural do Município de Piracicaba constitui-se numa visita obrigatória para todos aqueles que prezam a arte e a cultura. Através das cores fortes, do fovismo e até mesmo de certo
gestualismo da pintura deste artista, o espectador pôde refazer
238

Aqui o escritor faz um neologismo de um substantivo (por isso entre aspas) a partir do
verbo francês rassembler, cujo significado é: “reunir, amontoar, juntar, compor, reconstruir,
empilhar, colecionar, compilar, acumular”. Assim, a palavra significaria a técnica usada pelo
pintor em sua arte.
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a trajetória de sua contínua e multiforme emoção. E quando Pacheco Ferraz estiver por perto, ninguém se iniba em buscar sua
companhia, em visitar seu ateliê. O artista o guiará numa viagem
mágica por um mundo já quase desaparecido onde hoje poucos
tem a sorte, direi mesmo a graça, de penetrar.
Destacam-se na pintura de Pacheco Ferraz a cuidadosa
elaboração da composição, o uso de múltiplos elementos formais
sem ferir o equilíbrio compositivo, a difícil harmonia obtida entre cores forte e vibrantes, num cromatismo exacerbado mas perfeitamente dominado. É a emoção, apenas controlada, em cada
forma, em cada tom, em cada pincelada.
239

Exposição de aquarelas de Luiz Gobeth

A alma de Piracicaba vagueia pelas aquarelas de Luiz
Gobeth, cantando o que resta da natureza agreste ou apenas tocada com respeito pelo homem, soprando a neblina das manhãs no
salto ou na curva do rio, escondendo-se nas sombras das árvores
pendidas sobre a água, chorando a paisagem que vai morrer amanhã. Vai morrer sim, porque há décadas que a morte anda solta em
Piracicaba, e vai matando aos poucos a beleza que inspirou cantadores, poetas, pintores, que envolveu e agasalhou sempre o coração de quantas gerações! Já matou tanto... Matou as águas do rio,
matou o bosque do Mirante, o bosque da Beira-Rio, a Rua do Porto... Matou o Porto do Morato, o Morro do Enxofre, a Inhala Seca...
A alma de Piracicaba se esconde nas aquarelas de Gobeth como um sopro de brisa, esgueirando-se por entre a luz medida e o frescor das sombras, por entre manchas e transparências,
239

Texto não publicado, escrito e enviado ao pintor em 27 de outubro de 1989, por ocasião de
uma exposição de suas aquarelas na cidade de Piracicaba-SP.
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correndo livre como a tinta molhada por sobre o papel.
As aquarelas de Gobeth têm muito mais que a simples representação da paisagem. A transposição do motivo para o papel é medida por um filtro quase mágico que
vai desnudando a natureza do supérfluo, suavizando contornos, esfumando traços, vaporizando cores, até liberar
sua alma do corpo e reduzi-la à leveza do imponderável.
Com o olho atento, o pintor fixa e equilibra a terra e o verde, as águas e os céus. Viajando além das fronteiras de Piracicaba,
capta o espírito de outros lugares, registra serras, interiores, a simplicidade dos rios, a grandiosidade do mar. Mas sempre refletidos
através do mesmo cristal da transfiguração realizada pelo artista.
Sentimos no trabalho de Gobeth a seriedade do ofício
pictórico, a constância no aprimoramento através do exercício
religioso das tintas e dos pincéis. Vemos, a cada tempo, aumentar
o rigor técnico, enriquecer-se a síntese, depurarem-se as cores,
moderar-se a luz. Chamam-nos a atenção a excelência da composição, o equilíbrio de tons e valores, o domínio perfeito do claro-escuro, a limpeza da fatura, a transparência das cores, a leveza
do pincel deslizando como o vento por sobre o capinzal.
Vagueia, nas aquarelas de Gobeth, a alma de Piracicaba
procurando seu rosto.
João Adamoli – Perfil Biográfico
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Adamoli nasceu em 1911, numa cidade que artisticamente respirava a tradição acadêmica de Almeida Junior. Nenhuma aragem contemporânea havia soprado na arte piracica240

Texto do Autor não publicado, provavelmente escrito para catálogo de exposição. Data
provável: 1980/1981.
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bana até 1930, quando Adamoli começou a frequentar o atelier
de Frei Paulo de Sorocaba (1873-1955). Santo professor e artista,
que nunca impingiu a seus alunos feixes de regras que lhes afogassem a criação! Bem ao contrário, na sua simplicidade e despojamento franciscanos, deu-lhes juntamente com os ensinamentos, pincéis, tintas e telas, numa liberdade ampla de buscar seus
próprios caminhos.
Na primeira parte dos anos trinta, Adamoli se ocupa da
decoração de igrejas, pinturas a têmpera e afrescos, desenhos e
óleos, algumas paisagens de Piracicaba. Contava o artista que,
algumas vezes, pintara essas impressões escondido no mato, para
escapar à curiosidade e ao espanto popular. A partir de 1935 já se
sente em sua pintura a necessidade de pinceladas mais largas, de
liberdade maior na fatura, da exuberância da cor e da impulsividade do gesto.
Isto se acentua à medida que termina a década e em
1941, quando João Chiarini organiza 53 trabalhos seus numa
primeira individual no Colégio Piracicabano (hoje Universidade
Metodista de Piracicaba - UNIMEP), o desrespeito de Adamoli
pelos cânones acadêmicos e pelas receitas de pintura acirra as
polêmicas de críticos e de artistas, fazendo com que a maior parte
da população culturalmente ativa da cidade visite a exposição.
Estava marcado o início da pintura moderna piracicabana.
A primazia da criação sobre a técnica em seus trabalhos,
não lhe seria nunca perdoada pelo academicismo reinante, que
veria sempre na busca de caminhos de Adamoli, um desvio da
“boa pintura”. A natureza na região é exuberante, e a indústria familiar de barcos e de extração de areia e calcário do rio Piracicaba lhe possibilitariam não só a subsistência mas principalmente o
refúgio num meio ecologicamente preservado e longe do mexerico citadino. Lá mergulharia o artista na paisagem, tanto mais sua
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confidente quanto maior o ostracismo imposto pelo meio artístico local, onde não faltava quem se referisse a ele como “borrador
de telas”, que afirmasse que “comia tintas”.
Até 1967 o artista permanece quase escondido, não fossem suas participações em algumas mostras oficiais, entre elas o
Salão Paulista de Belas Artes e mais ainda o Salão Piracicabano
de Belas Artes. Aí, não raras vezes, teria quadros seus recusados
ou aceitos “de favor”, a despeito do profundo interesse já manifestado desde 1941 pela sua obra por críticos da envergadura de
Almeida Fisher, Antonio Osvaldo Ferraz e Sérgio Milliet, que o
viam traçar caminhos novos dentro da arte brasileira. Em 1967
Adamoli expõe em Sala Especial no I Salão de Arte Contemporânea de Piracicaba, organizado por Ermelindo Nardin, e recebe a
grande homenagem como primeiro pintor moderno e pioneiro da
renovação artística da região.
O artista prossegue sua trajetória evolutiva imperturbável dentro de sua modéstia, humildade e recato, somente atento
à resolução de seus conflitos estéticos interiores, que o levam progressivamente a acrescentar novas dimensões à sua arte. Nela, a
paisagem piracicabana é uma constante, e Adamoli cada vez mais
sintetiza suas formas e se aproxima de sua essência.
Às exposições individuais e coletivas regionais sucedem-se outras, já em São Paulo e sobretudo no Rio de Janeiro onde,
trazidos por nós, seus trabalhos surpreendem e sensibilizam o crítico Walmir Ayala. A difusão da pintura de João Adamoli atinge
outras capitais, museus, colecionadores, começa a ganhar vulto no
país e fora, num crescendo que alcança um clímax doloroso ao
unir a individual do artista na Galeria Bonino e seus cinquenta
anos de pintura, à sua morte.
Adamoli desaparece aos 68 anos com a mesma simplicidade, desprendimento e modéstia de toda a sua vida. Ao lado do
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grande vazio deixa uma grande obra, em extensão numérica, cronológica e qualitativa. Falam por ele um caminho novo, um estilo
próprio, uma autenticidade inquestionável. Por sua obra falará a
história da arte.
João Egydio Adamoli - Artiste Peintre
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Né à Piracicaba, São Paulo, le 17 Octobre 1911, appartenant à une famille italienne établie au Brésil depuis 1875. À l’âge
de 19 ans commence à frequenter, à Piracicaba, l’atelier de Frère
Paulo Maria de Sorocaba, peintre réligieux et maître d’une génération artistique d’environ une centaine de peintres dans l’Etat
de São Paulo.
Etant sa famille propriétaire d’une ancienne industrie de
bateaux et d’exploitation de pierres calcaires et de sable du fleuve
“Piracicaba”, Adamoli s’ouvre vers la chaleur de la nature sauvage
et tropicale. De tempérament fermé, il commence depuis bientôt
son dialogue avec la nature. Inconformé avec le mannièrisme et les
fausses couleurs alors employées dans le paysagisme, il réformule
sa technique et, en se libérant des conventions académiques, commence une recherche incessante vers le portrait réel d’une nature
inculte et puissante, dans le but de transmettre dans sa peinture le
message vivant et chaud d’un monde pas encore corrompu par des
valeurs artificielles et imposées.
Sa première exposition individuelle à Piracicaba, en
1941, fixe le debut de la rénovation artistique de la région. La force plastique de sa peinture et les polémiques suscitées au sujet de
sa technique et de son interprétation picturale amménent à l’ex241

Texto do Autor não publicado, escrito originalmente em língua francesa. Data provável: 1975.
A tradução desse texto foi feita pelo Editor na sequência.
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position quatre-vingt pour cent de la population locale. Ceci ne
lui serait jamais pardonné par un groupe traditionnel de peintres
académiques de la ville qui non seulement se jùgeaint les “défénseurs de la bonne peinture”, comme deténnaient aussi um pouvoir
politique important. Depuis cette époque, Adamoli commence à
être porsuivi par les “chefs” du groupe académique, qui le classent
comme “tacheur de toiles” et insinuent qu’il serait fou. Ses tableaux seraient, maintes fois, admis au salon officiel local de peinture
comme une “faveur”, une fois que ce groupe académique dominait les exhibitions locales de peinture.
Adamoli, dans sa seule préocupation d’autenticité et fidélité à son oeuvre, plonge de plus en plus profondement dans la
nature, qui devient sa confidente et son réfuge, et qui ne s’ouvre
pas, dans ses toiles, qu’aux personnages simples et purs des gens
de la campagne.
Son style évolue d’une façon toute caractéristique. Sa
peinture, forte et vibrante dans les couleurs, dévoile la lumière
comme le véhicule majeur et fondamental du message plastique.
À son sujet écrit le critique Walmir Ayala: “Voyons en
Adamoli la permanence sensible et passionnée du paysage. Démontrant une dinamique juvénile dans la spontanéité de son
coup de pinceau, toujours généreux et ardént, cet artiste filtre le
fenomène de la lumière et fond les figures dans un tout qui se reporte à un sentiment abstractioniste et luminescent de la couleur.
Adamoli se place dans le seuil de la définition et de l’impréssion,
avec goût et technique pour ce jeu dramatique. Autant que paysagiste, bien plus audacieux que plusieurs autres grands artistes,
il réformule la nature pathétique des horizons campagnards, avec
ses eaux ceintes de bords sauvages et bornées de verts ombragés
et rompus de vierge clarété. Passionne en Adamoli, surtout, la
qualité de la matière, son appétit viril vers les masses, son man262
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que de respect vers les limites académiques en faveur de la nature
inculte et tropicale.”
Adamoli demeure fidèle à son lieu de naissance, où il vit.
Le contact avec l’artificiel lui est pénible. La nature continue à
être son grand réfuge, où il s’est complèment integré.
Son oeuvre commence à être connue dans les grands
centres et il pointe aujourd’hui comme l’un des grands paysagistes
brésiliens. Son oeuvre sérieuse et mûre, en outre la grande maîtrise de la technique et la qualité de la matière, montre avant tout
le vrai paysage brésilien, où la nature tropicale et sauvage parle
d’une facon directe et sans artifices, où les personnages se fondre
puisqu’ils sont, dans la vision d’Adamoli, de simples composants
de cette nature puissante dans laquelle tout vit à travers la lumière.
João Egydio Adamoli - Artista Pintor
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Nascido em Piracicaba, São Paulo, em 17 de outubro de
1911, pertencente a uma família italiana estabelecida no Brasil
desde 1875. Com idade de 19 anos começa a frequentar, em Piracicaba, o atelier de Frei Paulo Maria de Sorocaba, pintor religioso
e mestre de uma geração artística que conta em torno de uma
centena de pintores no Estado de São Paulo.
Sendo sua família proprietária de uma antiga indústria
de barcos e de exploração de pedras calcárias e de areia das margens do rio “Piracicaba”, Adamoli trabalha sob o contato direto
da natureza selvagem e tropical. De temperamento fechado, ele
começa desde cedo seu diálogo com a natureza. Inconformado
com a maneira de pintar e as falsas cores então empregadas no
paisagismo, ele reformula essa técnica e, se libertando das con242

Tradução livre do Editor do texto acima.
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venções acadêmicas, começa uma pesquisa incessante através da
qual busca o retrato real de uma natureza bruta e pujante, com o
objetivo de transmitir, por meio da sua pintura, a mensagem viva
e calorosa de um mundo ainda não corrompido pelos valores artificiais e impostos.
Sua primeira exposição individual em Piracicaba, em
1941, marca o início de uma renovação artística da região. A força plástica de sua pintura e as polêmicas suscitadas por conta de
sua técnica e de sua interpretação pictórica amealhou à exposição 80% da população local243. Contudo, ele não seria jamais
perdoado por um grupo tradicional de pintores acadêmicos da
cidade que então se julgavam os “defensores da boa pintura”, bem
como também detinham um poder político significativo. Desde
esta época, Adamoli começa a ser perseguido pelos “cabeças” do
grupo acadêmico, que o classificam como um “borrador de telas”
e insinuam que ele seria louco. Seus quadros seriam, algumas vezes, admitidos no salão oficial local de pintura como um “favor”,
uma vez que esse grupo acadêmico dominava as exibições locais
de pintura.
Adamoli, em sua preocupação de autenticidade e fidelidade à sua obra, mergulha mais e mais profundamente na natureza, que se torna sua confidente e seu refúgio, não incluindo,
em suas telas, senão personagens simples e puros das pessoas do
campo.
Seu estilo evolui de uma maneira toda própria. Sua pintura, forte e vibrante em cores, devolve a luz como veículo maior
e fundamental de sua mensagem plástica.
243
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A seu respeito escreveu o crítico Walmir Ayala: “Vemos em Adamoli a permanência sensível e apaixonada da paisagem. Demonstrando uma dinâmica juvenil na espontaneidade da pincelada, sempre generosa e cálida, este artista filtra o
fenômeno da luz e funde as figuras num todo que se reporta a
um sentimento abstracionista e luminescente da cor. Adamoli
fica no liminar da definição e da impressão, com gosto e precisão técnica por este jogo dramático. Como paisagista, bem mais
audacioso que muitos outros grandes artistas, reformula a natureza patética dos horizontes rurais, com suas águas cingidas de
margens selvagens e tarjadas de verdes sombreados e rompidos
de virginal claridade. Apaixona em Adamoli, sobretudo, a qualidade da matéria, sua viril apetência para o empastamento, seu
desrespeito pelo limite acadêmico, em favor da natureza inculta
e tropical.”
Adamoli mantem-se fiel a seu lugar de nascimento, onde
ele vive. O contato com o artificial lhe é penoso. A natureza continua a ser seu grande refúgio, onde ele se sente completamente
integrado.
Sua obra começa a ser conhecida nos grandes centros
e ele aponta hoje como um dos grandes paisagistas brasileiros.
Sua obra séria e madura, além do grande domínio da técnica e a
qualidade de sua matéria, mostra antes de tudo a verdadeira paisagem brasileira, onde a natureza tropical e selvagem fala de uma
maneira direta e sem artifícios, onde os personagens se fundem,
posto que eles são, na visão de Adamoli, simples componentes
desta natureza pujante dentro da qual tudo vive através da luz.

Em outro texto o Autor faz menção à quantidade extraordinária de 20 mil visitantes: “Vinte
mil pessoas, ou seja, cerca de oitenta por cento da população culturalmente ativa da cidade,
teriam visitado a exposição”. Contudo, devemos ressaltar que apenas 10% desse contingente
assinou o livro de visita da exposição, cujo original está hoje sob a guarda da sobrinha do
pintor, Mirna Adamoli e merece um estudo mais aprofundado.
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A Coleção de Arte

Denominamos arte, de modo genérico, à obra efetuada pelo
homem, em outras palavras, ao “fazer humano”. Portanto, sua
abrangência é enorme, e suas regras não se aplicam a cada obra
em particular, mas sim à obra humana em geral. Baumgarten245
chamou de “estética” a ciência do belo e das manifestações sensíveis enquanto Kant246 denominou “estética” a parte da razão que
trata da sensibilidade, reservando o estudo do belo à crítica do
juízo. A definição do belo é um dos problemas mais difíceis da
estética, mas Baumgarten e Kant se completam se considerarmos
que a arte, como representação do belo, dialoga com nossa sensibilidade e nosso juízo.
As artes plásticas exprimem o belo utilizando para isso
as formas e as cores nos espaços. O artista procura, por meio
delas, captar e materializar seu ideal de beleza contida pela ordem e pela perfeição, ou até pela desordem e pela imperfeição.
“Frequentemente uma bela desordem é um efeito da arte” (Boileau247). Nesta primazia do pensamento e da emoção sobre a matéria, inúmeros artistas, ao longo do tempo, povoaram o mundo do
resultado de suas incursões nesta dimensão instigante da expressão humana. E principalmente pela sua qualidade, muitas dessas
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Coletânea de artigos publicados pelo Autor no Jornal de Piracicaba de 02 de março a 29 de
junho de 1986.
245
Alexander Gottlieb Baumgarten (1714-1762), filósofo alemão, discípulo de Leibniz, foi o
primeiro a cunhar o termo “estética”. Sua obra filosófica se ocupa, sobretudo do estudo
das belas artes, como uma teoria geral. A frase citada por Cosentino é da sua obra clássica
Æsthetica, publicada em 1750. prara Baumgarten, “estética” é “a ciência do conhecimento
sensível”, a qual visa ao estudo do belo.
246
Emmanuel Kant (1724-1804), um dos mais importantes filósofos alemães, suas contribuições
abarcam desde a teoria do conhecimento, a metafísica e a estética. A estética é tratada na sua
obra “Crítica da razão de julgar”, publicada em 1790. É considerado como o fundamento da
estética moderna.
247
Nicolas Boileau (1636-1711), poeta, escritor e crítico de arte francês. Autor da clássica obra:
“A Arte Poética”, de onde essa frase foi extraída.
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obras foram sendo guardadas e preservadas através das gerações,
num ciclo contínuo e sempre renovado que vai de sua criação ao
seu entesouramento. Assim nasce a coleção, seja ela efetuada pela
memória de um povo, por um organismo ou por um indivíduo.
A coleção não é um mero ajustamento de objetos. Para
ser uma verdadeira coleção de arte ela deve ser perpassada por
determinados critérios que permitem tocar a essência dessas manifestações humanas. É sobre estes critérios que pretendemos
nos estender. Tentaremos fornecer ao leitor coordenadas que
permitam à sua coleção não somente tornar-se depositária dessa
dimensão superior que impregna a verdadeira criação artística,
como possa servir igualmente de fator de enriquecimento interior do colecionador.
Considerando que essa qualidade, ainda que não se
prenda à dimensão material, esse enriquecimento do colecionador normalmente se processa também no campo exterior. Em
virtude de seu próprio valor intrínseco, independente das flutuações da matéria, e de ser a expressão de uma dimensão humana
superior, a obra de arte tende a se valorizar continuadamente e de
maneira ímpar em sua reflexão no campo econômico.
Diversos são os critérios a serem observados pelo colecionador no sentido de encontrar, apreciar, adquirir e entesourar
uma obra de arte, cedendo-a eventualmente a outro colecionador
ou entidade depositária da memória artística. Eles vão desde a
sua qualidade, sua autoria, sua importância contextual, características, raridade, até a sua proveniência, seu estado de conservação e outros aspectos peculiares.
Antes, contudo, de abordarmos estes critérios que permitem ao colecionador nortear-se na descoberta e aquisição das
obras de arte, educando e aprofundando sua percepção, queremos exemplificar alguns mecanismos pelos quais uma obra tran267
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sita na coletividade a partir de sua realização até chegar ao seu
destino.
Citamos dois quadros do importante pintor francês Joseph Barandier, que atuou no Brasil no século XIX, falecendo em
São Paulo em 1867. Estes quadros representam o marechal João
Crisóstomo Calado, herói da guerra da Cisplatina, e sua esposa
Carolina Juanicó Calado. Barandier pintou os retratos certamente por solicitação do casal. Após a morte do marechal (Rio de Janeiro, 1857), continuaram como propriedade de sua esposa que,
sendo uruguaia, provavelmente os levou para seu país natal. Ou
então, pela morte dela, passaram às mãos de parentes residentes
naquele país. O fato é que, com o passar das gerações, acabaram
vendidos a um antiquário argentino e foram adquiridos em Buenos Aires pelo Embaixador brasileiro Afrânio de Mello Franco
Filho, também descendente do marechal Calado, que os descobriu e adquiriu, repatriando-os. Por sua morte, foram doados por
sua esposa ao Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro,
a cujo acervo hoje pertencem.
Outro exemplo é a coleção de jades e pedras duras chinesas, de diversos séculos e avaliadas em centenas de milhares de
dólares, colecionadas pela embaixatriz Gemina Mello Franco e
também doados ao Museu Nacional de Belas Artes. Os entalhes
em madeira com policromia, obra de artista anônimo do barraco
alemão (ca. 1630), que ficam ao lado da coleção de jades, tiveram
destino diverso, passando para uma coleção particular.
Um busto em bronze, de importante escultor brasileiro,
estava desprezado num antiquário, quando o descobrimos, sua
assinatura não era facilmente decifrável. Observada sua qualidade, nós o adquirimos por um preço bastante baixo. Tratava-se,
entretanto, do retrato do grande escultor Rodolfo Bernardelli,
executado em 1918 por seu mais notável discípulo, Hildegardo
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Leão Veloso248.
A imagem da virgem com o menino, em madeira policromada, século XVII-XVIII, foi executada para ser venerada em
uma igreja de Duque de Caxias (RJ). Nunca saiu daquela região
e hoje pertence à respectiva diocese. Já o quadro “Farol de Monheagan”, importante obra de Anita Malfatti realizada em 1915,
trilhou rumos diversos até ser descoberto pelo olhar aguçado de
Gilberto Chateaubriand que o adquiriu e incorporou à sua coleção, certamente a mais importante coleção de arte contemporânea brasileira.
Diferentes caminhos percorridos por diferentes obras de
arte. Quantas não passarão por caminhos piracicabanos ou por
mãos piracicabanas? Nesta mesma semana249 tivemos em mãos
uma imagem da Virgem da Conceição esculpida em madeira,
com excepcional qualidade, provavelmente mineira e indicando
ser da lavra de algum mestre entalhador do século XVIII. Pertencente a colecionador piracicabano, este nos relatou ter a mesma
sido encontrada numa “santa cruz” dos arredores de Piracicaba.
Tudo se passa numa coleção como numa caça ao tesouro, aberta ou velada, sujeita aos ventos da sorte e do acaso,
impulsionada pela vivacidade e pelo conhecimento artístico, alimentada pelo amor à obra de arte humana. Quem sabe o que não
poderá estar a nossa espera nesta Piracicaba de segredos.

248
249

Hildegardo Leão Veloso (1899-1966), escultor brasileiro.
O Autor está fazendo referência à última semana de fevereiro de 1986.
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Critérios de escolha de uma obra de arte
1. A qualidade
A qualidade de uma obra de arte é o primeiro e grande
critério a nortear o colecionador. Devido à sua própria natureza
como criação de uma realidade nova ou transfiguração de uma
realidade pré-existente, a obra de arte não se limita a ser um reflexo do real. É uma entidade viva, de força própria, capaz de
atravessar o tempo e manter continuadamente um diálogo com
o espectador. Dotada de forma e conteúdo, atinge o interlocutor
em sua esfera sensível, representada pela emoção, e em sua esfera
crítica, traduzida pela sua interpretação. Age, portanto, ao nível
da sensação que produz e do juízo que evoca.
De nada vale ao colecionador possuir uma obra que não
lhe desperte um sentimento de prazer estético, já que a arte se
situa no campo do prazer do espírito. Mas este gosto não é uma
capacidade humana estática, imutável, é antes algo que se educa
e se aprimora, para isso concorrendo basicamente a observação
e a crítica. Se tivermos em mão uma única flor, ainda que ela nos
desperte um forte sentimento de prazer estético, não poderemos
avaliar convenientemente a propriedade desse sentimento. Mas
quando tivermos visto dezenas de flores diferentes, percebemos
que algumas nos tocam mais a sensibilidade. Pouco a pouco
nos daremos conta de que nossa percepção da “realidade flor”
se aguçará e desenvolveremos critérios de comparação que nos
permitirão julgar uma mais bonita que a outra, quer através de
critérios mais ou menos generalizados, quer através de outros estritamente pessoais. Depois de observarmos milhares de flores
já saberemos distinguir as flores excepcionalmente belas, absorveremos muito melhor suas qualidades de forma, luminosidade
270

Umberto Silveira Cosentino

e cor. Conservaremos, entretanto, nossas preferências estéticas
pessoais e o próprio simbolismo das flores atingirá a cada um de
nós de maneira peculiar.
Se sairmos do domínio da natureza, tão elaborada ao
longo dos milhões de anos que lhe imprimiram um grau de marcante harmonia e nos detivermos em observar a obra humana, o
resultado será ainda mais claro. De uma simples proteção do corpo, o tecido evoluiu na forma, na textura, na consistência, na cor,
na harmonia, no brilho, no corte, no estilo. É a vivência rotineira
da indumentária que nos faz, evoluindo através do gosto estético,
saber quem se “veste” e quem se “embrulha”. O mesmo acontece
com a obra de arte. Quem viu apenas um quadro ou uma escultura ou outro qualquer objeto de arte, ainda que possa apreciá-lo
intuitivamente e emocionar-se com ele, só o fará profundamente
e criteriosamente após ter desenvolvido e educado sua percepção
pela observação de múltiplas obras.
Para produzir uma obra de arte, por mais harmonia
estética que o artista tenha dentro de si, ele precisa ter técnica.
Sem ela nunca conseguirá exprimir a beleza que pretende, ainda que possa produzir algum efeito fortuito. Citamos aqui duas
paisagens, cujas composições apresentam entre si relativo parentesco, facilitando a comparação. Ambas retratam uma paisagem
cortada obliquamente pela água, rio ou mar, possuem forte elemento compositivo à direita (maciço de árvores) e nota-se nas
duas a existência de um terceiro plano semelhante. A primeira
é a “Vista do Cavalão”, um trabalho maduro do grande pintor
Georg Grimm, ativo no Brasil na segunda metade do século XIX.
A outra é um dos primeiros trabalhos de um jovem pintor piracicabano, Luiz Antonio Bonachelli, que nessa época apenas começara a pintar, sem ter atingido praticamente nenhum domínio
da técnica. Não as comentaremos, elas falam por si ao leitor que
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tiver o cuidado de compará-las entre si e, em seguida, confrontá-las com outras obras congêneres. O ideal seria que pudéssemos
compará-las com outras obras de Grimm, quando este se iniciou
na pintura, e de Bonachelli, após o mesmo ter adquirido progressivamente técnica e amadurecimento artístico.
Uma obra não necessita vincular-se à representação do
real tal qual o vemos. Pode abranger amplas manifestações do
artista. Mesmo naquelas onde o tema possa constituir uma manifestação incômoda, dolorosa ou agressiva, deve haver um equilíbrio estético e uma beleza significativa mediando essa manifestação. Citemos a obra “Imolação”, de Píndaro Castelo Branco, um
dos importantes pintores brasileiros contemporâneos. Profundo
conhecedor da realidade triste e dura de sua terra, o Piauí, tendo-a experimentando-a na própria carne, e vivenciado dramas
análogos no correr de seu percurso pessoal, Píndaro aborda com
propriedade um tema difícil, desconfortável e por vezes agressivo: a dor humana. E o faz com grande dignidade, com riqueza de
conteúdo e apurado rigor técnico. Desconhecemos outro artista
que tenha conseguido unir esse ponto uma tal intensidade de dor
a um silêncio tão absoluto. Mas dentro dessa dor e desse silêncio
há uma estranha beleza do conteúdo filosófico da dor humana,
realçada pela beleza plástica das formas e cores. Há um fluido
que, enquanto nos agride, nos sensibiliza e nos eleva. Há uma
qualidade imanente que ilumina a obra e a vivifica, permitindo
sua subsistência independente de seu criador e muito além do
tempo em que foi executada.
Como vimos, uma obra de arte possui forma e conteúdo.
O conteúdo é sua essência, a forma a maneira através da qual o
artista expressa essa mesma essência. Aqui reside a pedra fundamental da análise da qualidade de uma obra. Conquanto a forma,
e por conseqüência, a técnica, sejam de grande importância na
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realização de uma obra de arte, se esta não possui um conteúdo,
torna-se vazia e desprovida de valor. Mesmo quando uma técnica
excelente chega a afogar a criação (conteúdo), temos obras de
qualidade menor, como acontece muitas vezes, por exemplo, no
academismo.
Cabe aqui definir o que é o conteúdo de uma obra, uma
vez que muitos confundem o conteúdo com o tema ou motivo.
O tema é um simples pretexto para a criação artística e se prende
ao domínio da forma. O conteúdo é algo mais. É como que um
fluído transmitido dentro da obra, uma mensagem peculiar ao
artista do mesmo modo que ele é um ser peculiar dentro da comunidade humana, onde cada ser é único e especial. É o cristal
através do qual o artista filtra sua visão do mundo exterior ou
exprime sua emoção interior. Por isto, o tema pode estar impregnado de uma simples postura de espectação ante a visão do real,
ou, em maior ou menor escala, de emoções fortes como o ódio,
o amor, a revolta, a dor, o tédio, o lúgubre, o medo, a serenidade,
a paz. Quanto maior a impregnação da forma pela visão pessoal
do artista e quanto mais profunda sua experimentação em algum
nível da vivência, tanto mais intenso o conteúdo da obra, tudo
isto transposto para um suporte material buscando sua expressão
dentro dos critérios de beleza, equilíbrio, harmonia.
Através dessas transfigurações dos temas, o artista nos
passa sua própria visão da vida projetada de uma forma ideal.
Por esta razão, os quadros são também os caminhos pelos quais
chegamos à percepção não só da mensagem neles contida, mas
até a uma percepção do próprio artista que a executou.
A observação da obra de arte é, portanto, um jogo fascinante, em que deixamos que essas formas penetrem em nós pela
sua visualização, permitimos que sua beleza plástica e seu conteúdo toquem nossa sensibilidade e acionamos nossa razão no
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sentido de julgá-la.
Na prática, o colecionador primeiro se sentirá tocado
por uma obra, que lhe chama a atenção. Depois irá julgá-la para
perceber sua maior ou menor qualidade. E isto ele conseguirá
não somente por conhecimentos teóricos, mas sobretudo pelo
exercício de colecionar, acertando o mais possível e errando cada
vez menos, segundo o ditado: “o acerto pode ser fortuito, mas o
erro ensina definitivamente”.
Arsênio Silva (1833-1883), introdutor da técnica do guache no Brasil em 1860, foi um pintor romântico. Poucos quadros
seus eram pintados do natural. Em geral pintava paisagens imaginárias, ruínas de castelos, caravanas árabes, tudo impregnado
de uma atmosfera própria e utilizando-se da técnica do guache
e do ofício dedicado ao miniaturismo. Mesmo seus trabalhos representando o real tem um clima de fantasia. Citamos aqui um
pequeno guache retratando um barco com pescadores, realizado por volta de 1860, provavelmente um dos dois guaches participantes da Exposição de 1864, da Academia Imperial de Belas
Artes, como “Paisagem do Rio Amazonas”, local onde o artista
nunca esteve. Este quadro mede 09 X 14 cm, em seus diâmetros.
Para que o leitor possa ter uma idéia da perfeição miniaturística,
se ampliarmos um pequeno detalhe do quadro, que mostra com
minúcia a técnica usada, chamamos atenção para o fato de o barco representado ter um comprimento total de pouco mais de dois
centímetros.
O busto de Antínoo, escultura em mármore de Paros,
executada no século II, retrata o favorito do Imperador Adriano.
Antínoo, após ter ouvido de uma pitonisa durante sua viagem
ao Egito com Adriano, que este morreria se alguém não morresse em seu lugar, deixou-se afogar no rio Nilo para impedir que
Adriano viesse a morrer. O imperador desesperado, fez esculpir
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centenas de estátuas de Antínoo, algumas das quais se conservam
em museus como o de Florença, o do Vaticano e o Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. Esta estátua foi descoberta
nas escavações em terras da rainha Teresa Cristina (esposa de D.
Pedro II), na Etrúria, e por ela presenteada ao Museu Nacional.
Antínoo é aqui representado dionisiacamente com uvas e folhas
de parreira ao redor da cabeça. Ao observar esta obra, o leitor
se dará imediatamente conta de sua qualidade, e compreenderá como uma obra de autor anônimo, incompleta e danificada,
consegue, atravessando dezoito séculos, manter-se como obra de
destaque na arte mundial.
Quando encontramos em uma barraca da feira de antiquários do Rio o quadro “Paisagem de Cabeçudas”, de Carl
Haake, a tela era uma superfície empretecida pelo tempo e pela
sujeira, e principalmente pelo escurecimento das sucessivas camadas de verniz. Apesar do nome alemão e desconhecido para
nós até então, chamou-nos a atenção a qualidade da pintura, a
qual era possível vislumbrar um pouco, e a presença de coqueiros
e vegetação típica brasileira. A data, também era clara, 1935. No
verso, havia uma inscrição à lápis, grande, localizando e datando
a paisagem: Cabeçudas, 1935. O preço foi muito acessível, ou melhor, até baixo. Mas tínhamos a certeza de que se tratava de uma
boa pintura, portanto, fatalmente o autor seria bom e o quadro
teria importância.
Ao fazermos a retirada das camadas de verniz, o quadro
surpreendeu-nos, por ser ainda muito melhor do que poderíamos supor. Uma pesquisa a respeito do autor, após uma busca
paciente, mostrou que Carl Haake era um importante pintor alemão da escola de Bremen no final do século XIX, início do século
XX, e que se havia transferido para o Brasil em 1921, passando
a morar em Camburiú, Santa Catarina, consequentemente, per275
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to da praia de Cabeçudas. A qualidade da pintura, a elucidação
da autoria, a localização da paisagem retratada, e a peculiaridade de representar esta, um registro iconográfico magnífico em
uma região (Santa Catarina) onde este é bastante raro, deram ao
quadro uma dimensão de que, ao o comprarmos, nem podíamos
suspeitar.
2. A autoria
Idealmente, uma obra de arte deveria ser incorporada a
uma coleção independentemente de sua autoria, exclusivamente
pelo seu valor plástico, ou seja, pela sua qualidade. Não podemos
contudo, deixar de considerar que dificilmente podemos situar
uma obra de autor desconhecido em seu contexto mais preciso,
ficamos impossibilitados de ter uma visão global da obra do artista e assim deixamos de ter acesso profundo à mensagem inerente ao todo de sua obra.
Por outro lado, quando um artista se projeta pela qualidade de sua obra, ascende também o valor contextual e o valor de
comercialização de cada um de seus trabalhos, mesmo daquele
que não se distinguem por uma qualidade notável. Por esta razão,
preferimos enunciar como regra e escola de uma obra a seguinte:
“uma obra merece figurar em uma coleção de arte séria, quando
puder ser escolhida para isto, mesmo carecendo de determinação
de autoria”.
A autoria conhecida em uma boa obra de arte, só faz aumentar o seu valor. Mas também não podemos sistematicamente
rejeitar trabalhos mais fracos produzidos por um artista, porque
cada obra de arte representa um momento em sua vida, uma
forma de apresentar o conteúdo de sua mensagem de vivência
transfigurada pelo cristal de sua visão estética. Da mesma manei276
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ra que não rejeitamos uma pessoa por estar em um de seus maus
momentos ou por estar mal vestida, também não excluímos, a
priori, um trabalho menos bom, porque ele, tem importância
na seqüência da obra do artista, embora saibamos apreciar com
muito maior intensidade os pontos dessa mesma obra.
Devemos ainda levar em conta que o artista, muitas vezes, tem um mundo interior importante a manifestar, mas é só aos
poucos que vai adquirindo a técnica necessária para externá-lo,
é progressivamente que vai burilando seu estilo e amadurecendo
suas manifestações. Citamos aqui o “Auto-Retrato” de Guinard,
realizado em agosto de 1922. É o primeiro trabalho conhecido do
famoso pintor, e foi realizado quando ele estava morando e estudando na Alemanha (em Munique) antes mesmo de sua primeira
exposição. Guinard contava então 24 anos, e estava começando
seu longo percurso artístico. O artista caracterizou bem suas orelhas de abano, seu lábio leporino, seu riso fácil, peculiaridades
que o acompanhariam por toda a vida. Este desenho, apesar de
mostrar alguns sinais do forte expressionismo que impregnaria a
obra do artista, é um trabalho desprovido de grande qualidade,
fruto dos primórdios da sua obra.
Devido à importância da obra de Guinard, à peculiaridade do trabalho como sua primeira manifestação conhecida, à
grafia de sua assinatura feita de duas maneiras diferentes (AG
e Alberto Guinard) possibilitando o reconhecimento de diversas obras onde havia firmado somente AG (usada em poucos
desenhos), e ainda ao gostoso teor caricatural, este desenho de
Guinard teve seu valor bastante aumentado para os colecionadores, e consequentemente sua cotação mercadológica se elevou.
Se seu autor fosse, por exemplo, um outro pintor iniciante que
não tivesse atingido a importância de Alberto da Veiga Guinard
ou tivesse talvez abandonado a carreira, como muitos o fizeram,
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seu valor seria pequeno. Neste caso, a autoria vem a ser o critério
mais forte recomendando esta peça para o colecionador, seguida
do critério de raridade, de que falaremos em outra ocasião.
Outro caso em que a autoria é um critério importante,
ao lado da qualidade, da raridade e da proveniência, é o relicário
do século XVIII tendo ao centro “Cristo coroado de espinhos”,
pintado por Cândido Portinari por volta de 1941-43. Rodrigo
Mello Franco de Andrade havia descoberto o relicário em Minas Gerais e o presenteou a seu primo, o Embaixador Afrânio de
Mello Franco Filho, que lhe perguntou o que poderia colocar no
centro vazio do relicário. Rodrigo de Mello Franco de Andrade,
grande amigo de Portinari, pediu então ao mesmo que fizesse
um Cristo. Existem ao todo três desses relicários com pintura de
Portinari catalogados no Projeto Portinari. Os outros dois vieram
de mesma fonte e pertenceram a duas irmãs do referido embaixador. Além dos critérios já referidos, cumpre ainda ressaltar o
elo existente entre o mesmo e a produção sacra do artista, principalmente nos seus tempos de Brodósqui.
A tela “Vista do Corcovado e Bairro do Catete”, séc. XIX,
atribuída a Johann Moritz Rugendas, pertence ao acervo do Museu Nacional de Belas Artes. Apesar de uma boa qualidade, da
proveniência séria, da importância do artista, existem algumas
dúvidas acerca de ser a mesma realmente de Rugendas, ou uma
boa cópia do século XIX de outro quadro desaparecido, ou a partir de uma litografia colorida do artista que privilegia o mesmo
tema. Estas dúvidas, ainda não dirimidas, pesam sobre o critério
de autoria fazendo com que se use o termo “atribuído a” e diminuindo o valor que teria a tela, no caso da não comprovação de
sua autoria por Rugendas.
Há outros casos em que um quadro é deliberadamente copiado por outro artista, procedimento muito usado antes
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do advento da fotografia e da impressão a cores. Até o início do
século era muito comum se encontrar artistas com seu cavalete
dentro de museus, copiando obras célebres. Estas cópias, dependendo dos artistas que as executavam e da qualidade com que o
faziam, podiam eventualmente apresentar importância e até valor, como o caso de uma das “Meninas” de Velázquez, que vimos
copiada pelo pintor Pedro Peres em 1880. Quase sempre, entretanto, tem apenas valor decorativo e pouco valor artístico.
Citamos aqui a tela “Jovem com Rosas”, de autoria de um
artista obscuro H. Sepcaru, romeno, radicado no Rio de Janeiro
no início do século. O quadro foi pintado a partir de uma reprodução da obra do pintor Murillo e, de acordo com a praxe, isto
foi registrado na tela: “D’aprés Murillo [A partir de Murillo], H.
Sepcaru”. Apesar do aspecto agradável da obra, pela grande qualidade da composição idealizada por Murillo, a fatura é de menor
qualidade, falta clima e, comparada com o original, reduz-se a
uma pálida sombra.
Já nas duas peças “Busto de São Vladimir da Rússia e Relicário da Santa Cruz”, a autoria é desconhecida e praticamente desnecessária, pois o maior valor artístico está na fatura dos trabalhos.
O primeiro é um busto em madeira, entalhado a mão, do século
XV ou XVI de proveniência russa e que pertenceu a uma capela
familiar. A segunda é brasileira, executada em prata martelada e
repuxada, com chapa de ouro martelada sobre o resplendor e sobre o interior da teca (receptáculo no centro da cruz), século XVII
provém aparentemente das povoações jesuítas dos “Sete Povos das
Missões” e foi realizada por ourives desconhecido. Sobre a prata e
o ouro há um interessante trabalho de cinzel.
Como podemos ver, também o critério de autoria se
pauta em múltiplas facetas que só o tempo e a experiência elucidam convenientemente ao colecionador.
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3. A originalidade
De modo geral, chamamos de obra original aquela sobre
cuja autenticidade não paira nenhuma dúvida. Entretanto, este
conceito refere-se somente à originalidade quanto à autoria da
obra, isto é, ao reconhecimento de que a obra foi executada realmente por determinado artista. Isto constitui mais precisamente
o que chamaremos de autenticidade.
O conceito de originalidade, contudo, pode ser extenso
e abranger mais que a simples responsabilidade pela execução de
um trabalho. Pode dizer respeito ao tema privilegiado pelo artista ou à abordagem utilizada pelo artista na representação desse
tema. Pode estender-se à maneira pela qual ele o representa, ou
seja, ao estilo.
Consideraremos aqui somente a eventualidade da obra
realizada por um autor conhecido ou não, seja ela uma obra única, uma réplica, uma cópia, uma obra de atelier ou uma obra de
estilo de um determinado artista. Quanto às obras falsas ou contrafacções, delas trataremos em outro artigo.
Comecemos pelas cópias. Existem diversas modalidades, como mostraremos. A primeira e mais comum é constituída
pelas cópias executadas pelos alunos, com a finalidade de aprendizado da técnica. Seu valor maior é o registro de uma fase da
vida do artista, o início de sua carreira, a aquisição progressiva
da técnica. Veja-se, por exemplo, o desenho “A Virgem com o
Menino”, cópia realizada por João Adamoli em 1936. Podemos
notar mesmo as linhas quadriculadas, método que frei Paulo costumava ensinar aos seus alunos para facilitar a transposição do
desenho de um quadro para outro.
A segunda modalidade de cópia é aquela em que o artista colhe o tema no trabalho de outro artista, sem contudo, ter a
280

Umberto Silveira Cosentino

intenção explícita de copiar o trabalho como um todo. É o caso
da “Antiga Igreja Matriz de Piracicaba”, desenho de Mário Thomazi, certamente baseado em outro precedente, uma vez que a
referida igreja havia sido demolida antes do nascimento deste artista. Seu valor é iconográfico, acrescido da antigüidade e do fato
de haver-se perdido o desenho primitivo.
A terceira modalidade é a cópia de toda uma obra, realizada por um artista sem intenção desonesta de realizar uma
falsificação, e somente com a finalidade estética. Este processo
sempre foi muito comum, os artistas freqüentando os grandes
museus com seus cavaletes e tintas, copiando suas obras preferidas. O advento da fotografia colorida e das reproduções a cores
em alta qualidade, diminuiu muito esse costume. Nestas cópias
o artista sempre registrava, junto à sua assinatura, a indicação do
autor cuja obra fora copiada. O leitor se recorda de que o quadro
“Jovem com Rosas”, copiado por H. Sepcaru, continha a inscrição
“D’aprés Murillo” [A partir de Murillo]. Seu valor geralmente é
restrito ao domínio do decorativo, por se tratar o mais das vezes
de cópias de discutível qualidade técnica. Mas do mesmo modo
que existem grandes falsificações, podemos encontrar também
cópias excelentes feitas por grandes artistas e que podem ter relativo valor, principalmente atribuído pela importância do artista
que as tenha executado.
Réplica é a cópia de um quadro feita por seu próprio autor. Não chamaremos réplica a repetição de um mesmo tema a
partir do real, ainda que com as mesmas características, porque
o ato de realização da obra a partir do real envolve sempre um
momento distinto de criação. No caso das réplicas, tem sempre
maior valor a obra primeira, portanto a mais antiga feita a partir do real. O quadro “Frei Paulo pintando” executado na década
de 70, por Manoel Rodrigues Lourenço é uma réplica de outro
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quadro feito a partir do real, em 1931, pelo mesmo artista. Não
é entretanto uma réplica exata, pois o artista introduziu diversas
modificações secundárias.
Obra de atelier é uma obra de autor ignorado, mas que
apresenta características que permitem localizá-lo entre a produção do atelier de um artista (realizada pelo artista ou por algum
aluno seu, ou por ambos, já que o mestre muitas vezes dá uma
certa “ajuda” ao aluno). Observemos o quadro “Tacho de cobre”,
de Manoel Rodrigues Lourenço (ca. 1931). Como o trabalho não
está assinado, imaginemos que sua autoria não fosse conhecida.
Nesse caso, comparando o tacho com diversos registros do mesmo em quadros de alunos de frei Paulo e do próprio, inclusive com
a representação de água no seu interior, notando a maneira de
dividir os planos de modo simples e despojado, estudando as tintas usadas, o modo de preparação da tela e proveniência do quadro, poderemos chegar à conclusão de que se trata de uma obra
autêntica, cuja autoria podemos localizar, mas não determinar.
Às vezes não nos é possível chegar a uma localização tão
precisa como um atelier e no máximo atingiremos a definição de
obra de determinada escola ou de determinado país ou época. A
obra no estilo de determinado artista é aquela, em geral executada por discípulos, contendo forte influência do mestre, sem que
sua autoria possa ser determinada.
No caso da gravura e da escultura, onde existem múltiplos, consideramos originais as peças executadas pelo artista ou
sob sua supervisão direta.
Vejamos agora dois quadros. O primeiro é “Velha Figueira”, de Eugênio Luiz Losso. É original em relação à autoria,
em relação ao tema (certamente terá sido a única vez em que a
velha figueira foi pintada), em relação à abordagem do tema, à
técnica do artista (característica, em relação aos outros pintores
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piracicabanos), é obra única, da qual não foi feita cópia nem réplica. Possui, portanto, todas as características de originalidade
de um quadro, principalmente no tocante à forma.
O segundo é o “Auto-Retrato” de João Adamoli, em 1963.
É original em relação à autoria: o tema já foi retratado outras vezes, mas como ser humano é mutante contínuo, é original quanto
ao momento do tema; é original quanto à abordagem do tema,
quanto à técnica peculiar a este artista, é obra única da qual não
foi feita cópia nem réplica. Preenche todas as características de
originalidade e, além da forma, possui a nível de conteúdo, a interpretação do artista por ele mesmo. Em outras palavras, é o criador se interpretando através da obra. Não é sem razão que as mais
importantes coleções incluem com destaque os auto-retratos.
4. A raridade
Raridade é basicamente a condição que faz com que seja
difícil encontrar ou adquirir uma determinada obra de arte para
incorporá-la a uma coleção. Em outras palavras, é o maior ou
menor número de obras disponíveis ao colecionador e se rege
também pela lei da oferta e da procura.
Em primeiro lugar se destaca a importância do artista e
da obra. Se alguém produz uma só obra, por mais absolutamente rara que possa ser, sendo única, seu valor será questionável.
Inicialmente porque arte não é um efeito ocasional ou fortuito
do fazer humano e sim o fruto aprimorado de sua evolução. Sua
qualidade depende do ofício bem sabido, propiciando a perfeita
manifestação do conteúdo desejado, por meio das formas sabiamente materializadas. Um artista de uma única obra, ou de poucas obras, será fatalmente um artista bissexto, a qualidade das
obras será baixa ou medíocre e, embora sua disponibilidade de
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mercado seja pouca, também pouco ou nenhum será o interesse
de aquisição.
No entanto, ocorre algumas vezes que um personagem
importante tenha produzido ocasionalmente obras de qualidade
medíocre mas que vêm a possuir valor em função da notoriedade
do autor. É, por exemplo, o caso das poucas pinturas realizadas
por Hitler e outros personagens, como o leitor viu, em matéria
anterior, uma pequena aquarela executada pela princesa Isabel.
Consideremos, daqui para a frente, que a obra de um
artista tenha realmente, em maior ou menor grau, qualidade. São
diversos os fatores que atuam no critério de raridade da obra.
A produção artística é um dos principais. Um artista
com muito poucas obras não chega a ser conhecido ou difundido, e com um número excessivo delas tornando-as demasiadamente disponíveis, valoriza-se com dificuldade. Contudo, este
fator se torna relativo em relação à oferta e procura. Cinqüenta
obras podem ser um número excessivo para um artista cuja obra
não desperte interesse ao colecionador e cinco mil obras podem
ser insuficientes para atender à demanda do interesse nacional e
internacional. Assim, Cândido Portinari produziu mais de cinco
mil obras, catalogadas pelo projeto Portinari é rara para qualquer colecionador, pois não há obras facilmente disponíveis no
mercado.
A razão é simples: o interesse de coleção para a obra de
Portinari é enorme e se baseia na projeção do número de colecionadores refletido a partir de uma população de cento e quarenta
milhões de habitantes do país. O número de colecionadores refletido a partir de uma população local (para um artista de interesse regional) será fatalmente muito menor. A obra “Músico”, de
Portinari, por exemplo, seria bem vinda em qualquer coleção de
arte brasileira e em muitas coleções internacionais.
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Apesar de uma produção artística conveniente, há outros fatores atuando no sentido de tornar as obras importantes
e, por conseqüência, difíceis e raras para o colecionador. A antigüidade é um deles. O tempo apaga continuamente os homens
e suas obras. Progressivamente diminuem em número e aumentam em qualidade os nomes e as obras entesouradas pela memória da humanidade. Quando um nome é lembrado através dos
séculos, certamente foi de alguém notável (no bom ou no mau
sentido) e, o mais das vezes, de alguém de valor.
Do mesmo modo, quando uma obra de arte atravessa o
tempo, merecendo o respeito, a admiração e a proteção de diversas gerações, em geral é porque tem valor. O mau gosto e a glória
forjada artificialmente não resistem a duas ou três gerações. A
história costuma fazer justiça também na arte. Veja-se um simples (mas notável) desenho de Rubens (1577-1640), conservado
perfeitamente após vários séculos, mercê de sua qualidade e da
importância de seu autor. À medida que passa o tempo, tornarse-á ainda mais raro e mais valorizado.
Na obra “A Morte do Padre Felipe Bourel” realizada por
volta de 1710, representando a morte desse missionário jesuíta
em 1709, na região de Apodi, Rio Grande do Norte, a antigüidade é um fator fundamental. Apesar de se tratar de autor desconhecido da Escola Portuguesa, o fator de raridade se baseia não
só na antigüidade como uma característica peculiar. Nessa época, além do naturalismo paisagista de teor iconográfico ter sido
exercido somente pelos pintores holandeses trazidos por Maurício de Nassau, os portugueses proíbiram que se representassem
em pintura aspectos paisagísticos ou de edificações, visando evitar a cobiça de invasores.
A pretexto de representar a morte do religioso, o autor
anexou alegorias paisagísticas e aspectos da flora, fauna, da vida e
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costumes indígenas, de edificações rústicas e fortificações, aspectos geográficos e hidrográficos, exemplos de indumentária, de
embarcações, historiando interessantemente a época e tornando
esta obra de extraordinária importância para o país e, consequentemente, de altíssimo valor. Ela é provavelmente a primeira
(mais antiga) obra da Escola Portuguesa no Brasil com essas características.
Há casos em que um número significativo de obras de
um artista se perde, sendo encontrado mais tarde. Debret documentou exaustivamente a paisagem, a vida e os costumes brasileiros no início do século XIX. Muitas de suas aquarelas, mais de
duzentas, foram posteriormente localizadas na Europa e adquiridas por Raimundo de Castro Maia, e são hoje conservadas na
fundação que tem o nome deste colecionador. Buvelot e Moreau
editaram em 1843 um álbum de litografias sobre o “Rio de Janeiro Pitoresco”. As aquarelas originais se perderam. Foram posteriormente encontradas dezoito, em Paris (das 55 originais), das
quais citamos uma que representa um “Mineiro dando de beber
a seu cavalo” executada em 1842. Nessas aquarelas, Buvelot foi
o responsável pela paisagem e Moreau pelas figuras. Além da
raridade da obra desses artistas, as aquarelas se tornaram ainda mais raras pela perda provavelmente definitiva das restantes, e pelo registro litográfico de todas no álbum referido.
Existem outros aspectos que tornam uma obra rara e de
interesse. Vejamos o trabalho “Jardim Botânico”, do grande pintor
argentino Martin Boneo, realizada em 1880, quando de sua viagem
ao Brasil. Além de, ao que parece, ter pintado somente três quadros
com paisagens brasileiras, esta vista do Jardim Botânico registra
um aspecto iconográfico importante e retrata o presidente argentino Bartolomeu Mitre caminhando na aléia do referido jardim.
A raridade envolve também as obras de cunho religio286
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so que, por pertencerem a instituições que não visam, a priori,
fins comerciais, participam de um patrimônio que deveria estar
mais protegido. As obras passadas a coleções particulares por razão de demolição de igrejas e capelas, ou pela venda o mais das
vezes inescrupulosa por membros do clero pouco esclarecidos,
ou mesmo pelo comércio de peças sacras oriundas de furtos que
infelizmente a cada dia se tornam mais rotineiros, são altamente
valorizadas em razão de sua qualidade, antigüidade e raridade.
Um exemplo delas é o “Cristo apanhando seu Manto”, de autor
anônimo da Escola Mineira, executada no século XVIII. Cabe
aqui registrar um voto de louvor aos colecionadores que souberem preservar, apesar do freqüente descaso do clero por essas
obras, um patrimônio de arte sacra que de outro modo estaria
parcialmente destruído.
Quando falamos, anteriormente, acerca das obras de
arte sacra, cuja raridade em coleções resultava de acervos relativamente protegidos do mercado normal de arte, deixamos para
mostrar aqui outra modalidade de restrição na difusão de determinadas obras. O que ocorre com um importante artista regional,
frei Paulo de Sorocaba. Sua obra é extensa e importante enquanto
obra em si mesma e enquanto trabalho didático favorecendo numerosos discípulos. Não se trata somente de uma produção sacra,
abrange ainda uma obra iconográfica, paisagística, retratística e
de aspectos peculiares à vida conventual e extra-conventual. Por
conseguinte, ela deveria ultrapassar os limites de um convento. No
entanto, suas telas em coleções particulares são raras e em geral
provenientes de presentes feitos pelo frade pintor a seus discípulos, que as conservaram ou as repassaram a outros colecionadores.
A relativa ausência dos trabalhos de Frei Paulo em um
número significativo de coleções ou museus, prejudica em muito
a difusão de sua obra. Principalmente pelo aparente desinteres287
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se da Ordem Capuchinha, talvez por carência de visão artística,
em preservar e difundir sua obra. Há algum tempo visitamos o
acervo do Convento do Sagrado Coração de Jesus, e notamos ao
lado de trabalhos de Frei Paulo relativamente bem conservados,
outros (principalmente afrescos) retocados por pessoas desprovidas de capacidade artística e muitas telas acumuladas em um
depósito onde se misturavam, dentro de baús, a castiçais e outros objetos que as danificavam. Algumas estavam posicionadas
contra as outras de uma maneira que, ao se tocarem, produziam
danos na tela e na pintura. Outras, já com prejuízos significativos
em sua conservação, necessitavam de urgente restauro.
Acreditamos que pesa sobre a Ordem dos Frades Menores Capuchinhos uma grande responsabilidade no tocante à
preservação, recuperação e difusão da obra deste humilde franciscano, que tanto engrandece a Ordem, não só com sua vida
exemplar, mas ainda com seu talento e sua atuação profunda e
dinâmica no processo artístico paulista. Fazemos um apelo para
que a Província Capuchinha se sensibilize na recuperação desse
acervo, na formação de um Museu Frei Paulo e a eventual publicação de um estudo crítico sério sobre a obra deste importante artista250, cuja notoriedade ainda está muito aquém do merecido.
Outras obras de arte se fazem raras pela sua dispersão a
época da produção artística. Realizadas por artistas despretensiosos e inicialmente pouco prestigiados, muitas delas são oferecidas a pessoas que, por não lhes darem o devido valor, permitem
que aos poucos se destruam ou se percam. É o caso do escultor
Laureano Dorta, certamente o mais importante escultor piracicabano, cujas pequenas esculturas, de grande força plástica, se
250

Esse estudo (excelente, por sinal) veio a ser escrito e publicado por Cássio Padovanni Martins
Pereira, ex-estudante da Ordem dos Capuchinos (1983-1992) e bahcarel em pintura. O livro foi
editado pelo IGHP, em edição de junho de 2012: “Frei Paulo Maria de Sorocaba: vida e obra visual”.
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encontram dispersas ou perdidas, restando um pequeno número
na Pinacoteca Municipal e em algumas coleções de familiares.
O registro iconográfico é outro fator que se reflete na raridade das obras, representando um registro de época, de aspectos pouco a pouco destruídos nas cidades. Sua raridade é tanto
maior quanto mais antigas e peculiares, e principalmente quando
retratam motivos completamente alterados ou destruídos pelo
tempo. Citamos uma obra de Miguel Dutra, focalizando a cidade
de Itu por volta de 1845, obra de inestimável valor iconográfico,
pertencente ao Museu Prudente de Moraes. Outro trabalho de
interesse é “Casas da Rua do Porto”251, de Eugênio Luiz Losso,
realizado em 1933 e retratando dois sobrados há muito desaparecidos da Rua do Porto252. Estes sobrados, ainda não vimos retratados em nenhum outro registro iconográfico daquele bairro.
Artistas há que, pelo tipo de técnica que usam, necessitam de muito tempo para realizar cada obra. Nenhum pintor
piracicabano supera Faustino Fernandes de Souza como representante do maneirismo na arte local. Seus quadros são um ritual
de técnica, efeitos e minúcias, demandando longo tempo em sua
fatura e consequentemente limitando a produção técnica, que se
torna acessível a um número restrito de colecionadores. Outros
artistas, como João Adamoli, tem suas obras se tornando progressivamente mais raras, pelo fato de interessarem a um número
cada vez maior de colecionadores a nível não regional.
Entre as obras de um artista há ainda trabalhos mais
ou menos raros. Por exemplo, João Adamoli acometido por sua
251

Em verdade, o quadro citado se entitula: “Casa da antiga Alfândega” e justamente por tais
casarios não aparecerem em nenhum outro registro fotográfico ou pictórico, bem como
pelo estilo colonial das edificações é mais provável que a localidade dessa pintura seja algum
logradouro de Niterói (RJ) e não a Rua do Porto (Piracicaba-SP).
252
Outro exemplo, citado anteriormente pelo próprio Autor, é a tela “A Loca de Pedra”, de
Fortunato Losso Netto, único registro remanescente dessa edificação na Rua do Porto.
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doença (eczema alérgico) no período 1941-1952, diminuiu drasticamente sua produção plástica, e se restringiu a motivos familiares ou do interior de sua casa ou da fábrica de barcos. Isso fez
com que a obra “Empregado lavando pedregulho no tanque” seja
rara, de um período marcante por uma circunstância especial da
vida do artista que limitou sua produção. Não podemos deixar
de registrar que qualquer que seja o número de obras produzidas
por um artista, haverá sempre obras de maior ou menor qualidade. Nem todas as obras de um artista são obras de qualidade. O
critério de raridade valorizará sempre mais as melhores obras.
Poderíamos nos alongar muito mais tratando de tantas
características que tornam mais rara ou menos rara uma obra.
Mas nossa finalidade é mostrar um caminho de observação e análise que faça o colecionador estabelecer critérios próprios de raridade para as obras participantes de sua coleção e assim dar a ela
uma conotação de coerência e personalidade, um espírito que a
torne uma coleção pessoal e não simplesmente um amontoado de
obras. É o que chamamos de identidade de uma coleção e de que
trataremos posteriormente. A raridade pode ainda estar ligada
ao tema, e isto será abordado quando nos referimos a este tópico.
5. A assinatura
A assinatura é um adendo à obra de arte, como uma “griffe” é um adendo à uma criação da moda. Ela não é uma referência à obra em si, mas sim ao autor da mesma. Por esta razão,
é um acessório ligado ao critério de autoria. Mas num mundo
extremamente povoado como o nosso, a ausência de identificação explícita nas obras de arte corresponderia quase à ausência
de identificação do ser humano que as criou. O homem tem necessidade de codificar para entesourar. Uma pessoa que tivesse
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praticado um feito heróico, se não tivesse nome, teria sua história
mais facilmente diluída no oceano dos feitos humanos.
Além disso, a assinatura (leia-se identificação), permite
reunir mais facilmente a produção plástica de um artista e propicia,
consequentemente, uma visão mais profunda de sua mensagem.
A assinatura, entretanto, não significa que uma obra seja
autêntica. Há um número muito grande de trabalhos não assinados pelos autores. Em contrapartida, quase todas as falsificações
são assinadas. Diríamos que a assinatura de um quadro é como o
reconhecimento de um filho no cartório, cuja falta não significa
de modo algum que o pai não tenha reconhecido o filho como
seu. Ainda que a maioria dos filhos seja reconhecida oficialmente
dessa maneira, há outros que não reconhecidos no papel, podem
ser identificados imediatamente pelas características (no quadro,
estilo) do pai. E outros que, mesmo com papel passado, são filhos
falsos. A diferença é que no filho falso (ou adotivo), a intenção
é nobre; enquanto que no quadro falso, ela é torpe, ou seja, uma
manobra enganosa para auferir lucro ilícito.
Se considerarmos o mercado de arte, veremos que entre
dois quadros de mesma qualidade, um assinado e outro não, o
primeiro obterá maior cotação. No entanto, se o segundo tiver sua
autenticidade galardoada pela participação em exposições, reprodução em livros e catálogos, em suma, uma autenticidade sobejamente comprovada, tal diferença pode anular-se ou inverter-se.
A assinatura foi pouco usada até a Renascença. As
obras em geral eram conhecidas pela caligrafia plástica do artista, em outras palavras, sua técnica e seu estilo. A arte, consumida principalmente pela igreja e pela nobreza, era adquirida
diretamente por estes aos artistas, e a ausência de mediação organizada praticamente impedia falsificações e outros deslizes,
mesmo porque as obras de arte tinham um uso dirigido, não
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sendo comumente comercializadas entre os colecionadores ou
proprietários. Com o passar do tempo, talvez para diferenciar
facilmente das obras de atelier e muito em função da notoriedade do artista, apareceu o uso de monogramas, inscrições, datas,
e mesmo, assinaturas com nomes completos, embora de maneira ocasional. Hoje a maioria dos quadros tem assinatura.
Ainda que haja uma significância relativa em tudo isto
que se refere à assinatura, algumas considerações são importantes. A primeira delas é que, não pertencendo a assinatura ao domínio do conteúdo e da forma da obra de arte (embora alguns
artistas consigam integrá-la artisticamente ao trabalho), ele não
deve interferir negativamente na harmonia dessa obra. Por isso
dizemos que a assinatura teoricamente deverá ser invisível a dois
ou três metros de distância, posição esta que em geral nos permite uma perfeita visão da obra. A obra deve ser assinada pelo seu
autor. Rembrandt deixou muitas obras sem assinatura. Entretanto, refere-nos Richard H. Rush em seu livro “Arte como um investimento”, diversas dessas obras hoje as exibem, decerto porque
negociantes pouco escrupulosos, através dos tempos, acharam
ser mais fácil vendê-las assinadas que por assinar.
O artista, contudo, não tem necessidade de assinar a obra
exatamente na época em que a realiza. Embora esse seja o costume, como um pai registra o filho logo após o nascimento, pode
também reconhecê-lo oficialmente mais tarde. Normalmente o
artista assina o quadro e data sua época na frente. Quando isto é
feito muito posteriormente à execução da obra, costuma também
assinar novamente no verso, ajuntando a esta assinatura a data
em que assinou o quadro. Citamos, à guisa de exemplo, dois desenhos de Adamoli feitos quase na mesma época (1934 e 1937).
Um foi assinado e datado em 1978, data que consta no verso do
trabalho, juntamente com outra assinatura. Note que existe uma
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diferença entre as duas assinaturas dos quadros, devido ao fato
de terem sido executadas em épocas diferentes. Este é um outro
fato sobre o qual chamamos a atenção: a assinatura pode mudar
ao longo dos anos. No desenho “Bohème”, de Guinard, realizado
em 1922, consta a assinatura AG, que só vimos em três trabalhos
do artista, todos do período 1922-24. Com efeito, não somente a
caligrafia da assinatura pode mudar ao longo do tempo, mas até
a maneira de assinar.
O tamanho e a localização da assinatura não deixam de
ter importância, no sentido de que não devem interferir na obra.
O artista principalmente, em geral, assina muito grande e com
destaque, provavelmente por auto-afirmação. Às vezes parece
que é um simples adereço de sua assinatura. Com o tempo vai reduzindo e disfarçando-a. Veja-se a aquarela de Bruno Lechowski,
importante pintor, fundador do núcleo Bernardelli, cujo tema focaliza a Praia de Ipanema e a Pedra dos Dois Irmãos, a assinatura quase invisível no canto inferior direito. Uma assinatura mais
forte certamente pesaria na harmonia de uma delicada aquarela. A localização da assinatura é assim expressa: canto superior
direito (c.s.d.), esquerdo (c.s.e.), canto inferior direito (c.i.d.) e
esquerdo (c.i.e.). Em outras localizações, refere-se a localização
por extenso.
A assinatura tem ainda a ver com o período da vida que
o artista atravessa, modificando-se grafologicamente nos períodos de depressão, agressividade, euforia, e na senilidade, em
maior ou menor escala. A vivência de cada momento pode introduzir pequenas variações sazonais nas assinaturas. O estudo
da caligrafia do artista em cada época tem ajudado os peritos a
evidenciar a falsidade de determinadas obras ou das assinaturas.
No caso particular da gravura, como esta é feita a partir de uma matriz gravada pelo artista, tem grande importância
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a assinatura, porque é através dela que o gravador reconhece a
qualidade da mesma e sua autenticidade, além de controlar a tiragem. Sua ausência representa uma perda importante no valor
da mesma. Primeiro, porque o artista não assina as gravuras que
não considera boas, depois porque pode haver (e houve muitas)
edições “piratas” a partir das matrizes, fato que ocorreu até mesmo com Picasso.
O critério maior, contudo, é o da qualidade das obras e
nenhum colecionador inteligente deixará de comprar uma boa
obra, só porque não está assinada, uma vez que a autoria esteja convenientemente estabelecida. Que colecionador piracicabano não
cobiçaria para sua coleção esta pequena aquarela não assinada de
Mário Thomazi, “Salto de Piracicaba”? Ou a interessante marinha
de autoria de Frei Paulo de Sorocaba (que raramente assinava seus
trabalhos), executada em uma de suas viagens ao litoral paulista?
6. As dimensões
Por mais excepcional de seja uma obra de arte, nem
sempre é possível sua adequação a uma coleção particular, em
virtude de suas dimensões. Ninguém negaria a importância das
telas “A Batalha do Avaí” e “A Batalha dos Guararapes”, ambas
pertencentes ao acervo do Museu Nacional de Belas Artes, pintadas respectivamente por Pedro Américo e Victor Meirelles. Suas
dimensões, entretanto, perfazem cerca de 180 metros quadrados,
e raríssimos colecionadores possuiriam espaço suficiente em suas
residências para poder abrigar convenientemente obras de tal
porte. Sua própria disposição dentro do Museu Nacional é cuidadosamente estudada, com a finalidade de permitir ao observador
um recuo satisfatório para que a observação da obra seja possível
como um conjunto harmônico. Do mesmo modo, a escultura de
294

Umberto Silveira Cosentino

Henry Moore, realizada em 1971-72 e adquirida em Hoglands,
Hertfordshire, Inglaterra, é feita para colocação ao ar livre, devido a suas dimensões e à sua integração à paisagem, numa espécie de simbiose plástica entre ela e as ovelhas que lá habitam.
O inverso também pode ser inconveniente para o colecionador, a não ser para aquele especializado em miniaturas.
Ainda que a cabeça de um alfinete, a ponta de um palito de madeira, ou qualquer outro pequeno objeto possam estar trabalhados em pintura ou escultura de extraordinário valor artístico, seu
interesse em termos de entesouramento se restringirá ao colecionador particularmente aficionado a este tipo de obras.
Façamos uma observação paralela. Até pouco tempo
atrás, o menor livro existente era um exemplar da Bíblia executado em um pequeno volume de 1cm x 1cm x 1cm (comprimento x largura x espessura). Por mais extraordinária que possa
ser a proeza do artista que o executou, sua admiração exige o
uso de lentes e um manuseio muito cuidadoso, restrito a bibliófilos aficionados a miniaturas. Um livro de dois centímetros, em
sua maior dimensão, seria identicamente inconveniente para a
maioria dos colecionadores de livros, reduzindo-se mais a uma
excentricidade, a despeito de poder abrigar excelente conteúdo.
Além das dimensões puramente quantificadas, temos
que levar em conta o relacionamento de nossa emoção com a
dimensão de certos objetos. Assim, uma pequena escultura de
uma serpente ou de um escorpião nos podem parecer agradáveis
e interessantes, mas executadas em grandes dimensões podem
produzir em nós uma emoção negativa e uma sensação desagradável. Maurice Rheims253, assim se refere a este assunto: “(...) ne253

Maurice Prosper Gilles Rheims (1910-2003) historiador de arte e romancista francês, membro
da Academia Francesa. A frase citada pertence a sua obra “La vie étrange des objets” (“A vida
estranha dos objetos”).
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nhum apreciador sentir-se-ia à vontade se lhe oferecessem um
crocodilo em tamanho natural, mesmo que cinzelado por Riccio;
do mesmo modo, aceitá-lo-ia se fosse do tamanho de um punho,
admitiria que um sapo pelo mesmo artista fosse executado nas
dimensões reais e tomá-lo-ia como um pesadelo, se executado
no tamanho de um cão”.
Exemplificamos com a escultura em bronze executada
por Frémiet, “Urso e Homem da Idade da Pedra”, com cerca de
dois metros e quarenta centímetros de altura, portanto praticamente em tamanho natural. Por suas dimensões, certamente se
adequaria perfeitamente a um museu ou a um jardim externo,
mas dificilmente se harmonizaria com um pedaço interior de
uma residência comum. Efetivamente, encontra-se no Jardim das
Plantas de Paris. Já dois pequenos bronzes de Barye, representando cenas com cavalos “Cavaleiro freando seu cavalo” e “Cavalo
atacado por leão”, seriam cobiçados por qualquer colecionador. Se
tivessem sido executados em suas dimensões reais, entretanto, raros seriam os colecionadores que poderiam interessar-se por eles.
A dimensão da obra de arte, desde que não caia em extremos ou exageros, é ainda uma questão relativa, uma vez que
depende da emoção do colecionador. Alguns preferem pequenos
quadros, outros tem preferência por grandes painéis, outros se
dedicam a colecionar miniaturas; a maioria dos colecionadores,
contudo, é eclética e incorpora as obras dentro de uma variação
ampla de dimensões.
Além disso, há que se acentuar o fato de que há obras que
necessitam um grande espaço para sua representação e outras que
já exprimem melhor seu conteúdo através de formas reduzidas e
minuciosas. Tudo dentro de um sistema de proporcionalidade
entre a imponência e a perfeição, mediado sempre pela harmonia.
Veja-se o guache de Arsênio Silva, “Incêndio em Caien”,
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executado em 1860, quando de sua estada na França. Seus maiores diâmetros medem 7 x 4 cm, constituindo uma verdadeira jóia
como miniatura e um exemplo clássico de virtuosismo na técnica do guache, introduzida por este artista no Brasil em 1860-61.
Para que o leitor possa melhor avaliar a perfeição da fatura deste
artista, ampliamos um trecho de cerca de 1,5 x 2 cm, onde pela
riqueza de detalhes e delicadeza dos traços, fica patente o excepcional rigor técnico.
7. A proveniência
À medida que um artista se torna famoso e suas obras
atingem cotações importantes no mercado de arte, os colecionadores começam também a serem ameaçados por procedimentos
ilícitos de alguns mercadores inescrupulosos de arte. O primeiro
deles é a existência cada vez maior de contrafações, ou falsificações de obras, às vezes executadas por verdadeiras quadrilhas
que envolvem desde pintores sem sucesso pessoal que se prestam
a esse tipo de atividade, até marchands, leiloeiros e galerias; felizmente poucos, mas que acabam por afetar a própria credibilidade
do mercado de arte.
É o que se vê atualmente acontecer com obras de Di
Cavalcanti, Guinard, Pancetti, Castagneto, Volpi e outros. Este
procedimento pode ir desde à completa contrafação da obra, até
a falsificação de assinaturas em obras não assinadas, a remoção
de assinaturas para substituí-las por outra de pintor de maior
cotação no mercado de arte, ou a repintura quase completa de
quadros em estado de conservação praticamente irrecuperável.
O segundo, mais freqüente, é a venda de obras adquiridas de maneira fraudulenta, obtidas mediante roubo ou operações levianas. Citaremos, como exemplo, a venda em leilão de
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um quadro de Georgina de Albuquerque em 1983, por conhecido marchand do Rio de Janeiro. O quadro era autêntico, mas
pertencente ao acervo da Sociedade Brasileira de Belas Artes.
O restaurador que havia feito trabalho de restauro em diversas
obras dessa instituição, havia copiado diversos quadros, entre
eles o citado, devolvida à Sociedade Brasileira de Belas Artes a
cópia e vendido o original. Este caso integra hoje [1986] um processo criminal em curso no foro do Rio de Janeiro. Isto sem citar
a venda, por parte de familiares desautorizados de colecionadores, de peças de suas coleções, feitas em sua ausência ou sem o
conhecimento dos mesmos.
Torna-se, por isso, de grande importância para o colecionador, o conhecimento da proveniência da obra. O ideal seria
conhecer-se o percurso da obra de arte desde sua saída do atelier do pintor. Tal não sendo possível, alguns elos desta cadeia
do percurso entre o artista e os colecionadores são muitas vezes
suficientes. E isto não só se mostra importante pelo fato dos ilícitos anteriormente citados, mas ainda pela possibilidade de situar
mais precisamente o contexto da obra. Tome-se como exemplo
uma paisagem retratando uma fazenda, a qual nós a adquirimos
de um antiquário, que pouco sabia sobre ela, além de ter sido
(como refere), adquirida por outro antiquário paulista de um
particular, e que representaria a fazenda pertencente ao mesmo,
em Ubá, Minas Gerais. Como não existe assinatura legível, só podemos evidenciar que se trata de uma paisagem da segunda metade do século XIX, representando fazenda provavelmente mineira, cuja importância maior é o registro iconográfico das edificações rurais da época, com a casa sede, a senzala, carruagem
sendo consertada por um escravo e o clima de época. Se a proveniência fosse mais convenientemente conhecida, talvez pudéssemos acrescentar informações importantes a obra em questão.
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Vejamos agora um quadro representando um galpão,
assinado por Carlos Oswald. Quando o adquirimos, de um antiquário, este não havia identificado a assinatura. Após o termos
comprado, sem conhecer a proveniência (além do antiquário que
o comercializou) identificamos, sem a menor dificuldade, a assinatura do pintor Carlos Oswald, feita na frente e no verso do quadro. Além disso, havia um carimbo no verso (“Exposição Geral
de Belas Artes – 1918) e anotado à mão, o número 8. Folheando
o catálogo da Exposição Geral de Belas Artes daquele ano (atualmente esta exposição se chama Salão Nacional de Artes Plásticas), encontramos as obras expostas por Carlos Oswald e sob o
nº 8 a obra em questão, intitulado “Depósito de Farrapos”. Neste
caso foi possível, apesar de não se saber toda a cadeia de procedência, identificar com precisão aspectos importantes da obra.
Em outros quadros se pode saber todo o percurso da
obra. Vejamos vários exemplos. O quadro “Composição”, do
importantíssimo pintor espanhol Joan Ponç, assinado no verso
e datado 1949 (ano em que este pintor foi o responsável, juntamente com Tápies e Cuixart, pelo movimento de renovação da
arte espanhola chamado Dau au Set), foi adquirido em 1952 por
um diplomata brasileiro residente em Barcelona (Dr. J. M. Delgado Tubino), amigo do artista e de quem o adquirimos posteriormente. Juntamente haviam sido adquiridos dois outros trabalhos
não assinados do mesmo autor, hoje já reconhecidos pela Galeria
Joan Prats que se ocupa da obra deste artista catalão. Caso a procedência não fosse conhecida e os três trabalhos não estivessem
juntos, dificilmente se poderia determinar a autoria dos dois não
assinados, mormente em um país estrangeiro, onde este artista
espanhol não é tão conhecido.
O quadro “Ruínas de Castelo Medieval”, óleo de Arsênio
Silva executado circa 1860, foi adquirido de sua sobrinha-neta.
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Este trabalho está assinado, mas Arsênio Silva tinha o hábito de
muitas vezes não assinar trabalhos. Neste caso, a proveniência
familiar é importante, e faz-se necessário mesmo um documento
do familiar autenticando a obra.
No quadro “Colônia de Pescadores de Copacabana”,
executado por Beniamino Parlagreco, circa 1897-1900, além da
evidente autoria e da assinatura, é importante o fato de ter sido
adquirido por um íntimo amigo pintor, que havia vindo para o
Brasil no mesmo navio que ele, em 1897. O quadro foi herdado
por sua neta, de quem foi adquirido.
A importância das coleções a que pertencem as obras
também é um fator de peso na sua proveniência. Veja o leitor a
obra “Diana”, mármore do escultor Jean Antoine Houdon, executada por Catarina, a Grande, Imperatriz da Rússia, pertenceu
a seguir ao Museu Hermitage, de onde foi adquirida pela grande
coleção Calouste Goulbenkian. Aqui usamos o termo “adquirir”
de uma maneira especial, pois os museus não costumam vender
suas peças, mas às vezes as trocam com outros museus, por obras
que tenham maior importância para seu acervo. Por exemplo, se
uma obra fundamental de Portinari se encontrasse em um museu argentino e uma de mesmas características de Pettorutti se
encontrasse num museu brasileiro, certamente essa troca seria
lógica e indicada.
Em suma, é importante, quando compramos um quadro, que o façamos de pessoa idônea. Quando o fazemos diretamente do artista, temos a certeza de sua proveniência. Quando o
quadro for adquirido de uma galeria ou de um particular é sempre bom perguntar quais as informações sobre o quadro e seus
possuidores anteriores que o colecionador conheça. Um atestado
por escrito, dos colecionadores anteriores, muitas vezes ajuda a
identificar, autenticar e valorizar uma obra.
300

Umberto Silveira Cosentino

8. O gênero
Diversos são os gêneros em que se diversificam as obras
de arte. O próprio termo “artes plásticas e visuais” nos dá uma
idéia de quão abrangente pode ser a manifestação artística correlata à nossa percepção visual. Houve época em que se pretendeu
classificar as artes em artes maiores e artes menores, classificação
esta que hoje se afigura como ridícula e pretensiosa. A partir do
momento em que a arte é uma expressão criativa a nível emocional e intelectual do ser humano, todas as maneiras dessa expressão são igualmente válidas e sua superioridade ou inferioridade
só poderá ser atribuída em função da qualidade e não da modalidade de expressão.
O artista pode manifestar-se plasticamente através da
pintura, da escultura, do desenho, da gravura, da fotografia, do
cinema, da arte cinética, da vídeo-arte e outras formas que vão
progressivamente se ajuntando às precedentes, à medida que o
progresso propicia novas modalidades de expressão visual. Nunca
é demais lembrar o início da arte humana, com suas inscrições rupestres, sua evolução em direção à cor; a descoberta da escultura
em seguida ao adorno dos utensílios, evoluindo para os monumentos, a estatutária, os baixos-relevos; o desenvolvimento da pintura
desde o afresco, os esmaltes, os pigmentos, as têmperas, o óleo, a
tinta acrílica e outras tintas sintéticas. O grande desenvolvimento
do desenho, iniciando-se nos papiros e acompanhando a evolução
do papel; a eclosão da milenar gravura, a partir do advento da imprensa e da descoberta dos ácidos e dos instrumentos que permitiam um trabalho mais eficaz sobre a placa de metal (gravura em
metal), sobre a madeira (xilogravura) ou sobre a pedra (litografia).
Finalmente a fotografia, o cinema, a televisão, abrindo
um grande campo à criação plástica. É certo que existem formas
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mais tradicionais de manifestação plástica, e não iremos negar
alguns milhares de anos da pintura, do desenho, da escultura, em
contraposição com formas mais recentes como vídeo-clip. Só o
tempo irá depurar as novas modalidades e suas técnicas, conservando o melhor de tudo e entesourando-o na memória do fazer
humano. E, em geral, a facilidade de entesouramento é um dos
fatores que pesa na comercialização das obras de arte.
Em relação ao mercado de arte e, por conseqüência em
relação ao colecionador, há diferenças marcantes, que podem
variar de uma região para outra no tocante aos diversos gêneros de obras de arte. As pinturas a óleo, por exemplo, costumam
ter maior cotação que os desenhos ou aquarelas, mesmo quando
de um mesmo autor. Isso é particularmente evidente nos países
onde existe muita umidade atmosférica, tornando a conservação do papel mais difícil e trabalhosa, ficando este mais vulnerável a fungos, mofo, deterioração por umidade. Entretanto,
para um grande autor caracterizado como grande aquarelista,
suas aquarelas terão um valor (e provavelmente também qualidade) superior a um eventual quadro a óleo que tenha pintado.
No caso da escultura além da qualidade, conta também
(para o caso das esculturas fundidas) a quantidade de peças que
tenham sido realizadas a partir da mesma matriz. É lógico que
terá maior cotação uma peça única que um múltiplo.
As gravuras, sendo executadas a partir de matrizes (madeira, metal, pedra), podem eventualmente propiciar um número grande de cópias. Entre duas gravuras de igual qualidade,
terá maior valor certamente a que tiver sido realizada em menor
número de exemplares. A gravura deve sempre ter, além da assinatura do autor, sua numeração e o número total de exemplares
realizados. Atingido esse número, o gravador destrói a matriz ou
a inutiliza ou ainda a conserva intacta, mas com o compromisso
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de não mais utilizá-la “in natura”.
Há colecionadores que se dedicam somente a adquirir
óleos. Outros se especializam em gravuras, outros em esculturas,
outros em desenhos, ou aquarelas, ou fotografias. O maior número de colecionadores, entretanto, enriquece suas coleções com
obras de gêneros variados, dentro de um ecletismo que busca seu
equilíbrio na escolha dos temas, ou das épocas, ou de suas mais
variadas preferências. Inicialmente, as coleções começam como
verdadeiros brechós, um pouco de tudo, obras de maior ou menor qualidade, peças boas ao lado de verdadeiras “mentiras artísticas”. Aos poucos a coleção vai se aprimorando, livrando-se das
peças menos importantes e enriquecendo-se com outras de alto
nível, direcionando-se numa quase que definição personalística,
que chamamos de perfil ou identidade de uma coleção, de que
trataremos posteriormente.
9. O tema
Estando a arte intimamente ligada à trajetória humana, o tema de uma obra a despeito de ser eventualmente só um
pretexto para a criação plástica, constituiu um ponto de referência importante em relação ao artista, à comunidade de que ele
participa e a própria humanidade como um todo. As inscrições
rupestres nas cavernas retratando animais e caçadas, tinham o
significado místico do artista-caçador pré-histórico tentando,
através dos símbolos, obter uma caça abundante. Mostravam o
pequeno universo daquelas tribos limitadas, ao mesmo tempo
que refletiam um estágio da evolução humana.
Em sua criatividade, o homem sempre privilegiou inúmeros aspectos da vida real, do mistério, da emotividade e da
imaginação. As obras de arte do antigo Egito constituíam-se,
303

O Realismo Naturalista da Escola de Piracicaba

há alguns milênios, em narrativas plásticas da vida e obra dos
faraós e outros personagens, tudo debaixo de uma ótica mística relacionada às divindades e ao mistério da vida e da morte.
Tomemos aqui um capitel esculpido em pedra, encimado pela
cabeça da deusa Hathor e, mais acima, por inscrições narrativas.
Este capitel é um detalhe da “Casa do Nascer” em Philae (Egito),
onde se encontram importantíssimos monumentos arqueológicos egípcios, que estão sendo submetidos no momento a amplo
processo de recuperação e preservação. A produção artística era,
portanto, vinculada à divindade presidindo a ação dos homens.
A beleza humana só veio a ser objeto da arte a partir da civilização grega, que influenciou a seguir Roma e todo Ocidente.
Vemos, então, que a arte inicialmente sensibilizou-se por
temas relativos ao poder, divino ou humano, dedicando-se aos
deuses e sua majestade, ou aos reis e heróis, destacando seus feitos, seu poder, sua glória. O detalhe de um mosaico romano (Popéia, século I DC), mostra Alexandre O Grande montando seu
famoso cavalo Bucéfalo, na batalha de Issus (334 A.C.). Inclusive,
a parte inferior do mosaico está restaurada, principalmente nas
laterais, preenchida por uma massa homogênea que não interfere
na obra e ao mesmo tempo respeita o dano causado pelo tempo.
Qualquer restauro tem por princípio sagrado manter intocada a
concepção do artista. Pode-se restaurar uma obra. Repintá-la ou
refazê-la, nunca, sob pena de ferir seu valor estético e histórico.
O advento ao cristianismo produziu de novo um direcionamento quase exclusivo da arte para a religião e seus motivos.
A vida de Cristo e dos santos, e os temas bíblicos, povoam praticamente toda a produção artística, seja ela o mural, o afresco, a
pintura, o desenho, a escultura. Só rompem essa constante, a arquitetura palaciana ao lado da arquitetura religiosa, a ourivesaria
de uso profano ao lado da de uso religioso, e pouco a pouco o apa304
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recimento dos retratos, pintados ou esculpidos, de papas, reis e
outros dignatários, eclesiásticos ou civis, às vezes, ilustrados com
paisagens e cenas de época, abrindo espaço para a representação
de flagrantes da vida quotidiana.
À guisa de exemplo, o trabalho “São Jerônimo em seu
Estúdio”, pintado por Antonello de Messina, no século XV. Observando atentamente o quadro, vemos que São Jerônimo foi
apenas um pretexto para o que o artista pretendia retratar, podendo ser substituído por qualquer outra figura sem prejuízo
do conjunto. Na realidade, o artista desce a minúcias da vida da
época, retratando a arquitetura interior, mobiliário, flora, fauna,
vestuário, paisagem, utensílios, em suma, todo o clima característico daquele período.
Numa evolução progressiva, ao lado das obras religiosas
e dos retratos, aparecerão as alegorias, as paisagens, as cenas da
vida comum, o registro iconográfico urbano, paisagístico ou de
tipos humanos, o interesse pela fauna e flora nas naturezas mortas, e no adorno dos temas pelas flores e animais, até chegarmos
ao realismo que possibilita o registro exato não só do fazer como
do viver humano. Daí para a frente, os limites quanto aos temas
irão desaparecendo e cedendo lugar à emoção e a imaginação. A
importância dada à exatidão da forma, segue-se a deformação da
mesma, seguida pela abstração e pelo uso da cor e da luz como
sensação. Isto não significa, de modo algum, o abandono das formas anteriores de expressão.
O homem é livre e se manifesta como realmente é, portanto não lhe podemos impingir correntes ou movimentos artísticos, por mais válidos que nos possam parecer. Se não houver
identidade entre o artista e sua obra, esta é vazia. Os mesmos
temas que impressionaram o artista de ontem continuam a sensibilizar os atuais. A mesma paixão de Cristo que sensibilizou ar305
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tistas durante tantos séculos, aparece de forma intensa na obra de
tantos outros contemporâneos como, entre nós, Emeric Marcier,
Píndaro Castelo Branco, Mário Mendonça e outros.
O colecionador se encontra em meio a uma ampla gama
de opções quanto ao tema. Somente sua sensibilidade ditará com
propriedade a escolha, tocando os pontos de identificação entre
o colecionador e o artista.
Não será difícil ao leitor, adaptar este processo universal à restrita realidade piracicabana. Piracicaba também
teve seus índios com suas expressões em objetos de barro.
Teve seus povoadores, seus santeiros e seus projetistas. Pouco
a pouco a arte se fez presente e atuante nas pinturas de cunho
social. Comparando os temas, focalizados pela arte regional
e a realidade humana da região, o colecionador aguçado evidenciará sem dificuldade, os artistas que realmente enriquecem o “fazer humano” ao longo de nosso percurso histórico.
10. O tema na arte piracicabana
A arte regional é geralmente um reflexo da arte nacional,
menos arrojado, e matizado pelas peculiaridades locais. Assim, a
arte piracicabana, quanto ao tema, segue em grandes linhas a mesma trilha que descrevemos anteriormente para os temas em geral.
As primeiras manifestações artísticas na região, de permeio com outras trazidas de fora, foram ligadas à Igreja, seja na
construção de templos e sua decoração, seja na escultura e modelagem de imagens de santos, trabalhos de entalhe em altares e
pinturas de cenas sacras. Responsável por elas, em grande parte, foi Miguel Dutra que, solicitado pelas necessidades locais, foi
progressivamente desenvolvendo seus talentos. De seu trabalho
ligado à arte sacra pouca coisa resta. A primitiva igreja da Boa
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Morte, por ele construída, já não existe.
Atribuído a ele, resta em Piracicaba, um “Passo de Via
Sacra”. Outras obras esparsas, como algumas imagens de santos, testemunham sua produção plástica de finalidade religiosa,
completamentada com o registro iconográfico de diversas igrejas da Província de São Paulo, retratos de frei Ildefonso Xavier e
de Padre Elias do Monte Carmelo, e pinturas com temas sacros,
como Santa Verônica. Os personagens e fatos importantes, como
na arte em geral encontram-se também presentes na arte de Miguelzinho Dutra, com os retratos do capitão-mor de Itu, Vicente
da Costa Goes e Aranha (aquarela), de Líbero Badaró (aguarda a
nanquim, 1830) e do Padre Diogo Feijó (escultura em madeira,
1840). Sobressai acima de tudo em sua obra o registro iconográfico de paisagens, edificações, festas populares e tipos humanos
do povo.
Com o florescimento artístico regional, principalmente
pela influência de Almeida Júnior, uma multiplicidade de temas
ganha expressão entre os artistas locais, em especial, a paisagem
piracicabana com o fascínio de seu rio e do salto de Piracicaba.
Prestigiada inicialmente por Miguel Dutra, a paisagem local foi
igualmente celebrada incansavelmente por artistas como Almeida Junior, Joaquim de Mattos, Octávio Prates Ferreira, Mário
Thomazi, Frei Paulo de Sorocaba, os irmãos Alípio, Pádua, João e
Archimedes Dutra, Pacheco Ferraz, João Adamoli, Eugênio Losso, Angelino Stella, Renato Wagner, Manoel Rodrigues Lourenço,
Alberto Thomazi, Álvaro Sêga e tantos mais. Diríamos que desde
o início da arte piracicabana até os dias de hoje, praticamente todos os artistas da região fizeram alguma incursão pela paisagem
circundante, tema vigoroso ao qual lhes foi impossível fugir.
O atelier de frei Paulo, com importante expressão paisagística, também produziu uma atuação marcante na arte sacra.
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Nela também se distinguiram os irmãos Mário e Ernesto Thomazi, com importante trabalho de decoração de igrejas.
A influência da pintura “de metier”, tanto dos artistas
com formação européia como dos saídos do atelier de Frei Paulo, traz o gosto pelo exercício das naturezas mortas, exercício de
assume grande notoriedade na obra de artistas como João Dutra,
Faustino F. de Souza, João Adamoli, Ida Schalch, Manoel Lourenço e outros. Como exemplo, tomemos uma natureza morta
de Marjorie Carlini Tumson, “Espigas de milho”, que bem exemplifica a espontaneidade desses exercícios, com a utilização de
elementos compositivos colhidos dos utensílios de uso comum,
dos frutos de culturas locais, ou dos peixes do rio.
A figura humana será intensamente tratada por Hugo
Benedetti. Mas a figura e o retrato estarão presentes na obra de
grande parte dos artistas piracicabanos de formação erudita.
Contemporaneamente, já com a conotação de um realismo social, aparecerão na obra de Clemência Pizzigatti, Renato Cosentino, Milton Martini, Araken Martins. A aquarela “Mercado Municipal” de Milton Martini retrata com propriedade e qualidade
o realismo piracicabano contemporâneo. Dentro do fantástico,
veremos os retratos imaginários de Ermelindo Nardin, sem dúvida o mais atuante e destacado artista piracicabano de hoje254.
Sob um prisma ingênuo, manifestam-se Ciro de Oliveira,
com lendas regionais, e Tuco Amalfi. A gravura seduz artistas como
Cezira Carpanezzi, Carmem Gutierrez, Ermelindo Nardin, Maria
Inês Trevisan, e outros. A escultura, levada instintivamente a uma
excepcional expressão em Laureano Dorta com seus tipos populares, serve de linguagem plástica a diversos outros artistas locais.
254

A afirmação do Autor em relação a Ermelindo Nardin foi feita em 1986, mas é igualmente
válida em 2015.
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Vemos, portanto, que o tema da arte piracicabana é diversificado, apesar de ter na paisagem seu grande núcleo. Cada
colecionador deve cumprir um cuidadoso itinerário na compreensão da obra dos artistas piracicabanos, buscando ter, através
desses trabalhos, uma visão global de como a manifestação artística regional reflete o processo sócio-cultural e histórico de nossa
região. A partir dessa visão ampla, saberá como estabelecer uma
coleção realmente representativa desse processo, pelo conjunto
de artistas e de temas representados, ou escolherá dedicar-se a
um tema que mais profundamente lhe toque a sensibilidade, filtrado pelo cristal da emoção dos artistas de sua predileção.
O tema na arte piracicabana não é um acaso. Quanto
mais nos detemos a observar os caminhos da arte da região mais
nos damos conta de que eles representam importantes indicadores do processo de formação de nossa comunidade, do desenvolvimento e amadurecimento de nossa cultura.
11. O estado de conservação
O estado de conservação de uma obra é um dos fatores
importantes de sua valorização, tanto no plano puramente artístico quanto do ponto de vista mercadológico. Uma obra de arte danificada ou parcialmente destruída ou repintada, perde em muito
seu valor plástico e, por conseqüência, seu valor de mercado.
Muitos são os fatores que atuam no desgaste e na destruição da obra de arte de acordo com o período de tempo que
ela consegue atravessar, as condições climáticas a que está exposta, a estrutura e a maneira como está acondicionada e exibida, o
modo como é tratada por seus proprietários, os cuidados especiais que recebe, os acidentes, o material usado em sua fatura,
as técnicas empregadas, os microorganismos que podem atuar
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sobre ela e todas aquelas condições que ao longo do tempo vão
destruindo a tudo e a todos.
Geralmente se classifica o estado de conservação de uma
obra em A (excelente), B (bom), C (danificado) e D (arruinado).
Nós preferimos fazer essa classificação em cinco estágios:
A (excelente), B (bom), C (regular), D (danificado) e E
(arruinado). O estado de conservação “Excelente” é aquele comparável às condições em que a obra de arte deixou o atelier do
artista, quando de sua realização.
O Auto-Retrato de Renato Wagner é um bom exemplo deste estado de conservação; realizado recentemente [1984]
e conservado em boas condições encontra-se em estado ótimo
de conservação. “Bom” pode ser chamado o estado de uma obra
cuja matéria está perfeita mas sobre ela incidem fatores externos
prejudicando sua leitura, mas sem danificá-la. É o caso das camadas de verniz que, misturadas à sujeira, ao pó, vão escurecendo
a tela, modificando a leitura das cores, escondendo os detalhes.
Por exemplo, o quadro “Casario”, de Pacheco Ferraz,
onde a pintura está intacta, mas a poeira e o verniz foram sucessivamente mudando sua manifestação ao espectador, fazendo
com que ele necessite uma completa limpeza para poder ser convenientemente apreciado. “Regular” é o estado de uma obra que
sofreu danos leves, riscos, “craquelés”, pequenas quedas da camada de tinta, manchas por umidade, fungos ou oxidação, pequenas
deteriorações da tela como suporte.
O “Retrato de Dignitário Eclesiástico”, não identificado, de Benedito Calixto, estava em idêntico estado, mas recebeu
um restauro inicial de Alberto Thomazi, sendo agora classificado no grupo B. Somente uma restauração muito especializada
poderá recolocá-lo, eventualmente, no grupo A (excelente), isto
no caso de os danos causados à tela terem sido mínimos. Um
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quadro restaurado em uma parte significativa jamais retornará
à classificação excelente. Consideramos agora os Mosaicos Romanos, existentes nas ruínas do anfiteatro de Utica, estrada de
Túnis a Bizerde, na Tunísia. De um anfiteatro praticamente reduzido a escombros após atravessar dois mil anos de história, as
melhores partes conservadas são os mosaicos. Se tomássemos em
consideração o detalhe inferior, focalizando os peixes, classificaríamos o mosaico em D (danificado), isto é, com preservação da
essência da obra, mas com presença de danos irrecuperáveis em
seu aspecto secundário. Mas se olharmos o conjunto do mosaico,
veremos que a verdadeira classificação será E (arruinado) para a
maior parte desse mosaico, já que em grande parte é irrecuperável, restando apenas uma parte pequena que nos dá uma idéia da
obra original.
O colecionador deve sempre procurar adquirir obras no
melhor estado possível de conservação. Entretanto, o mais das
vezes nos deparamos com obras de grande valor que necessitam
desde uma limpeza, até pequenas restaurações, reentelamentos,
retoques, e mesmo restauros de maior monta.
Uma norma aqui é muito importante: uma obra de arte
não deve ser restaurada por um curioso, porque isso pode comprometer sua qualidade e sua durabilidade, prejudicando com isso
seu valor. Para citar um exemplo de fato que ocorre rotineiramente
em Piracicaba, uma obra cuja tela apresente problemas de desgaste, não deve nunca ser colada a uma folha de duratex, e sim reentelada, num processo que sobrepõe perfeitamente a tela danificada
a uma outra idônea.
Identicamente, a limpeza de um quadro é um trabalho
de grande responsabilidade e requer técnica especializada para
isso. O simples erro no uso de um solvente pode privar o quadro
de um detalhe importante, de sua assinatura por exemplo, e mes311
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mo reproduzir nele danos irreparáveis.
O restauro de obras de arte executadas sobre papel é ainda mais delicado. Veja o exemplo da paisagem retratando a “Enseada do Botafogo”, no Rio de Janeiro, realizada por um pintor
viajante (que a monogramou apenas com suas iniciais C. S.) por
volta de 1800-1805; representando documentário de extraordinário valor para a iconografia do Rio de Janeiro. No trecho retratado pelo artista nessa aquarela, existem apenas 4 casas, quando
hoje a Praia do Botafogo é um emaranhado praticamente exclusivo de edifícios de alto porte. À direita da paisagem pode-se
ver o Corcovado (evidentemente sem o Cristo Redentor, que foi
construído na década de 1930), e mais atrás as pedras dos Dois
Irmãos e a Gávea, paisagem esta destruída ou obstruída hoje pelos arranha-céus. Em diversos pontos da pintura nota-se algumas
pequenas manchas mais escuras, arredondadas e às vezes coalescentes. São manchas que se formaram no passado pelo ataque de
fungos que hoje desapareceram, mas deixaram as manchas.
Essas manchas podem ser removidas ou atenuadas por
processos especializados. Mas em virtude da importância do trabalho, ainda relutamos em entregá-lo nas mãos de um restaurador, pelo fato de não termos tido ainda suficiente confiança.
Às vezes é preferível não arriscar até que se possa ter certeza de
um bom resultado. Antes um trabalho com pequenos defeitos ou
mazelas, que um trabalho destruído ou definitivamente danificado por profissionais pouco escrupulosos ou pouco capazes. E há
condições em que um restauro se torna tão difícil e perigoso, que
melhor é deixar a obra no estado em que se encontra.
Em Piracicaba temos um exemplo vivo do que podem
fazer os maus restauradores: a Rua do Porto. Nossos sucessivos
“restauradores públicos” foram, a pretexto de salvarem o local,
desfigurando-o e destruindo-o de tal forma, que hoje nos per312
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guntamos o que fazer para salvar um mínimo do que resta dessa
parte mais autêntica da cidade.
12. A catalogação de uma obra
Uma boa coleção de arte deve ser bem organizada. Desse
modo, não só o colecionador pode ter uma boa visão de conjunto, como pode ainda aprender sempre mais a respeito de cada
obra, protegê-la sempre mais através do controle de seu estado
de conservação e de suas necessidades, e armazenar o maior número possível de dados a seu respeito. Por isso, apenas adquirida,
uma obra deve ser estudada e catalogada.
O registro de catalogação de uma obra é feito por um
duplo método: o fotográfico e o descritivo. Ambos se completam. O fotográfico se refere à documentação do quadro, desenho ou objeto através de fotografia em branco e preto, e a cores.
Estas devem ter, de preferência, um tamanho padronizado, para
permitir uma boa organização do arquivo fotográfico. O descritivo engloba todas as informações a respeito da obra e consta
em dois módulos: a ficha e a pasta de documentação. Na ficha,
de tamanho padronizado e informações também padronizadas,
registramos os informes principais acerca de uma obra, sobre o
que discorreremos longamente neste artigo. Na pasta de documentação, guardamos as citações sobre a obra, reproduções em
jornais, revistas ou catálogos, certificados de autenticidade ou de
providência, eventualmente fotos , e qualquer matéria que diga
respeito à obra.
A ficha de catalogação deve ser simples, objetiva, clara.
Deve conter o nome da coleção e o local onde se situa. As anotações mais importantes de uma ficha dizem respeito ao número
geral que toma na coleção, o nome do autor, o número de re313
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ferência, o título da obra, a categoria a que pertence, a técnica
utilizada, as dimensões, local e data de execução, local e data de
aquisição, a proveniência, e outras observações como o estado de
conservação, a presença e localização da assinatura, dedicatórias
ocasionais, anotações de local e título, carimbos de participações
em leilões ou exposições, selos de galerias, de leiloeiros ou de colecionadores que podem indicar o percurso da obra. Finalmente, a periódica avaliação do valor de comercialização da obra no
mercado artístico.
Nome da coleção: é o nome do colecionador. Usa-se a palavra coleção, seguida do nome do colecionador, despido de qualquer título ou tratamento como Senhor, Doutor, Professor etc.
Número: é a numeração geral que a obra ocupa ao entrar
numa coleção. Expressa-se na ficha pelo símbolo Nº seguido do
número.
Autor: registra-se o nome do autor, iniciando-se pelo
último sobrenome ou pelo sobrenome mais conhecido, em letras maiúsculas, seguida de uma vírgula e o restante no nome
em caracteres normais. Complementa-se o nome com as datas de
nascimento, e se for o caso, falecimento do artista.
Referência: é a referência qualitativa e quantitativa em relação ao artista na coleção. Em primeiro, as iniciais do nome do
artista, seguidas de letra indicativa do gênero de obra (pintura, desenho, escultura, objeto, jóia, livro etc.) e pelo número designando
sua posição entre as obras daquele artista naquela coleção. Exemplo: TB (Torquato Bassi) – P (Pintura) – 01 (obra nº 1 do artista
Torquato Bassi na coleção). Resumidamente: TB-P-01.
Categoria: especificação do gênero de trabalho, isto é,
pintura, desenho, gravura, escultura, objeto etc.
Técnica: descrição da técnica. Se for pintura, se é óleo,
afresco, encáustica, têmpera, tinta acrílica, guache, aquarela etc.
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Se for desenho, se a nanquim, grafite, tinta comum etc. Faz-se
referência ao suporte, isto é, se é sobre tela, sobre madeira, papelão, papel, cartão, duratex etc. Se escultura, registramos se é feita
com argila, em mármore, bronze, granito, gesso etc. E assim por
diante.
Dimensões: expressas em centímetros, primeiro a dimensão vertical e a seguir a horizontal. Se a forma for específica,
como no caso de forma oval, citamos a forma e a dimensão do
diâmetro vertical e horizontal. Nas esculturas, citamos a altura, o
comprimento, a profundidade ou largura.
Local-data: é o local e a data da execução da obra. Se
ignorados, deixa-se em branco. Se aproximados, registra-se entre
parênteses ou, no caso da data, precedida da palavra circa (cerca
de) ou sua abreviação: ca.
Local-data de aquisição: o lugar e a data em que o colecionador adquiriu a obra.
Proveniência: tenta refazer o percurso da obra, desde
que saiu das mãos do artista. Por exemplo, o quadro de Torquato
Bassi, foi oferecido pelo mesmo ao Sr. Truda, com dedicatória
que sugere a presença do Sr. Truda, amigo do artista, no próprio
lugar onde o artista pintava a paisagem. A anotação na moldura
(verso) da propriedade do quadro pela Senhora Truda, sugere que
por morte do marido, continuou com ela. A partir disso há um período não conhecido (...) e a seguir o Antiquário Antonio Ribeiro
(com menção do endereço), de quem a obra foi adquirida.
Observações: todos os dados de importância que o colecionador ache pertinente registrar, como a presença e localização
da assinatura, inscrições ou dedicatórias, se a moldura é de época
ou não, o estado de conservação da obra, se houve limpeza ou
restauro, se há fotos ou outro material na pasta de documentação.
Avaliação: anota-se inicialmente o preço de compra e, na
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mesma data, a avaliação (que pode ser diferente, pois podemos comprar muitas vezes por um preço baixo obras de grande valor). A seguir, periodicamente se registram os preços de
mercado da obra, o que nos dá uma idéia bastante precisa do
processo de valorização. Tratando-se de obras de arte, que em
geral tem seu valor calculado em dólares para efeito de mercado internacional, é conveniente colocar o preço em moeda
corrente nacional, seguido do preço em dólares. Se os preços
ou avaliações fossem feitas somente em moeda corrente nacional nos últimos dez anos, se tornaria difícil ter uma idéia
exata da valorização, em função da grande inflação255.

255

Importante observar que a ótica do Autor é o ano de 1986, quando o texto foi escrito, época
de grande inflação, anterior ao Plano Real de estabilização da moeda, feito em 1994.

316

Umberto Silveira Cosentino

Umberto Cosentino (1946-1991)
um esboço biográfico
por Cecília Cosentino, Cacilda Cosentino, (...)

É

ramos seis, os filhos de Ruy Braz Cosentino, dono de
oficina mecânica e Maria de Lourdes Silveira Cosentino, professora. Umberto era o quinto, nascido na manhã de um domingo de Carnaval, 10 de fevereiro de
1946, cinco minutos depois de seu irmão gêmeo, Abílio. Nossos pais, de tradicionais famílias piracicabanas, eram exigentes
e cuidadosos com a formação dos filhos e nos proporcionavam
todas as possíveis oportunidades de conhecimento. Tínhamos
muitos e bons livros, e fácil acesso ao desenvolvimento dos
pendores particulares de cada um. Com isso, em casa já existia
o ambiente ideal para expandir-se alguém tão talentoso como
Umberto.
Nossa família era grande e divertida. Os avós, Silveira
Moraes, moravam na rua Governador, em frente ao Mercado
Municipal e tiveram doze filhos. Os avós, Wagner Cosentino,
viviam na esquina da rua Pedro II com a Benjamin e tiveram
oito filhos. Possuíamos mais de sessenta primos, os quais eram
muito próximos, metade deles morando na vizinhança e a outra
parte vinha de férias para a casa dos avós.
Umberto era indispensável nas reuniões onde jogávamos
conversa fora. Muito bem humorado, extremamente sagaz e espirituoso, fazia trocadilhos e contava piadas com graça; apanhando no ar o que havia de ridículo ou pitoresco nas situações. Entretanto, nunca usou essa capacidade para constranger
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ou diminuir as pessoas. Pelo contrário, as pessoas junto dele se
sentiam mais bonitas, inteligentes e valorizadas. A mesma sutileza que o fazia capturar a essência das coisas, o fazia revelar
também o melhor das pessoas.
Desde muito jovem Umberto demonstrou inteligência brilhante, curiosidade insaciável e extrema produtividade.
Mamãe dizia que os dias do Umberto tinham quarenta e oito
horas, tanta coisa conseguia colocar dentro de cada um deles.
Sábia, dizia também, que Umberto vivia com tanta intensidade
por acreditar que duraria pouco, previsão confirmada por seu
prematuro falecimento, aos quarenta e quatro anos.
Nessa vida curta, mas tão bem aproveitada, Umberto
encontrava tempo e jeito de brilhar na escola, escrever muito,
fazer traduções, cultivar música e artes, desenhar com originalidade, divertir-se com o enorme circulo de amigos, e encantar
todo o mundo com seu carisma envolvente.
Estudou no Grupo Escolar Barão do Rio Branco, depois
no Colégio Bom Bosco. Levado por seu idealismo e pela afinidade com a Igreja Católica, que perdurou por toda vida. Aos
doze anos ingressou no Seminário Salesiano de Lavrinhas, onde
estudou por cinco anos. Esse período acrescentou à sua cultura
sólidos conhecimentos históricos, filosóficos e artísticos, abrindo-lhe ainda mais seu grande leque de interesses. Especialmente o estudo de latim e grego embasou sua fluência em oito
idiomas. O contato com a música erudita aprimorou seu bom
gosto, conseguia tocar de ouvido piano, cravo, violão e acordeão.
Umberto se dedicava a um sem número de estudos e atividades e a cada uma delas se atirava com paixão. A paleontologia foi um amor precoce. Desde muito jovem pesquisava e
colecionava fósseis nas margens do Rio Piracicaba, tendo organizado notável coleção. De mineralogia, arqueologia, música
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moderna, vanguardismo em artes, avanços da ciência, conquistas da medicina, novidades literárias, eventos familiares, nada
escapava a sua curiosidade.
A fidelidade do Umberto às amizades e aos compromissos era um dos traços marcantes de seu caráter. Seus inúmeros
relacionamentos, de todas as ordens, nunca estiolavam porque,
como um jardineiro fiel, Umberto os cultivava cuidadosamente.
Seus amigos religiosos, depois bispos e cardeais eram atendidos
por ele todos os anos, profissional e gratuitamente, nas reuniões
da CNBB, no Mosteiro de Itaici (SP). No seu amplo apartamento da Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro, recebia hóspedes das
mais variadas esferas, prelados, músicos, médicos, políticos, artistas, parentes, amigos e quem mais precisasse dele.
Umberto saiu de casa muito cedo, indo para Lavrinhas,
depois para a Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro. Durante o curso de medicina estagiou em Cape Town, na África
do Sul, na equipe do Dr. Christian Barnard, pioneiro nos transplantes de coração. Fez residência médica na Universidade de
Paris, Hospital Lariboisière, com o Professor Dr. Yves Bouvrain,
tendo recebido a nota máxima pela sua tese de mestrado “Recuperação de pacientes acometidos de infarto do miocárdio”.
Graças à sua natureza comunicativa, para sua família,
sempre foi como se nunca estivesse distante. Umberto tinha invulgar capacidade de dar atenção gentil e desinteressada a todas
as pessoas de suas relações, de modo que estava sempre presente na vida de cada um.
Em meio a seus múltiplos afazeres achava tempo de passar a tarde tocando violão para a paciente idosa, visitar um amigo com problemas, acudir a irmã doente em outro Estado, hospedar e ciceronear quem visitava o Rio de Janeiro, atender em
consulta as inúmeras tias, gravar versões maliciosas de histórias
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infantis para os sobrinhos. Essas atenções para com amigos e
parentes eram complementadas por importantes trabalhos de
assistência social, igualmente discretos e desinteressados.
Em Duque de Caxias (RJ), em parceria com Dom Mauro Morelli, trabalhava com crianças, treinando-as no futebol e
no feitio de obras artesanais em prata. Na clínica do Dr. Farid
Hakme atendia gratuitamente as pessoas carentes em um dia da
semana. Não se poderia chamar o que fazia de caridade, essa
palavra tão desgastada. Simplesmente acudia os que precisavam
dele, colocando à disposição dos outros todas as suas capacidades, seu tempo e seu calor humano.
Umberto escrevia muito, em prosa e verso. Dono de estilo vigoroso e conciso, começou a publicar poemas em Piracicaba, sob o pseudônimo Calixto Pardo. Nesses poemas se revela
uma faceta de sua natureza muito diferente de seu natural expansivo e brincalhão. Eles falam de desesperança e amargura,
de partidas e escuridão. Talvez, como todos nós, revelasse com
mais facilidade sua face alegre. E tenha sido no fundo, um lobo
solitário, um fatalista que conservava, na parede da cabeceira,
sua própria máscara mortuária.
Continuou morando e trabalhando no Rio, e irrequieto
como sempre, viajava muito, ora para a casa dos pais em Piracicaba, onde desenvolvia importante trabalho de pesquisa artística, ora para seu pequeno refúgio de praia em Natal, ora para
Fortaleza, onde era arcebispo, Dom Aloisio Lorscheider, o qual
Umberto considerava seu pai espiritual. Ou mesmo para Roma,
onde se interessava tanto pela arte e antiguidades como pelas
pedreiras de extração de mármore.
Umberto era fascinado pela grande quantidade de artistas em nossa cidade. Dedicou-se à paciente pesquisa sobre a
“Escola de Pintura de Piracicaba”, sua obra mais importante.
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